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Nota de Abertura 
 

TOWARDS EDUCATION 2.0    |    EM DIREÇÃO À EDUCAÇÃO 2.0 

O II Congresso sobre Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação, 

ticEDUCA2012, organizado pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, foi 

pensado sob a égide do movimento das comunidades educativas para a adoção das 

tecnologias digitais em todos os seus domínios de prática. E ao pensar em tecnologias 

digitais – desde os dispositivos móveis até às mil e uma aplicações para uma variedade 

de tarefas – surge como enorme desafio o mundo digital que atualmente a web 2.0 

sustenta e o campo de possibilidades que se abre aos educadores e professores. É 

neste campo de possibilidades que a inovação constitui um vetor essencial a incluir nas 

atividades de utilização das tecnologias digitais na educação. Este movimento implica 

uma lógica de colaboração e diálogo entre os educadores e os especialistas das 

tecnologias digitais articulando esforços e intenções. 

Inovar em educação e produzir inovação tem necessariamente um carácter 

transformativo das práticas educativas em todos os níveis e áreas científicas. 

Considerar a web 2.0 na produção de inovação é igualmente um desafio. Transportar a 

metáfora da web 2.0 para a educação e pensar a educação de uma forma prospetiva – 

fugindo à tentação de olhar apenas para o dia de hoje e de amanhã esquecendo o 

depois de amanhã – é talvez o maior desafio que temos. A web 2.0 é uma realidade. A 

educação 2.0 é uma aspiração. 

É neste contexto que o Congresso ticEDUCA2012 coloca em discussão mais de três 

centenas de comunicações, simpósios e posters envolvendo cerca de 350 educadores, 

professores e profissionais de diversas áreas. É o esforço colocado pelos participantes 

na construção do congresso e a partilha que se dispuseram a realizar que garantem 

que podemos dizer que o ticEDUCA2012 constitui uma afirmação muito importante da 

comunidade de educadores, professores e investigadores no domínio das tecnologias 

digitais na educação. 

João Filipe Matos 

Coordenador da Área Currículo Didática e  Formação de Professores 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 
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LEARNING IN LANDSCAPE OF PRACTICE 

Etienne Wenger 

Social Learning Strategies 

 

Etienne Wenger é um líder mundialmente conhecido no domínio das teorias sociais da 

aprendizagem e comunidades de prática e na sua aplicação às organizações. Autor de 

numerosas obras, incluindo Situated Learning publicado em 1991 em que estabeleceu 

o conceito de comunidade de prática, e mais recentemente Communities of Practice: 

learning, meaning, and identity e Digital Habitats em que estabelece articulações claras 

entre a aprendizagem, as comunidades de prática e as tecnologias. Desenvolve 

atividade de consultoria numa variedade de organizações em todo o mundo e é 

professor convidado nas universidades de Manchester e Aalborg. Foi recentemente 

galardoado com o título de doutor honoris causa pela universidade de Brighton. 
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APRENDIZAGEM ON-LINE E QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR  

Albert Sangrá  

Universitat Oberta de Catalunya 

 

Albert Sangrà é Professor na Universitat Oberta de Catalunya em Espanha, diretor do 

centro de investigação para o e-learning eLearn e coordenador dos programas de 

Mestrado daquela universidade. É consultor e formador em diversos projetos 

europeus, americanos e asiáticos e professor convidado da Korean National Open 

University. É membro da direção da European Foundation for Quality in E-Learning 

(EFQUEL) e foi membro do conselho consultivo da Universidade Aberta. É autor de 

diversas obras nomeadamente do livro Managing Technology in Higher Education: 

Strategies for Transforming Teaching and Learning. 
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SETE ANOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MULTIMÉDIA EM EDUCAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO (2005 A 2012): PERSPETIVAS DE FUTURO 

António Moreira 

Universidade de Aveiro 

 

António Moreira é Professor Associado na Universidade de Aveiro, doutorado em 

Didática de Línguas e Diretor do Departamento de Educação daquela Universidade de 

Aveiro. Coordena o Laboratório de Conteúdos Digitais e o Centro de Competência TIC 

da UA e é o editor da revista online Indagatio Didática. É autor de numerosas obras e 

destaca-se pela sua intervenção no domínio das tecnologias, multimédia e educação. 
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LEARNING THE UNLEARNABLE: TEACHING THE UNTEACHABLE 

Richard Noss 

Knowledge Lab, Institute of Education, University of London 

 

Consider this: a teacher uses an interactive whiteboard to show a class how to do long 

division. She pauses only to reprimand a child who asks why he needs to learn this, as 

he has just worked out the answer on his phone. 

Maybe there are good reasons for learning long division, but they aren’t the same ones 

that I grew up with. Technology in education can’ just be about changing methods of 

communicating knowledge – whether via an interactive whiteboard, a wireless 

netbook or a smartphone being illicitly used at the back of a class. It should also be 

about changing knowledge itself. What do we need to learn? How might technologies 

make it possible for more people to learn more things? Yet researchers, schools and 

policy-makers have tended to concentrate on how technology can enhance teaching 

without considering whether and how it should change the nature of what is taught. In 

this talk, I will consider how digital technologies can fundamentally alter concepts and 

practices, and how – with careful design – more people can gain access to them. 

 

Richard Noss é Professor no Instituto de educação da Universidade de Londres, diretor 

do London Knowledge Lab daquela universidade e coordenador do Teaching and 

Learning Research Programme. É atuaklmente diretor do Technology Enhanced 

Learning Research Programme do Reino Unido. Dirigiu 20 projetos de investigação 

relacionados com a aprendizagem com as tecnologias, matemática e aprendizagem ao 

longo da vida. Foi editor do International Journal of Computers for Mathematical 

Learning e autor de numerosas obras relacionadas com o uso das tecnologias na 

educação. 
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Painéis 
 

E-LEARNING E NOVAS ABORDAGENS VIRTUAIS AO CONCEITO DE 

EDUCAÇÃO 

Maria João Gomes, Universidade do Minho 

Paula Peres, Instituto Politécnico do Porto 
Rogério Costa, Instituto Politécnico de leiria 

Alda Pereira, Universidade Aberta 
João Filipe Matos, Universidade de Lisboa 

 

 

Maria João Gomes é Professora Auxiliar do Departamento de Currículo e Tecnologia 

Educativa do Instituto de Educação da Universidade do Minho. É Mestre em Educação, 

na área de especialização em Informática no Ensino e Doutorada em Educação, na área 

de conhecimento em Tecnologia Educativa, pela Universidade do Minho. Coordena o 

Grupo de Educação a Distância e e-Learning do Instituto de Educação da Universidade 

do Minho. 
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EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS 

João Filipe Matos, Universidade de Lisboa 

Ana Benavente, Universidade de Lisboa 
 António Dias de Figueiredo, Universidade de Coimbra 

Carlos Fino, Universidade da Madeira 
Roberto Carneiro, Universidade Católica Portuguesa 

 

 

Identifica-se nas práticas em educação uma variedade de tendências no entendimento 

das relações entre as tecnologias digitais e as comunidades em que essas práticas 

ocorrem. Mas é frequentemente referido que a naturalização do uso das tecnologias 

digitais numa comunidade pode transportar em si mesma elementos de inovação que 

importa analisar. 

À medida que as tecnologias digitais se tornam parte integrante do dia-a-dia das 

pessoas e das comunidades educativas, e que as limitações naturais do mundo físico 

são removidas por via da aproximação de espaços e da dilação de tempos, sublinha-se 

a responsabilidade dos professores, educadores e investigadores na delimitação das 

possibilidades e constrangimentos que as tecnologias comportam nas práticas em 

educação e formação. 

As oportunidades, os ritmos, o sentido prospetivo da formação e a natureza das 

finalidades da educação e formação no mundo social, constituem elementos que 

trazem a questão da inovação ao centro de gravidade da análise das relações entre 

tecnologias digitais e educação. 

As tecnologias digitais são atualmente constitutivas do mundo social – em que 

constituem preocupações imanentes questões tais como o acesso à qualidade na 

educação, o usufruto e partilha de recursos para o desenvolvimento pessoal e social e 

a educação para a solidariedade – e por essa razão são frequentemente entendidas 

como fator de inovação numa variedade de práticas educativas. 

 

João Filipe Matos é Professor Catedrático e Presidente da Assembleia do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa universidade onde realizou a Licenciatura em 

Matemática, Mestrado, Doutoramento e Agregação em Educação. Coordena a Área de 

Investigação e Ensino Currículo Didática e Formação de Professores do IEUL e o Curso 
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de Doutoramento TIC na Educação leccionado na área das metodologias de 

investigação em educação e formação a distância e e-learning em diversos mestrados 

na área das tecnologias e educação. Coordena o Centro de Competência em 

Tecnologias e Inovação (C2Ti) do IEUL e é presidente do International Group for the 

Psychology of Mathematics Education. 

 

Ana Benavente é doutorada em Ciências da Educação pela Universidade de Genève. É 

investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa na área da 

Educação. Foi Vice-presidente do Conselho Geral do Bureau International de 

I’Education da UNESCO, membro do Comité do CERI (Centre pour la recherche et 

l’innovation) da OCDE, deputada à Assembleia da República e Secretária de Estado da 

Educação. 

 

António Dias de Figueiredo é doutorado em Ciências da Computação pela 

Universidade de Manchester e professor catedrático aposentado do Departamento de 

Engenharia Informática da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de 

Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra. Representou Portugal em diversas 

instâncias internacionais no domínio das tecnologias na educação e foi coordenador 

do Projeto MINERVA. 

 

Carlos Fino é Professor Associado com Agregação na área de Tecnologia e Inovação 

Pedagógica, na Universidade da Madeira. Doutorado em Educação, na especialidade 

de Pedagogia, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Mestre em 

Educação pela Universidade do Minho. Coordena a área científica de Ciências da 

Educação do Centro de Competência e Ciências Sociais da Universidade da Madeira. 

Foi Presidente do Departamento de Ciências da Educação da Universidade da Madeira 

e avaliador externo de diversos cursos no estrangeiro nomeadamente na República da 

Lituânia. 

 

Roberto Carneiro é Professor Associado da Faculdade de Ciências Humanas da 

Universidade Católica Portuguesa, presidente do Centro de Estudos dos Povos e 

Culturas de Expressão Portuguesa e do Instituto de Ensino e Formação a Distância. 
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Exerceu múltiplos cargos governamentais e foi Ministro da Educação do do XI Governo 

Constitucional. É licenciado em Engenharia Química, pelo Instituto Superior Técnico e 

Mestre em Economia de Recursos Humanos pela Universidade de Ulster e Doutor 

Honoris Causa em Ciências da Educação pelo King’s College de Londres. É perito da 

UNESCO, Banco Mundial, OCDE e Conselho da Europa, em domínios como a educação 

e política educativa, cooperação para o desenvolvimento, governação e administração 

pública e autor de numerosas publicações. 
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TECNOLOGIAS MÓVEIS, CONTEÚDOS ABERTOS E DIREITOS DE AUTOR 

Neuza Pedro, Universidade de Lisboa 

Teresa Nobre, Creative Commons 
João Nogueira, Optimus 
Isabel Oliveira, IPPorto 

Paula Simões, Associação Ensino Livre 
Mª João Horta, EDUCOM 

 

A evolução tecnológica, a ampliação do acesso à www e a proliferação de conteúdos 

educativos digitais em acesso aberto conduziram a mudanças irreversíveis no que se 

entende como conteúdos, ferramentas, espaços e dinâmicas de aprendizagem. A 

crescente preocupação com a garantia de elevados padrões de literacia digital nos 

países europeus conduziu igualmente a que a educação sentisse necessidade de 

abarcar e responder a necessidades de formação no domínio das tecnologias de 

informação e comunicação, que se anteriormente se materializavam sobretudo em 

computadores pessoais e periféricos. Hoje em dia, nasce como foco a tecnologia 

móvel, nomeadamente, os telemóveis, tablets e gadgets semelhantes. A generalidade 

dos cidadãos, em particular os mais jovens, assume hoje o telemóvel como um 

elemento identitário, de que não se dissociam e que mobilizam para diferentes 

funções em múltiplos contextos, pelo que se perspectiva imperativo pensar a sua mais-

valia pedagógica para a educação e formação. 

 

Neuza Pedro é Professora Auxiliar do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

onde leciona diversas unidades curriculares de Formação a distância e e-learning e 

Metodologias de Investigação nos programas de Mestrado e Doutoramento nessa 

área. É coordenadora do e-Learning Lab da Universidade de Lisboa onde dirige o 

Programa E-learning na UL. É Mestre em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior 

de Psicologia Aplicada e Doutorada em TIC e Educação pelo IEUL Desenvolve a sua 

atividade de investigação na Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação 

do IEUL e é membro da equipa de investigação do projeto iTEC. 
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QUE CURRÍCULO PARA O SÉCULO XXI? 

Fernando Albuquerque Costa, Universidade de Lisboa 

Ana Amélia Carvalho, Universidade de Coimbra 
Carlos Marcelo, Universidad de Sevilla 

Mª do Céu Roldão, Universidade Católica Portuguesa 
Pedro Reis, Universidade de Lisboa 

 

 

Fernando Albuquerque Costa é Professor Auxiliar do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa onde leciona diversas unidades curriculares na área da 

integração curricular das tecnologias no Mestrado e Doutoramento em TIC na 

Educação. É doutorado em Ciências da educação na especialidade de Currículo e 

Avaliação. Coordenou o estudo Competências TIC dos Professores para o Ministério da 

Educação e as Metas de Aprendizagem na área das TIC. E autor de numerosas 

publicações e integra o projeto europeu TACCLE2 (Teachers’ Aids on Creating Content 

for Learning Environments). 

 

Ana Amélia Carvalho é professora catedrática na Faculdade de Psicologia e de Ciências 

da Educação, na Universidade de Coimbra. Tem desenvolvido investigação na 

formação de professores na área de tecnologia educativa e no ensino superior em 

regime presencial e a distância. Responsável pela organização de eventos sobre 

Webquest, Web 2.0, Podcast e Jogos e mobile learning pretende motivar os 

professores a repensar as suas práticas, integrando as tecnologias emergentes. Mais 

recentemente tem-se centrado no mobile learning e na sua adequação aos diferentes 

níveis de ensino. 

 

Carlos Marcelo es catedrático de Universidad. Dirige el Máster en E-learning. Nuevas 

tecnologías para el aprendizaje a través de internet. Ha desarrollado investigaciones 

sobre nuevas competencias docentes en relación con las tecnologías, diseños de 

aprendizajes con tecnologías y programas de formacion docente con tic. 

 

Maria do Céu Roldão é atualmente professora convidada na Universidade Católica 

Portuguesa. É doutorada em Teoria e Desenvolvimento Curricular e Agregada em 
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Educação pela Universidade de Aveiro, Portugal. Os seus principais interesses 

investigativos situam-se na área do Currículo e Teoria Curricular e Profissionalidade e 

Formação de Professores. As suas publicações científicas nestes domínios incluem 

numerosos livros e artigos em revistas científicas da área. 

 

Pedro Reis é licenciado em Biologia e doutorado em Didáctica das Ciências pela 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É docente e investigador no Instituto 

de Educação da Universidade de Lisboa. As suas principais áreas de investigação são a 

educação em ciência, o desenvolvimento profissional de professores, a supervisão e 

orientação da prática profissional e a integração das tecnologias de informação e 

comunicação em contexto escolar. 
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Simpósios 
 

A SNAPSHOT OF DIGITAL STORYTELLING IN EUROPEAN FORMAL AND INFORMAL 

EDUCATION  

 

Ana Boa-Ventura1, Helena Lopes1, Grete Jamissen2, Tricia Jenkins3, Sandra Ribeiro4
 

 

1Media Shots, Portugal , 2Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway, 3DigiTales, UK, 

4University of Aveiro, Portugal 

anaventura@utexas.edu; helenacslopes@gmail.com; Grete.Jamissen@hioa.no; 

triciajenkins@btopenworld.com; spmribeiro@gmail.com  

Abstract  

In this symposium we will showcase digital storytelling practices in both formal and informal learning across 

different European educational systems: Norway, Portugal and the UK. 

In all these practices the developed curriculum is a duly credited re-appropriation of the methodology 

developed by the Center for Digital Storytelling (CDS) in Berkeley by Joe Lambert, Nina Mullen, and Dana 

Atchley. Their methodology evolved from the tradition of Americana road shows (Lambert, 2006). 

Progressively, the CDS refined their approach, realizing that there was a real need for training ‘packages’ 

illustrating to educators, the value of digital stories, the digital tools available to tell these in new ways, and 

the importance of publishing them using new distribution platforms. For the CDS, the process of storytelling 

is one of empowering the individual who followed the training, and in turn, of empowering his/her 

community. Some scholars and practitioners have questioned the ease of turning the individual process 

into a communal one. In any case, if for the CDS a large part of the richness of the experience resides in the 

lived process, the publication aspect is no less important though the authors’ right to not publish is always 

safeguarded. 

While showcasing practices in 3 European countries, we will identify and discuss the technological trend(s) 

behind each project, and that are among those that we think are endemic to DST: examples of these are 

collaborative writing, integration with social networks, visualization, and geocoding. However, our focus 

will be more foundational, along the deeper threads of identity, cultural identity, interpersonal 

relationships in Higher Education, inclusion through media, immigration and democratic practices, 'engaged 

listening', and integration of ICT in formal curricula through Digital Storytelling. 

mailto:anaventura@utexas.edu
mailto:Grete.Jamissen@hioa.no
mailto:triciajenkins@btopenworld.com
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Keywords: Digital Storytelling, digital stories, Europe, teachers’ training, marginalized communities, digital 
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Resumo 

Neste simpósio discutiremos as práticas em histórias digitais no ensino formal e informal em diferentes 

sistemas educativos europeus: Noruega, Portugal e Reino Unido. 

Em todas essas práticas os currícula desenvolvidos consistem na re-apropriação, devidamente creditada, da 

metodologia desenvolvida pelo Center for Digital Storytelling (CDS), em Berkeley por Joe Lambert, Nina 

Mullen, e Dana Atchley. A metodologia deste centro evoluiu a partir da tradição de ‘Americana road shows’ 

(Lambert, 2006). Progressivamente, o CDS refinou a sua abordagem, realizando a necessidade de "pacotes 

de formação” que ilustrassem o valor das histórias digitais, as ferramentas digitais disponíveis para contá-

las em novas formas, e a importância de publicá-las através da sua distribuição em plataformas 

emergentes. Para o CDS, o processo de contar histórias empodera o participante na formação, e por sua 

vez, a comunidade. Alguns académicos e educadores têm questionado a facilidade com que o processo 

individual é transformado num processo em comum. Em qualquer caso, se para o CDS grande parte da 

riqueza da experiência reside no processo, a publicação da história não é menos importante (embora 

reservem sempre ao autor o direito de não publicar). 

A apresentação, neste simpósio, de práticas em três países europeus, oferece-nos a oportunidade de 

identificar e discutir a(s) tendência(s) tecnológica(s) por detrás de cada um. Estas são parte de um conjunto 

de tecnologias que pensamos serem particularmente adequadas ao ‘digital storytelling’ como a escrita 

colaborativa, a integração com as redes sociais, a visualização e a geocodificação. A nossa ênfase, no 

entanto, será a um nível mais profundo – estrutural - do ‘digital storytelling’, em tópicos como os de 

identidade, identidade cultural, relações interpessoais no Ensino Superior, inclusão social através dos 

media, imigração e práticas democráticas, 'engaged listening', e integração das TIC nos currícula formal 

através de ‘digital storytelling’. 

Palavras-chave: histórias digitais, Europa, formação de professores, comunidades marginalizadas, nativos 

digitais, Educação Superior 

 

 

1. ANA BOA-VENTURA, MEDIA SHOTS, PORTUGAL: DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION IN 

PORTUGAL AND THE CONTRIBUTION OF MEDIA SHOTS 

Today, we at Media Shots are well aware that the idea – and the practice - of digital storytelling in 

Portugal is still very circumscribed to a handful of individuals and entities, regardless of whether 

we consider education, nonprofit or corporate sectors. 
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In our workshops we have found many teachers who cannot use information technologies 

effectively themselves, nor use them creatively for educational purposes with digital natives. 

We have also observed that many of our trainees are not at ease with learning processes that 

entail an embracing of risk, trial and experimentation. This in turn jeopardizes a pro-active stance, 

essential to the general feeling of ‘keeping up’ -with technologies and strategies – that is so pivotal 

nowadays. 

We will discuss here the ways in which we have dealt with these issues when working with 

teachers and digital storytelling and how, through DST, we thrive to demystify the use of 

technology and leverage teachers’ motivation for its use. 

1.1 Our inspiration and re-appropriation 

Media Shots developed a curriculum that is a duly credited re-appropriation of the methodology 

developed by the Center for Digital Storytelling (CDS) in Berkeley. We have studied the CDS 

methodology and re-purposed the training material to the Portuguese audience. Broadly speaking, 

we follow the main steps of the CDS model but, across time and dictated by our experience with 

Portuguese educators, we have been changing some of those steps. As an example, we now 

believe that we, as facilitators, can and should have a more ‘present’ role in the technical and 

aesthetic quality of the output. 

1.2 Our trajectory and the key areas of accreditation, crosspollination and internationalization 

Our first project – Stories of Consumption - was financed by the Gulbenkian Foundation. Media 

Shots partnered with DECO, a prestigious consumer association in Portugal. Given the nature of 

this partnership, and the fact that the topic lent itself for interdisciplinary work, the teacher 

participants were open to trying innovative strategies to engage students in the classroom. For us 

this was the ideal ‘playground’ for experimental work. Since Media Shots is as much about digital 

storytelling as it is about social media, for this project we designed and developed a platform for 

the exchange of stories, ideas, comments and resources, www.historiasdoconsumo.org. 

1.2.1 Accreditation 

Once we completed ‘Stories of Consumption’, we realized the importance of having the workshop 

model we had developed, accredited by the national entity that in Portugal grants teachers’ 

training accreditation (Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, University of 

Minho, Portugal). This happened in 2011. For Media Shots, the formal submission for this 
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accreditation was an intentional step towards a greater visibility and recognition of DST in 

Portugal. 

During this new stage, we have been striving to add value to the general area of DST by targeting 

training to those pertinent pedagogical areas that bridge schools and their communities. 

An example of this is our work with museums, notably with the Museum of Fado, where the 

general framework of the training was the recognition of fado (traditional Portuguese music) as 

one of Unesco’s intangible world cultural heritage assets. In this training program, a group of 16 

teachers reflected on pivotal moments of their encounter with fado, through oral story sharing 

later translated to digital stories. Participants, mostly over 40 years old, stressed how intimidating 

technology was to them. This feeling faded as we all progressed through the training, ‘learning by 

doing’. 

Lastly, we will mention another approach that we have tried during training: we ask teachers and 

educators to tell us a story of relevance in their careers. At times of crisis and incertitude, this 

approach has proved deeply engaging. It also contributes to demystifying technology and 

leverages perseverance as it gives participants concrete deliverables: a digital story and a class 

project. 

 

1.2.2 Cross-pollination 

One other area that we found important was to understand what corporate storytelling could 

teach us in our facilitation of workshops for educators and vice-versa. We call this bidirectional 

process cross-pollination as we believe that both groups can learn from each other. While we 

cannot materialize a project that realizes this, we as facilitators, assumed the role of abstracting 

insight from one group and lending it to the other. In the corporate world, storytelling is often 

used to inform leadership of the impact of their work, and for internal communication processes. 

These areas are equally pertinent in education and we have carried out some practices from one 

area to the other. 

 

1.2.3 Internationalization 

In our work, it has been vital to maintain a dialog with the main international actors in digital 

storytelling. It was with this purpose in mind that we proposed this panel to contrast and compare 

different national experiences in the topic of DST. It is also for this reason that we are developing a 
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b-learning course and on site workshops on digital storytelling for EDC under a GRUNDTVIG 

project. 

1.3. DST in Portugal: concerning trends 

Times of trial and tribulation are also times when unity and resilience are key. Some educators 

seem to understand this, finding in storytelling one of several ways to empower those who would 

otherwise be disenfranchised. 

However, times of crisis are also times when the continuity of projects is at stake due to the 

discontinuity of funds or of the human resources involved. 

We have found that a concerning trend is a distrust in the potential of storytelling to empower, re-

energize, and engage. But our experience shows us that the skepticism that permeates the former 

should be met with short sessions showcasing examples of a positive impact of the use of 

storytelling in educational scenarios. 

2. GRETE JAMISSEN: NARRATIVE AND MULTIMEDIA – REFLECTIONS ON IMPLEMENTING 

EVERYDAY CULTURAL EXPRESSIONS IN STUDENTS LEARNING PROCESSES 

2.1 Background 

Young students joining higher education are described as digital natives and institutions of higher 

education need to adapt to and explore the learning potential and challenges inherent in digital 

media and technologies. 

At Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) DS has been used in a number 

of bachelor programs since 2007, particularly within health and teacher educations. Based on the 

standard three day CDS workshop a model has been designed that enables scaling up to 

workshops with up to 100+ students producing digital stories individually or in groups. A main 

issue has been the adaptation of the personal story to be relevant in an institution of higher 

education, discussing among other things if and how theory dimensions may be included. 

Our main focus has been more and more on DS as a tool for reflection, building explicitly on the 

personal characteristic of a classic digital story. Students preparing for professional practice study 

academic disciplines but they must also develop personal competences and skills – as a basis for a 

personal professional identity. What is the learning potential of Digital Storytelling (DS) as a tool 

for working with experience based learning and the emotional and relational aspects? 
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2.2 A promising new approach to learning 

In questionnaires and interviews students and teachers confirm that DS contribute to learning and 

to students reflecting in a different and valuable way. Based on our research (e.g Jamissen & Skou 

2010) three dimensions have been identified as cornerstones of DS for learning; the narrative 

approach, the use of multimedia and not least the creative process of the story circle as described 

by CDS (Lambert, 2009). A large majority say making the DS helped them reflect more deeply on 

the experience from practice and that they learned something new about themselves. Students 

also say the use of images contributed in a positive way to creative thinking and that images are 

better suited to communicate emotional dimensions. The technological trend enabling this 

approach is the broad distribution of technological devices and easily accessible editing software, 

and our students in Norway are quite well equipped with personal devices. There has been few 

technological issues, but making a quality voice-over constitute some challenges, both relating to 

low quality headsets and finding a quiet enough spot. 

While all students managed to produce a multi-modal digital narrative the notion of the digitally 

native student, in our experience, need to be questioned or modified, particularly on one point. A 

large number of students, even the younger ones, struggle when it comes to what we might call 

visual literacy including skills like analyzing a multi-modal text and expressing themselves by 

images and other visual means. 

The question we ask ourselves is whether it is a paradox that we ask students to reflect on 

personal professional identity using a language that they are not fully familiar with? And how can 

we, as representatives of the digital immigrants, help them overcome this hinder? 

 

3. TRICIA JENKINS, DIRECTOR, DIGITALES LTD., UK – BRIDGING GENERATIONS  E- PARTICIPATION 

FOR E-NARRATIVE NUGGETS  

Digitales is an independent, not-for-profit digital storytelling company hosted by Goldsmiths 

College, University of London. Digitales was piloted between 2005 and 2007 as a transnational 

digital storytelling project across 6 European countries, funded through the European Union’s 

EQUAL programme.  The partnership worked with marginalised communities, including a Roma 

community in Slovakia, migrants and ethnic minorities in Finland, Greece and Germany and young 

people ‘at risk’ in the UK and the Netherlands.  The pilot used Digital Storytelling as a means to 

develop ICT skills and combat social exclusion through providing opportunities not only to ‘skill 

up’, but also develop ‘soft skills’ such as deeper listening, collaboration and communication – and 
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to provide an opportunity for people whose voices are not heard to share their stories.  We tested 

the method in both formal and informal education and training environments. 

In 2007, Digitales became a company and has since delivered digital storytelling workshops across 

Europe and in Australia, supported by EU Lifelong learning programmes, commissions and the 

British Council.  In our recently completed Digital Inclusion project, ‘DiGem’, Digitales led on 

producing a Digital Storytelling manual which not only provided a guide to the ‘story circle’ 

methodology and trainers’ toolkit, but also went some way to mapping the skills and 

competencies that could be evidenced through participation in digital storytelling against, for 

example, the European Framework of Key Competences. 

Digitales recently completed a European pilot project, Extending Creative Practice with partners in 

Finland, Romania and Slovenia, using Digital Storytelling to make ICT accessible to marginalised 

communities, particularly elderly people and isolated people from rural communities.  During this 

project, older people used Digital Storytelling to make short films using their own photographic 

archives to tell personal life stories..  At the same time, the project provided an accessible route 

into ICT learning for older people.  From a starting point of having no IT knowledge, participants 

were soon sharing their stories on YouTube, chatting to distant relatives on Skype and e-mailing. 

The Evaluation of Extending Creative Practice, undertaken by the Centre for Urban and Community 

Research (CUCR) and the positive ambition of the partners to take this work further, has led 

Digitales to focus on starting to develop a range of action research projects with a focus on older 

people. Clearly, access to digital technologies by older people is a policy concern within the e-

inclusion agenda.  There are many initiatives that enable older people to participate in society 

through access to the digital world – independent living, active community membership and active 

ageing are key pillars of these policy drivers. 

However the CUCR’s research also demonstrated that the intervention was able ‘to address the 

social, economic and geographical isolation of older people whilst simultaneously gathering a 

vibrant social history which tells us about the personal, social and historical changes older people 

have lived through.  An added benefit of (the) work through ECP was scope to consider the 

potential for digital storytelling in work with older people who are often discursively positioned as 

oriented in the ‘past’ through ‘reminiscence’ narrative formats to explore how this method 

extends the opportunities for autobiographical storytelling by older people whilst simultaneously 

placing them in the digital present and future as contemporary voices commenting on issues or 

subjects of immediate relevance’. (www.extendingcreativepractice.eu) 

http://www.gold.ac.uk/cucr/research/extendingcreativepractice
http://www.gold.ac.uk/cucr/research/extendingcreativepractice
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What is interesting about Digital Storytelling is not only the educational impact on the individual, 

who gains valuable skills to enable active participation in society and at work, but also the impact 

of the participants’ generation of narrative content that can be shared, analysed, interpreted, 

archived and enjoyed by many different audiences.  And when learners know that their stories can 

be shared in this wider context, the knowledge transfer between trainer and learner is a different 

transaction: it is collaborative and produces digital content that is relevant in a wider context: the 

input of the learner is as important as the input of the trainer to the production of an e-nugget of 

narrative. 

This of course raises questions about the ‘use’ of these narratives in, say, a research context.  But if 

the example of the Museu da Pessoa, an international network of life stories, developed to collect 

a million people’s stories and meta-tag the data to facilitate, for example, narrative trends 

research, then each contributor has a valuable part to play. 

Another strand that we are developing in our work with older people is to use Digital Storytelling 

with people who are in the early stages of Dementia.  Projects engaging people with dementia are 

not usually positioned within an education context, and are more often located within the 

‘therapy’ agenda.  There are already excellent examples of the uses of Digital Storytelling in health 

settings including working with people with dementia, such as the work of Pip Harding through 

Patient Voices ‘Dangling Conversations’ workshops.  

There are many benefits to be identified for using Digital Storytelling with people with early onset 

dementia. For the individual: an opportunity to collaborate, perhaps with carers or family, to 

produce their own stories, told in their own voices, even when their condition renders them no 

longer capable of relaying their histories in person is empowering.  To share those stories as part 

of a wider archive of social history enables these storytellers to become producers rather than 

patients - a sharing of e-wisdom.  The challenge is – as with many Digital Storytelling projects – will 

the storytellers keep telling their stories?  Or does the project-driven nature of such interventions 

limit them to one-off experiences? 

The American artist William Utermohlen was diagnosed with Alzheimer’s disease at the age of 

62.  Encouraged by the clinicians in whose care he was placed, he continued to draw and paint for 

7 years after his diagnosis.  The work has proved to be an invaluable source of insight for 

neuroscientific study and has been widely exhibited at institutions particularly within the 

‘art/science’ realm.  Inspired by Utermohlen’s recent retrospective, Digitales is working towards 

developing a partnership project across education, arts and science to explore the benefits of 
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Digital Storytelling through a longer study, over a period of years, that will both create a peer 

network for carers and people with dementia to share experiences, feelings, problems and 

solutions but also to create a digital, narrative-based resource for clinicians.  Thus, we are 

exploring the practice of Digital Storytelling as a tool in non-formal education settings and 

simultaneously as a research tool within higher education and clinical/neurological research. 

We are at the early stages of our work with dementia– developing the partnerships, considering 

ethical questions and sourcing funding for future research.  For Digitales, the key to digital 

storytelling is its ability to engage, develop skills, and encourage participation and its capacity to 

enable every participant to be digital storyteller – a content producer – contributing to a dynamic, 

colourful patchwork quilt of key moments from ordinary lives across the globe: a user-generated 

social history. 

4. SANDRA RIBEIRO, UNIVERSITY OF AVEIRO, PORTUGAL: DIGITAL STORYTELLING IN HIGHER 

EDUCATION IN PORTUGAL - AN INTEGRATED APPROACH.  

Since the 1990’s Digital Storytelling has spread and influenced teachers and students from all 

grade levels across the world. In Portugal, namely in Higher Education, Digital Storytelling is still 

looked upon with skepticism mainly due to its emotional content, which many teachers argue, 

does not suit our university culture (see Hartley and McWilliam, 2009). 

We concur that Digital Storytelling is rich in emotional content, nonetheless we defend it is this 

emotional content that brings forth innovative learning environments which can humanize our 

mass education system. Furthermore, although it is widely believed Higher Education students 

have good Information and Communication Technology skills, our case studies reveal that is not 

always true. In fact, most students are not digitally literate.  

We argue, based on our studies in a polytechnic school, that the Digital Storytelling process, as 

originally conceived by the Center for Digital Storytelling at Berkeley University (see Lambert, 

2006), can in fact foster higher-order thinking skills, develops digital literacy and foments closer 

interpersonal relationships. As such, we defend the integration of Digital Storytelling in formal 

Higher Education Curricula as: 

1. it is able to combine reflexive learning (see McDrury and Alterio, 2003) in different subject 

areas; 
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2. the creation process implies not only the manipulation of different software, but it also 

confronts students with authoring and copyright issues, more often than not ignored by our 

society; 

3. the final viewing of the stories has implications on students and teachers that, as they are 

publically confronted with the final stories, inevitably become integrated members of the 

community (classroom). Teachers and students who go through the Digital Storytelling process 

create lasting bonds that benefit, not hinder, the learning process. 

It is therefore our stance that Digital Storytelling is the aggregating element capable of turning our 

students into true 21st Century Learners.  
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Neste simpósio pretende-se discutir a avaliação de competências com recurso às TIC no Ensino 

Superior. Integrando-se no Projeto Elearning e Avaliação no Ensino Superior, financiado pela FCT, 

são apresentados vários elementos que possibilitam uma discussão na comunidade científica 

sobre esta temática.  

Palavras-chave: avaliação digital, competências, Ensino Superior. 

Key words: online assessment, competencies, Higher Education  

 

O simpósio desenrola-se com base em cinco comunicações, no máximo de 10 minutos cada, 

seguidas de debate com a assistência. As comunicações são apresentadas por membros da equipa 

do projecto Elearning e Avaliação no Ensino Superior e são resultantes da investigação realizada 

no quadro do mesmo 

Alda Pereira - Elearning e Avaliação digital no Ensino Superior – apresentação de um quadro 

conceptual relativo à avaliação online de competências no Ensino Superior; 

Maria João Gomes, Lucia Amante, Isolina Oliveira - O que dizem os professores do Ensino Superior 

sobre a avaliação digital? Apresentação dos resultados de um questionário dirigido aos 

professores do ES sobre a avaliação digital em Portugal; 

Claúdia Gomes – O estado da avaliação digital no Ensino Superior. Apresentação dos resultados de 

uma análise efectuada sobre os artigos publicados em Portugal sobre a avaliação online no Ensino 

Superior; 

Isolina Oliveira, Luis Tinoca - Construir a avaliação digital orientada para a aprendizagem. 

Comunicação sobre avaliação digital no caso do curso de profissionalização em serviço da 

Universidade Aberta 
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Maria do Carmo Pinto – Um caso concreto de avaliação digital na área da História. Apresentação 

de uma experiência de avaliação digital num curso de mestrado.  
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Abstract 

The assessment of competences requires an approach where knowledge, abilities and 
attitudes are integrated, naturally implying the resource to a variety of assessment strategies. 
Within this context we have seen the emergence of what has been called by several authors 
the Assessment Culture. Furthermore, higher education e-learning environments have also 
promoted the use of new e-assessment strategies. Therefore, it is important to reconsider the 
concept of quality assessment in higher education online contexts, and particularly how to 
develop it in the present learning landscapes. In this paper, we present a new theoretical 
framework for e-assessment in higher education supported by four dimensions – authenticity, 
consistency, transparency and practicability – each composed by a set of parameters, aimed at 
promoting the quality of the assessment strategies being used. Based in this framework we 
also discussed the first outcomes of our field research, through a questionnaire applied to 
professors of all Portuguese universities about e-assessment practices. 

Keywords: E-assessment, E-learning, Learning Competences 

 

Resumo 

A avaliação de competências exige uma abordagem em que conhecimentos, habilidades e 
atitudes são integrados, o que implica naturalmente o recurso a uma variedade de estratégias 
de avaliação. Dentro deste contexto, assistimos à imergência daquilo que vários autores 
designam de “cultura da avaliação”. Adicionalmente a crescente adoção de práticas de e-
learning no ensino superior tem promovido novas práticas de avaliação, incluindo práticas de 
avaliação “digital”. Assim, assume crescente relevância a necessidade de repensar o conceito 
de qualidade na avaliação no ensino superior, face aos novos ambientes de aprendizagem em 
contextos online. Neste texto apresenta-se sucintamente um novo quadro teórico para a 
avaliação no ensino superior, estruturado em quatro dimensões - autenticidade, 
transparência, coerência e viabilidade - cada uma operacionalizada por um conjunto de 
parâmetros, que visam promover a qualidade das estratégias de avaliação. Com base neste 
quadro discutem-se também os primeiros resultados da pesquisa de campo em curso, 
decorrentes da aplicação um questionário junto professores de todas as universidades 
portuguesas. 

Palavras-chave: Avaliação digital, aprendizagem de competências 
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1. INTRODUÇÃO 

O novo cenário educativo resultante da construção do Espaço Europeu da Educação 

Superior (EEES) permite a mobilidade dos estudantes e a compatibilidade dos graus 

académicos/títulos universitários. Entre outros, este cenário tem como objetivos a 

capacitação de profissionais e cidadãos que, para além da apropriação de 

conhecimento técnico-científico, devem desenvolver um conjunto de competências que 

lhes permitam enfrentar com sucesso situações complexas no exercício das suas 

profissões. Neste contexto, privilegiam-se competências gerais que todos devem 

desenvolver numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, e a sua respetiva 

avaliação. Especificamente, advoga-se o desenvolvimento de competências 

relacionadas com o trabalho em equipa, a capacidade de planificar, as capacidades de 

comunicação, de pesquisa e processamento de informação, de análise e síntese e de 

usar ferramentas tecnológicas. Numa perspetiva holística e abrangente, o projeto 

DeSeCo (Directorate for Education, Employment, Labour and Social Affairs, 2002) 

destaca três categorias de competências-chave: agir autonomamente, relacionada com 

a autonomia e identidade, utilizar ferramentas físicas e socioculturais interativamente e 

funcionar em grupos socialmente heterogéneos.   

As titulações (universitárias) oferecidas no espaço europeu passaram a ser definidas em 

função das competências gerais e das competências específicas, de acordo com o 

âmbito académico e profissional. 

Esta nova forma de perspetivar a atribuição de um grau académico traz profundas 

alterações no modo de planear os cursos oferecidos pelas universidades. A ênfase é 

colocada no estudante e na sua aprendizagem, nas competências a desenvolver e não 

só no que o professor deve ensinar. Este deslocamento do foco exige a mudança nas 

metodologias a utilizar mas também nas estratégias de avaliação a implementar por 

forma a avaliar as competências desenvolvidas pelos estudantes. Baartman, Bastiaens, 

Kirschner & van de Vleuden (2007) sublinham que se os “países europeus querem 

reformar os seus currículos, a avaliação tem de desempenhar um papel principal no seu 

processo de reforma e as estratégias de avaliação a implementar têm que se centrar na 

avaliação integrada de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores” (p.115). Neste 
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contexto, Baartman et. al (2007) propõem um Programa de Avaliação de Competências 

(PAC) que consiste numa combinação de diferentes formas de avaliação, implicando a 

definição/formulação de critérios necessários à análise da sua qualidade.   

Reconhece-se que o uso de um único formato de avaliação é insuficiente para fazer a 

avaliação da competência de um dado indivíduo. Torna-se, assim, necessário 

desenvolver PAC’s que contemplem novas formas de avaliação, substituindo a “cultura 

do teste” pela “cultura de avaliação” (Birenbaun, 1996; Dierick & Dochy, 2001). A 

“cultura da avaliação” enraíza-se num olhar crítico relativamente à utilização dos testes 

como única forma válida de avaliação da aprendizagem e ao apoio excessivo nestes 

para o planeamento do ensino e focaliza-se no recurso a múltiplas formas, momentos, 

intervenientes e processos de avaliação. 

Este cenário educativo é marcado pelo desenvolvimento crescente das novas 

tecnologias exigindo das pessoas, empresas e universidades outras formas de 

comunicar, de obter informação e de relações (Blanco, 2009). Consequentemente, há 

que gerar estratégias, ferramentas tecnológicas, bem como promover o 

desenvolvimento de capacidades que possibilitem a adaptação a essas mudanças.   

A utilização crescente do e-learning e a emergência de perspetivas construtivistas 

acompanhadas de modelos de aprendizagem distribuída e em rede, promove um papel 

mais ativo do estudante no seio das comunidades de aprendizagem. Este facto tem 

levado ao aparecimento de estratégias alternativas de avaliação, de natureza digital, 

nomeadamente a avaliação das tarefas realizadas em grupo e correspondente avaliação 

entre pares e a diferentes formas de auto-avaliação e reflexão, por parte do estudante. 

Há, pois, que repensar as estratégias de avaliação nestes ambientes virtuais. 

É neste quadro que se desenvolve o projeto “Elearning and Assessment in Higher 

Education - @ssess.he” no qual se insere o estudo a que faremos referência. 

 

2. O PROJETO @SSESS.HE 

2.1. O contexto do projeto @ssess.he 

A emergência do e-learning como modalidade de ensino e de aprendizagem, quer ao 

nível das instituições de ensino a distância, quer no seio de instituições de ensino 
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superior tradicionalmente presenciais é atualmente uma realidade inquestionável. 

Neste contexto, a diversidade de cenários pedagógicos associados ao e-learning é 

múltipla, incluindo a oferta de formação totalmente online, diversas formas híbridas 

(online+presencial) de formação, configurando cenários de blended learning, podendo 

ainda considerar-se cenários presenciais enriquecidos com recurso a múltiplos serviços 

e atividades suportadas em tecnologias digitais. 

Apesar da ausência de consenso relativamente aos modelos que podem enformar as 

formas de e-learning, abarcando perspetivas e conceções muito diversas, a crescente 

integração de tecnologias digitais na educação tem permitido novos contextos e 

cenários em termos das abordagens pedagógicas (Gomes, 2005a; Gomes, 2005b). 

Estas abordagens vêm reforçando a centralidade do estudante no processo de 

aprendizagem, reforçando perspetivas socio-construtivistas e conectivistas, permeadas 

por modelos de aprendizagem distribuída e em rede, valorizando o desenvolvimento de 

comunidades de aprendizagem nos ambientes virtuais. 

Este processo de progressiva incorporação de práticas de e-learning nos contextos de 

ensino presencial, implica forçosamente alterações nos processos, estratégias e 

atividades de ensino e de aprendizagem e concomitantemente também nos processos 

de avaliação das próprias aprendizagens. É neste contexto que se enquadra o projeto 

“Elearning e Avaliação no Ensino Superior - @ssess.he” o qual visa, em termos globais, 

identificar e propor estratégias de avaliação diversificadas, adequadas e congruentes 

com a crescente integração de ambientes digitais de aprendizagem no ensino superior, 

tendo presente uma perspetiva holística de avaliação de competências. 

 

2.2. Os objetivos do projeto 

Tendo subjacente o objetivo geral que se enunciou no ponto anterior, o projeto 

“Elearning e Avaliação no Ensino Superior - @ssess.he” estrutura-se em torno de um 

conjunto de objetivos mais específicos que orientam as diferentes fases e atividades do 

projeto. Assim, são objetivos do projeto: 

 Conceber um referencial enquadrador do pensamento referente às 
caraterísticas do processo e das atividades de avaliação que se apresente 

coerente e adequado a contextos de aprendizagem, baseados em abordagens 
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socio-construtivistas e conectivistas, e adequado a um contexto de avaliação de 
competências. 

 Identificar práticas e perspetivas dos professores das instituições de ensino 
público portuguesas, no que concerne à avaliação com recurso a tecnologias 

digitais. 

 Identificar as experiências e perspetivas dos alunos das instituições de ensino 
público portuguesas relativamente a práticas de avaliação de aprendizagens 

com recurso a tecnologias digitais. 

Propor modelos e estratégias de avaliação coerentes com o referencial proposto, com 

recurso a tecnologias digitais e tendo subjacente as especificidades de uma avaliação 

por competências. 

 

2.3. As fases do projeto e respetivas metodologias de investigação  

Tendo presentes os objetivos específicos que enformam o projeto, num primeiro 

momento problematizaram-se e confrontaram-se perspetivas no domínio da avaliação 

das aprendizagens, com foco na centralidade dos estudantes e na perspetiva de uma 

avaliação por competências, como aflorado na introdução deste texto. Deste processo, 

resultou a elaboração de um referencial enquadrador das práticas de avaliação, o qual 

se apresenta de forma sucinta na secção seguinte deste texto. 

Numa segunda fase, cujos dados preliminares se apresentarão neste texto, procedeu-se 

a um inquérito por questionário junto de professores de instituições portuguesas de 

ensino superior público, tendo em vista identificar práticas e perspetivas, no que 

concerne à avaliação com recurso a tecnologias digitais. 

Numa terceira fase, em curso, será realizado um inquérito por questionário junto dos 

alunos de modo a identificar também as suas experiências e perceções relativamente à 

avaliação no ensino superior com recurso às tecnologias digitais. 

Os inquéritos por questionário aos professores e alunos serão elementos importantes 

na identificação de situações específicas de avaliação com suporte nas tecnologias 

digitais, que pelas suas caraterísticas se configurem como particularmente relevantes, 

tendo em vista a sua análise aprofundada, com o objetivo de estudar os modelos 

respetivos, a sua implementação e operacionalização, as suas potencialidades, 

eventuais constrangimentos e seus resultados. 
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Finalmente, procurar-se-á elucidar processos e práticas de avaliação que se configurem 

como congruentes com os princípios enunciados no referencial teórico proposto, à luz 

dos princípios de avaliação por competências com ênfase nos contextos digitais de 

aprendizagem. 

 

3. O REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO ADOTADO 

Enquadrado nas reflexões produzidas, elaboramos um referencial enquadrador da 

atividade de avaliação, numa perspetiva holística de avaliação de competências, que se 

organiza em torno de quatro dimensões: (i) autenticidade, (ii) consistência, (iii) 

transparência e (iv) praticabilidade, constituída cada uma delas por diversos parâmetros 

que as operacionalizam. Este referencial é extensivamente discutido e apresentado em 

Pereira (2011). 

A “autenticidade” é reconhecida como fundamental para a avaliação baseada em 

competências que se pretendem próximas do mundo real/profissional. A “consistência” 

promove o alinhamento entre avaliação-instrução-competências, e a sua relevância 

resulta da necessidade de recorrer a uma variedade de formas de avaliação não 

estandardizadas. A “transparência” promove o envolvimento dos aprendentes, 

mediante a disponibilização, à partida, de metas e critérios de desempenho e de 

avaliação, bem como o reconhecimento dos efeitos positivos que a avaliação deve ter 

na aprendizagem. Por último, mas não menos importante, a “praticabilidade”, que é 

frequentemente negligenciada, pode influenciar de modo determinante a escolha da 

estratégia de avaliação a usar. 

Na fig. 1, representa-se esquematicamente o referencial de avaliação proposto, 

identificando cada uma das quatro dimensões e respetivos parâmetros constituintes. 
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4. PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DIGITAL NO ENSINO SUPERIOR 

O questionário aplicado aos professores possui um caráter simultaneamente 

exploratório e descritivo do que são as práticas e perceções dos professores do ensino 

superior português relativamente às questões de avaliação, particularmente com 

recurso a tecnologias digitais. Foi concebido especificamente para este estudo, 

previamente testado junto de um conjunto de professores do ensino superior e 

validado junto de especialistas em ensino em contextos de e-learning. 

O questionário foi organizado em torno das seguintes dimensões: (i) identificação 

biográfica e profissional dos professores, (ii) identificação da modalidade de ensino, 

ciclo de estudos e curso em que é realizada a avaliação digital; (iii) tomada de decisões 

sobre o processo de avaliação; (iv) natureza das atividades de avaliação com recurso às 

tecnologias; (v) tipo de tecnologias utilizadas; (vi) tipo e frequência com que são 

avaliadas um conjunto de competências e (vii) fatores condicionantes do recurso às 

tecnologias digitais no processo de avaliação. No final do questionário era dada a 

indicação de que a equipa de investigação pretendia levar a cabo um conjunto de 

estudos de caso sobre a temática da avaliação com recurso a tecnologias digitais, sendo 

solicitado aos respondentes que se disponibilizassem para tal, que indicassem um e-

mail para contacto posterior. 

FIG. 1 – Referencial de avaliação 
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Faremos de seguida a apresentação dos principais dados recolhidos através do 

questionário. 

 

4.1. Processo de constituição da amostra 

Assumimos como ponto de partida para o processo de recolha de dados todas as 

Universidades e Institutos Politécnicos Públicos de Portugal, que passaremos a designar 

por Instituições de Ensino Superior Público (IESP), excluindo as instituições de Ensino 

Superior Público Militar e Policial e considerando os cursos dos três ciclos de Bolonha 

que, no ano letivo de 2010/2011 se encontravam em funcionamento. Na 

impossibilidade de abarcar todos os cursos em vigor definimos um conjunto de critérios 

para identificar os cursos relativamente aos quais iriamos recolher informação. 

Como referencial orientador recorremos à Portaria n.0 256/2005 de 16 de março de 

2005, do Ministério das Atividades Económicas e do Trabalho a qual instituiu a 

Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação (CNAEF), organizada em 

articulação com a Classificação Internacional Tipo de Educação (CITE) da UNESCO e com 

as subclassificações da CITE elaboradas sob supervisão do Gabinete de Estatísticas das 

Comunidades Europeias (EUROSTAT) e do Centro Europeu para o Desenvolvimento da 

Formação Profissional (CEDEFOP). Para além de facilitar o processo comparativo a nível 

europeu, o recurso à CNAEF justifica-se por ser a classificação seguida pela Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) em Portugal. 

Partindo então da análise da CNAEF definimos os seguintes critérios de seleção dos 

cursos das IESP que iriam constituir o nosso universo: 

1. Incluir cursos de todos os “Grandes Grupos – Áreas de Estudos”1 exceto dos 
“Grandes Grupos” correspondentes às designações “0 – Programa gerais” e “9 – 
Desconhecido ou não especificado” por se considerar serem ambíguos e pouco 

provável a sua correspondência a cursos do ensino superior (ES). 

2. Incluir todas as “áreas de estudo” pertencentes a cada um dos “grandes grupos” 
considerados. 

3. Não considerar, dentro das “áreas de estudo”, as “áreas de educação e 
formação”: (a) transversais, interdisciplinares e programas não classificados; (b) 
correspondentes a muitos cursos (ex. 145 e 222); (c) inadequadas a cursos para 

do 1º, 2º e 3º ciclos do ES; (d) ligados a forças militares e militarizadas. 

                                                      
1
 O quadro sinótico de classificação das áreas de educação e formação que integra a Portaria n.0 256/2005 a que nos referimos, está 

organizado de acordo com a hierarquia: grandes grupos – áreas de estudo – áreas de educação e formação. 
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Após a definição destes critérios, realizou-se uma pesquisa online nos sites das IESP no 

sentido de se identificarem os cursos de 1º, 2º e 3º ciclos que correspondiam aos 

critérios definidos e consultada toda a informação disponível online relativamente a 

cada um dos cursos e respetivas unidades curriculares, com o objetivo de identificar 

cursos e/ou unidades curriculares que fizessem referência a contextos de b-learning ou 

e-learning ou que, de algum modo fizessem referência à inclusão de uma dimensão 

online nos seus processos de lecionação ou avaliação. Após esse levantamento 

procurou-se identificar por vários meios os responsáveis mais próximos dos cursos ou 

unidades curriculares em causa. 

Finalizado todo este processo, pudemos identificar um total de 15 IESP 

(correspondendo a 77 faculdades / institutos / escolas) com oferta formativa nos 

diferentes ciclos de Bolonha, relativamente à qual tinham sido identificadas referências 

ao seu funcionamento em modalidade de b-learning ou e-learning ou relativamente aos 

quais tinham sido identificadas unidades curriculares que faziam referências explícitas à 

utilização de ambientes e serviços online nas suas atividades de ensino, aprendizagem 

ou avaliação. 

O questionário teve um primeiro envio eletrónico para os coordenadores/diretores dos 

cursos em causa no período de 04 de março de 2011 a 11 de março de 2011. 

Posteriormente, a 25 de maio de 2011 procedeu-se a um segundo envio e pedido de 

participação. Considerando apenas os envios diretos de questionários para os 

coordenadores/diretores, obtivemos 130 respostas, o que corresponde a uma taxa de 

retorno de 19%. De entre os 130 respondentes, 12 manifestaram a sua disponibilidade 

para colaborarem posteriormente com a equipa de investigação. Note-se que um dos 

objetivos do questionário passava também por identificar situações que se revelassem 

potencialmente relevantes para a posterior realização de estudos de caso que nos 

permitissem conhecer com maior profundidades as práticas de avaliação digital nos 

contextos (casos) em estudo 
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4.2. Caraterização da amostra 

De entre os 130 sujeitos que responderam ao questionário verificou-se que 64 (49,2%) 

eram do sexo masculino e 66 (50,8%) eram do sexo feminino. Em termos etários, 

constamos uma amplitude de idades compreendida entre os 27 e os 67 anos de idades, 

com um valor médio de 46 anos. No que concerne à experiência docente, 

coerentemente, verifica-se uma grande amplitude de valores, entre um valor mínimo 

de 2 e 41 anos de experiência docente. Em termos médios verificou-se que o grupo de 

respondentes possuía cerca de 19 anos de experiência profissional, localizando-se a 

classe modal nos 15 anos. 

Tabela 1 - Caraterização etária e de experiência profissional 

Caracterização etária Experiência profissional 

Valor médio 45,9 Valor médio 19 

Valor mínimo 27 Valor mínimo 2 

Valor máximo 67 Valor máximo 41 

  

 Obtivemos respostas de todas as universidades públicas portuguesas, excetuando a 

Universidade dos Açores, (17 universidades num total de 18) e de 5 Institutos 

Politécnicos públicos de um total de 13 (ver Tabs. 2 e 3). 

 

Tabela 2 - Participação das Universidades 

Universidade Freq. Abs. Freq. Rel. 

Universidade Aberta 22 16,9% 

Universidade do Porto 19 14,7% 

Universidade Nova de Lisboa 17 13,3% 

Universidade Técnica de Lisboa 11 8,4% 

Universidade de Aveiro  9  6,9% 

Universidade de Évora 9 6,9% 

Universidade de Lisboa 6 4,6% 

Universidade de Coimbra 4 3,1% 

Universidade da Beira Interior 3 2,3% 

Universidade do Minho 2 1,5% 

Ins. Sup. de Ciências do Trabalho e Empresariais 2 1,5% 

Universidade do Algarve 2 1,6% 

Universidade da Madeira 1 0,8% 
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Universidade Freq. Abs. Freq. Rel. 

Universidade dos Açores 0 0% 

 

Tabela 3 - Participação dos institutos politécnicos 

Institutos Politécnicos Freq. abs. Freq. rel. 

Instituto Politécnico de Leiria 9 6,9% 

Instituto Politécnico de Setúbal 7 5,3% 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 4 3,1% 

Instituto Politécnico de Lisboa 4 3,1% 

Instituto Politécnico de Tomar 1 0,8% 

 

4.3. Modalidade de ensino em que se enquadram as respostas recolhidas 

Um dos aspetos que importa ter presente na análise das respostas dos professores, diz 

respeito ao contexto a que os mesmos se reportam relativamente à sua experiência no 

domínio da avaliação com recurso a tecnologias digitais. Note-se que em 56,2% dos 

casos, os professores reportam-se a experiências em contextos de ensino presencial 

com recurso a tecnologias. Em 24,6% dos casos, os professores reportam-se a contextos 

de ensino online (Elearning enquanto modalidade de ensino/formação) e 19,2% se 

reporta a situações de b-learning (ensino misto presencial e a distância). 

 

Tabela 4 - Modalidade de ensino em que se enquadram as atividades dos professores 
relativamente à avaliação com tecnologias 

Modalidade de ensino Freq. absoluta Freq. relativa 

Ensino presencial 73 56,2% 

Ensino online 32 24,6% 

B-learning 25 19,2% 

Total 130 100% 
 
 

4.4. Decisões sobre a avaliação 

Em coerência com o referencial de avaliação proposto, importa ter presente quem são 

os intervenientes no processo decisório relativamente à problemática da avaliação. Foi 

solicitado aos professores que indicassem, de entre uma lista de possibilidades, qual o 

interveniente principal em termos de decisões globais relativamente à avaliação. As 

respostas obtidas sistematizam-se na tabela 5.  
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Tabela 5 - Interveniente principal nas decisões globais sobre avaliação 

Entidade decisora global Freq. absoluta Freq. relativa 

Responsável da UC 35 26,9 

Equipa docente da UC 30 23,1 

Individualmente por cada docente 24 18,5 

Instituição 19 14,6 

Faculdades/Escola/Instituto 11 8,5 

Direção/Coordenação do Curso 9 6,9 

Outra 2 1,5 

Total 130 100,0 

 

Da análise da tabela 5 resulta claro que os principais intervenientes em termos de 

decisões globais relativamente à avaliação são os responsáveis mais diretos das 

unidades curriculares: responsáveis das UC, equipa docente e/ou docente individual. 

Estes valores afiguram-se-nos coerentes com a prática usual no ensino superior 

português. De uma forma algo surpreendente, apenas em 6,9% surge a 

direção/coordenação do curso como interveniente principal nas decisões sobre a 

avaliação o que parece indiciar um baixo nível de articulação e coordenação em termos 

das práticas de avaliação nas UC de um mesmo curso. Num nível intermédio, 

encontramos a própria instituição ou as suas unidades orgânicas de ensino 

(faculdades/escolas/institutos) como principais intervenientes nas decisões globais 

referentes à avaliação. 

Foi também solicitado aos professores que indicassem os diferentes intervenientes no 

processo de avaliação. Os dados recolhidos apontam claramente para os professores, 

no seu conjunto, enquanto docentes e enquanto responsáveis de UC como principais 

intervenientes no processo de avaliação, como decorre da leitura da tabela 6. Na 

análise dos dados da tabela 6 deve ter-se presente que estamos perante respostas que 

podem num caso corresponder a mútuas exclusões, por exemplo quando a intervenção 

do responsável da UC é importante embora o mesmo não lecione a UC ou a situação 

inversa, em que o docente tem intervenção direta e o responsável da UC não intervém. 

Embora concetualmente esta situação não devesse ser possível, o conhecimento dos 

investigadores do projeto permitiu identificar a existência real de situação deste tipo. 
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Registe-se o nível relativamente baixo de intervenção dos alunos no processo de 

avaliação, com apenas 23% dos professores a referirem que os alunos fazem auto-

avaliação e 18% a referirem a avaliação interpares. 

 
Tabela 6 - Intervenientes no processo de avaliação 

Intervenientes na avaliação dos estudantes Com envolvimento Sem envolvimento 

A equipa docente a lecionar na UC 52% 48% 

O professor responsável da UC 51%  49% 

Cada um dos docentes a lecionar na UC 49%  61% 

Cada estudante (autoavaliação) 23%  77% 

Todos os estudantes (avaliação interpares) 18%  82% 

Outros (indique quem): -------- -------- 

 

4.5. Recursos tecnológicos  utilizados 

Pretendia-se averiguar o tipo de serviços digitais utilizados no âmbito das atividades de 

avaliação com recurso a tecnologias digitais quer no que concerne ao seu uso 

enquadrado em plataformas de Elearning – learning management systems. No que se 

refere aos serviços integrados em plataformas verifica-se que a submissão de 

documentos (texto, áudio, vídeo) assume particular relevo relativamente aos restantes 

serviços (79%), levando a presumir que há uma grande incidência no uso da tecnologia 

como “meio” de entrega de trabalhos. Encontramos depois a utilização de sessões 

assíncronas – fóruns eletrónicos (47%), seguida, a alguma distância, da entrega de 

testes/exames eletrónicos que regista 34% de utilização. O uso de Wikis, e-portefólios e 

quizzes regista valores muito idênticos, mas que não ultrapassam os 24 %, parecendo 

denotar alguma falta de familiaridade com este tipo de serviços. Poderá esta falta de 

familiaridade ser de ordem tecnológica (o que se coaduna com alguns dos fatores 

indicados como condicionantes do uso de avaliação digital, como veremos), ou poderá 

estar relacionada com a própria natureza destes instrumentos de avaliação, bem como 

com Blogues e Diários que registaram valores respetivamente de 13 e 11%. Sublinha-se, 

ainda, nestes resultados, a pouca adesão a serviços síncronos (Webconference; Chat) o 

que poderá relacionar-se com falta de flexibilidade destes serviços que requerem 
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simultaneidade temporal aos seus utilizadores, mas certamente também relacionar-se 

com o facto de grande parte dos professores da nossa amostra atuarem em cenários 

presenciais, ou em cenários b-learning, o que dispensará o uso de serviços tecnológicos 

síncronos. 

Tabela 7 - Serviços digitais integrados em plataformas 

Serviços digitais integrados em plataformas Utiliza 
Não 

Utiliza 

Submissão de documentos (textos, áudio, vídeo, etc.) 79% 21% 

Sessões assíncronas - fóruns eletrónicos 47% 53% 

Testes/exames de correção automática 34% 66% 

Wikis internos ou outros sistemas similares 24% 76% 

e-portefólios integrados na plataforma  22% 78% 

Construção de quizzes com tecnologias integradas na plataforma 21% 79% 

Sessões síncronas através de webconference 18% 82% 

Sessões síncronas através de chat 15% 85% 

Blogues com tecnologias integradas na plataforma 13% 87% 

Diários com tecnologias integradas na plataforma  11% 89% 

Outras tecnologias ou serviços digitais 5% 95% 

 

No que respeita aos serviços digitais não integrados em plataformas, não se evidencia 

uma predominância muito marcada de utilização de um ou outro serviço. Os mais 

referidos apontam para a publicação de documentos vídeo na Web. A um nível de 

valores muito próximo surgem os serviços de partilha de recursos, seguidos dos 

sistemas de escrita colaborativa e da produção/publicação de imagens na Web. 

Sistemas de construção de Mapas conceptuais, Blogues, Quizzes, E-portefólios são 

serviços pouco utilizados. Novamente o desconhecimento tecnológico aliado à pouca 

familiaridades com estes instrumentos de avaliação, poderão ser a razão dos valores 

pouco expressivos registados. Volta a constatar-se a baixa opção por serviços síncronos, 

já verificada anteriormente. Quer o uso de redes sociais, quer a utilização de ambientes 

virtuais imersivos, surgem como serviços pouco referenciados pelos inquiridos o que 

pode indiciar o provável não reconhecimento das redes sociais para fins de avaliação, 

bem como o desconhecimento dos professores sobre os mundos imersivos. 
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Tabela 8 - Serviços digitais não integrados em plataformas 

Serviços digitais não integrados em plataformas Utiliza Não utiliza 

Produção e/ou publicação de documentos vídeo na web 28% 72% 

Serviços de partilha de recursos  24% 76% 

Sistemas de escrita colaborativa  20%  80% 

Produção e/ou publicação de imagens na web 19% 81% 

Ferramentas de construção de mapas mentais/conceptuais 17%  83% 

Publicação em blogues 14%  86% 

Sistemas de construção de quizzes e outros exercícios  13%  87% 

Sistemas de geração de testes/exames  13%  87% 

Produção e/ou publicação de documentos áudio na web 13%  87% 

Redes sociais  11%  89% 

Sessões síncronas através de videoconferência 11%  89% 

Sessões assíncronas  11% 79% 

Sistemas específicos de construção de e-portefólios  10% 90% 

Sessões síncronas através de chat 8% 92% 

Ambientes virtuais e imersivos 8% 92% 

Outras tecnologias ou serviços digitais (indique quais) 8% 92% 

Sistemas de localização geográfica  5% 95% 

 
 

4.6. Frequência de avaliação dos diferentes grupos de competências. 

Aos professores foi solicitado que assinalassem numa escala de 4 níveis (nunca-1; 

raramente-2; algumas vezes-3; muitas vezes-4) a frequência com que avaliavam um 

conjunto de competências consideradas essenciais nos alunos do ensino superior. Na 

tabela 9 representam-se os dados agregados correspondentes às respostas que 

assinalaram a opção “Nunca” ou “Raramente” e às respostas que assinalaram as opções 

“Algumas vezes” ou “Muitas vezes”. Procedeu-se também ao cálculo da média obtida 

com a atribuição de um valor numérico a cada uma das possibilidades de resposta. 
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Tabela 9 - Frequência de avaliação de diferentes competências 

Competências: 

N
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R
ar

am
e

n
te

 

A
lg

u
m

as
 

ve
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ve
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M
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específicas da área científica da UC 12% 88% 3,2 

de pesquisa e análise de recursos disponíveis na web 35% 65% 2,8 

de comunicação 42% 58% 2,7 

associadas à realização de trabalho de grupo 35% 65% 2,6 

de resolução de problemas 38% 62% 2,6 

de reflexão 42,4% 58,6% 2,6 

associadas à criatividade e originalidade 46% 54% 2,4 

associadas ao uso das TIC 58,6% 41,4% 2,1 

 

Da análise dos dados recolhidos destaca-se o facto de a avaliação de competências 

específicas da área científica das unidades curriculares (lecionadas pelos professores) 

ser a área em que a avaliação é mais frequente. No que concerne à avaliação de 

competências relacionadas com as TIC, o cenário encontrado é distinto caso se 

considere especificamente “competências de pesquisa e análise de recursos disponíveis 

na web” ou uma formulação mais genérica de “competências associadas ao uso das 

TIC”, sendo que o primeiro caso regista valores mais elevados, quer considerando as 

respostas agregadas “Algumas vezes/Muitas vezes” (com respetivamente 88% e 41,4% 

dos professores a assinalarem essas possibilidades de resposta) quer considerando o 

valor médio das resposta (2,8 versus 2,1). 

Os valores registados para os restantes grupos de competências identificados 

aproximam-se bastante, com um valor ligeiramente mais elevado para as competências 

de “comunicação” (2,7) e um valor uma pouco menor para as competências associadas 

à criatividade e originalidade (2,4). 

 

4.7. Fatores condicionantes do uso 

Um dos objetivos do inquérito aos professores passava por identificar as suas perceções 

sobre possíveis fatores condicionantes da adesão aos processos de avaliação com 
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recursos digitais. Na tabela 10 sistematizam-se os dados recolhidos sobre esta 

problemática. 

Quando inquiridos relativamente às razões que consideram condicionarem o uso de 

processo de avaliação digital, de um conjunto de potenciais fatores, destacam-se os 

referentes à falta de conhecimentos quer relativamente ao próprio uso das tecnologias 

na área científica de docência, quer no que concerne especificamente ao 

desconhecimento de como avaliar atividades online, com perto de 70% dos 

respondentes (respetivamente 69% e 67%) a assinalarem estas razões. Este aspeto 

parece-nos de destacar por indiciar claramente a necessidade de promover a discussão 

e formação no domínio da utilização das TIC e da avaliação digital. 

Num segundo nível de valores encontram-se razões também diretamente relacionadas 

com os docentes como seja o “dispêndio de tempo acrescido por parte dos docentes” 

(38%) e o “esforço adicional de aprendizagem por parte dos docentes” (35,4%). A estas 

razões, e com valor similar, surge também o “receio de eventuais problemas técnicos” 

(aproximadamente 34,6%). Note-se que, embora os dados recolhidos apontem no 

sentido de um reconhecimento implícito de necessidade de formação, a preocupação 

com o “tempo de aprendizagem” pode constituir-se como um obstáculo à eventual 

recetividade a iniciativas nesse sentido. 

Entre as razões menos evocadas como condicionantes do uso dos processos de 

avaliação digital, encontra-se o “considerar que não há interesse em adotar práticas de 

avaliação digital” (assinalado por 18%) e a “preferência pelos documentos em papel” 

(assinalado por 15%). Estes valores reforçam a ideia da existência de uma recetividade 

potencial às práticas de avaliação digital. Importa referir que, de entre as razões 

indicadas como podendo ser condicionantes do uso de processo de avaliação digital, a 

que foi assinalada por menor número de sujeitos foi “dispêndio de tempo acrescido por 

parte dos estudantes”. 

Note-se que, era dado aos sujeitos a possibilidade de indicarem outras razões que, no 

seu entender, fossem fatores condicionantes do recurso à avaliação digital sendo que 

não foram registadas indicações de outras razões que não as enumeradas no 

questionário. 
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Tabela 10 - Razões condicionantes do uso de processos de avaliação com recurso a tecnologias 

digitais 

Fatores condicionantes… Sim Não 

conhecimentos insuficientes dos docentes sobre o uso das tecnologias 
na área científica 

89 69% 41 32% 

conhecimentos insuficientes sobre como avaliar atividades online 
(exemplo: avaliar participações nos fóruns) 

87 67% 43 33% 

dispêndio de tempo acrescido por parte dos docentes 49 38% 81 62% 

esforço adicional de aprendizagem por parte do docente 46 35% 84 65% 

receio de eventuais problemas técnicos 45 35% 85 65% 

receio de favorecer/prejudicar os estudantes em função da sua 
literacia tecnológica 

28 22% 102 79% 

considerar que não há interesse em adotar práticas de avaliação 
digital 

23 18% 107 82% 

preferência pelos documentos em papel 19 15% 111 85% 

dispêndio de tempo acrescido por parte dos estudantes 4 3% 126 97% 

 

5. SÍNTESE DAS CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos aspetos que pensamos ser de destacar nos dados recolhidos é a grande 

amplitude de idades e um valor etário médio relativamente alto (46) o que indicia com 

clareza que a problemática da adesão a práticas de avaliação digital não está 

diretamente relacionada com a faixa etária dos intervenientes, considerando as 

caraterística da amostra em causa. Também no que concerne ao género, os dados não 

sugerem qualquer tipo de relação com a adesão a práticas de avaliação com recurso a 

tecnologias digitais. 

Relembra-se que leitura dos dados apresentados e a interpretação dos mesmos deve 

ser realizada tendo presente que mais de 56% dos professores se reportaram a 

situações de ensino presencial com recurso a tecnologias digitais. Este aspeto é 

facilmente compreensível se considerarmos que, excetuando a Universidade Aberta, 

todas as outras instituições de ensino superior público são instituições de ensino 

presencial que apenas nos últimos anos, em alguns casos, começaram a promover 

iniciativas em modalidade de b-learning ou online. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
63 

Os dados recolhidos relativamente aos intervenientes nas decisões referentes ao 

processo de avaliação, apontam os professores, enquanto docentes e/ou responsáveis 

das unidades curriculares como os principais intervenientes. As intervenções dos 

estudantes nas decisões referentes à avaliação são bastante reduzidas e quando 

existem são centradas em tarefas de autoavaliação. À luz do referencial proposto, este 

dados refletem alguma fragilidade das práticas de avaliação no que concerne à 

dimensão “transparência”, nomeadamente no que concerne aos critérios de 

“democratização” e de “envolvimento”, que preconizam o envolvimento dos 

estudantes nas decisões e práticas de avaliação. 

A análise dos dados referentes ao tipo de recursos tecnológicos utilizados indica que os 

mesmos são essencialmente utilizados para submissão de documentos, o que coloca a 

questão se o seu uso não representará apenas uma forma “digital” de entregar 

“trabalhos”, em alternativa à sua entrega aos professores em suporte físico.  

Quando a avaliação se faz através de learning management systems (LMS) os sistemas 

de testes/exames de correção automática, são o terceiro tipo de serviços mais 

utilizados o que também sugere alguma abordagem “tradicional” da avaliação, embora 

com que recurso a tecnologias digitais. Quando se analisa a utilização de serviços 

exteriores a LMS, o recurso a sistemas de testes/exames com correção automática fica 

na oitava posição em termos de número de utilizadores. 

É também de destacar que nos casos em que as atividades de avaliação digital se 

desenvolvem integradas em learning management systems, o recurso a fóruns de 

discussão destaca-se relativamente a outros recursos existentes. Este destaque não 

existe nos casos em que os professores efetuam atividades de avaliação com base em 

serviços da web, não integrados em LMS específicos. Neste segundo caso, serviços de 

“partilha de recursos” ou de “escrita colaborativa” assumem maior utilização. 

Quer os serviços utilizados estejam integrados em LMS ou não, constata-se que a 

comunicação síncrona tem uma utilização bastante inferior à comunicação assíncrona. 

Uma possível explicação para esta situação pode estar associada ao facto de um grande 

número dos professores atuarem em contexto presenciais ou de b-learning pelo que a 
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existência de comunicação face-to-face reduz a relevância do recurso processos de 

mediatização tecnológica deste tipo de interação. 

O recurso a tecnologias digitais no processo de avaliação, configura por um lado, um 

cenário de promoção da sua utilização, e por outro lado um cenário de reconhecimento 

da presença das mesmas nos contextos em que os estudantes se enquadram. Neste 

sentido, o recurso às tecnologias digitais pode ser perspetivado, à luz do referencial 

proposto, como em elemento integrante da dimensão “autenticidade”, particularmente 

no que concerne ao critério de “similitude”, no qual se preconiza que “… a avaliação 

deve reflectir as competências necessárias à vida real/profissional.”. 

No que concerne à natureza das competências avaliadas com maior frequência pelos 

professores, os dados permitem destacar a avaliação de competências da área 

específica das unidades curriculares em causa e as competências relacionadas com a 

pesquisa e análise de recursos disponíveis na web. Embora estas últimas competências 

esteja associadas ao uso das tecnologias da informação e comunicação, quando o foco 

da análise é frequência de avaliação de competências “associadas ao uso das TIC” o 

valor médio é o menor de todo o conjunto de competências consideradas na estudo. 

Este dado pode indiciar que, embora o conjunto dos professores em causa, integrem as 

tecnologias digitais nas suas atividades, o que pode revelar uma valorização do seu uso, 

não manifestam grande preocupação com a avaliação do desenvolvimento de 

competências neste domínio. 

A concluir, importa referir que este estudo integra-se num projeto de investigação mais 

amplo ainda em curso, em cujo contexto nos encontramos a realizar um conjunto de 

estudos de caso, visando caraterizar profundamente perceções e práticas de avaliação 

com recursos digitais. Os dados recolhidos nos questionários aos professores revelou-se 

muito relevante quer na identificação de professores dispostos a colaborar com a 

equipa de investigação na fase de seguinte do projeto quer na identificação das áreas 

de questionamento mais relevantes a considerar durante os estudos de caso. 
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Resumo 

O Centro de Competência em Tecnologias e Inovação do Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa visa a articulação e integração das vertentes de investigação e de 
formação numa linha de intervenção e de serviço à comunidade no domínio da utilização das 
TIC em contextos educativos.  
Pretende-se, através deste simpósio, refletir sobre a integração das tecnologias de forma 
transversal em vários anos e áreas de escolaridade, com base em três exemplos de práticas 
pedagógicas inovadoras, desenvolvidas em contextos diversos, como um museu interativo de 
ciência e tecnologia em articulação com o 1º ciclo do Ensino Básico, numa escola do 3º ciclo do 
Ensino Básico e numa escola do Ensino Secundário. Os projetos apresentados tiveram o apoio 
e assessoria do Centro de Competência em Tecnologias e Inovação. 
 
Palavras-chave: Contextos educativos, Inovação, Tecnologias na Educação 
 

Abstract  
 

The Competence Center for Technology and Innovation at the Institute of Education, 
University of Lisbon aims to link and integrate aspects of research and training in a range of 
intervention and community service in the field of ICT in educational contexts. 
This symposium aims to promote the discussion on ict integration across several educational 
areas and contexts, through the presentation of three projects exploiting innovative learning 
practices developed in different contexts, such as on-site science center school – linked to 
primary school curriculum - middle and high school project-based learning. The projects 
presented had the collaboration and participation of the Competence Center for Technology 
and Innovation. 
 
Keywords: Educational environments, Innovation, Educational technology  

 

 

1. OS TABLETS EM CONTEXTO EDUCATIVO 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ocupam hoje em dia um lugar de 

destaque em todas as áreas da sociedade, nomeadamente no sistema educativo. A 

possibilidade e as potencialidades de integração das TIC no processo de ensino e 
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aprendizagem colocaram novas oportunidades mas também novos desafios, pois, por 

si só, as tecnologias não melhoram esse processo. Há que saber usá-las do modo mais 

adequado. 

Os estabelecimentos de ensino têm sido dotados dos mais diversos tipos de 

equipamentos tecnológicos, mas nem sempre o corpo docente tem tido a 

oportunidade e a capacidade de saber acompanhar o vertiginoso ritmo de 

desenvolvimento. A mobilidade dos equipamentos e a sua versatilidade são, cada vez 

mais, uma constante. 

O projeto que partilhamos decorreu no ano letivo 2011/2012, numa escola secundária 

de Lisboa e foram disponibilizados 4 tablets, distribuídos por 4 professores. Esta 

iniciativa fez parte do projeto “Acer-European Schoolnet Tablet Projet”, em que 

participaram 57 escolas de 8 países europeus. 

O uso dos tablets abarcou três áreas distintas: (i) utilização e desenvolvimento de 

conteúdos digitais para tablets, (ii) coleção e análise de dados, (iii) realização de 

tarefas administrativas. Assim, foram criados (a) protocolos experimentais para a área 

da física, que permitiram aos alunos interagir com animações; (b) o levantamento 

funcional de parte de uma rua de Lisboa e tratados os respetivos dados; (c) o registo 

dos números de série de todo o equipamento informático da escola, através de um 

leitor de código de barras, para a inventariação do parque informático da escola. 

Apesar do número limitado de tablets, evidenciaram-se as potencialidades deste tipo 

de tecnologia, nomeadamente na sua vertente de mobilidade, e algumas limitações 

relacionadas sobretudo com o software utilizado no Acer Iconia Tab. 

 

2. ESTUDO DE CASO - 2º CICLO DE PILOTAGENS - PROJETO ITEC 
A Escola Básica Alfredo da Silva - Albarraque, integrou o 2º ciclo de pilotagens do 

projeto iTEC que decorreu durante o 3º período do ano letivo de 2011-2012. Contou 

com a participação de uma turma de Ciências Naturais do 7ºAno, tendo como objetivo 

central “aprender a aprender”. Os objetivos específicos foram (i) facilitar a 

aprendizagem dos alunos diversificando estratégias e recursos, (ii) aprender com e 

através das tecnologias, (iii) partilhar conhecimento através da colaboração entre 

pares e contribuir para a investigação em educação. O mote foi dado pela coordenação 

do projeto: construir recursos digitais que de algum modo pudessem ser úteis aos 
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alunos que os produziam e se possível a outros alunos. Quando integrámos o projeto, 

a planificação das aulas para o respetivo período escolar (3º período) já tinha sido 

acordada em departamento. Deste modo, surgiu a necessidade de adaptar estratégias, 

atividades e introduzir novos recursos e ferramentas. Os recursos e aplicações 

tenológicas utilizados foram: projetor e Quadro Interativo Multimédia (QIM), 

computadores, Internet, Webcam, Câmara fotográfica, Windows MovieMaker, 

PowerPoint, Prezi, Plataforma Moodle, TeamUp, Prometheam ActiveEngage, Blog e 

email da turma. No que respeita às estratégias e atividades foi dado enfase ao trabalho 

de grupo, colaboração entre pares e à aprendizagem por descoberta, sempre como 

ponto de partida uma situação do quotidiano, pergunta ou desafio. Os conteúdos 

programáticos abordados foram os que constam nas Orientações Curriculares de 

acordo com a planificação do departamento para o terceiro período - o vulcanismo, 

sismologia e as rochas. Os alunos participaram com entusiasmo e as aprendizagens 

testadas foram relevantes. 

 

3. ESCOLA CIÊNCIA VIVA 
A Escola Ciência Viva é a primeira escola do 1º ciclo do ensino básico a funcionar num 

Centro de Ciência. 

No quadro das atividades curriculares da Escola Ciência Viva são utilizados recursos da 

moderna museologia científica, com um programa educativo que combina o trabalho 

experimental na educação em ciências com o ambiente educativo característico de um 

Centro de Ciência. A Escola assume assim uma vocação eminentemente formativa no 

domínio da educação em ciências e valoriza o desenvolvimento profissional dos 

professores e dos monitores do Pavilhão do Conhecimento envolvidos nas atividades. 

Assume-se como objetivo importante a atingir na Escola Ciência Viva, o 

desenvolvimento e sustentação de práticas de ensino e de aprendizagem assentes em 

princípios que valorizam a interação, a comunicação e a colaboração com vista ao 

desenvolvimento de competências em ciências. 

No terceiro ano de desenvolvimento, o projeto este ano estendeu-se a toda a cidade 

de Lisboa, contando no corrente ano letivo com a participação de 56 turmas. 
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O objetivo primordial deste simpósio é desenvolver uma reflexão partilhada em torno 

daquilo que podemos considerar ecologias de colaboração, cooperação e 

aprendizagem online e das formas como diferentes espaços virtuais podem ser 

utilizados para promover e apoiar a aprendizagem com uma forte dimensão social. 

Os Virtual Learning Environments (VLEs) proporcionam algumas funcionalidades 

interessantes e relevantes em contextos formais de aprendizagem, mas estão muito 

orientados para as necessidades e objetivos das instituições e do processo de ensino 

(Siemens, 2008; Mott & Wiley, 2009). São pouco flexíveis e, por si só, não promovem 

uma aprendizagem em rede que aproveite o potencial da web 2.0 e em que os 

aprendentes tenham um papel mais ativo e um maior controlo sobre o processo 

(Siemens, 2008; Brown, 2008; ; Mott & Wiley, 2009). 

O conceito de Personal Learning Environment (PLE), enquanto tentativa de descrever 

as formas como os utilizadores interagem online com recursos, pessoas e contextos e, 

nesse processo, aprendem, de modo formal, não-formal ou informal, é mais 

consentâneo com a era digital e com a visão de uma educação para o século XXI. A 

aprendizagem é vista, neste contexto, como um processo rico e diversificado de 

encontros, experiências e reflexões, ou seja, um processo contínuo de 

desenvolvimento pessoal e profissional ao longo da vida (Attwell, 2010; ; Mott & 

Wiley, 2009; Brown, 2008; Siemens, 2008). 

 

Os Social Learning Environments (SLEs) podem ter aqui um papel importante nessa 

ponte entre os processos e ambientes formais de aprendizagem, corporizados nos VLE, 
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e o desenvolvimento progressivo da literacia digital e de ambientes pessoais de 

aprendizagem (PLE) por parte dos aprendentes. Embora apareçam frequentemente 

associados à noção de comunidade de prática e ao desenvolvimento profissional, os 

SLE podem também ser vistos como ambientes em que, através de ferramentas e 

serviços como os blogues de grupo, os wikis, os GoogleDocs ou os grupos privados no 

Facebook, por exemplo, os aprendentes desenvolvem atividades colaborativas ou 

cooperativas que enriquecem a sua aprendizagem e ajudam a desenvolver as 

competências necessárias a uma aprendizagem ao longo da vida numa sociedade 

digital, conectada e em rede. 

Palavras-chave: ecologias de aprendizagem, aprendizagem colaborativa, PLEs 
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XLE – ECOLOGIES OF ONLINE COLLABORATION, COOPERATION AND 

LEARNING 

 

The main goal of this symposium is to develop a shared reflection on what we might 

call ecologies of online collaboration, cooperation and learning and the ways in which 

different virtual spaces or environments can be used to promote and support learning 

with a strong social dimension. 

Virtual Learning Environments (VLE) offer some interesting and relevant functionalities 

in formal learning contexts, but they are mostly geared towards the needs and goals of 

institutions and the teaching process (Siemens, 2008; Mott & Wiley, 2009). They are 

not very flexible and they do not foster, by themselves, a networked learning approach 

that takes advantage of web 2.0 potential and in which learners have a more active 

role and a greater control in their learning process processo (Siemens, 2008; Brown, 

2008; ; Mott & Wiley, 2009). 

The concept of Personal Learning Environments (PLE), as an attempt to describe the 

ways in which learners interact online with resources, people and contexts and, 

through that process, learn, both formally, non-formally or informally, is more akin to 

the digital era and to a vision of an education for the 21st century. In this perspective, 

learning is viewed as a rich and diversified process of encounters, experiences and 

reflections, that is, a continuous, lifelong process of personal and professional 

development (Attwell, 2010; ; Mott & Wiley, 2009; Brown, 2008; Siemens, 2008). 

Social Learning Environments (SLE) can play an important part in bridging formal 

learning processes and contexts, embodied in the VLE, and the progressive 

development of digital literacy and of personal learning environments (PLE) by 

learners. Although they appear frequently associated with the notion of community of 

practice and with professional development, SLEs can also be seen as environments in 

which, through tools and services such as group blogs, wikis, Google Docs or private 

groups on Facebook, learners engage in collaborative or cooperative activities that 

enrich their learning and help them develop the skills needed for lifelong learning in a 

digital, connected and networked society.  

Keywords: learning ecologies, collaborative learning, PLEs 
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PLE À LA CARTE: AGREGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
 

Os Ambientes Pessoais de Aprendizagem, entendidos como um processo flexível para 

apoiar a aprendizagem (formal ou não formal, individual ou em comunidade) 

beneficiam de uma panóplia de serviços e ferramentas para servir diferentes funções. 

Uma vez que ainda não dispomos de processos avançados de filtragem, ações básicas 

como agregar, organizar e dar sentido à informação constituem-se como vitais. Estas 

ações estão associadas ao leque de literacias digitais e facilitam a constituição de 

qualquer PLE. Esta apresentação centrar-se-á na abordagem prática das funções 

supracitadas, elucidadas com recurso a ferramentas próprias. Procurar-se-á apresentar 

alguns exemplos de atividades a desenvolver para fins pedagógicos ou para fins de 

organização e gestão de aprendizagem pessoal. 

A simples atividade de guardar os favoritos não dispensa a etiquetagem, a inserção de 

notas e comentários, a seleção de visualização privada ou pública e a opção de partilha 

com outros utilizadores isolados ou em redes. Para tal podem usar-se marcadores 

sociais, servindo estes não só para organizar informação pessoal, como também para 

partilhar informação e recursos educativos - tarefas que podem ser realizadas 
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colaborativamente e que podem servir propósitos pedagógicos. Os grupos do Diigo e 

as “stacks” do Delicious serão particularidades a destacar na apresentação destes dois 

serviços. 

Muitos aprendentes debatem-se com a dificuldade de gerir a torrente de informação 

partilhada em diferentes fontes e anseiam ir além das fases de mera filtragem e 

organização para poderem atribuir sentido à informação, contextualizando-a e 

recriando-a, de forma individual ou colaborativa para posterior partilha. Scoop.it e 

Pinterest constituem o paradigma de ferramentas que perseguem estes objetivos de 

curadoria de conteúdo (já assumida como uma tendência) e que podem desempenhar 

um papel fulcral na dinâmica de qualquer PLE.  

 

Palavras-Chave: PLE, marcadores sociais, organização da informação 

 

PLE À LA CARTE: AGGREGATION AND ORGANIZATION 
 

Personal Learning Environments, seen as a flexible process to support learning (formal 

or non-formal, individual or in a community), benefit from a wide array of services and 

tools that can serve different functions. Since there are no advanced filtering 

processes, basic actions such as aggregating, organizing and making sense of the 

information are vital. These actions are associated with digital literacies and facilitate 

the development of a PLE. This presentation will focus on a practical approach of the 

aforementioned functions, illustrated with some services and tools, and will provide 

some examples of activities for pedagogical purposes or for organizing and managing 

personal learning. 

 

The simple action of storing a bookmark does not dispense with the need to tag, insert 

notes and comments, select private or public visualization and choose to share it with 

other users (selected contacts or a network). Social bookmarking can be used to this 

end, serving not only to store personal information, but also to share information and 

educational resources – actions that can be done collaboratively and for pedagogical 

purposes. Diigo groups and Delicious stacks are features to highlight in the 

presentation of these services.  
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Many learners face themselves with the difficulty of managing the flood of information 

that is shared through different sources and wish to go beyond mere filtering and 

organizing. They want to make sense of the information, contextualizing and 

recreating it, either individually or collaboratively, for subsequent sharing. Scoop.it and 

Pinterest can be considered the paradigm of services that pursue these objectives of 

content curation (already a recognized trend) and can play a key role in the dynamics 

of a PLE. 

Keywords:  PLE, social bookmarking, information management 

 
 

TWITTERVERSE - TUDO EM 1 
 

Quando falamos de PLEs normalmente associamos funcionalidades a ferramentas. O 

problema surge quando pretendemos identificar ferramentas que consigam cobrir 

todas as funcionalidades de um PLE e temos dificuldade quer em escolher as 

ferramentas certas, quer em agregá-las funcionalmente. 

Sabendo que não existe a ferramenta perfeita podemos identificar o Twitter, e todas 

as aplicações que utilizam a sua API (Application Programming Interface) , como 

aquela que consegue reunir senão todas, a grande maioria das funcionalidades dentro 

de um PLE. 

No Twitter é possível pesquisar informação com resultados de elevada qualidade, 

usando por exemplo palavras-chave. Existe a possibilidade de seguir pessoas 

relevantes em determinadas áreas de interesse. É possível usar o Twitter como uma 

ferramenta de comunicação, quer síncrona, quer assíncrona. A partilha de informação, 

através da publicação de posts é extremamente simples e intuitiva. A elevada 

quantidade de aplicações associadas ao Twitter permitem utilizar muito mais que as 

funcionalidades básicas da ferramenta. É hoje possível pesquisar mais seletivamente, 

geo-localizar utilizadores, acompanhar tendências eleitorais ou gerir a sua agenda 

pessoal. 

Não existem ferramentas perfeitas, mas o Twitter anda lá perto. 

 

Palavras-chave: PLE, Twitter, comunicação  
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TWITTERVERSE – ALL-IN-ONE 
 

When we talk about PLEs we generally associate functionalities and tools. The problem 

arises when we want to identify tools that are able to cover all the functionalities of a 

PLE and confront ourselves with the difficulty in choosing the right ones and in 

aggregating them operatively.  

Although there is no such thing as the perfect tool, Twitter, and all the applications 

that use its API (Application Programming Interface), seem to encompass the majority, 

if not all, of the functionalities within a PLE. 

On Twitter one can search for information with high quality results using, for example, 

keywords. There is the possibility of following relevant people in certain areas of 

interest. It can be used both as a synchronous or asynchronous communication tool. 

Sharing information through the publication of posts/updates is extremely simple and 

intuitive. The large number of applications associated with Twitter allow us to do much 

more than the basic functionalities of the tool. It is now possible to search more 

selectively, geo-localize users, follow electoral trends or manage our personal 

schedule. 

There are no perfect tools, but Twitter comes close to one. 

Keywords: PLE, Twitter, communication 

 

PLE À LA CARTE: AUTORIA E PUBLICAÇÃO 
 

O ensino baseado em Elearning pode contemplar cursos que se consubstanciam 

adotando, de forma variável e concomitante, tipologias centradas na disponibilização 

de conteúdos e avaliações formais, bem como tipologias, que de forma informal e 

distribuída, se socorrem de recursos abertos em termos de acesso, agregação e 

transformação, podendo incluir avaliação coerente com os modelos utilizados. Neste 

contexto, os Ambientes Pessoais de Aprendizagem podem desempenhar um papel 

importante.   

Não sendo possível tratar o conceito em toda a sua abrangência, iremos ressalvar aqui  

as funcionalidades da Autoria e Publicação. Assim, para agregação, produção e 

publicação de conteúdos, resultante de um trabalho colaborativo ou individual, 

utilizam-se atualmente como suporte diversas ferramentas e serviços da Web 2.0, 

como Wikis, programas de produção online (por ex. GoogleDocs), Blogues. 
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Wiki (termo que em havaiano significa “rápido”) é uma ferramenta simples e versátil 

que disponibiliza recursos para comunicação e colaboração. Existem inúmeros 

programas e serviços baseados na filosofia do Wiki. Embora cada um apresente 

especificidades próprias, todos detêm caraterísticas que viabilizam a construção e 

publicação de variados tipo de conteúdos que podem abarcar a construção de cursos 

online (organizados por tópicos ou por semanas), glossários de curso (base de 

exemplos de boas práticas educacionais), a realização de projetos de grupo, portfólios, 

etc. 

Tal como o Wiki, serviços como o GoogleDocs podem ser utilizados para a criação e 

publicação de recursos online, através de atividades idealizadas e construídas de forma 

individual ou colaborativa. Por seu turno, os Blogues, mais direcionados para a 

publicação individual, possibilitam a partilha e fomentam a reflexão e reavaliação dos 

textos publicados. 

Palavras-chave: ambientes pessoais de aprendizagem, autoria, publicação 

 

PLE À LA CARTE: AUTHORING AND PUBLISHING 
 

ELearning based teaching can include courses that use, in a combined and variable 

form, typologies centered on content and formal assessment, as well as typologies 

which, in an informal and distributed way, resort to open resources in terms of access, 

aggregation and transformation, with possible assessment strategies coherent with 

the models used. To this respect, Personal Learning Environments can play an 

important part in the process. 

Since it is not possible in this presentation to cover the concept in its entirety, we will 

concentrate on two functionalities: Authoring and Publishing. Currently, there are 

several web 2.0 tools and services that are used to support aggregation, production 

and publishing of content resulting from collaborative or individual work, such as wikis, 

online office suites (for example, Google Docs) or blogs. 

The wiki (a Hawaiian word meaning “fast”) is a simple and versatile tool for 

collaborating and communicating. There are innumerous applications and services 

based on the wiki philosophy. Although there are some individual differences and 

specificities, all of them have characteristics that enable the construction and 
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publication of varied types of content – online courses (organized by topics or weeks), 

course glossaries (a database of examples of good educational practices, for instance), 

and the development of projects or portfolios, to give a few examples. 

Like the wiki, services as Google Docs can be used for the creation and publication of 

online resources, through activities designed and implemented either individually or 

collaboratively. Blogs, on the other hand, more geared towards individual publication, 

enable sharing and foster reflection and re-evaluation of previously published texts. 

Keywords: personal learning environments, authoring, publishing 

 

 

DEBATE E CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE CONHECIMENTO EM AMBIENTES 
ABERTOS 

 

Uma das dimensões da aprendizagem em ambientes pessoais é, indubitavelmente, a 

da aprendizagem colaborativa, em que a interação com outros participantes contribui 

para o desenvolvimento de um nível mais aprofundado de reflexão e pensamento 

crítico. No âmbito de um SLE, os espaços de debate e construção colaborativa de 

conhecimento, representados de forma mais emblemática pelos fóruns de discussão 

nos LMS, adquirem novas potencialidades decorrentes do seu carácter aberto.  

No contexto da educação online formal, iniciativas de abertura do espaço de debate 

(por exemplo através de grupos no Facebook) parecem poder cumprir estes objetivos.  

Entre as eventuais vantagens, o facto de o espaço de debate ser público (com maior ou 

menor controle dos membros intervenientes e da participação), permitirá a abertura 

do debate a outros participantes, enriquecendo as discussões e promovendo um dos 

aspetos realçados pela pedagogia conectivista: a aprendizagem em contextos reais. 

No entanto, há que ter em conta que a abertura não se traduz necessariamente 

apenas em vantagens. Tornar a sala de aula virtual transparente e de entrada livre 

levanta questões éticas que podem exigir, por exemplo,  a auscultação prévia dos 

participantes, assim bem  como ter efeitos no tipo e nível de participação dos 

intervenientes. Se juntarmos a isto o maior grau de imprevisibilidade da dinâmica das 

interações torna-se claro que se levantam desafios específicos quer para a preparação 

(recorrer à PLN para a sua divulgação, por exemplo) quer para a e-moderação destes 

espaços.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
79 

A seleção dos serviços mais adequados deve ter em conta, não apenas as capacidades 

(affordances) das tecnologias, mas também a massa crítica de utilizadores  e a 

proficiência e grau de utilização por parte dos e-estudantes, mesmo com o risco de  o 

número de solicitações sociais (estamos a pensar especificamente no Facebook) poder 

reduzir a quantidade e riqueza cognitiva das interações. 

Palavras-chave: ambientes sociais de aprendizagem, aprendizagem colaborativa, 

grupos de Facebook 

 

 

DEBATE AND COLLABORATIVE KNOWLEDGE CONSTRUCTION IN OPEN 
ENVIRONMENTS 

 

One of the undeniable dimensions of learning in personal environments is 

collaborative learning, in which the interaction with other participants contributes to 

the development of a deeper level of reflection and critical thinking. In the context of 

an SLE (social learning environment), the spaces for debate and collaborative 

knowledge construction, best illustrated by discussion forums in Learning 

Management Systems, acquire new potentialities due to their open nature. 

In online formal education, the opening of the debate space (for instance, through 

groups on Facebook) seems to be suitable for achieving these goals. Among possible 

advantages, the fact that the debate is public (with more or less control over 

intervening members and participation) will make it possible to open it to other 

participants, enriching the discussion and fostering one of the key elements in 

connectivist pedagogy: learning in real-life contexts.  

However, one must be aware that openness does not translate necessarily into 

advantages only. A transparent, free-access virtual classroom raises ethical questions 

that may require, for example, previous consultation with the students, and there can 

be an impact in terms of the type and level of participation. If we add to this the 

greater degree of unpredictability in the dynamics of interaction, it becomes clear that 

there are specific challenges not only in the preparation phase (use the personal 

learning network to publicize the debate, for instance), but also in the e-moderation of 

these spaces. 
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The selection of suitable services must take into account the affordances of 

technologies, the critical mass of users and the proficiency and level of use of e-

students, with the possible downside that the number of social solicitations (we are 

referring specifically to Facebook) may reduce the quantity and cognitive richness of 

interactions. 

Keywords: social learning environments, collaborative learning, Facebook groups 

 

DINAMIZAÇÃO 

 

O Simpósio “xLE – Ecologias de colaboração, cooperação e aprendizagem online”  

pretende ter um caráter informal e requer uma elevada participação por parte da 

audiência.  

Está previsto que cada um dos autores apresente o seu subtópico no âmbito do tema 

do Simpósio. As apresentações devem ser uma faísca inicial, com o intuito de 

incentivar à partilha de experiências, dificuldades e boas práticas, em sala de aula 

presencial e online, e ao debate. 

O Simpósio tem a duração de aproximadamente 90 minutos e as fases são distribuídas 

da seguinte forma: 

 

 Apresentação inicial da proposta do simpósio e introdução ao tema (10 min) 

 Ecologias de colaboração, cooperação e aprendizagem online 

 Apresentações e partilhas (4 x 15 min) 

 Debate geral (10 min) 

 Conclusões finais e fechamento: Das Ferramentas aos xLEs (10 min) 

 
 

ORGANIZATION 

 

The Symposium “xLE – Ecologies of online collaboration, cooperation and learning “ 

will have an informal nature and  require an active participation on the part of the 

audience. 
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Authors will present their sub-topics in the Symposium. These presentations will serve 

as a spark for the subsequent debate and sharing of experiences, challenges and 

examples of good practice, both in classroom settings and in online environments. 

 

The Symposium has a duration of approximately 90 minutes. The different moments 

are distributed as follows: 

 

 Initial presentation of the framework of the symposium and introduction to the 

topic (10 min.) – Ecologies of online collaboration, cooperation and learning 

 Presentations by authors and sharing of ideas, reflections, experiences (4x15 

min.) 

 General discussion (10 min.) 

 Final conclusions and wrap-up: From tools to xLEs (10min.) 
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Perspetivas teóricas sobre a utilização das tecnologias para 
fins educativos - Comunicações 

Comunicações 
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA E O PROCESSO DE 

APROPRIAÇÃO COLABORATIVA DOS RECURSOS DA WEB 2.0 

 

Claudio Zarate Sanavria, Maria Raquel Miotto Morelatti 
 

Faculdade de Ciência e Tecnologia, Campus de Presidente Prudente  
 

claudiosanavria@gmail.com;  mraquel@fct.unesp.br  
 

Resumo 
 

Este artigo apresenta o andamento de uma pesquisa de doutorado cujo objetivo consiste em 
investigar como professores de Matemática se apropriam da Web 2.0 como recurso didático 
numa formação continuada organizada sob uma perspectiva colaborativa. Por meio de uma 
abordagem qualitativa de caráter interventivo, a pesquisa está sendo desenvolvida junto a um 
grupo de professores de Matemática de modo a: compreender como estes professores se 
organizam enquanto grupo com características colaborativas; identificar indícios de mudanças 
no fazer destes professores a partir de uma formação continuada sob um enfoque 
colaborativo; analisar as características do processo formativo identificando elementos que 
contribuam para a mudança no fazer pedagógico quanto ao uso dos recursos da Web 2.0. 
Foram definidos como instrumentos para coleta de dados o questionário, a entrevista e a 
observação, considerando a colaboração como objeto de investigação. Este artigo descreve os 
pressupostos estabelecidos para a formação em execução e analisa o perfil e expectativas dos 
professores envolvidos. Os dados denotam uma disposição por parte dos professores quanto 
ao contato com novas ferramentas e a melhoria de suas práticas, visando principalmente uma 
contribuição para o processo de aprendizagem matemática. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática, Formação de Professores, Colaboração, Web 2.0.  

 
Abstract 

 
This paper presents a scheduling of a PhD. research where the aims investigating how 
mathematics teachers appropriates of the Web 2.0 as a didactic resource in a continuing 
education organized on a collaborative perspective. Through a qualitative approach of 
interventive feature, the research has been developed  with a group of mathematics teachers 
in order to: understand how these teachers are organized whereas a group with collaboration 
features; Identify evidence of changes on the teachers doings through a continued formation 
over a collaborative approach; Analise the features of the formative process, identifying 
elements that contibute to the change on the pedagogical practice regarding the use of the 
Web 2.0 resources. There were defined as instruments for the data collection, the questionary, 
the interview and the observation, considering the collaboration like an objective of the 
investigation. This article describe the assumptions set for the formation on execution and 
analises the profile and expectations of the involved teachers. The data denote a inclination by 
the teachers as to the contact with new tools and the improvement of their practices, aiming 
mainly a contribution for the math learning process. 
 
Keywords: Math Education, Teachers Formation, Collaboration, Web 2.0. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo atual vive um contexto de total integração por meio das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), com especial destaque para a internet. Apesar de 

oficialmente ter surgido nos anos 1980, esta veio a ser comercialmente acessível – 

pelo menos no Brasil – apenas em meados da década de 1990. A partir de então, 

acompanhamos sua grande evolução e inserção nos diversos setores da atividade 

humana, o que de fato provocou profundas mudanças nos mesmos, como lembra 

Abreu (2009).  

Rüdiger (2008) ressalta que a World Wide Web, em pouco tempo, se tornou o cenário 

multimídia, massivo e cotidiano dentro do qual se vai articulando toda uma 

cibercultura. Segundo Abreu (2009), a economia passou a funcionar especialmente no 

terreno do virtual, os processos de trabalho sofreram alterações importantes, as novas 

formas de comunicação impulsionaram outras maneiras de relacionamento humano e 

as manifestações culturais encontraram um terreno fértil não somente para sua 

divulgação, mas também para o próprio processo de criação. 

Em 2005 surge o conceito de Web 2.0, criado por O’Reilly (2007) para designar a web 

como potencializadora da interação, da colaboração e da cooperação entre seus 

usuários, agora também produtores de conteúdo da rede. Pardo (2007) afirma que na 

Web 2.0 os usuários atuam da maneira que desejarem: de forma tradicional e passiva, 

navegando através dos conteúdos; ou de forma ativa, criando e contribuindo com o 

seu conteúdo. 

Nesse contexto de desenvolvimento, Abreu (2010) defende que a escola se vê diante 

da necessidade de repensar a si mesma, assim como rever o papel da sala de aula e da 

própria organização do trabalho pedagógico. Outrora mera transmissora de 

conhecimentos previamente sistematizados, a escola é idealizada agora como um 

ambiente de estímulo e valorização das descobertas, das trocas de experiências e do 

desenvolvimento de um pensamento crítico reflexivo. Para Santos (2010), conectar a 

escola à Sociedade Informacional corresponde a assegurar a pertinência da própria 

instituição escolar em sua tarefa de formar sujeitos capazes de uma atuação plena 

como cidadãos nesta sociedade. 
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Quanto ao uso pedagógico das TIC, Borba e Penteado (2010) afirmam que, para que o 

professor aprenda a conviver com as incertezas trazidas por estes recursos, um amplo 

trabalho de reflexão coletiva tem que ser desenvolvido. 

Dentro deste contexto, este artigo descreve os resultados parciais de uma pesquisa de 

doutorado que consiste em investigar como professores de Matemática se apropriam 

da Web 2.0 como recurso didático numa formação continuada organizada sob uma 

perspectiva colaborativa. Tal proposta tem como base as ideias de Freire (2006) de que 

a educação deve ser vista como um processo de comunicação e diálogo, assim como o 

pensamento de Vygotsky (1998) de que o homem é um sujeito interativo que elabora 

seus conhecimentos sobre os objetos dentro de um processo mediado pelo outro e 

que o conhecimento nasce nas relações sociais, sendo produzido em condições 

culturais, sociais e históricas. 

As questões para as quais se buscam respostas nesta pesquisa são: Como os 

professores de Matemática se organizam enquanto grupo e como se passa de uma 

perspectiva de grupo de trabalho para grupo colaborativo? Quais as características do 

processo de apropriação dos recursos da Web 2.0 por meio da colaboração? Quais as 

mudanças percebidas durante o percurso na constituição do grupo colaborativo? 

Como fazer uma formação que contribua para a apropriação dos recursos da Web 2.0 

de modo transformador em termos de práticas? 

Acreditamos que um processo formativo que siga um viés colaborativo seja mais 

eficiente quando se trata de apropriação e uso das tecnologias oferecidas pela Web 

2.0 e este é o fio condutor da pesquisa em andamento aqui descrita. 

 

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

Santos (2010) defende que muito se tem pesquisado acerca das possibilidades de 

trabalho pedagógico mediado por tecnologias, das suas vantagens e limitações. 

Contudo, ainda se questiona sobre suas reais possibilidades com relação ao 

enfrentamento dos problemas da educação. 

Para Gomez (2010) a internet e seus recursos podem limitar por inexperiência ou até 

atrofiar a curiosidade pelo conhecimento. Entretanto, a alfabetização digital possibilita 

o desenvolvimento profissional num mundo globalizado, pois vai além do ler e do 

escrever. Trata-se de entender, significar, de pensar e dar sentido ao mundo a partir 
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do nosso contexto cultural. É a habilidade e a possibilidade para entender e usar 

informação em múltiplos formatos. É a visualização, a escuta e a colaboração com os 

outros. É achar e produzir textos e utilizá-los para a própria vida. 

A maioria das pesquisas relacionadas ao uso da Web 2.0 nas escolas se restringe a 

reflexões sobre possibilidades de uso dos recursos disponíveis ou relatos de 

experiências isoladas. Poucas são as discussões acerca da apropriação desses recursos 

pelos professores dentro de uma perspectiva colaborativa. 

Concordamos com Pacheco e Flores (1999) de que é necessário que os professores 

reconheçam a necessidade da troca, da discussão dos problemas que lhes são comuns. 

Daí a necessidade de se estruturar uma formação que promova o desenvolvimento do 

espírito colaborativo nos professores. 

Ao caracterizar o trabalho colaborativo, Fiorentini (2010) afirma que, na colaboração, 

todos trabalham conjuntamente e se apoiam mutuamente, visando atingir objetivos 

comuns negociados pelo coletivo do grupo, numa perspectiva de liderança 

compartilhada e corresponsabilidade pela condução das ações. Assim, conforme 

Ferreira (2006), o grupo torna-se o contexto no qual são criadas oportunidades para o 

professor explorar e questionar seus próprios saberes e práticas, bem como conhecer 

saberes e práticas de outros professores, permitindo-lhe aprender por meio do desafio 

das próprias convicções. 

Pesquisadores como Espinosa (2002), Pinto (2002), Ferreira (2003) e Costa (2004) 

investigaram práticas e grupos colaborativos acerca de questões específicas referentes 

ao processo de trabalho ou pesquisa de grupos com características colaborativas. 

Também nesta perspectiva, o que nos propomos a fazer é buscar elementos que 

permitam uma formação continuada que facilite uma apropriação dos recursos da 

Web 2.0 por professores de Matemática. Assim, estabelecemos como tese a premissa 

de que uma formação que parta das necessidades do professor – numa organização 

colaborativa das atividades, dentro de uma perspectiva na qual o professor veja o 

outro como agente colaborador de suas próprias reflexões – contribua para uma 

apropriação plena dos recursos da Web 2.0. Entretanto, pretendemos também 

acompanhar e analisar a constituição do grupo colaborativo e as influências de tal 

processo na apropriação dos recursos tecnológicos definidos. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO  

A pesquisa segue uma abordagem qualitativa, concentrando-se em aspectos 

específicos relativos ao processo de trabalho colaborativo por meio de uma 

intervenção. Apoiamo-nos as ideias de Pimenta (2005) e Franco (2005) quanto à 

importância de uma pesquisa que permita ao professor refletir sobre suas próprias 

práticas, sua condição de trabalhador, bem como os limites e possibilidades do seu 

trabalho. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, buscamos na rede pública de ensino do 

município de Nova Andradina (MS), professores de Matemática interessados em 

participar espontaneamente de uma formação quanto ao uso dos recursos da Web 2.0 

no ensino de Matemática. 

Constituído o grupo, a próxima etapa consistiu no levantamento e análise preliminar 

do perfil, das concepções e expectativas dos professores com relação às tecnologias 

antes da constituição do grupo. Para esta etapa definimos o questionário como 

instrumento de coleta de dados.  

A pesquisa encontra-se agora na fase de apresentação dos recursos da Web 2.0 aos 

professores e discussão das possibilidades. Não prescrevemos metodologias, mas 

apresentamos as ferramentas e permitimos que os professores envolvidos discutam 

suas possibilidades enquanto grupo colaborativo, aplicando o que as pesquisas atuais 

recomendam em termos de formação de professores para o uso das tecnologias. A 

figura 01 ilustra o processo formativo em desenvolvimento. 

 

Figura 01 – Processo formativo aplicado aos professores pesquisados 
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A apresentação das ferramentas da Web 2.0 não ocorre de forma pontual, mas se 

constitui num processo contínuo, contemplado nas interações do grupo. Assim, 

inserimos tais recursos de acordo com as necessidades apontadas pelo próprio grupo, 

que posteriormente é motivado a discutir suas possibilidades de uso e a debater as 

experiências feitas em sala de aula. A previsão é que este processo dure doze meses. 

Para o acompanhamento das interações e trocas estamos fazendo uso da observação e 

do diário de campo, dentro das perspectivas apontadas por Vianna (2003), 

categorizando e analisando os dados de acordo com Bardin (1977). 

 

4. RESULTADOS PARCIAIS 

Até o momento a pesquisa conta com a participação de 17 professores de matemática. 

O tempo de docência varia de um a treze anos de atuação, sendo que apenas dois 

professores apresentam menos de cinco anos de experiência. Estes professores atuam 

de vinte a quarenta horas semanais em sala de aula. A maioria (11) trabalha apenas 

em uma escola, atuando principalmente nas séries finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. 

Quanto ao contato com tecnologias digitais, todos os professores possuem 

computador em casa. Apenas um professor não tem acesso à internet em casa. 

No que se refere ao nível de conhecimento do uso do computador, a maioria dos 

professores considera seu domínio como básico ou médio. As ferramentas mais 

utilizadas são editores de textos, planilhas e apresentação de slides. Especificamente 

sobre o domínio de ferramentas da internet, grande parte dos professores também 

considera seu conhecimento como básico ou médio. Apenas um professor admite não 

ter contato algum com tais ferramentas. 

Os professores participantes denotam um interesse para o uso das tecnologias no 

ensino de Matemática. Entretanto, apontam a necessidade de que lhe sejam indicados 

caminhos para que possam usar tais recursos de modo que eles realmente contribuam 

para uma efetiva construção de conhecimento. Discussões acerca do uso das 

tecnologias não foram realizadas na formação inicial destes professores, porém os 

mesmos já participaram de alguns cursos oferecidos por órgãos gestores. Entretanto, 

poucos afirmam fazer uso de tais formações no seu dia-a-dia. 
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Como já descrito, nossa pergunta diretriz é: como professores de matemática se 

apropriam da Web 2.0 como recurso didático dentro de uma perspectiva colaborativa? 

Assim, formação em andamento traz como um dos seus pressupostos a ideia de que é 

necessário que se criem condições para que o professor explore os recursos da Web 

2.0 e reflita sobre suas próprias teorias, percepções e crenças a respeito das 

tecnologias e do uso das mesmas no processo de construção de conceitos 

matemáticos, dentro do ciclo descrição-execução-reflexão-depuração apresentado por 

Valente (1999).  

As falas dos professores indicam fortes expectativas relacionadas à construção de 

novos conhecimentos, o que implicaria no aperfeiçoamento de suas práticas e 

consequente melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Estas expectativas vem 

ao encontro do segundo pressuposto estabelecido para a formação, no qual buscamos 

Shön (2000) ao propormos a organização de um espaço onde ocorra uma dinâmica de 

reflexão na ação e reflexão sobre a ação.  

Os professores acreditam que existe um distanciamento entre os mesmos e seus 

alunos em se tratando do uso de tecnologias e esperam que este relacionamento se 

transforme por meio da inserção de novos recursos nas aulas de Matemática. Neste 

contexto, o terceiro pressuposto estabelecido tem como base as ideias de Imbernón 

(2010) de que a busca coletiva de alternativas para superar as dificuldades, assim 

como o compartilhamento dos sucessos e fracassos contribuem para uma melhor 

compreensão das necessidades de uso das tecnologias na educação. 

Apesar da maioria dos professores afirmarem já terem ouvido referências ao termo 

Web 2.0, os mesmos não tinham base conceitual a respeito da mesma, mesmo tendo 

contato com a internet e algumas de suas ferramentas, na sua maioria redes sociais 

para fins de entretenimento. Assim, nas primeiras reuniões foram sugeridas leituras de 

material específico sobre o tema. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo procurou descrever o percurso inicial de uma pesquisa de doutorado que 

tem como objetivo investigar como se dá a apropriação dos recursos da Web 2.0 por 

professores de Matemática numa perspectiva colaborativa. 
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Acreditamos que seja possível garantir um uso mais efetivo e adequado das 

tecnologias se o processo de instrumentalização dos professores partir de suas 

necessidades e tal formação for organizada de modo que os mesmos reflitam sobre as 

possibilidades de uso pedagógico das ferramentas, testem tais recursos e socializem 

suas experiências com o grupo num constante processo de ir-e-vir da sala de aula. 

Assim, o professor poderá planejar com mais consciência situações de uso da Web 2.0 

para a construção de conceitos matemáticos, uma vez que poderá haver maior clareza 

dos seus objetivos e suas possibilidades.  

Temos segurança quanto às contribuições da tese proposta para uma reflexão maior 

quanto à formação continuada de professores de Matemática. Buscar compreender as 

possibilidades colaborativas da Web 2.0 como instrumento de transformação das 

práticas do professor de Matemática também nos leva a ter boas expectativas quanto 

aos resultados futuros. 
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Resumo 
O ponto de partida para este trabalho foi uma reflexão sobre a formação contínua de 
professores desenvolvida no âmbito dos Centros de Formação de Associação de Escolas e o 
papel e a influência dos formadores no desafiante processo de mudança em direção a novas 
práticas pedagógicas induzidas pela utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC). Na prática, procurámos dar resposta ao problema de investigação sobre o modo como os 
formadores contribuem para o objetivo de integração curricular das TIC em Portugal.   
Embora os formadores apenas constituam uma das variáveis a ter em conta na complexa teia 
de fatores que constituem ou influenciam a formação de professores, não deixam de ser uma 
pedra angular do processo de superação dos bloqueios psicológicos e técnicos que impedem 
os professores de encarar as TIC como meio de otimizar as aprendizagens dos seus alunos. 
Numa perspectiva exploratória e descritiva, auscultámos os formadores através de 
questionário, com o objetivo de alicerçar e desenvolver uma reflexão sobre o modo como 
contribuem para a integração curricular das TIC. Neste texto apresentamos apenas os 
resultados correspondentes à sua caracterização, ou seja, quem é que no nosso país tem 
assumido a responsabilidade de preparação dos professores nesta área, e que tipo de 
formação tem sido privilegiado. 
Sumariamente, podemos concluir que os formadores têm as condições necessárias para 
contribuir para o desenvolvimento de competências técnicas dos professores na utilização das 
TIC, embora não seja claro que contribuam, de igual modo, ao nível da integração pedagógica 
dessas tecnologias no currículo, nomeadamente devido à especificidade e diversidade de áreas 
disciplinares dos professores que frequentam a formação. 
 
Palavras-chave: Formação de professores, Formadores, Tecnologias de informação e 
comunicação, Desenvolvimento profissional de professores, Competências profissionais dos 
professores. 
 

Abstract 
The starting point for this work was a reflection on the teacher training developed under the 
Training Centers Association of Schools, the role and the influence of those trainers in the 
challenging the process of changing to new didactic and pedagogical practices through the use 
of ICT. Our practical work was conducted so as to try to find the answer to the research 
problem on how   the in-service teacher training trainers in ICT contribute to the goals of 
curricular integration of ICT in Portugal. 
Bearing in mind that teacher trainers are only one of the variables to take into account in the 
complex web of factors that constitute or influence teacher continuing professional 
development, they are still an angular cornerstone in the process of overcoming the technical 
and psychological barriers that prevent teachers to face the ICT as an effective way to optimize 
the learning of their students.   
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Using the perspective of an exploratory and descriptive methodology, we heard the teacher 
trainer teachers, applying a questionnaire with the objective of developing a reflection on the 
way they contribute to the ICT curriculum integration. In this article we just present the results 
that match to their characterization, that is, who in our country has been taking the 
responsibility for the preparation of teachers in this area, and what kind of teacher training has 
been privileged. 
In short, we can conclude that the teacher trainers have the necessary conditions to contribute 
to the technical skills development of teachers in ICT use, although it is not clear that they can 
equally   contribute   to the level of pedagogical integration of these technologies into the 
curriculum, namely owing to the specificity and the diversity of the different areas of subjects 
of the teachers attending the teacher training.   
 
Keywords: Teacher training, teachers’ trainers, Information and communication technologies, 
teacher continuing professional development, teachers’ professional skills. 
 

1. INTRODUÇÃO 
Numa altura em que a perspetiva da formação ao longo da vida é algo incontornável, 

também a formação contínua dos professores se torna cada vez mais relevante e 

necessária para que os docentes possam enfrentar os desafios que se colocam à 

Educação no Século XXI.  Se o problema da integração curricular das TIC reside, em 

parte, nas dificuldades que os docentes apresentam em compreender as 

potencialidades das novas ferramentas e das formas como estas podem ou devem ser 

integradas no quotidiano das escolas (Costa, 2004), importa compreender em que 

medida os formadores desses professores contribuem para a transposição dos 

obstáculos identificados. Sendo a integração curricular das TIC uma questão complexa, 

que vai muito para além do acesso e do domínio das tecnologias, muitas questões se 

levantam sobre aqueles que têm a responsabilidade pela formação dos professores 

nesse domínio e é precisamente a tentativa de resposta a essas questões que nos 

levou a realizar o estudo que aqui temos oportunidade de partilhar. 

 

2. SOBRE A FORMAÇÃO DE FORMADORES NA ÁREA DAS TIC 
Para além das competências técnicas que lhes permitam utilizar as TIC com confiança, 

é necessário que os professores adquiram uma atitude favorável e compreendam o 

potencial e as limitações das TIC para uso pedagógico e didático. De acordo com 

Peralta & Costa (2007) a competência e a confiança dos professores são, de facto, 

“fatores decisivos na implementação da inovação nas práticas educativas” (p.78). 

Confiança entendida não apenas como a perceção da probabilidade de sucesso no uso 
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das TIC para fins educativos, mas também a perceção de que esse sucesso depende do 

seu próprio controlo. 

Uma das principais barreiras à integração curricular das TIC não se limita, portanto, à 

dificuldade de apropriação técnica das tecnologias, mas sobretudo à dificuldade em 

compreender as inúmeras possibilidades de diversificação de estratégias e de soluções 

sobre o que fazer com as mesmas (Almeida & Valente 2011).  Segundo estes autores, 

existe uma interligação ou dialética entre a competência técnica e a competência 

pedagógica que crescem em interdependência e em espiral. 

Assim sendo, uma gestão cuidada e positiva das tensões e dos conflitos ligados a 

crenças e valores dos professores é de suprema importância nos processos de 

mudança, podendo a formação contínua constituir uma poderosa estratégia para 

“ajudar os professores a lidar com as barreiras de caráter psicológico, que impedem, 

em muitos casos, a integração efetiva das tecnologias nas suas práticas ou mesmo 

qualquer outra forma de transformação ou inovação curricular proposta”. (Costa 

(Coord.), 2008, p.37) 

Para além dos saberes científicos, específicos da sua área de conhecimento, os 

docentes devem possuir uma série de competências didáticas e pedagógicas inerentes 

à sua função. Fazem parte dessas competências as habilidades que lhes permitam 

explorar as oportunidades facultadas pelas novas tecnologias, fazendo a apropriação 

das mesmas, para poderem explorar as suas potencialidades como recursos para 

novas abordagens metodológicas, de forma a promover uma aprendizagem 

individualizada e a autonomia do aluno na construção do conhecimento (Simão et al., 

2009). 

Na verdade, “As tecnologias mudam o trabalho, a comunicação, a vida cotidiana e 

mesmo o pensamento” (Perrenoud, 1999, p.5), o que exige uma renovação da escola e 

da formação dos profissionais. Neste contexto, em que medida a formação contínua 

contribui para o desenvolvimento das competências profissionais dos professores e 

formadores? Que competências podem ser construídas na formação contínua? Que 

princípios e condições favorecem o desenvolvimento dessas competências?  

Perrenoud (1999) entende como orientações prioritárias da formação de professores a 

participação crítica e a prática reflexiva firmada em novas competências profissionais 

“ligadas à transformação do ofício de professor” (p.9). Considera ainda este autor que 
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a prática reflexiva deve ser permanente, incidir sobre as práticas de forma metódica e, 

citando Gather Thurler (1996), apoiada em conversas informais e em momentos 

organizados de profissionalização interativa.  A prática reflexiva implica saberes 

metodológicos, teóricos e atitudinais que permitam, em situação de trabalho, a 

mobilização de competências apoiadas nesses saberes, aliadas à intuição e à 

improvisação, assim como na própria prática pedagógica. 

Relativamente às competências dos professores, parece ser consensual entre vários 

autores que a prática reflexiva é uma dimensão fundamental da prática docente. O 

conceito de professor reflexivo gira em torno da prática dos profissionais, valorizando 

a experiência, a reflexão sobre a experiência e a prática profissional na construção do 

conhecimento (Slomski & Martins, 2008). Para Nóvoa (1992, citado por Slomski & 

Martins, 2008), os conceitos de professor reflexivo e de professor pesquisador 

consistem numa forma diferente de se abordar a mesma realidade, uma vez que o 

professor pesquisador é aquele que pesquisa ou reflete sobre a sua prática. No 

entanto, “a experiência, por si só, não é formadora; (...) formadora é a reflexão sobre 

essa experiência ou a pesquisa sobre a própria prática de sala de aula” (Slomski & 

Martins, 2008, p.9). Para Mialaret (1995), a prática é inseparável da reflexão e de uma 

atividade psicológica intensa, entrando em jogo a imaginação criativa cujo dinamismo 

se inscreve num quadro teórico ao qual se refere o sujeito. As práticas inteligentes são 

acompanhadas necessariamente de um esforço de avaliação dos efeitos que esta 

provoca. Nalguns casos, a reflexão sobre a prática conduz à elaboração de uma 

verdadeira teoria.  

Nesta linha de pensamento e do que foi exposto sobre o conceito de competência e 

sobre a organização das competências, e analisando-as na ótica da sua aplicabilidade à 

situação específica dos formadores de professores, diríamos que todas elas se aplicam 

de uma forma reforçada aos formadores, atendendo à responsabilidade dos mesmos 

no modo como contribuem para o desenvolvimento dessas mesmas competências nos 

seus pares.  

O poder da reflexão sobre a prática como potenciador de melhores práticas tem sido 

defendido por diversos autores (Dewey, 1933; Stenhouse, 1975; Schön, 1987; 

Serrazina, 1998; Alarcão, 2003; Mialaret, 1995; Houpert, 2005; Costa & Viseu, 2008; 

Costa (coord.), 2008). É primordial que o formador proceda a uma reflexão 
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sistemática, numa relação permanente entre a prática e a teoria, tomando os aspetos 

pedagógicos como prioritários, sendo a ação pedagógica direta sobre os seus alunos e 

sobre os seus formandos, o ponto de partida para a construção/reflexão sobre a 

teoria, em que a investigação e a formação se alavancam (Mialaret, 1995). Segundo 

Schön (1987), o desenvolvimento do conhecimento profissional alicerça-se em 

conceitos como a pesquisa e a experimentação na prática, em que professor encontra 

prazer na aprendizagem e na investigação do processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Alarcão (2001), o professor como profissional reflexivo, cunhado por Shön, 

assenta numa “perspetiva interacionista e sócio-construtivista, de aprendizagem 

experimental, de formação em situação de trabalho e de investigação-ação” (p.4). A 

reflexão é, portanto, pertinente quando provoca a ação, levando os intervenientes a 

repensar a sua prática. Também Shulman (1996, citado por Muzukami, 2004) 

acrescenta ainda que não aprendemos a partir da experiência, mas pensando sobre a 

experiência. Nesta perspetiva, o desenvolvimento profissional dos professores 

decorrerá da aprendizagem pela experiência e pela construção de pontes entre a 

teoria e a prática. 

A expressão ‘prática reflexiva’ aparece muitas vezes associada à investigação sobre as 

práticas, proporcionando aos professores oportunidades para o seu desenvolvimento. 

De acordo com Mialaret (1995), relacionada com a reflexão, surge como indispensável 

a investigação, pois “quando a teoria e a reflexão não trazem as soluções desejadas ou 

necessárias, então, a investigação científica pode ser uma nova via a explorar” 

(Mialaret, 1995). Nesta perspetiva, as relações entre prática, teoria, investigação e 

formação encontram-se intimamente ligadas e relacionadas.  

Stenhouse (1975) advoga que o profissionalismo dos professores é “baseado na 

investigação sobre o seu ensino” (p.141), defendendo a ideia que a  sala de aula é 

“como um laboratório” e que “o professor é um membro da comunidade científica” 

(p.142). A melhoria das práticas, segundo este autor, advém do aperfeiçoamento, 

refletido, da competência de ensinar. Esta competência construir-se-ia gradualmente, 

através do estudo sistemático da própria atividade docente. 

O conceito de professor-investigador (Stenhouse, 1975; Alarcão, 2001) toma um 

especial sentido quando aplicado ao formador de professores que tem por obrigação 

realizar pesquisa e manter-se o mais atualizado possível, para contribuir 
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significativamente para o desenvolvimento profissional de outros docentes. “Ser 

professor-investigador é, pois, primeiro que tudo ter uma atitude de estar na profissão 

como intelectual que criticamente questiona e se questiona.” (Alarcão, 2001, p.6). Para 

atingir este patamar, o formador deverá desenvolver competências para investigar, 

partilhar resultados e processos, partindo do princípio de que a investigação não cabe 

apenas aos académicos, mas que pode e deve ser realizada pelo professor comum e 

direcionada para um saber mais integrado, mais holístico e mais ligado à prática 

(Alarcão, 2001). O desenvolvimento de competência para investigar deverá, portanto, 

merecer uma especial atenção na formação de formadores de professores. 

Considerando que a investigação-ação implica colaboração e partilha, principalmente 

com os colegas, as referidas competências de professor investigador e reflexivo 

associam-se naturalmente às atitudes. Neste sentido, parece-nos relevante, na 

situação específica dos formadores, destacar as competências atitudinais relacionadas 

com a socialização. Na medida em que, na formação contínua, a reflexão em equipa 

pode funcionar como um espaço onde se colocam e se discutem as questões que 

resultam da prática, onde se sentem novas necessidades e se constroem novos 

conhecimentos (Serrazina, 1999), parece-nos essencial que o formador possua as 

competências transversais acima referidas, que lhe permitam promover uma 

pedagogia ativa, baseada  na reflexão e no trabalho colaborativo, sabendo que 

desenvolver “programas de formação profissional que são caracterizados por 

atividade, reflexão e colaboração em comunidades de aprendizagem são 

inerentemente locais incertos, complexos e exigentes” (Shulman, 2004, p.25, citado 

por Muzukami, 2004). 

Um formador não poderá levar outros professores à integração das TIC nas suas 

práticas letivas, se ele próprio não o fizer. Se “formar é partilhar experiências, 

acrescentando conhecimento, mas sobretudo dotar os indivíduos de meios necessários 

para saberem aplicar esses conhecimentos, de forma ajustada, à realidade onde 

trabalham” (Bento & Salgado, 2001, p.17), então como pode o formador partilhar 

experiências que não tem ou apontar caminhos que não experimentou? 

Em síntese, para além das competências metodológicas e das que são referentes à 

especificidade da sua área de intervenção, o formador da formação contínua deveria 

ele próprio ser objeto de preparação específica na área das atitudes relacionadas com 
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as competências sociais e pessoais. A capacidade de se relacionar, de criar empatia, as 

competências comunicativa e de liderança, mas também uma cultura de investigação e 

de trabalho colaborativo, são essenciais no trabalho do formador, para que possa 

efetivamente constituir-se como um referencial inspirador, numa ótica de 

“isomorfismo” (Mialaret, 1995; Costa (Coord.), 2008), de modo a contribuir para o 

desenvolvimento profissional dos professores formandos, conduzindo-os no percurso 

de apropriação e integração das tecnologias nas práticas educativas e numa gestão 

autónoma e inovadora do currículo, focado na melhoria do ensino e das aprendizagens 

dos alunos ou, como refere (Costa, 2004), no modo “como os professores poderão 

ensinar melhor e os alunos aprender de modo mais eficiente” (p.22). 

 

3. OBJETIVOS DO ESTUDO 
Embora neste texto apresentemos apenas o resultado da caracterização dos 

formadores na área das TIC, o estudo incidiu, de forma mais ampla, sobre o contributo 

desses formadores para o desenvolvimento profissional dos professores na área das 

TIC, procurando fazer uma aproximação ao conhecimento sobre: a) quem são e que 

preparação têm esses formadores; b) que espaço lhes é dado para a reflexão sobre as 

suas práticas e para a sua própria formação; c) que competências consideram serem 

necessárias à concretização da sua atividade de formador; d) o que pensam sobre o 

impacto do trabalho de formação que desenvolvem na prática pedagógica dos 

professores. 

 

4. METODOLOGIA 
Para a concretização do estudo, assente nas três vertentes eleitas (o que sabem, o que 

pensam, e o que fazem os formadores responsáveis pela formação contínua de 

professores na área das TIC em Portugal), optámos por nos situar numa perspetiva 

exploratória e descritiva, uma vez que ainda não existe uma descrição sistemática do 

objeto de estudo que pudesse constituir recurso suficiente para empreender um 

trabalho mais profundo. Segundo Vilelas (2009) o tipo de estudo exploratório “é 

realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado, tornando-se 

difícil formular hipóteses precisas e de possível verificação” (p.119). Também Sampieri, 
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Collado & Lucio (2006) referem que “os estudos exploratórios servem para nos 

familiarizarmos com fenómenos relativamente desconhecidos” (p. 100).  

Para a recolha de dados foi utilizado um inquérito por questionário estruturado em 

duas partes complementares.  

A primeira parte, com o objetivo de caracterização das perspetivas dos formadores 

sobre a formação contínua e a integração curricular das TIC, foi organizada tendo 

como base uma escala de Likert de sete pontos, de modo a refletir com mais precisão 

as diferenças de opinião dos formadores (DeVellis, 2003). Os 76 itens que constituem a 

primeira parte do questionário foram distribuídos em 4 dimensões/momentos: (i) 

Fatores que influenciam a integração curricular das TIC; (ii) Organização da formação 

para a integração Curricular das TIC; (iii) Perfil de competências do formador para a 

integração curricular das TIC e (IV) Perceção dos formadores sobre a formação 

desenvolvida em Portugal pelos CFAE. Em cada uma das dimensões agrupámos os 

itens em fatores que sofreram algumas alterações com a análise fatorial efetuada, 

excetuando a segunda dimensão que não foi possível validar através das duas rotações 

Varimax realizadas. 

A segunda parte do questionário, com o objetivo de caracterização dos formadores, é 

constituída por um conjunto de questões fechadas relativas a dados biográficos e 

profissionais dos sujeitos respondentes. 

O inquérito foi dirigido ao universo dos formadores da área das TIC, através de um 

pedido de colaboração via e-mail a 77 Centros de Formação de Associação de Escolas 

(CFAE) de todo o país, incluindo o arquipélago dos Açores e a Direção Regional de 

Educação, no caso específico da Região Autónoma da Madeira. Este procedimento 

garantiu que os respondentes, selecionados pelos próprios diretores dos CFAE, fossem 

formadores que têm desenvolvido, efetivamente, formação na área das TIC. Das 345 

respostas obtidas, eliminámos 108 pelo facto dos formadores não terem respondido, 

pelo menos, à primeira parte completa. Dos 237 formadores cujas respostas 

considerámos válidas, 212 responderam ao questionário na sua totalidade. Apesar de 

25 formadores não terem finalizado o questionário, as respostas foram consideradas 

válidas, por terem a primeira parte completa.  

O tratamento estatístico dos dados foi realizado com a versão 20.0 do IBM SPSS 

Statistics (Statistical Package for the Social Sciences). Utilizámos os procedimentos de 
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estatística descritiva e a técnica da análise fatorial. Na aplicação da análise fatorial 

foram tomados alguns cuidados no sentido de não sobrepor a mesma aos interesses 

da investigação, salvaguardando a pertinência dos itens propostos no construto inicial, 

de acordo com a realidade observada e do enquadramento teórico, assente na revisão 

da literatura com base no qual se procedeu à construção do questionário. A estatística 

descritiva foi utilizada para proceder à caracterização dos respondentes e para uma 

primeira análise e interpretação dos itens da primeira parte do questionário sobre a 

perceções dos formadores. Uma vez que foi utilizada uma escala ordinal numérica, 

correspondente a uma apreciação qualitativa, cujas variáveis são a importância, a 

adequação ou a concordância referentes às afirmações apresentadas, optamos por 

basear a interpretação dos dados na frequência e na moda, uma vez que se trata de 

escalas ordinais cuja distribuição é não-paramétrica, pois, segundo Hill & Hill (2008), 

“estas escalas admitem uma ordenação numérica das suas categorias, (...) 

estabelecendo uma relação de ordem. No entanto, não é possível medir a magnitude 

das diferenças entre as categorias” (p. 108). Para comparar a posição dos formadores 

face ao diferentes fatores emergentes da análise fatorial, escolhemos representar os 

dados na forma de Diagramas de Extremos e Quartis (boxplots), por ser um modo 

gráfico que permite facilmente interpretar a localização e a dispersão de um conjunto 

de dados. Este gráfico, elaborado com base na mediana tem a vantagem de, 

contrariamente à média, não ser afetado pelos extremos ou observações discrepantes. 

 

5. APRESENTAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DOS FORMADORES 
Relativamente à caracterização dos formadores respondentes (212), verificámos que 

em oposição à realidade do contexto do ensino básico e secundário, em que a maioria 

dos docentes é do género feminino, a maioria dos formadores respondentes é do 

género masculino (63%).   

Dos formadores respondentes, 42% são do grupo disciplinar 550 – informática, o que 

era de esperar, uma vez que a oferta de formação pós-graduada em tecnologias é 

relativamente recente, compreende-se que a necessidade de formadores em TIC dos 

centros de formação tenha sido coberta por docentes deste grupo disciplinar. O facto 

de cerca de 46% de formadores ter formação inicial na área das tecnologias, também 
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pode manifestar uma prevalência da competência técnica como critério para 

acreditação nesta área de formação.  

Relativamente à formação complementar dos formadores, cerca de 48% dos inquiridos 

fizeram formação pós-graduada. Relativamente à formação contínua em TIC recebida 

para serem formadores, 56% dos inquiridos afirmam ter recebido formação específica 

para essa função. O número de horas de formação de formadores recebida pelos 

respondentes é reduzida, uma vez que a média se situa abaixo das 150 horas de 

formação, sendo a moda (resposta mais frequente) de 100 horas.  

As áreas de acreditação dos formadores pelo Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Contínua de Professores (CCPFC), em domínios relacionados com tecnologia, 

são predominantemente da área C (Área de prática e investigação pedagógica e 

didática), verificando-se um reduzido número de referências às áreas A e B 

(respetivamente área da especialidade e área das Ciências da Educação). 

Relativamente às restantes áreas/domínios de acreditação, verificamos que 66 

formadores (38% dos 175 formadores que responderam a esta questão) possuem 

acreditação nas didáticas específicas (C05). 

No que respeita à experiência de formação dos formadores, a maioria (58,4%) dos 

formadores tem menos de dez anos de experiência de formação em TIC, cerca de 30% 

dos quais tem menos de cinco anos de experiência, o que coincide com o aumento da 

formação contínua nesta área, em 2001, e com o incremento de novas modalidades de 

formação, tais como Projeto e Oficinas de formação (Moreira, Lima & Lopes, 2009). A 

percentagem de formadores com dezasseis ou mais anos de experiência é reduzida 

(cerca de 15%), o que era de esperar pelo facto da formação em TIC ser uma área de 

formação relativamente recente, pelo menos, em termos de expansão ou 

generalização. No entanto, a pouca experiência dos formadores sobressai quando 

verificamos as horas de formação dinamizada pelos inquiridos. Constata-se que a 

percentagem mais elevada, 29,1%, incide no primeiro intervalo, até 150 horas de 

formação.  

A maioria da formação dinamizada pelos formadores inquiridos foi realizada no âmbito 

das didáticas gerais (57%), o que significa que foi desenvolvida com base na 

organização de grupos de formação indiferenciados. De salientar que a formação 

realizada no âmbito das didáticas específicas (43%), em que os grupos de formação são 
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organizados em função da área de docência de professores e formadores, decorre de 

uma tendência para este tipo de organização da formação contínua na área das TIC 

com maior incremento a partir das novas exigências do estatuto da carreira docente 

relativamente à progressão na carreira, determinando, em 2005, que pelo menos 50% 

dos créditos obtidos na formação deveriam inserir-se na área científico-didática de 

docência do professor, cota essa que aumentou para dois terços em 2007. 

No âmbito das didáticas específicas, verificamos um desequilíbrio entre as áreas 

disciplinares da formação desenvolvida. Assim, destacam-se as áreas de informática e 

de ciências exatas e da natureza com percentagens superiores a 30% cada uma, 

contrastando com as reduzidas percentagens das restantes áreas. Esta discrepância 

deve-se ao facto dos formadores da formação contínua em TIC serem provenientes, 

maioritariamente, das áreas de informática/engenharias/tecnologias (45,6%) e 

Ciências Exatas e da Natureza (21,3%). Isto significa que os grupos de docência, nestas 

áreas, têm tido mais oferta de formação TIC específica da sua área de ensino. 

Relativamente às restantes áreas em que agrupamos as licenciaturas, verifica-se um 

número reduzido, talvez insuficiente, de formadores TIC, o que tornou mais escassa a 

oferta de formação TIC nestas áreas específica/grupos de docência. 

Essa ideia é reforçada na análise aos grupos de docência dos inquiridos, em que existe 

uma distribuição muito desequilibrada dos formadores, verificando-se que 42% se 

concentram no grupo 550 de informática. Os restantes 58% de formadores distribuem-

se de pelos restantes grupos de docência, com uma percentagem residual em quase 

todos eles. Os mais significativos, nestes grupos, são a Matemática, com 9% de 

formadores, e o 1º ciclo com 8% de formadores. Nenhum dos outros grupos de 

docência ultrapassa os 5%. 

Dos tipos de formação dinamizada pelos formadores, destacam-se as oficinas de 

formação, seguidas dos cursos de formação, o que é compreensível na medida em que 

os cursos de formação predominaram durante um longo período de tempo - de 1998 a 

2003 -, tendo em 2001 começado a aumentar a oferta de outras modalidades, 

nomeadamente as oficinas de formação. Na verdade, as oficinas de formação têm 

vindo a afirmar-se como a modalidade preferencial relacionada com um interesse 

crescente dos professores pela mudança nas práticas pedagógicas (Moreira, Lima & 

Lopes, 2009). Com uma frequência ainda significativa surge, a seguir, o Workshop, que 
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vem sendo muito difundido para colmatar lacunas ou responder a necessidades 

pontuais dos professores e dos projetos desenvolvidos nas escolas.  

 

6. REFLEXÕES FINAIS 
No contexto da formação contínua, parece-nos, em síntese, que os formadores têm as 

condições necessárias para contribuir para o desenvolvimento de competências 

técnicas dos professores na utilização das TIC, embora o mesmo não possa afirmar-se 

no que se refere à integração pedagógica das tecnologias no currículo. Dada a 

predominância de formadores oriundos do grupo 550, cuja formação de base lhes 

confere competência técnica na área da Informática, pode concluir-se, de facto, que 

são um recurso importante e adequado para a tarefa de preparar os professores do 

ponto de vista instrumental e funcional. Isso não significa, no entanto, que possuam as 

competências necessárias para ajudarem esses mesmos professores no processo de 

integração das tecnologias nas suas áreas específicas, até porque, na sua maior parte, 

não têm formação específica para o exercício da função de formador. 

Verifica-se, por outro lado, carência de formadores para cobrir as necessidades 

específicas das diferentes áreas de ensino, o que é confirmado pelos resultados da 

formação realizada pelos inquiridos no âmbito das didáticas específicas que, como se 

pôde observar, é maioritariamente desenvolvida ao nível da informática e das ciências 

exatas e da natureza, grupos de docência predominantes dos formadores inquiridos. 

Existem também indícios de poucas oportunidades para os formadores poderem fazer 

uma preparação sólida no domínio da sua própria formação, pelo menos a avaliar pela 

reduzida formação específica nesse domínio realizada pelos inquiridos. De facto, pela 

formação que referem ter frequentado e pela análise dos resultados de alguns dos 

itens do questionário, pode concluir-se que não lhes é facultada a formação contínua 

específica para a aquisição e o desenvolvimento de competências pedagógicas e 

sociais necessárias ao exercício da sua atividade, nomeadamente no que diz respeito à 

integração curricular das TIC. Constatamos ainda que os formadores são pouco 

especializados nesta área de intervenção, pela análise da certificação atribuída pelo 

CCPFC e que na sua esmagadora maioria incide na área C, atribuída por via da sua 

formação inicial ou pela análise do currículo, sendo residual o número de formadores 
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em TIC com acreditação na área B, que certifica que o formador tem 

especialização/pós-graduação em TIC na área das Ciências da Educação. 

Dada a limitação de espaço, os resultados referentes às práticas de formação e ao que 

pensam os formadores sobre a sua atividade e sobre o impacto nas práticas 

pedagógicas dos professores que formam, serão publicados noutro lugar.  
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Resumo 
 

O surgimento do computador foi uma das inovações mais significativas do século passado e 
vem provocando grandes mudanças em todas as áreas da actividade humana. Em 
Moçambique a integração das Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) no ensino não 
superior está ainda numa fase embrionária. O acesso à Internet ou ao computador continua a 
ser uma miragem para muitos estudantes. Entretanto, com as iniciativas do governo 
Moçambicano no sentido promover o uso das TIC na educação em particular e à sociedade no 
geral, têm se verificado inúmeras acções com vista à utilização das TIC nas escolas 
moçambicanas. 
Desde 1998, várias acções vêm sendo realizadas pelo governo de Moçambique no tendo em 
vista o apetrechamento das escolas com material informático; no entanto constata-se que as 
acções não estão a produzir os resultados desejados, pois tem-se verificado que os 
equipamentos informáticos doados às escolas chegam a ficar obsoletos sem que sejam usados, 
muitas vezes por falta de capacidade técnica interna para a sua operacionalização. Nesta 
comunicação, depois de uma breve reflexão teórica em torno do papel das TIC no processo de 
ensino e aprendizagem, vamos apresentar algumas das iniciativas em curso tanto a nível do 
equipamento das escolas como da formação de professores, deixando antever alguns dos 
resultados já obtidos. 
 
Palavras-chave: TIC, Moçambique, ensino não superior, integração curricular. 

 

Abstract 
The emergence of the computer was one of the most significant innovations of the last century 
and has caused great changes in all areas of human activity. In Mozambique the integration of 
Information and Communication Technologies (ICT) in non-higher education is still in its 
infancy. Internet access or computer is still a mirage for many students. However, with the 
Mozambican government's efforts towards promoting the use of ICT in education in particular 
and society in general have been found numerous actions for the use of ICT in Mozambican 
schools. Since 1998, several actions have been undertaken by the government of Mozambique 
with a view to equipping schools with computer equipment, however it appears that the 
actions are not producing the desired results, it has been found that the computer equipment 
donated schools even become obsolete without being used, often for lack of technical capacity 
for its internal operation. In this communication, after a brief theoretical discussion around the 
role of ICT in teaching and learning, we will present some of the initiatives underway both 
within the school equipment and training of teachers, prefiguring some of the results already 
obtained. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na sociedade actual, as TIC’s exercem influência a vários níveis nomeadamente na 

configuração de valores, das atitudes, dos comportamentos sociais porque não são 

apenas novos meios de processar a informação, mas também podem promover novas 

formas de pensar e de trabalhar e implicam novos modelos e regras para viver num 

mundo em contínua transformação (Moreira, 2000). Este facto vem marcando 

significativamente os modos e as expectativas da sociedade e, consequentemente, 

têm-se infiltrado no território educativo, lançando-lhe variados desafios. Um dos 

desafios é a integração curricular das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

de forma a proporcionar aos alunos experiências educativas inovadoras nesse 

domínio. 

Para responder a esses novos desafios, competirá à escola promover uma 

alfabetização tecnológica, aprofundando estes saberes e consolidando metodologias 

inovadoras, adoptando a tecnologia como mais um recurso educativo, e, tendo em 

conta este pressuposto, urge integrar as tecnologias em geral e, em particular, o 

computador e a Internet, no processo educativo, tirando partido das suas 

potencialidades e identificando as suas limitações e/ou constrangimentos educativos. 

Neste contexto, os professores precisam de acompanhar o desenvolvimento das TIC e 

de estar preparados para desempenhar as suas funções e reflectir sobre a introdução 

das novas estratégias de ensino e aprendizagem com recurso à utilização destas 

tecnologias. 

A aprendizagem com recurso às TIC não pressupõe unicamente a utilização de uma 

tecnologia no contexto sala de aula, mas deverá sobretudo incidir sobre uma prática 

educativa global, planeada, inserida numa ampla estratégia educativa centrada no 

aluno, tornando os alunos activos e criativos, renovando as formas de acesso aos 

conhecimentos e oferecendo novas formas de aprendizagem (Rosa, 2000).  

Na sequência da integração das TIC na escola, assiste-se também a uma alteração na 

relação pedagógica, que, para Osório e Meirinhos (2006, citado por Flores e Flores, 

2007) é decorrente da evolução das tecnologias de comunicação para “tecnologias 

interactivas”, permitindo a criação de ambientes virtuais, onde todos podem interagir 

com todos, no processo da construção do conhecimento. 
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Várias iniciativas têm sido desenvolvidas em Moçambique com a finalidade de difusão 

das TIC nos vários sectores de actividade e da sua integração no processo didáctico. É 

disso que trata o próximo tópico que passamos desde já a desenvolver. 

 

2. AS TIC NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O uso de tecnologias na escola tem uma longa história, mas, tal como noutras áreas 

científicas, só no decorrer do século passado viria a constituir um novo campo de 

estudo e de investigação (Costa, 2007). 

No início dos anos 50, B. F. Skinner apresentou uma máquina de ensinar que se 

baseava no conceito de instrução programada, que consistia em dividir o material a ser 

ensinado em pequenos módulos, de maneira que cada facto ou conceito fosse 

apresentado ao aluno de forma sequencial. 

Com o advento do computador, tornou-se claro que os módulos do material de 

instrução poderiam passar a ser apresentados com grande flexibilidade. Assim, 

durante o início dos anos sessenta, foram criados diversos programas informáticos de 

instrução programada e começou a popularizar-se a expressão “ensino assistido por 

computador” ou "computer-aided instruction". 

Os primeiros anos do processo de integração dos computadores nas escolas ficaram 

muito marcados pela tentativa da sua utilização de modo a melhorar a eficácia do acto 

de ensinar. 

Sensivelmente ao mesmo tempo em que se iam dando os primeiros passos na 

exploração dos computadores como máquinas de ensinar (mais do mesmo), de entre o 

grupo de cépticos quanto a ser essa a melhor via da integração dos computadores na 

educação, sobressaía uma figura que iria marcar indelevelmente toda a reflexão 

posterior em torno dessa questão. Essa personalidade é Seymour Papert, e o seu nome 

está ligado à criação da linguagem Logo, por ter liderado o grupo que a desenvolveu, 

no Massachusetts Institute of Technology, na segunda metade dos anos 60. 

Convém relembrar que a importância do Logo radica no facto de não ser apenas uma 

ferramenta informática, uma mera linguagem de programação, mas todo um projecto 

pedagógico de utilização de computadores na educação, segundo uma perspectiva que 

nada tinha que ver com a perspectiva do Ensino Assistido por Computador (EAC). De 

facto, enquanto o EAC fornecia, ou um substituto para o professor, ou algo que 
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potenciasse a sua capacidade de ensinar, a perspectiva de Papert apontava para a 

criação de uma ferramenta que, entregue aos aprendizes, potenciasse as suas 

possibilidades de aprender, e de aprender para além do currículo. Algo que fizesse 

saltar o currículo tradicional, como Papert insinuou na sua obra mais divulgada, e 

talvez mais importante, publicada em 1980 e intitulada Mindstorms: children, 

computers and powerful ideas. 

O que Papert implicitamente propunha com o Logo e o seu enquadramento 

conceptual era uma mudança de paradigma educacional, do paradigma instrucionista, 

velho de quase dois séculos, para um novo paradigma construcionista, como meio de 

responder ao desafio colocado à escola por uma sociedade em profunda e acelerada 

mudança, notoriamente incapaz de “preparar para o futuro”, mas talvez ainda com 

alguma capacidade para formar pessoas peritas em aprender e em mudar. 

Por outro lado, se o construtivismo indica o sujeito como construtor activo e 

argumenta contra modelos passivos de aprendizagem, o construcionista avança um 

pouco mais longe, ao enfatizar as construções particulares do indivíduo, que são 

externas e partilhadas. 

Sobre essa ampliação do conceito de construtivismo escreve Papert (1990, p. 3): 

“We understand ‘constructionism’ as including, but going beyond, what Piaget would 

call ‘constructivism’. The word with the v expresses the theory that knowledge is built 

by the learner, not supplied by the teacher. The word with the n expresses the further 

idea that this happens especially felicitously when the learner is engaged in the 

construction of something external or at least shareable ... a sand castle, a machine, a 

computer program, a book. This leads us to a model using a cycle of internalization of 

what is outside, then externalization of what is inside and so on”. 

Papert (1991; 1993) reclama, ainda, que são pressupostos da construção do 

conhecimento, uma aprendizagem situada, profundamente mergulhada e parte do 

contexto em que decorre, a negociação social do conhecimento, que é o processo pelo 

qual os aprendizes formam e testam as suas construções em diálogo com outros 

indivíduos e com a sociedade em geral, e a colaboração, que é o elemento 

indispensável para que o conhecimento possa ser negociado e testado. 

Estas posições de Papert encontram eco simultaneamente no construtivismo e na 

teoria de Vygotsky, para quem as funções cognitivas aparecem duas vezes no 
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desenvolvimento cultural dos indivíduos: primeiro a nível social, 

interpsicologicamente, e só depois a nível pessoal, intrapsicologicamente. E dão 

ânimo, não apenas à reivindicação de métodos activos de educação, mas sobretudo ao 

papel essencial da interacção (vertical e horizontal) como suporte essencial dos 

processos de cognição. 

Vygotsky (1978) considerava a existência, na mente de cada aprendiz, de uma Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), que representa a diferença entre o que o aprendiz 

pode fazer individualmente e aquilo que é capaz de atingir com a ajuda de uma pessoa 

mais capaz, como o professor, ou em colaboração com outro(s) aprendiz(es) mais 

aptos na matéria. 

 

3. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM TIC 

A utilização das TIC por parte dos professores, vai para além das questões meramente 

educativas, pois reflecte a “dinâmica da sociedade” e a “organização do estado” (Paiva, 

2002:129). É uma problemática que não pode ser isolada do contexto social no qual 

está inserida. 

A utilização das TIC está também relacionada com a formação de professores. Ter 

como dados adquiridos um bom apetrechamento informático e uma formação 

adicional, não são garantias suficientes para se verificar um uso sistemático e de 

qualidade das TIC no meio educativo, Paiva (2002:129). É fundamental que os 

professores estejam devidamente preparados para se efectuar uma eficaz e adequada 

integração das tecnologias no processo pedagógico. Há uma clara necessidade de se 

proceder a uma articulação entre os modelos pedagógicos existentes e as 

potencialidades das novas tecnologias. O que Figueiredo (2000, apud Brito, Duarte e 

Baía, 2004:5) designa por criação de ambientes de aprendizagem significativos, onde 

as TIC desempenham papel importante, materializando o desenvolvimento de desafios 

educativos, devidamente contextualizados e enriquecedores. 

O estudo de Brito Duarte e Baía (2004:8) põe em relevo duas linhas orientadoras de 

formação de professores em Portugal. Uma denominada pelos autores “a da 

alfabetização informática” que permite o contacto com software e aplicações 

informáticas. Outra “a da integração curricular (disciplinar ou interdisciplinar) ” que 

parte da vivência profissional dos professores, procurando criar contextos para o “uso 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
115 

de ferramentas computacionais específicas para as diferentes áreas do saber”. Os 

autores referem que apesar da primeira linha de formação ser a dominante, regista-se 

a existência de projectos e programas que procuram um cruzamento das duas linhas 

de orientação. 

Os autores fazem várias recomendações, das quais apenas salientamos duas, que 

estão relacionadas com o que foi dito anteriormente: a formação de professores deve 

evoluir para que os formandos tenham um papel mais interventivo em termos de 

definição e organização dos seus percursos de formação; As experiências formativas 

devem ser integradas em “contextos educativos e curriculares” Brito, Duarte e Baía 

(2004:41). Esta contextualização faz com que a aprendizagem sobre as ferramentas e 

serviços informáticos, seja mais significativa. 

O professor é, assim, elemento fundamental para qualquer projecto ou iniciativa de 

integração das tecnologias no currículo e nas práticas escolares quer em grande quer 

em pequena escala. É importante conhecer os professores com profundidade, o que 

pensam das tecnologias e do seu papel no processo de ensino-aprendizagem, assim 

como as suas atitudes e expectativas. Deste conhecimento e de outros sobre as 

tecnologias, sobre as suas efectivas potencialidades e as condicionantes para a sua 

aplicação podem inferir-se linhas orientadoras para a concepção de acções de 

formação. 

O desenvolvimento das TIC coloca cada vez mais desafios aos professores que são 

constantemente confrontados com novas tarefas que envolvem o uso das tecnologias. 

Mas a utilização de uma determinada tecnologia exige por parte do utilizador, 

conhecimentos sobre a mesma. É comum a situação em que os professores sabem 

menos do que os alunos quando se trata da utilização do computador ligado à 

Internet. Neste âmbito, acredita-se que o uso das TIC pelos professores nas suas 

actividades em contexto educativo implica o desenvolvimento de competências 

específicas por parte destes, de modo a responder ao desafio que as TIC colocam. 

Sobre o desenvolvimento de competências, Galvão et al. (2006) explicam que se trata 

de um processo complexo, progressivo, integrador, dinâmico, nunca acabado, mas 

sempre reconstruído. De facto, a aprendizagem é algo contínuo, isto é, decorre ao 

longo da vida pois é um processo dinâmico. Neste estudo entende-se o termo 

competência de acordo com a definição de Figueira e Rainha (2004). Segundo estes 
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autores, competência é um conjunto integrado de aptidões e capacidades que cada 

indivíduo possui e que o habilita a resolver problemas e a desenvolver actividades de 

natureza profissional e pessoal.  

Entre as competências necessárias que os professores devem possuir para o uso 

efectivo das TIC, destaca-se as seguintes (Ellis Kuerbis, 1989, citado em Chagas, 1999):  

 Possuir conhecimentos acerca do computador; 

 Possuir conhecimentos acerca das aplicações do computador no ensino da 

disciplina; 

 Saber aceder, seleccionar e processar grandes quantidades de informação 

disponível na Internet; 

 Utilizar recursos como correio electrónico, fóruns, videoconferência; 

 Identificação, avaliação e adopção de software. 

 Ponte (2000) considera relevantes competências como as de explorar os recursos, 

aprender a usar novos equipamentos e programas por si só ou com os seus colegas e 

encontrar formas produtivas de integrar as TIC no ensino, atendendo às limitações da 

escola. De acordo com este autor o acesso às TIC é condição necessária, embora não 

suficiente, para se entrar numa nova fase na relação com estas tecnologias. Trata-se 

de um problema de gestão de recursos e de política educativa em que a formação de 

professores ocupa um lugar de destaque. O professor por sua vez pode enquadrar 

determinada tecnologia na abordagem dos conteúdos de sua disciplina planificando as 

actividades antecipadamente e possuir algum domínio sobre a ferramenta que 

pretende utilizar de modo a usufruir o que elas têm de melhor.  

As exigências que se fazem aos professores, as atitudes que lhes são cobradas no 

sentido da utilização das TIC são imensas e o professor depara-se com o grande 

desafio não apenas de saber utilizar o computador mas principalmente de combinar 

esta utilização com a aprendizagem dos seus alunos; para isto precisam de ser capazes 

de integrar as TIC na sua prática pedagógica, numa postura reflexiva e inovadora 

(Ponte 2002).  De acordo com Amante (2007) uma utilização adequada das TIC é 

aquela que permite expandir, enriquecer, diferenciar, individualizar e implementar a 

globalidade dos objectivos curriculares.  

Em Moçambique, o MEC e o INDE (2007), referem a competência científica, a 
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pedagógica e a criatividade como factores determinantes para o bom desempenho do 

professor o que se traduzirá em momentos de aprendizagem efectiva, nos alunos.  

Segundo Ponte et al. (2002) nos programas de formação inicial de professores deve-se 

ter em consideração o desenvolvimento de competências como: capacidade de 

selecção de informação disponível na Internet, conhecimentos básicos do 

funcionamento do computador e do computador ligado à Internet, capacidade para 

integrar as TIC na sala de aula de forma adequada, respeitando as condições dos 

alunos e da escola, reconhecer as potencialidades e limitações das TIC e ainda ser 

dotado da capacidade de trabalhar em colaboração, ser criativo, reflexivo e crítico na 

adopção das TIC. 

 

4. AS TIC NO SISTEMA DE ENSINO EM MOÇAMBIQUE: INICIATIVAS TIC EM CURSO2 

Actualmente estão em curso no país várias acções que vão desde a introdução das TIC 

em inúmeras actividades económicas e sociais e também a sua introdução no sistema 

de ensino. Nesse sentido, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) tem vindo a 

desenvolver um conjunto de actividades no âmbito da promoção e desenvolvimento 

das TIC, para potenciar a integração das comunidades na Sociedade da Informação. 

São de destacar as seguintes: 

A Rede Electrónica do Governo, denominada GovNet, é uma iniciativa que se encontra 

a ser desenvolvida pelo Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (INTICT), sob a alçada do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), tendo 

sido iniciada em 2003. Este projecto consiste no desenvolvimento de uma rede de 

comunicação de dados do Estado que tem por objectivo interligar todas as instituições 

públicas. Actualmente todas as províncias de Moçambique estão ligadas à GovNet. 

A iniciativa dos Telecentros baseou-se no CIUEM - Centro de Informática da 

Universidade Eduardo Mondlane e iniciou-se em Maio de 2002. As actividades do 

projecto consistem na planificação, compra e instalação de equipamento, bem como a 

gestão do telecentro durante quatro anos. Os recursos humanos alocados a cada 

centro são recrutados localmente e treinados pelo CIUEM. 

                                                      
2
 Iniciativas desenvolvidas e em curso no âmbito das TIC. Fonte: Plano Tecnológico da Educação 
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Os Centros Provinciais de Recursos Digitais podem ser vistos como um apoio à 

extensão da GovNet às províncias. Trata-se de mecanismos organizacionais que 

permitem localizar, num determinado local, um conjunto de infra-estruturas e 

conhecimentos necessários para ligar os vários organismos às TIC. É então possível, 

através destes centros, efectuar o acesso à Internet, prestar apoio técnico aos 

funcionários do Estado, bem como ministrar formação. 

Os Centros Multimédia Comunitários, desenvolvidos pelo MCT, consistem em espaços 

dispersos pelos vários distritos que oferecem serviços como rádio comunitária, sala de 

informática, reprografia e ainda um espaço comum onde se podem realizar reuniões 

entre as comunidades, projectar vídeos, entre outras actividades. O MCT tem em curso 

um projecto com vista ao alargamento do número de centros actualmente existentes 

no país. 

 

4.1 Indicadores relativos às TIC 

As estatísticas disponíveis revelam-nos que, apesar dos esforços e dos progressos 

realizados, subsistem limitações no acesso e utilização das TIC. 

Segundo a International Telecommunications Unit, Moçambique apresenta: 

Tabela 1: Indicadores de Telecomunicações de Moçambique (Fonte: International 

Telecommunications Unit, 2011). 

Indicadores de Telecomunicações 2007 2010 

Linhas Telefónicas fixas (por 100 habitantes) 0,36 0,38 

Subscrições de telemóveis (por 100 habitantes) 14,12 30,88 

Lares com Computadores 3,8% -- 

Lares com Acesso à Internet 0,9 % -- 

Utilizadores de Internet (por 100 habitantes) 0,91 4,17 

Subscrições Banda Larga (por 100 habitantes) 0,03 0,06 

 

O IDI – ICT Development Index tem por base indicadores de acesso, utilização e 

competências e permite não só a análise evolutiva do país como também o benchmark 

internacional. O grau de desenvolvimento de Moçambique é ainda reduzido, sendo 

colocado na 153ª posição do IDI (1,05), num total de 159 países. O país melhor 

posicionado é a Suécia (7,85) e o país Africano que surge primeiro na lista são as 

Seychelles (3,64), na 66ª posição. 
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Analisando os sub-índices verifica-se que Moçambique apresenta melhores posições 

em termos de acesso (141º) e utilização (149º). No entanto, no que concerne às 

competências, posiciona-se nos últimos lugares (155ª posição). 

A introdução das TIC no ensino contribuirá para a capacitação dos cidadãos 

Moçambicanos e fomentará o crescimento do acesso à internet. 

 

4.2 A nível do sistema educativo 

A crescente vontade politica de integrar Moçambique na sociedades do conhecimento 

foi respondida de várias formas pelas entidades responsáveis (Massingue, 2003): 

 Desenvolvimento de programas especializados de TIC, em instituições de 

ensino e investigação, em ambos os sectores privado e público. 

 Revisão de currículos escolares, enfatizando a formação em TIC ao nível do 

ensino secundário e universitário; 

 Introdução de disciplinas de TIC em currículos para cursos não técnicos, 

formando os futuros diplomados em utilização de TIC. 

Neste sentido, mais directamente associadas à integração das TIC na escola e no 

sistema educativo, surgem diversas iniciativas levadas a cabo pelo MINED e MCT, entre 

as quais destacamos: 

A. Projecto SchoolNet Mozambique 

O projecto arrancou inicialmente com o nome “Internet para Escolas” (1998-2002), 

tendo uma abrangência de 25 escolas, incluindo escolas secundárias, Instituto do 

Magistério Primário (IMAP), institutos médios e escolas técnicas. 

O objectivo era introduzir a formação a nível de informática, explorar a integração das 

TIC no processo de ensino/aprendizagem, encorajar as escolas a tornarem-se centros 

de partilha de informação e comunicação, providenciar oportunidades de formação e 

promover o uso e acesso da Internet como meio de partilha de informação. 

Em 2002 o projecto passou para a alçada do Ministério da Educação, passando a 

denominar-se SchoolNet Moçambique. 

 

B. NEPAD eSchools Mz 
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A Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD) desenvolveu uma iniciativa 

denominada eSchools que tem como objectivos desenvolver competências no âmbito 

das TIC nos jovens africanos nas escolas primárias e secundárias e melhorar a 

distribuição da Educação através de aplicações informáticas e uso da Internet. 

O projecto foi implementado em seis escolas de cada um dos dezasseis países 

Africanos participantes. Em Moçambique o projecto foi coordenado pela CPLP, 

estando inserido no projecto SchoolNet Mozambique. 

Cada escola foi equipada com um laboratório informático constituído por 20 

computadores, um servidor, uma impressora e um laboratório de media. Aos 

professores foi ministrada formação para a utilização dos computadores em sala de 

aula. 

 

C. Projecto “Um computador por aluno” 

A associação One Laptop per Child, em parceria com o Ministério da Educação, tem 

vindo a desenvolver um projecto homónimo que em Português é denominado “Um 

computador por aluno”. 

Iniciado em 2010, tem como objectivo munir todas as crianças de um computador de 

baixo custo, com baixos consumos energéticos e resistente. 

Além das especificações de hardware, foi também desenvolvido um software para 

uma aprendizagem colaborativa, dinâmica e autónoma. 

Foram distribuídos 3000 computadores vocacionados para o ensino primário que 

foram alocados a 3 escolas do país (uma da zona sul, uma da zona centro e uma da 

zona norte) pela 3ª, 4ª e 5ª classe. 

Este projecto foi já implementado noutros países africanos tendo obtido grande 

sucesso a nível do aumento da motivação dos alunos no processo de aprendizagem. 

 

D. MoRENet 

A MoRENet é uma das iniciativas do MCT no âmbito das TIC e tem como principal 

objectivo estabelecer uma rede de dados nacional que vai interligar as diversas 

instituições de investigação, pesquisa e ensino superior em Moçambique. 
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Numa primeira fase o objectivo será munir as diversas instituições com o acesso à 

Internet, de modo a permitir a sua interligação. Posteriormente, o objectivo será 

providenciar um conjunto de recursos digitais úteis ao desenvolvimento de pesquisa e 

outras actividades relacionadas tais como as bibliotecas digitais. 

Actualmente a rede só está disponível a nível de Maputo, encontrando-se presente em 

11 instituições. Está em curso a elaboração do plano de expansão que visa levar esta 

funcionalidade ao maior número de instituições possível. 

 

5. A UTILIZAÇÃO DAS TIC NA EDUCAÇÃO 

A introdução das TIC no ensino tem associada a existência de infra-estruturas 

eléctricas e de telecomunicações, que representam investimentos avultados. 

Embora o MINED esteja sensível para a necessidade de inclusão das TIC no processo 

educativo, nomeadamente a nível dos currículos, para que esta possa ser ampliada é 

importante que sejam dirimidas questões infra-estruturais. 

Apesar das carências a nível de infra-estruturas, têm-se verificado progressos ao nível 

da introdução das TIC na Educação. De facto, o processo de introdução das TIC no 

ensino já foi iniciado e teve como primeiro foco a formação de professores e os alunos 

do segundo ciclo do ensino geral. 

 

5.1 Ao nível da formação de professores: 

Os institutos de formação de professores (IFP) promovem a utilização das TIC, 

incentivando os seus alunos (os professores do futuro) a utilizarem as suas 

potencialidades. Todos os IFP possuem salas de informática, com uma média de 12 

computadores por sala, e 60% dispõe de ligação à Internet. 

 

5.2 Ao nível da formação de alunos: 

No Ensino Primário, foi lançado este ano o programa One Laptop Per Child, com a 

doação de 3.000 computadores portáteis para o ensino primário. O programa foi 

iniciado em Maputo Província com 2 escolas, estando previsto o seu alargamento a 

mais 8 escolas no norte e centro do país; 
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No Ensino Secundário 90% das escolas do 2º ciclo possuem salas de informática 

fornecidas pelo Ministério da Educação, Parceiros ou Organizações Não 

Governamentais, sendo que cerca de 40% possuem ligação à Internet (no 1º ciclo o 

número é residual). Adicionalmente, os novos currículos incluem a disciplina de TIC no 

tronco comum da 11ª e 12ª classes e as TIC como meio de ensino na 10ª; 

No Ensino Técnico, todas as escolas de nível médio possuem salas de informática com 

uma média de 15 computadores por sala, estando a ser iniciada a introdução de salas 

de informática nas escolas básicas; 

No Ensino Superior são disponibilizados cursos de graduação e pós-graduação para a 

aplicação das TIC na Educação pelas várias Universidades espalhadas pelo país. 

Não obstante o progresso já realizado, é necessário que a inclusão das TIC no processo 

educativo se faça acompanhar da evolução dos conteúdos didácticos, tornando-os 

adequados à utilização das novas tecnologias e à realidade do país. 

O investimento em TIC permitirá reduzir o rácio de alunos por computador, alargando 

o acesso à Sociedade da Informação e permitindo a evolução do sistema de ensino. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que, no quadro da reforma curricular e das iniciativas em curso, a 

formação de professores surge como uma prioridade para o progresso da integração 

das TIC nas prácticas escolares, sendo que para o caso de Moçambique, foi adoptada a 

metodologia de formação intensiva (15 dias). Quando a analisados os tópicos 

abordados nas acções de formação pode-se constatar que esta, está virada para a 

utilização das TIC de uma forma menos colaborativa. 

Da literatura analisada inferimos que existe uma estreita relação entre o papel que os 

professores atribuem às tecnologias e a frequência e a forma como as utilizam na sala 

de aula com os alunos. Consequentemente, este factor, assim como outros também 

identificados, inerentes ao professor, precisam ser compreendidos como contribuição 

para a disseminação das TIC no país. 

De um estudo feito em seis (06) da cidade de Maputo envolvendo professores e 

alunos, constatou-se que ambos grupos encontram-se familiarizados com as TIC, mas 

no entanto pouco integram essas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem. 
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Apesar de os alunos envolvidos no estudo acharem mais motivadora a realização de 

uma tarefa escolar usando as TIC, estes pouco fazem uso destas tecnologias na 

realização de tarefas escolares alegando na sua maioria a falta de incentivo ou até 

proibição por parte dos professores. Quanto aos professores envolvidos no estudo 

poucos deles fazem uso ou incentivam a utilização das TIC no processo educativo. 

Partindo do conceito discutido anteriormente relacionando Web 1.0 e Web 2.0, pode-

se afirmar que as actividades desenvolvidas se encaixam nos conceitos existentes na 

Web 1.0. 

Mesmo não tendo uma maior autonomia nas actividades usando a Internet, a maior 

parte dos alunos afirmou maior envolvimento em tais actividades. 
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Resumo 
 

O Cenfic é um Centro de Formação Profissional na área da Construção Civil onde o número de 
formandas é manifestamente diminuto. Neste estudo pretende-se analisar e avaliar a 
integração das mulheres em cursos escolhidos maioritariamente pela população masculina. 
Para a realização deste artigo seguiu-se uma abordagem etnográfica, pretendendo-se que o 
mesmo possibilite uma melhoria da práxis docente de todos os formadores que trabalham 
com grupos que apresentem estas caraterísticas. 
Os dados foram recolhidos mediante observação e entrevista individual, sendo o grupo de 
participantes composto por dez elementos que correspondem ao total de formandas do 
Centro. 
 
Palavras-Chave: Formandas, Formação Profissional, Integração, Discriminação, Etnografia. 

 

Abstract 
 

Cenfic is a Vocational Training Centre in the Construction Work area where the number of 
female trainees is considerably small. This investigation focuses on analyzing and evaluating 
the integration of women on the courses chosen mainly by the male population. The 
accomplishment of this article was achieved through an ethnographic approach. Its objective is 
to improve the teaching praxis for all the teachers that work with groups that present the 
same characteristics. 
All data was collected by means of observation and individual interviews. The group of 
participants is composed of ten elements which is the total number of women studying in the 
centre. 
 
Keywords: Trainees, Training Centre, Integration, Discrimination, Ethnography. 
 
 

 
1. A INTEGRAÇÃO DAS MULHERES NOS CURSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO 

ETNOGRÁFICO NO CENFIC 

1.1  Contextualização do Estudo 

Não deixando de ser verdade, como afirma Jablonski (1991), que os movimentos 

feministas desnaturalizaram as identidades de homens e mulheres, designadamente 

na vida social e em diversas áreas como a sexualidade, a família, a divisão do trabalho 

doméstico e público, a verdade é que em Portugal a situação foi relativamente 
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diferente. O simples facto de Portugal ter vivido durante largas décadas num regime 

ditatorial, terminado, apontam alguns, com o 25 de Abril de 1974, fez com que no caso 

nacional não fossem apenas os movimentos feministas a ditar a empregabilidade da 

mulher. Foi sobretudo na década de 60 do século passado (com a obrigatoriedade de 

mais mão-de-obra na indústria) e nas décadas de 70 e 80 (com a necessidade de um 

desenvolvimento rápido com vista a alcançar o desenvolvimento dos restantes países 

Europeus) que a mulher passou a assumir um papel ativo no mundo do trabalho, 

deixando para trás a vida de doméstica. 

O que hoje alguns encaram como “natural”, designadamente a divisão das tarefas do 

lar e a prática e atuação das mulheres no campo profissional, tentando alcançar mais e 

melhores resultados mediante uma maior formação, não é mais do que uma alteração 

progressiva (Rocha-Coutinho, 2003), uma vez que atributos, expetativas e valores são 

construções sociais de difícil mudança. Com efeito, segundo o mesmo autor, o discurso 

e a ação nem sempre acompanham a mesma lógica. Significa pois que existe uma 

grande contradição entre o que se diz e o que se pensa, ou se quisermos o que se 

afirma e se considera, ou se quer fazer passar por considerar a opinião/ação individual. 

Como resultado desta alteração progressiva, surgem situações como aquela que 

identificamos no Cenfic, um Centro de Formação ligado ao setor da Construção Civil, 

onde gradualmente começam a surgir formandas. Com base nesta situação, 

consideramos que analisar e avaliar a integração das mulheres em cursos escolhidos 

maioritariamente pela população masculina seria um trabalho pertinente, por 

possibilitar uma melhoria da práxis docente de todos os formadores que trabalham 

com grupos que apresentam estas caraterísticas.  

Tendo já a problemática de estudo definida, foi dado conhecimento à Direção do 

Centro, que prontamente se disponibilizou para colaborar. Após a autorização do 

Centro, começamos a orientar o nosso trabalho, definindo primeiramente os objetivos 

do estudo e posteriormente as questões de investigação que iriam orientar o trabalho. 

 

Objetivos: 

 Conhecer as razões que levam as mulheres o optar por cursos num Centro 
de Formação da área da construção civil; 

 Identificar a forma como se processa a integração das mulheres nos cursos 
desta área específica;  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
127 

 Identificar os obstáculos à integração destas mulheres no Centro de 
Formação (dentro e fora da sala de formação); 

 Analisar a perceção das formandas sobre a integração das tecnologias em 
cursos da construção civil. 

 

Questões de investigação: 

 Quais as principais razões que levam as formandas a optar por um curso de 
formação na área da Construção Civil? 

 Como é que as formandas entendem a sua integração nos cursos de 
formação na área da Construção Civil? (relacionamento entre colegas e com 
formadores) 

 As formandas que frequentam estes cursos consideram que são 
discriminadas no Centro de Formação (dentro e fora da sala de formação)? 

 De que forma as formandas percecionam a integração das tecnologias no 
curso de formação que frequentam?  

  

Por se tratar de uma problemática de natureza social e cultural relativa à integração 

destas formandas nos cursos da construção civil, o seu número reduzido e a não 

estruturação dos dados adequavam-se a um estudo de tipo etnográfico. 

Como já foi anteriormente referido, o Cenfic é um Centro de Formação e um local 

maioritariamente frequentado por homens, no que aos formandos diz respeito. De 

acordo com os dados que nos foram facultados pela Direção do Centro, 95% dos 

formandos a frequentar cursos na área da construção civil são do sexo masculino. Para 

além disso, e embora não sejamos apologistas de uma classificação da população por 

classes, é importante referir que a generalidade desta população provém de classes 

baixas e vive em habitações sociais localizadas nas localidades mais próximas do 

Centro (nomeadamente Prior Velho, Camarate, Sacavém e São João da Talha). Não se 

tratará pois de uma situação em que estes homens se encontrem confrontados com 

situações em que as suas mulheres, como diz Badinter (1993), os castrem da sua 

masculinidade, numa alusão direta ao que se passa nas classes mais abastadas em que 

as mulheres atrasam ou “boicotam” o seu papel de mãe em troca de uma carreira 

integral. 

Os homens e as mulheres deste Centro estarão antes numa posição mais próxima de 

uma das problemáticas estudadas por Gomes e Resende (2004), imbuídos numa 

realidade em que a entrada da mulher no mercado de trabalho veio alterar a 

hierarquia no seio doméstico, designadamente o papel de prevalência da figura 
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paterna. Esta realidade é pois ainda mais complexa já que, segundo Gomes e Resende 

(2004), tanto a identidade feminina como a masculina transitarão no presente por 

modelos complexos, pelo que não podemos dizer que um exclua o outro. 

Curiosamente, 85% dos formandos que frequentam o Centro são de origem africana e 

têm idades compreendidas entre os 17 e os 29 anos. De salientar também que 46% 

destes formandos já nasceram em Portugal, inserindo-se assim no que Machado 

(1994) define como imigrantes de segunda e terceira geração, ou seja, jovens que não 

tiveram sucesso no ensino e em que o estatuto social da primeira geração é herdado 

pelos descendentes.  

 

1.2 Da discriminação à integração 

Uma vez que as nossas questões de investigação se centram basicamente na 

observação e análise de três conceitos (a discriminação, a integração e a integração 

das tecnologias), considerámos essencial aprofundar os mesmos, para uma melhor 

compreensão do fenómeno social em estudo. 

Das leituras de Hirata e Kergoat (2005), podemos depreender que, nos dias de hoje, 

nas sociedades ocidentais, existem duas visões estruturantes e radicalmente 

diferentes do papel da mulher no mercado de trabalho: a primeira, mais de cariz 

tradicional e pragmático, assente numa divisão sexual que concede ao homem o papel 

produtivo e à mulher o de esposa e de mãe. A segunda, decorrente dos movimentos 

feministas e da aceitação que o trabalho doméstico deve ser encarado como 

produtivo, levando a uma perspetiva da mulher associada à sua integração progressiva 

no mercado de trabalho. 

Ao alterar-se o conceito e papel da mulher na família e na própria sociedade ocidental, 

o enfoque no trabalho produtivo exclusivamente masculino desaparece. Contudo, não 

podemos considerar que estas duas visões são exclusivas e únicas. Em muitos casos, a 

necessidade monetária e não a vontade dos intervenientes leva a uma mudança no 

papel da mulher, tal como Kergoat (1998) refere. 

Para autores como Fagnani e Latablier (2005), esta divisão do trabalho e do que há a 

fazer para obter esse trabalho, designadamente a formação profissional, está imbuída 

de conflitos diretos bem como de uma maior discriminação frequente em profissões 

como as que estas mulheres pretendem desempenhar. Hirata e Kergoat (2005) 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
129 

consideram ser mais simples a aceitação da mulher em locais ou profissões próximas 

das tarefas desempenhadas nas funções domésticas (professoras, médicas, 

enfermeiras, cozinheiras, psicólogas, etc.) do que naquelas que fogem dessa realidade, 

como é aqui o caso.  

Tal como refere Goffman (1988), as situações de discriminação manifestam-se 

frequentemente sob a forma de menosprezo, intimidação, humilhação, exclusão nas 

relações entre géneros, nomeadamente a nível do trabalho, e/ou face a posições de 

poder, espaços morais e éticos ou mesmo em diferentes tomadas de linguagem 

podendo estar ou não ligadas a chantagens afetivas e efetivas. 

Segundo Todorov (1999), a discriminação pode ainda resultar da tentativa de pertença 

a um grupo, como forma de exteriorizar uma postura que nos faz próximos daqueles a 

que queremos pertencer, por vergonha ou por medo de exclusão desse mesmo grupo. 

Curiosamente, os conceitos de discriminação e de integração andam muito próximos. 

Com efeito, ao ler Todorov (1999) compreendemos que a integração é função de uma 

aceitação de princípios de um grupo, quase que uma aceitação de um leque de leis e 

valores e caraterísticas que nos permitem não sofrer discriminação. Esta é também a 

perspetiva de Steinemann (1994) ao referir “para alguém estar integrado, o grupo 

deve estar ciente das qualidades do indivíduo não o segregando ou colocando de 

parte. Estar integrado significará que ao indivíduo seja dada toda a possibilidade de 

aprender e trabalhar de forma colaborativa e cooperante com os outros de acordo 

com os diferentes níveis de desenvolvimento” (Steinemann 1994, p.7). 

No que diz respeito especificamente às mulheres, que são o objeto do nosso estudo, e 

segundo o Manual para a Integração do Género nas Políticas de Emprego, de Inclusão 

Social e de Proteção Social (2008), a integração feminina terá que assentar em três 

pilares: retocar (criação de leis e legislação que formalmente tornem iguais homens e 

mulheres, bem como mecanismos para aplicação efetiva dessas leis), adaptar (a 

igualdade implica adaptações que visem facilitar a obtenção de empregos ou 

realização de exames) e transformar (necessidade de alterar as instituições por forma 

a uma real igualdade de género). 

 

1.3 As novas tecnologias como fator de integração  
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A adaptação a um qualquer local de trabalho implica atualmente um claro domínio das 

novas tecnologias de informação e comunicação. Assim sendo, os centros de formação 

procuraram investir nessa vertente, proporcionando aos seus formandos condições 

que lhes permitam estar mais aptos para enfrentar os desafios profissionais que os 

esperam. Nesta perspetiva é comum o recurso às novas tecnologias nas salas de 

formação, com a utilização de equipamentos e recursos apelativos. Perante os desafios 

atuais, cabe aos formadores, enquanto educadores e dinamizadores da escola de hoje, 

acompanhar esta realidade, alterando a conceção tradicional de escola e começando 

“a estabelecer pontes com outros universos de informação e abrir-se a outras 

situações de aprendizagem” (Cruz, 2008, p. 17), tornando os conteúdos mais 

apelativos e motivadores.  

Mas será que existe uma diferenciação na sua utilização face ao género dos 

formandos? Segundo Bencivenga, Ramos, Maio e Festas (2008) “ainda poucas 

mulheres participam nos processos de concepção da tecnologia”, mas tal não significa 

que elas estejam totalmente alheadas do mundo digital.  

Todavia, e como já foi referido anteriormente, estamos perante um público-alvo muito 

específico em que as mulheres continuam a ser associadas ao papel tradicional de mãe 

e dona de casa, razão pela qual o uso das tecnologias pode revelar-se ainda pouco 

familiar. Assim, considerámos deveras relevante observar este aspeto no nosso 

estudo, pois ao permitir que estas formandas tenham acesso e aumentem os seus 

conhecimentos relativamente a algumas novas tecnologias, diminuem-se estereótipos, 

quebram-se barreiras culturais, tal como mencionam Bencivenga et al. (2008), e 

facilita-se a sua integração numa área ainda vista como eminentemente masculina, a 

Construção Civil. 

 

2. METODOLOGIA 

Para a realização do nosso estudo optámos por dois tipos de recolha de dados: a 

observação e a entrevista. Para tal criámos dois instrumentos que poderão ser 

consultados em anexo (Anexo A - Grelha de Observação; Anexo B - Guião de 

Entrevista). A recolha de dados foi realizada por dois dos investigadores, que 

trabalhando no Centro de Formação, conheciam todas as formandas assim como as 
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turmas às quais elas pertenciam, o que permitiu que se conseguisse uma forte imersão 

(outsider within), mantendo o ambiente natural, sem manipulação.  

Tendo em conta a problemática a estudar, e dado o número reduzido de formandas do 

Centro (dez no total, conforme se apresentam na Tabela 1 - Participantes), optámos 

por analisá-las a todas. Visto que nem todas pertencem à mesma turma, mas têm o 

mesmo horário, a observação dos períodos de lazer entre as aulas, bem como as 

entrevistas foi manifestamente fácil de calendarizar. Todavia, o mesmo já não 

aconteceu com as observações no contexto de sala de formação, uma vez que foi 

necessário analisar cinco turmas distintas (Técnicos de Desenho; Técnicos de 

Segurança e Higiene no Trabalho; Técnico de Medições e Orçamentos; Técnicos de 

Obra e Técnicos de Painéis Fotovoltaicos). 

 
Tabela 1 – Participantes 

 

Cursos Número de Alunas Nacionalidade 

Técnico(a) de Desenho 1 Portuguesa 

Técnico(a) de Segurança e 

Higiene no Trabalho 

6 Portuguesa- 3 

Angolana-1 

Guineense- 1 

Brasileira- 1 

Técnico(a) de Medições e 

Orçamentos 

1 Portuguesa 

Técnico(a) de Obra 1  Santomense 

Técnico(a) de Painéis 

Fotovoltaicos 

1   Cabo-verdiana 

 

No caso da observação, foi necessário definir claramente as áreas a observar. Assim 

sendo e tendo em conta as nossas questões de investigação, optámos por observar o 

pátio exterior ao edifício de formação (onde os/as formandos/as se reúnem para 

conversar durante os intervalos), assim como algumas aulas de formação base e 

tecnológica das turmas onde existem formandas. Por esta razão, antes de iniciar o 

estudo, os objetivos da investigação foram também apresentados aos formadores e 

aos formandos destas turmas, pois sem a autorização destes, a investigação não 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
132 

poderia ter lugar. De salientar também, que nesta fase, e atendendo à importância do 

estudo para a comunidade em causa, as participantes foram alertadas para a 

necessidade de não alterar os seus comportamentos, para não adulterar os resultados. 

Os dados observados foram registados de forma metodologicamente rigorosa nas 

grelhas de observação criadas para o efeito, pois só desta forma os resultados da 

observação participante poderão ser considerados. Todavia, com vista a minimizar as 

alterações de comportamento, durante as observações nunca estiveram visíveis os 

dipositivos de recolha, sendo as notas tomadas posteriormente, sem presença dos 

participantes. 

Para a nossa investigação, considerámos também pertinente complementar os dados 

observados com entrevistas individuais às formandas, como modo de fazer a 

triangulação dos dados obtidos pelas observações, conforme Goetz e LeCompte (1982) 

defendem. Assim, optámos por uma entrevista semiestruturada, por considerarmos 

que esta é a mais adequada a uma investigação de cariz etnográfico. Este tipo de 

entrevista é determinado pela existência de um guião, preparado previamente e que 

foi utilizado como centro de orientação do desenrolar da entrevista. O guião surge, 

portanto, como uma checklist, uma vez que o nosso objetivo primordial residia na 

adaptação da entrevista às entrevistadas e à informação que estas nos iriam fornecer, 

preservando algum nível de flexibilidade na indagação das questões, à luz do que Costa 

(2005) refere. Assim sendo, não seria obrigatório seguir uma ordem específica desde 

que todas as questões fossem visadas. De salientar também que antes das entrevistas, 

o investigador respetivo conversou com as formandas com o objetivo de para além de 

obter o seu consentimento para a recolha de dados, reforçar o direito à privacidade e 

à proteção dos dados pessoais das mesmas. Optámos por conduzir as entrevistas face 

a face e de forma individual, tendo sido disponibilizada pelo Centro uma sala para o 

efeito. Desta forma, e dada a confiança mútua já existente com as formandas, as 

entrevistas decorreram num ambiente descontraído em que nos foi possível observar 

alguns comportamentos que ilustram a riqueza da diversidade individual a que 

Coutinho (2011) se refere. 

 

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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De forma a analisar e a cruzar os dados recolhidos, foi elaborada uma grelha de 

sistematização das entrevistas e uma outra das observações que poderão ser 

consultadas em anexo (Anexo C - Grelha de Sistematização da Observação e Anexo D - 

Grelha de Sistematização das Entrevistas). Organizar e analisar pode ser uma tarefa 

árdua pelo que esta otimização de informação pareceu ser a melhor solução, 

sobretudo quando não estamos a analisar simples dados numéricos. O processo de 

interpretação dos dados passa então por descrevê-los, tentar encontrar um sentido 

para os mesmos e encontrar um qualquer argumento.  

Esta seleção e transformação dos dados, foi imprescindível para ter uma melhor ideia 

da globalidade das questões respondidas e das observações realizadas, permitindo 

também a análise de dados de uma forma distanciada e totalmente desprovida de 

qualquer influência pelos investigadores que não realizaram a recolha de dados.  

As grelhas criadas foram então o veículo de informação gerado para a análise de 

dados. Foram elaboradas listagens de códigos para a informação recolhida: palavras, 

frases, formas de pensar, padrões de comportamento, clusterings e acontecimentos 

que foram transformados em padrões nas grelhas. Estes padrões incluem perspetivas 

tidas pelos sujeitos da investigação, pensamentos sobre pessoas e contextos, 

estratégias, relações sociais e problemas/dilemas. 

Optámos por estudar, tal como já referido, a totalidade das formandas presentes nos 

cursos do Centro, o que se traduziu num estudo com dez mulheres entre os 20 e os 49 

anos de idade, cinco portuguesas e cinco de origem estrangeira (Brasil, Angola, Guiné, 

Cabo-Verde, São Tomé). De realçar ainda que, ao nível da escolaridade, a maioria das 

formandas não concluiu mais que a escolaridade obrigatória à data do estudo, o 9º 

ano. 

Tendo como objetivo entender cultural e socialmente o ponto de vista das alunas, indo 

ao encontro do ponto de vista do participante e percebendo a sua visão do mundo 

(Malinowski, 1970, referido por Matos & Pedro, 2011b) foi analisado o conhecimento 

adquirido que as alunas utilizam para “interpretar o seu mundo e gerar 

comportamento social” (Matos, 2012, p.5) no que respeita ao contexto do estudo. Os 

dados foram recolhidos e simultaneamente analisados de modo a não permitir a 

acumulação de informação e a possibilitar a reflexão e adaptação do investigador à 

realidade etnográfica. 
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A preocupação de proceder à triangulação dos dados, surgiu igualmente de modo a 

confrontar eventuais discrepâncias e orientar o estudo em torno de critérios como a 

validade e objetividade. 

Realçando os aspetos fundamentais das experiências das pessoas e do grupo em 

causa, foram salientados comportamentos culturais, conhecimentos culturais e 

artefactos culturais (Matos, 2012, p.5) através de uma postura analítica, com o intuito 

de “gerar conceitos e categorias” (Matos & Pedro, 2011a, slide 18). Assim, os dados 

foram codificados e indexados, relacionando as variáveis respetivas (Matos & Pedro, 

2011a) de forma densa e condensada tal como se apresenta de seguida: 

 60% encontra-se a frequentar o curso por estar desempregada e a maioria 
foi encaminhada pelo Centro de Emprego;  

 Três das formandas são as únicas mulheres na sua turma; 

 Apenas uma formanda apresenta alguma experiência na área do curso que 
frequenta, tendo trabalhado com o pai no ramo e seis afirmaram não ter 
qualquer experiência profissional na área do curso que frequentam; 

 A grande maioria apresenta interesse e é participativa, comunicando com 
os colegas e formadores, sendo que apenas duas formandas se apresentam 
menos à vontade em tirar dúvidas e comunicar com os formadores; 

 A quase totalidade das formandas não considera existir qualquer problema 
de integração, no entanto nas nossas observações metade das alunas utiliza 
o dialeto para comunicar com os colegas do mesmo país, principalmente 
em contexto informal, fazendo com que os restantes não se integrem nas 
conversas; 

 70% das formandas consideram não existir discriminação entre os colegas e 
formadores, havendo no entanto algumas alunas que consideram existir 
discriminação quanto à  sua origem. Uma aluna, de origem angolana, 
referiu sentir-se deslocada em relação a alguns colegas. Este facto foi 
comprovado pelas nossas observações, chegando ao ponto dos colegas se 
rirem das suas intervenções. Esta formanda prefere os colegas que falam o 
mesmo dialeto, referindo que “se entendem melhor”. Observámos ainda 
que apenas uma das alunas tece comentários menos positivos aos colegas 
com alguma frequência; 

 A grande maioria das formandas não tem um grupo de trabalho restrito, no 
entanto, 40% referem preferir trabalhar com os homens e uma referiu que 
estes eram “menos conflituosos”. As nossas observações comprovam esta 
preferência na realização dos trabalhos de grupo e apenas uma formanda 
referiu preferir trabalhar com as mulheres, considerando os homens mais 
“irresponsáveis e conflituosos”; 

 Uma formanda considerou existir uma discriminação positiva pelo facto de 
ser mulher e apenas uma formanda considerou existir uma discriminação 
negativa por ser mulher; 
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 90% das formandas apresentam-se motivadas para as disciplinas 
tecnológicas e 70% manifestaram uma atitude bastante participativa, 
apesar de apenas metade ter manifestado preferência por este tipo de 
disciplinas; 

 Duas formandas salientaram a importância do domínio das novas 
tecnologias para a aprendizagem e uma referiu até que “quem não 
conseguir dominar as novas tecnologias é considerado quase analfabeto”; 

 Metade das formandas não apresenta qualquer dificuldade em utilizar as 
tecnologias de informação e comunicação e as restantes alunas apenas 
referem algumas dificuldades em programas menos usuais no seu dia-a-dia, 
como o “Excel” ou o “Autocad”. Nestes casos recorrem aos colegas ou ao 
formador para conseguir ultrapassar as mesmas; 

 Todas as formandas consideram a utilização das novas tecnologias pelos 
formadores como uma mais-valia, tornando a aprendizagem mais atrativa, 
motivante ou estimulante. Neste aspeto, duas formandas referiram ainda 
que estas permitem um feedback mais personalizado, nomeadamente 
através da utilização do correio electrónico; 

 Os principais recursos tecnológicos referidos pelas formandas como 
significativos para a sua aprendizagem foram os documentos em formato 
digital, o correio eletrónico e as projeções multimédia; 

 A maioria das formandas pretende trabalhar no país de origem após acabar 
o curso, existindo apenas duas que são indiferentes ao local de trabalho 
futuro e apenas uma, portuguesa, que não quer trabalhar em Portugal por 
considerar que existem melhores oportunidades em Angola. 

 

Embora se possa observar através da análise dos dados, que existem diferenças no que 

respeita à integração e discriminação, entendemos que pela natureza do estudo 

etnográfico realizado, o número de participantes, o tempo de observação e a 

quantidade de dados recolhidos, será pertinente um estudo mais aprofundado no 

sentido de concluir a sua relevância. 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do desenvolvimento de todas as fases do trabalho procurámos dar especial 

atenção às questões éticas. Por se tratar de um estudo realizado no local de trabalho 

de dois dos investigadores, foi mais fácil contactar diretamente com a Direção do 

Centro no sentido de obter autorização para a recolha de dados. No entanto, para o 

desenvolvimento de estudos de natureza etnográfica, é fundamental igualmente o 

consentimento por parte das entrevistadas, assim como a preservação da sua 
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identidade. No estudo em causa, o conhecimento prévio das entrevistadas e da 

realidade em análise assumiu-se como uma vantagem uma vez que existia maior 

confiança aquando das entrevistas. As entrevistadas, observadas no seu contexto 

natural, acabaram por assumir o papel de “informantes” (Matos & Pedro, 2011b). Por 

outro lado, é necessário um esforço extra no sentido de evitar juízos prévios 

nomeadamente na observação. Por esse mesmo motivo, o tratamento dos dados foi 

realizado por dois investigadores que não trabalhavam no Centro de Formação e, 

como tal, apresentam uma visão mais imparcial da realidade. 

Um aspeto igualmente tido em atenção foi o facto de se tratar de um universo muito 

específico - cursos da área da construção civil e como tal, tivemos de olhar sempre os 

resultados com cautela de forma a não generalizar e estender a outras realidades. 

Uma outra questão prendeu-se com a questão do tempo, pois embora os número de 

participantes no estudo fosse reduzido (dez formandas) exigiu uma grande 

disponibilidade para proceder à observação em diferentes espaços (dentro da sala de 

aula, tanto em disciplinas de Formação Base como Tecnológica; como nos intervalos).  

Inerente a um trabalho desta natureza, houve necessidade de analisar e repensar 

vários aspetos ao longo do desenvolvimento do trabalho, tais como os instrumentos 

de recolha de dados e os métodos a utilizar.   

Partindo da temática e dos objetivos por nós propostos inicialmente, procurámos 

chegar a algumas conclusões, nomeadamente no que se refere à crescente integração 

das mulheres em cursos de uma área eminentemente masculina, sendo cada vez mais 

relevante não a discriminação pelo sexo ou nacionalidade da pessoa, mas sim pela sua 

experiência profissional. É igualmente de salientar que as novas tecnologias são hoje 

uma ponte para a integração destas mulheres tanto nestes cursos, como na sua vida 

profissional futura. Depois de ultrapassadas as dificuldades iniciais, as formandas estão 

tanto ou mais preparadas que os homens para a inserção no mercado de trabalho. 

Concluímos, salientando que os estudos etnográficos deverão, no entanto, não só 

responder a problemas, como igualmente levantar novas questões. Neste caso, fica em 

aberto a possibilidade da realização de um estudo mais aprofundado ou mesmo de 

novos estudos relativos a outras áreas profissionais ou a outros centros de formação.    

 

REFERÊNCIAS 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
137 

Badinter, E. (1993). XY: sobre a identidade masculina (Trad. M. I. Duque Estrada). Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira. 

Bencivenga, R., Ramos, J. L., Maio, V., & Festas, M. (2008). “Ciao Women”: Contributos 

para o estudo das necessidades de aprendizagem ao longo da vida específicas 

de mulheres adultas em relação às tecnologias de informação e comunicação. 

Educação, Formação & Tecnologia, 1. 

Costa, C. (2005). A Entrevista [Apresentação multimédia]. Retirado de 

www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/mi1/entrevistat2.pdf 

Coutinho, C. (2011). Metodologias de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: 

Teoria e Prática. Coimbra: Edições Almedina, S.A. 

Cruz, S. (2008). Blogue, youtube, flickr e delicious: software social. In A. A. A. Carvalho 

(Org.), Manual de ferramentas da web 2.0 para professores (pp. 15-40). Lisboa: 

Ministério da Educação.  

Fagnani, J. & Letablier, M. (2005). La Politique familiale française: Femmes, genre et 

sociétés: l’état des savoirs. Paris: La Découverte. 

Goetz, J., & LeCompte, M. (1982). Problems of Reliability and Validity in Ethnographic 

Research. Review of Educational Research, 52(1), 31-60.  

Goffman, E. (1998). Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio 

de Janeiro: Guanabara. 

Gomes, A. & Resende, V. (2004). O pai presente: o desvelar da paternidade em uma 

família contemporânea. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 20 (2), 119-125. 

Hirata, H. & Kergoat, D. (2005). Les paradigmes sociologiques à l’épreuve des 

catégories de sexe: quel renouvellement de l’épistémologie du travail. Paris: 

Octarès. 

Jablonski, B. (1991). Até que a vida nos separe: A crise do casamento contemporâneo. 

Rio de Janeiro: Agir. 

Kergoat, D. (1998) La Division du travail entre les sexes. Paris: La Découverte. 

Machado, L. (1994) Luso-africanos em Portugal: nas margens da etnicidade. Sociologia 

problemas e Práticas (16), 111-134. 

Manual para a integração da perspectiva do género nas políticas de emprego, de 

inclusão social e de protecção social. (2008) Luxemburgo: Serviço das 

Publicações Oficiais das Comunidades Europeias. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
138 

Matos, J. F. (2012). Estudos Etnográficos em educação: algumas perspetivas. Texto em 

desenvolvimento para publicação. Retirado de 

http://elearning.ul.pt/mod/resource/view.php?id=55489 

Matos, J. F. & Pedro, A. (2011a). Módulo: Estudos etnográficos em educação - Análise 

de dados. [Apresentação Multimédia]. Metodologias de Investigação II. 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Retirado de 

http://elearning.ul.pt/mod/resource/view.php?id=34397 

Matos, J. F. & Pedro, A. (2011b). Módulo: Estudos Etnográficos em Educação.  

Introdução [Apresentação Multimédia]. Metodologias de Investigação II. 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Retirado de 

http://c2ti.fc.ul.pt/mi2/intro/ 

Rocha-Coutinho, M. L. (2003). O papel de homens e mulheres na família: podemos 

falar em reestruturação?. Revista de Psicologia Clínica (15), 93-108. 

Steinemann, C. (1994). The Vocational Integration, EASE (8), 6–13. 

Todorov, T. (1999) Nous et les líautres. La refléxion française sur la diversité humaine. 

Paris: Seuil. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
139 

Anexo A – Grelha de Observação 

Observado ?  

 

 

S N  Parâmetros de observação  S N Outras 
observações 

   A aluna está integrada na turma?     

   Fala espontaneamente com os colegas?     

   Fala espontaneamente com o professor?     

   Revela interesse pelo curso?     

   O comportamento é adequado em sala de aula?     

   Está motivada para as disciplinas de formação base? (questiona; participa de forma espontânea; esclarece dúvidas)     

   Está motivada para as disciplinas de formação técnica?(questiona; participa de forma espontânea; esclarece dúvidas)     

   Pede ajuda aos colegas para tirar dúvidas?     

   Revela dificuldades no uso das novas tecnologías?     

   Esforça-se na realização das tarefas?     

   Recorre às TIC na realização das atividades?     

   Agrupa-se aos colegas masculinos na sala de aula?     

    É individualista na execução das tarefas propostas?     

   Utiliza outras línguas/dialetos em sala de formação?     

   Agrupa-se aos colegas masculinos nos intervalos?     

   Utiliza outras línguas/dialetos nos intervalos?     

A integração das mulheres nos cursos da Construção Civil - um estudo etnográfico no o CENFIC 
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   É notável mudanças significativas no comportamento fora da sala de formação?     
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Anexo B – Guião de Entrevista 

A integração das mulheres na área da Construção Civil - um estudo etnográfico no 

CENFIC 

 

  

Sexo: Feminino 

Nacionalidade: 

Curso: 

Idade: 

Filiação:  

Pai (habilitações académicas/profissão):  

Mãe (habilitações académicas/profissão):  

Estado Civil:  

Tem filhos? 
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ENTREVISTA 

Perguntas Orientadoras 

1. Quais as motivações que a levaram a optar por um curso da área da Construção 

Civil? (vocação? oportunidade? necessidade?) 

2. Como foi a sua integração? 

3. Sente que é tratada de forma diferenciada pelos seus colegas? 

4. Na realização de atividades, com quem se relaciona mais ou costuma 

trabalhar? (Homens, mulheres, pessoas da mesma cultura e/ou nacionalidade?) 

5. Em relação aos formadores, sentem que fazem algum tipo de distinção? 

6. Prefere as disciplinas da formação base ou tecnológicas? 

7. Considera que os formadores recorrem a estratégias diversificadas para a 

transmissão dos conteúdos? Quais? 

8. Sente dificuldades na utilitilização das novas tecnologias? 

9. Como perceciona o uso das TIC na formação? 

10. Recorre ao dialeto na sala de formação ou nos intervalos? Em que situações? 

11. Com quem é que aprendeu a falar esse dialeto? 

12. Como vê a integração da mulher na área da construção civil, uma área 

eminentemente masculina? 

13. Quais as expetativas que tem a nível da integração no mercado de trabalho 

nesta área? 

 

 

 

 

 

Observações: 

(atitudes; comportamentos, linguagem não-verbal, forma de vestir, etc) 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de investigação sobre a 
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação pelos Professores do 1º Ciclo do 
Ensino Básico do Concelho de Vila Real. Para caracterizarmos os professores face à utilização 
das Tecnologias de Informação e Comunicação, organizámos um estudo analítico para 
percebermos se a situação profissional, tipo de escola ou anos de serviço influenciam a 
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação e as necessidades de formação. Para 
isso concebeu-se um Questionário, estruturado em seis dimensões: caracterização do 
professor e da escola; as Tecnologias de Informação e Comunicação na escola; o computador 
na escola; programas informáticos ou serviços da Internet utilizados na aula; o vídeo; a 
formação, que aplicámos em Julho de 2007. O tratamento permitiu-nos constatar que a quase 
totalidade das escolas estão equipadas com um computador por sala, sendo o computador a 
tecnologia mais utilizada pelos professores com os alunos. A análise estatística dos resultados 
permite-nos afirmar que os professores com menos anos de serviço e situação profissional 
mais precária utilizam mais as tecnologias e sentem mais necessidades de formação. 

Palavras-Chave: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), Web 2.0, Formação de 
Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
 

Abstract 

The present study aims to present a research study regarding the use of Information and 
Communication Technologies for Teachers of the primary school in the Municipality of Vila 
Real. To characterize the teachers, we arranged an analytical study to realize that the 
professional status, type of school or years of service influence the use of Information and 
Communication Technologies and training needs. For this purpose we organized a 
questionnaire composed of six dimensions: characterization of the teacher and the school; 
Information Technologies and Communication in school, the computer at school, software or 
Internet services used in the classroom, video, training, that we applied in July 2007. The 
treatment allowed us to conclude that almost all the schools were equipped with one 
computer per classroom being the computer the most widely used technology by the teachers 
with their students. The statistical analysis allows us to state that teachers with fewer years of 
service and professional situation more precarious use more technology and feel more training 
needs. 

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), Web 2.0, Primary School 
Teachers Training. 

 
 

mailto:abastos@utad.pt
mailto:jescola@utad.pt


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
146 

 
1. AS TIC E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) giram em torno de quatro meios 

básicos: a informática, a microeletrónica, os multimédia e as telecomunicações. 

Cabero (1996, 2010) e Raposo Rivas (2002), referenciando outros autores (Castells et 

al, 1986; Gilbert et al, 1992; Cebrián Herreros, 1992), propõem um conjunto 

diversificado de  características distintivas das novas tecnologias, com potencialidades 

didáticas específicas, das quais destacamos as mais significativas: 

 Imaterialidade: é a característica básica das Novas Tecnologias (Cabero, 1996), 

sendo a sua matéria-prima a informação.  

Influência na utilização como instrumento didático: novas formas de representar a 

realidade; acesso à informação e ao conhecimento; mobilidade da informação 

(Cabero, 2010). 

 Interatividade: esta característica adquire um sentido pleno no contexto 

educativo, permitindo a interação sujeito-máquina, havendo sempre que 

necessário uma adaptação da máquina às características psicológicas, 

evolutivas e educativas do utilizador. O recetor passa a assumir o controlo da 

comunicação sendo quem determina o tempo de comunicação e a modalidade 

de uso, transformando-se também em emissor, em produtor de mensagens.  

Influência na utilização como instrumento didático: o desenho didático passa a 

contemplar os processos ativos sobre a informação, processos de aprendizagem que 

incluam o aluno na sua gestão, promove múltiplas situações de comunicação e de 

atividades de colaboração partilhando informação e espaços de trabalho em rede 

(Cabero, 2010). 

 Instantaneidade: a instantaneidade da informação que proporcionam, 

rompendo-se as barreiras temporais e espaciais dos países e culturas. A 

informação está disponível a qualquer hora e em qualquer lugar, em tempo 

quase real, como o faz a comunicação por satélite.  

Influência na utilização como instrumento didático: disponibilidade da informação no 

momento e tempos de resposta curtos (Cabero, 2010). 
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 Inovação: qualquer nova tecnologia tem como objetivo superar qualitativa 

e quantitativamente a sua antecessora. No entanto, muitas vezes estas 

inovações completam, potenciam e revitalizam as mais antigas.  

Influência na utilização como instrumento didático: como não é necessária formação 

específica para utilizar as novas tecnologias, podem utilizar-se facilmente e transferir a 

qualquer processo (Cabero, 2010). 

 Digitalização: A digitalização consiste em transformar informação codificada 

analogicamente, em códigos numéricos, de 0 e 1, que permitem a manipulação 

e distribuição da informação de forma mais fácil e rápida. Isto favorece a 

transmissão de todo o tipo de informações pelos mesmos canais, como 

acontece com as redes digitais de serviços integrados, que proporcionam a 

distribuição de todos os serviços necessários (videoconferência, programas de 

rádio, transmissão de dados, televisão...) por uma mesma rede, com a 

ampliação de ofertas ao utilizador e a diminuição dos custos. 

Influência na utilização como instrumento didático: possibilitam a combinação de 

códigos; a criação de diferentes materiais; alterar e adaptar documentos e elaborá-los 

de forma conjunta (Cabero, 2010). 

 Influência mais sobre os processos que sobre os produtos: a  influência das 

novas tecnologias sente-se mais ao nível dos processos do que dos produtos. 

Processos que não só determinarão alterações na qualidade dos produtos, mas 

também em produtos diferenciados, tendo consequentemente impacte no 

desenvolvimento de habilidades específicas nos utilizadores. Um bom exemplo 

é o hipertexto.  

Influência na utilização como instrumento didático: cada aluno pode criar o seu próprio 

percurso de aprendizagem e maior versatilidade dos recursos (Cabero, 2010). 

 Interconexão: a  interconexão é uma característica das novas tecnologias que 

permite ligar diferentes espaços virtuais, formando novas redes de 

comunicação. Um exemplo de interconexão é a combinação da imagem, som e 

texto para a construção do multimédia. 
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Influência na utilização como instrumento didático: criação de novas realidades 

expressivas e comunicativas; maior versatilidade dos recursos pela combinação de 

diferentes tecnologias (Cabero, 2010). 

O aparecimento das tecnologias digitais criou uma rutura com a utilização dos meios 

de massa, pois passam a disponibilizar-se tecnologias de informação e comunicação 

com características mais flexíveis, adaptadas às necessidades e interesses de cada 

utilizador. As tecnologias digitais possibilitam a cada indivíduo aceder à informação 

que quer, quando quer e no formato que desejar.  

Desenvolver nos alunos e nos professores competências digitais é prepará-los para 

enfrentarem os enormes desafios que hoje a Sociedade da Informação coloca. Neste 

âmbito, a utilização em contexto educativo das ferramentas disponibilizadas pela Web 

2.0 pode, de facto, constituir um caminho para alcançar  este repto. 

 

2. A WEB 2.0 
O termo Web 2.0 tem uma “paternidade partilhada” atribuída a Tim O`Reilly e Dale 

Dougherty que em 2004 participando numa sessão de brainstorming prévia à primeira 

Conferência Web 2.0, a realizar em S. Francisco, Estados Unidos, “inventaram” essa 

expressão (Vacas, 2010). 

Foi, no entanto, em 2005 que o conceito Web 2.0 começou a popularizar-se com a 

realização da Conferência Web 2.0, organizada por Tim O´Reilly e o Medialive 

International (Campión & Navarida, no prelo; Carvalho, 2008). 

Se a primeira fase de desenvolvimento da Web, Web 1.0 como tem vindo a ser 

designada, se relaciona principalmente com a unidirecionalidade das mensagens e alta 

qualificação para utilização das ferramentas da rede, a segunda fase, a da Web 2.0, 

inaugura um período de bidirecionalidade, de facilidade de uso do software, da 

redescoberta do valor de vinculação entre os utilizadores, voltada para a inovação 

(Vacas, 2010).  

Também Carvalho (2008) enfatiza a ideia de bidirecionalidade e facilidade de uso ao 

afirmar que “a Web passa a ser encarada como uma plataforma, na qual tudo está 

facilmente acessível e em que publicar online deixa de exigir a criação de páginas Web 

e de saber alojá-las num servidor” (idem: 8). 
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Ser produtor de mensagens, “postar” textos, imagens, vídeo, passou a ser tão simples 

que permite às mais variadas pessoas colocarem mensagens e comentários em 

blogues pessoais ou temáticos, fazê-lo através das redes sociais como o Facebook, ou 

colocar vídeos caseiros no YouTube. 

A metáfora usada por Vacas (2010: 120), a “(…) Internet inicialmente passou a sua fase 

mass media (…)” adquire todo o sentido quando se comparam as potencialidades da 

Web 1.0 com a Web 2.0. Vacas (2010) refere que atualmente a Internet se converteu 

numa caixa de ressonância de múltiplas vozes que obrigatoriamente redirecionaram os 

fluxos de informação e ativaram o fator chave da comunicação entre iguais, algo 

inédito na história dos meios. 

As novas ferramentas da Web 2.0 potenciam a ideia de partilha, de relação e de 

interação. Os processos de comunicação na Web 2.0 são cada vez mais sistemas de 

relações entre iguais que geram novas formas de construção do conhecimento, mais 

social e mais dependente da comunidade. Por outro lado, sob uma perspetiva 

individual cada vez mais temos que nos tornar autónomos, caminhando 

progressivamente para a auto-gestão do nosso processo de aprendizagem.  

As ferramentas Web 2.0 têm um enorme potencial didático que os professores não 

podem negligenciar. As possibilidades que se abrem tanto para professores como para 

alunos são múltiplas. Parafraseando Carvalho et al. (2008: 12) “A Web tem-se tornado 

cada vez mais a fonte de conteúdo para ensinar e para aprender. Além disso, escrever 

já não fica limitado ao texto, integrar vários formatos tem-se tornado cada vez mais 

fácil.” 

No contexto da Web 2.0 a proliferação de recursos e ferramentas, em constante 

evolução, é enorme, permitindo aos utilizadores trabalhar na Web de forma 

participativa e ativa. Os blogues, os Wikis ou o YouTube são exemplos de serviços e 

ferramentas que potenciam a “aprendizagem 2.0”, em que se perceciona a Web como 

um ambiente que pode favorecer a colaboração entre pares e o acesso ao 

conhecimento, tendo como base as ideias de aprender fazendo e de interação, criando 

redes de recursos e de pessoas (Gewerc Barujel & Agra Pardiñas, 2009). 
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3. O ESTUDO 
O problema de partida deste estudo prende-se com a seguinte questão: Qual a 

utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) pelos professores do 

1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Vila Real? 

 

3.1 Objectivos do estudo 
Definimos como objetivo geral do estudo “Caracterizar a utilização da Tecnologia 

Educativa pelos professores do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Vila Real”. 

Como objetivos específicos formulámos os seguintes: conhecer o número de 

computadores existentes nas escolas onde os inquiridos desempenham funções e a 

sua localização; identificar os utilitários/programas e serviços da Internet utilizados 

pelos inquiridos em contexto educativo; identificar o(s) objetivo(s)  subjacente(s) à 

utilização e não utilização desses utilitários/programas e serviços da Internet em 

contexto de sala de aula; conhecer a formação ao nível dos utilitários/programas e 

serviços da Internet dos professores e estagiários envolvidos no estudo e identificar 

necessidades de formação. 

 

3.2 Instrumento de recolha de dados 
O tipo de instrumento utilizado na recolha de dados foi um questionário. Para a 

concretização dos objetivos explicitados, o questionário foi desenvolvido 

considerando-se seis dimensões fundamentais: a caracterização do professor e da 

escola; as Tecnologias de Informação e Comunicação na escola; o computador na 

escola; programas informáticos ou serviços da Internet utilizados na aula; o vídeo; a 

formação. 

 

3.3 Descrição do estudo 
Foi feita uma sondagem aos professores de 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 

Vila Real e aos estagiários da Licenciatura em Ensino Básico/1º Ciclo, da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), através de questionário sobre a utilização das 

TIC nas escolas, desenvolvido e avaliado para o efeito. Este instrumento foi enviado a 

todas as escolas do 1º CEB do Concelho de Vila Real nos meses de Maio e Junho e 

remetido à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Julho de 2007.  
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3.4 Amostra 
Colaboraram no estudo 142 professores, sendo 106 do 1º Ciclo do Ensino Básico do 

concelho de Vila Real, num universo de 212 professores, e 36 estagiários da 

Licenciatura em Ensino Básico/1º Ciclo, da UTAD, num universo de 36 estagiários. 

Do total de respondentes, 142, a grande maioria pertence ao género feminino 85%, 

que corresponde a 121 professoras, enquanto os professores do género masculino 

representam apenas 15%, ou seja 21 do total de inquiridos. 

A média de idades dos respondentes é de 41 anos. O professor mais novo tem 21 anos 

e o mais velho 58 anos. O escalão etário superior a 50 anos é o mais representado com 

33,3%. Os mais novos, entre 20 e 30 anos, representam 29,8% do total de 

respondentes. 

No que se refere à situação profissional dos respondentes, 30% são professores 

Titulares, 29% pertencem ao Quadro de Zona Pedagógica, 10% ao Quadro de Escola, 

5% são professores contratados e 26% são Estagiários. 

Relativamente ao tempo de serviço, os professores com 21-30 anos de antiguidade na 

função representam quase metade da amostra (43,8%). Os professores com menos de 

10 anos de tempo de serviço totalizam 8,6%. 

Quanto ao tipo de escola, a maioria dos professores (84,4%) exerce a sua atividade 

letiva no setor público, ou seja 119, para uma percentagem de 15,6% que exerce a sua 

função docente em escolas privadas, o que corresponde a 22. 

 

3.5 Variáveis 
No estudo considerámos as seguintes variáveis independentes: 

 Situação profissional: considerámos para esta variável cinco categorias, 

Estagiário, Contratado, Quadro de Zona Pedagógica, Quadro de Escola e 

Titular.  

 Anos de serviço: Corresponde ao tempo de serviço no exercício das funções 

docentes. Para esta variável organizámos as seguintes categorias: até 10 

anos de serviço; 11 a 20 anos; 21 a 30 anos e mais de 30 anos de serviço.  
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 Tipo de escola: considerámos para esta variável as tipologias Pública e 

Privada. 

Para a definição das variáveis dependentes tivemos em conta algumas das dimensões 

de análise do questionário: as Tecnologias de Informação e Comunicação na escola; os 

Serviços da Internet na sala de aula; as Áreas curriculares, disciplinares e não 

disciplinares; a Formação. 

 

3.6 Hipóteses 
De acordo com o problema formulado definimos a hipótese geral do estudo: “A 

situação profissional dos professores do 1º CEB do Concelho de Vila Real, anos de 

serviço e tipos de escola influenciam a utilização das TIC e as necessidades de 

formação”. Depois de definirmos a hipótese geral explicitámos as hipóteses 

específicas: 

 As tecnologias usadas pelos professores variam em função da situação 

profissional. 

 As tecnologias usadas pelos professores variam em função dos anos de serviço. 

 As tecnologias usadas pelos professores variam em função do tipo de escola. 

 As áreas onde mais se utilizam as tecnologias pelos professores variam em 

função da situação profissional. 

 As áreas onde mais se utilizam as tecnologias pelos professores variam em 

função dos anos de serviço. 

 As áreas onde mais se utilizam as tecnologias pelos professores variam em 

função do tipo de escola. 

 Os serviços de internet mais utilizados pelos professores variam em função da 

situação profissional. 

 Os serviços de Internet mais utilizados pelos professores variam em função dos 

anos de serviço. 

 Os serviços de Internet mais utilizados pelos professores variam em função do 

tipo de escola. 
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 A situação profissional dos professores influencia a necessidade de formação 

em TIC. 

 Os anos de serviço dos professores influenciam a necessidade de formação em 

TIC. 

 As necessidade de formação em TIC variam em função do tipo de escola.  

 

3.7 Tratamento de dados 
Para o tratamento dos dados do questionário procedemos à análise de frequências e a 

análises estatísticas. Para analisar os dados recolhidos utilizou-se o SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 18.0, para Windows. A análise incluiu o uso de 

estatísticas descritivas (frequências relativas e absolutas, modas, médias e respetivos 

desvios-padrão) e estatística inferencial. Para testar as hipóteses usou-se como 

referência um nível de significância = 0,05. 

 

4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
4.1 As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na escola 

As tecnologias que a escola disponibiliza são: em maior percentagem, o computador, 

com 98,6%, ou seja, quase a totalidade dos professores, 140 de 142, a assinalarem que 

a escola onde desenvolvem a sua atividade letiva disponibiliza o computador; a 

televisão com 83,1% dos respondentes a indicarem-na; o vídeo, apontado por 69% dos 

professores; o retroprojetor, referido por 54,2%; o projetor multimédia (33,8%) e o 

projetor de slides (26,8%). Em menor percentagem, o quadro digital, assinalado por 

apenas 4,9% dos respondentes, representa uma tecnologia que muito poucas escolas, 

7, disponibilizam. 

A referência aos computadores na escola como a tecnologia mais disponibilizada 

reflete o esforço que foi feito ao longo dos últimos anos em Portugal, para dotar as 

escolas de computadores. É o caso do Projeto MINERVA, lançado em 1985, ou do 

Programa Nónio-Século XXI, lançado em 1996, ambos com o objetivo de reforçar o 

parque informático das escolas.  

Quanto à utilização das tecnologias pelo professor constatamos que as mais usadas 

são o computador, com 62 dos professores (44,3%) a assinalarem que o usam 
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frequentemente, e o projetor multimédia, com 42 professores (30%) a selecionarem a 

mesma opção. Na opção “às vezes” o computador é referido por 45 professores, que 

corresponde a uma percentagem de 32,1 e o projetor multimédia por 23, ou seja 23%. 

O facto de o computador ser a tecnologia mais utilizada pelos professores com os 

alunos é um bom indicador de que o esforço em equipar as escolas de 1º Ciclo, 

proporcionado por várias iniciativas, particularmente pelo Plano Tecnológico da 

Educação, teve efeitos positivos na sua utilização. 

As áreas curriculares em que os professores inquiridos mais utilizam as TIC são a área 

de Estudo do Meio, apontada por 67,4%; a Área de Projeto, indicada por 47,4%; a 

Língua Portuguesa com 44,2% dos professores a selecionarem-na e a Matemática, 

indicada por 31,9% dos professores: Em todas estas áreas as TIC são usadas 

frequentemente, como se pode constatar pela observação do gráfico 1. 

Entre as áreas curriculares em que as tecnologias nunca são utilizadas destacam-se as 

áreas de Expressão Física-Motora, Musical, Dramática e Plástica, assim como a área 

curricular não disciplinar, Estudo Acompanhado. 

Gráfico 1: Áreas curriculares em que utiliza as TIC 

 

A indicação de uma maior utilização das TIC na abordagem destas áreas, pode ter a ver 

com o facto de as áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio serem 

onde o professor mais investe, pois as orientações do Ministério da Educação apontam 
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no sentido de se consagrarem mais horas letivas para estas áreas. Preveem-se, no 

mínimo, 8 horas para Língua Portuguesa, 7 horas para Matemática e 5 horas para o 

Estudo do Meio. Quanto à Área de Projeto, para além de ser transversal ao currículo, 

as atividades que se desenvolvem prendem-se muito com pesquisas em diferentes 

fontes, realização de produtos para comunicar os trabalhos desenvolvidos, como 

apresentações multimédia, fotografias, vídeos, textos que requerem a utilização de 

diferentes meios. 

Quanto aos objetivos de utilização das tecnologias com os alunos, 120 professores 

assinalaram “Motivar os alunos par o assunto a abordar” e “Diversificar as estratégias 

de ensino-aprendizagem”; 116 selecionaram o “Familiarizar os alunos com a utilização 

de diferentes meios e recursos”; 115 indicaram “Pesquisar informação sobre os 

assuntos abordados”. 

 

4.2 O computador na escola 
A maioria das salas de aula está equipada com um computador e estes apresentam-se 

funcionais. Há, no entanto, 44,4% dos professores a afirmar que às vezes não estão 

funcionais. A quase totalidade das escolas tem ligação à Internet (95,7%), mas às vezes 

não se encontra funcional (45,5%). 

A ligação à Internet de uma percentagem muito significativa das escolas mostra mais 

uma vez que estão criadas condições “físicas” para que os alunos do 1º Ciclo do 

Concelho de Vila Real tenham uma “Escola Informada”, como recomenda o Livro 

Verde para a Sociedade da Informação (MSI/MCTES, 1997). Mais uma vez o reflexo das 

várias iniciativas, como o Programa Internet na Escola, lançado em 1996, ou a criação 

da Unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa, uARTE, na mesma altura, teve 

efeitos positivos.   

 

4.3 Programas informáticos ou serviços da Internet utilizados na aula  
Na questão em que se pedia aos inquiridos, que responderam afirmativamente sobre a 

utilização dos serviços da Internet com os seus alunos, que especificassem quais eram 

esses serviços e com que frequência os utilizavam constata-se que 28% indicaram a 

World Wide Web e com uso frequente, numa percentagem muito próxima, 27% 
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utilizavam esse serviço, mas às vezes e numa percentagem mais baixa 7,6% indicaram 

o item sempre. O Correio Eletrónico foi referido por 23,9% dos respondentes, na 

opção às vezes, 12,8% indicaram que o usam frequentemente, 6% assinalaram o item 

sempre e 11,1% escolheram o item raramente. A videoconferência foi assinalada por 

um professor que a usa com os seus alunos frequentemente e outro professor 

também assinalou o mesmo serviço, mas na opção às vezes. 

Quanto aos respondentes que afirmaram não utilizar os serviços da Internet com os 

alunos, foi-lhes pedido que indicassem os motivos da não utilização. Pela observação 

do gráfico nº 2 verifica-se com clareza que os motivos mais invocados não são os 

propostos nas diferentes alternativas, já que o item mais assinalado para essas 

respostas é o “nunca”, com percentagens muito altas, variando entre 100% e 84,6%.  

No entanto, e analogamente ao que foi feito em questões anteriores, a opção “outros” 

é apontada por 88,9% dos respondentes, no item “sempre”, e as respostas, depois de 

consultados os questionários, verifica-se que o motivo invocado é a “não 

funcionalidade da Internet”. 

 

Gráfico 2: Motivos da não utilização dos serviços da Internet com os alunos 

 

 

4.4 O Vídeo 
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No que respeita à questão da integração do vídeo nas atividades regulares da sala de 

aula, verificamos que 66 professores (51,2%) responderam negativamente, enquanto 

63 dos professores (48,8%) afirmaram integrar.  

Relativamente à produção de vídeos pelos alunos verificamos que apenas 7 

professores (6,7%) referem que os alunos são produtores de vídeo. Quando 

questionados acerca da utilização da edição digital de vídeo seis, dos sete professores, 

afirmaram usar com os alunos a edição digital de vídeo. 

O vídeo constitui um poderoso recurso de aprendizagem (Boyle, 1997). Mas para se 

retirarem todos os benefícios que este recurso proporciona é necessário que seja 

usado de uma forma ativa. O desenvolvimento significativo das tecnologias 

informáticas disponibiliza um conjunto de meios para a edição do vídeo digital.  

 

4.5 Formação 

Relativamente à formação inicial em TIC, 25% dos professores, 35 professores, 

referiram ter tido este tipo de formação. Quanto à formação contínua, 83% dos 

professores, que corresponde a oitenta e oito professores, indicaram ter frequentado 

ações desse tipo. De salientar que para esta questão foi pedido aos estagiários que não 

a considerassem.     

Os resultados da auscultação dos professores sobre a formação contínua obtida ao 

nível das TIC está de acordo com dois trabalhos anteriores (Paiva, 2002; Bastos &  

Carvalho, 2006) que abordam esta questão. No estudo de Paiva (2002) é referido que, 

de um conjunto de professores de vários níveis de ensino, os professores que mais 

formação tiveram foram os professores do 1º Ciclo. No estudo de Bastos & Carvalho 

(2006), a maioria dos inquiridos, 89,5%, frequentaram um curso ou formação em 

utilitários/programas de computadores. 

Quando questionados sobre a possibilidade de terem formação em TIC, uma maioria 

muito significativa (91,7%) dos respondentes refere a sua disponibilidade para ter essa 

formação. O facto de uma percentagem tão significativa de professores afirmar estar 

disponível para ter formação em TIC é animador, pois mostra uma motivação destes 
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para continuarem a desenvolver competências neste domínio, condição essencial para 

a concretização de uma escola mais informada. 

Quando confrontados com as várias possibilidades de formação, 78,9% dos 

respondentes (112) selecionaram a opção “A utilização de um utilitário/ programa ou 

serviço da Internet em contexto de sala de aula”, 59,9% (85) escolheram “A utilização 

do computador em contexto de sala de aula”, 46,5% (66) indicaram “A utilização do 

quadro digital”, “A edição de vídeo digital” foi assinalada por 43% (61).  

A disponibilidade manifestada pelos professores em fazerem formação no âmbito dos 

serviços da Internet mostra que estes professores percecionam as suas potencialidades 

em contexto educativo. 

Aos respondentes que selecionaram a opção “A utilização de um utilitário/ programa 

ou serviço da Internet em contexto de sala de aula” foi-lhes pedido que indicassem o 

utilitário/programa em que desejavam ter formação. As opções mais assinaladas 

foram o Programa de criação de páginas Web (58,9%), Apresentações (58,0%) e World 

Wide Web. Dentro deste serviço da Internet, a criação e dinamização de blogues foi a 

opção mais assinalada, 34,8%, seguida da criação e dinamização de WebQuests, da 

pesquisa da informação em sites (25,9%) e da criação e dinamização de Wikis (25%). 

 

4.6 Testagem das Hipóteses 
Relativamente à testagem das hipóteses formuladas podemos sintetizar:  

 Os professores mais novos, com menos anos de serviço e com uma situação 

profissional mais precária, como os estagiários e os contratados, são os que 

utilizam com mais frequência as tecnologias. 

 As escolas privadas utilizam com mais frequência e em maior número as 

tecnologias, referindo-se ainda que essa utilização se veicula às tecnologias de 

âmbito mais recentes, como o quadro interativo digital. 

 Independentemente das áreas curriculares, são os professores com menos 

anos de serviço e com uma situação profissional mais provisória (estagiários e 

contratados) que utilizam com mais frequência as TIC, com especial relevância 

para as escolas privadas, onde são utilizadas e em maior número. 
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 Relativamente aos serviços da Internet continuam a ser os professores com 

menos anos de serviço e com a situação profissional mais precária que a utiliza 

com maior frequência. 

 No que respeita às necessidades que os professores têm de formação em TIC 

verifica-se que esta apenas é influenciada pela situação profissional, 

destacando-se os estagiários e contratados. 

 

5.  CONCLUSÕES DO ESTUDO  
O tratamento dos dados recolhidos permite-nos afirmar que todas as salas de aula em 

que os respondentes desenvolviam a sua atividade letiva estavam equipadas com 

computadores, pelo menos um por sala. A maioria dos professores utiliza os serviços 

que o computador disponibiliza com os seus alunos, sejam os utilitários programas 

(processador de texto, programa de desenho, apresentações) ou os serviços da 

Internet (Web, Correio Eletrónico).  

As áreas curriculares em que os professores mais utilizam as TIC são o Estudo do Meio 

(EM), a Área de Projeto (AP), a Língua Portuguesa (LP) e a Matemática. A explicação 

para que isto aconteça é, em nosso entender, muito clara já que as áreas curriculares 

disciplinares, como o EM, LP e Matemática são as disciplinas em que os professores 

mais investem. A AP porque é o espaço privilegiado para a organização de atividades 

mais centradas nos alunos e mais diversificadas ao nível de estratégias e recursos, já 

que ao longo do seu desenvolvimento há pesquisa de informação em diferentes fontes 

(livros, jornais, sites...), criação de diferentes produtos (textos, apresentações 

multimédia, como vídeos, ou exposição fotográfica...), comunicação de trabalhos e 

intercâmbio com outras escolas (Correio eletrónico, Chat...) em que as tecnologias se 

assumem como recursos fundamentais de suporte a estas atividades.  

Muitos dos professores integram o vídeo nas atividades regulares de sala de aula mas 

apenas 7 professores, de 142, indicam que os seus alunos produzem vídeos e seis 

deles usam uma edição de vídeo digital.  

Relativamente à problemática da formação, constata-se que a maioria dos professores 

inquiridos refere ter formação contínua no âmbito das TIC. Os resultados mostraram 

ainda que quem mais integra as tecnologias na aula são os estagiários e os 
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contratados, com diferenças estatísticas significativamente relevantes relativamente 

aos restantes. 

Quando se analisam os resultados da auscultação dos professores relativamente à 

disponibilidade para fazerem formação no âmbito das TIC as respostas são muito 

positivas, há uma vontade expressa por parte de uma maioria significativa de 

professores (91,7%), em fazer formação nesse domínio, assinalando  diferentes 

possibilidades de formação, desde a utilização dos serviços da Internet, como a criação 

e dinamização de blogues, de WebQuests ou Wikis. 

Estes resultados são estimulantes porque sugerem que os professores entenderam 

que já não chega fazer uma licenciatura para “dar aulas”, como acontecia há alguns 

anos atrás. Vivemos um outro paradigma na educação, o da formação ao longo da 

vida, em que se espera que cada professor entenda que tem um percurso a fazer, que 

decorre das suas próprias necessidades e da sociedade em que se insere, marcada 

decisivamente pelas tecnologias da informação e comunicação. E se quer contribuir 

para uma “escola informada”, como o Livro Verde para a Sociedade da Informação 

(MSI/MCTES, 1997) recomenda, a permanente atualização dos conhecimentos joga um 

papel central. 

Relativamente à testagem da Hipótese Geral, concluímos que os professores com 

menos anos de serviço e situação profissional mais precária (estagiários e contratados) 

utilizam mais as tecnologias e sentem mais necessidades de formação. O facto de os 

estagiários, a finalizarem um processo de formação inicial, se destacarem como uns 

dos que mais utilizam as tecnologias com os seus alunos, tanto os 

utilitários/programas como a Internet, e serem simultaneamente os que manifestam 

mais necessidades de formação é um indicador muito positivo relativamente àquilo 

que poderemos esperar deles como professores. Estes resultados mostram que os 

estagiários estão preparados para enfrentar os desafios de uma escola que se 

pretende “Informada”, em que as tecnologias da informação e da comunicação são 

essenciais, e que assimilaram claramente a ideia de aprendizagem ao longo da vida. 

Terminaram um ciclo de formação, conscientes de que outros se seguirão.  
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Resumo 

 

O estudo investiga se há interferência da linguagem utilizada por adolescentes usuários das 

redes sociais na escrita convencional. Levantaram-se, na literatura especializada, aspectos 

relacionados às características da linguagem em tais redes e aos fatores de textualidade, que 

direcionaram as observações. A pesquisa é quanti-qualitativa, tendo como sujeitos um grupo 

de alunos da 7ª e 8ª séries do ensino fundamental, participantes e não participantes de 

ambientes virtuais. Utilizou-se como recursos de observação questionários, grupo focal, e 

produções de textos destinados a leitor formal e informal. Destaca-se neste texto aspectos 

indicando que os usuários dessas redes sabem adequar a escrita a situações comunicativas que 

exigem ou não formalidade. 

 

Palavras chave: escrita; textualidade; redes sociais. 

 

Abstract 

 

The study investigates if there is interference in the conventional writing of the language used 

by adolescents in social net. It was selected, according to specialized literature, aspects related 

to the features of the language and related to textual factors, which served as guide to the 

observations. The research is quanti-qualitative, having as subject a group of students of 7th 

and 8th grade, participants and no-participants of virtual environment. As instrument of 

observation were used: questionnaires, discussion groups and textual productions destined to 

a formal reader and an informal one. This text emphasize those aspects which indicate that 

those who use these virtual places know how to adequate the writing to communicative 

situations that demand or not formality. 

 

Keywords: writing; textual factors; social net. 
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1. INTRODUÇÃO 

A língua é dinâmica e heterogênea e se manifesta de diversas formas de acordo com a 

situação comunicativa em que se encontra. A internet é um ciberespaço que tem 

demonstrado essa dinamicidade, rompendo com determinadas regras tradicionais da 

norma padrão. Isso tem fomentado críticas quanto à nova forma de escrita utilizada.  

O internauta, ao interagir com seus interlocutores, desenvolve uma escrita com 

características que a aproxima da oralidade. Esse recurso tem por objetivo tornar a 

interação mais próxima de uma conversação face a face, faz com que os interagentes 

se sintam mais à vontade, e aumente o fluxo de comunicação verbal atendendo à 

exigência de velocidade no momento de interação.  

A escrita não deve ser entendida apenas como código, mas também como prática 

social. Ela é uma modalidade da língua e, como tal, deve refletir a mesma em sua 

dinamicidade e heterogeneidade. 

Somos propensos a aprender observando o comportamento de outras pessoas 

(Bandura, 1986). Isso é o que parece acontecer com os interlocutores do ciberespaço: 

o internauta se adequa às regras do jogo desses ambientes com a intenção de 

viabilizar sua comunicação e ser aceito nesse grupo social.  

É esse contexto que, ultimamente, tem proporcionado algumas inquietações entre os 

profissionais de ensino. O aluno tem trazido essas regras numa situação de produção 

de textos que requer outro tipo de regra, diferente ao da norma padrão da língua. Essa 

situação pode se acentuar no que diz respeito a adolescentes que passam um tempo 

considerável interagindo nas redes sociais da internet.  

Esses ambientes, além de integrarem oralidade e escrita com uma nova vertente, 

apresentam também uma nova relação entre texto e escrita. O princípio fundamental 

da linguagem é o uso, portanto escrever bem não é ser capaz de adequar-se às regras 

gramaticais, mas sim produzir efeitos eficazes de sentido numa dada situação 

comunicativa. Conforme assevera Marcuschi (2004, p. 9), “não se trata de como se 

chega a um texto ideal pelo emprego de formas, mas como se chega a um discurso 

significativo pelo uso adequado às práticas e à situação a que se destina”. 
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Priorizar a concepção de linguagem enquanto atividade humana, histórica e social, 

como espaço de interação, de construção e compartilhamento de significados no 

processo de ensino-aprendizagem, implica reconhecer a importância do 

desenvolvimento de habilidades nas produções de textos.  

As considerações anteriores motivaram a realização de uma dissertação de mestrado 

de natureza quanti-qualitativa, com o objetivo de verificar se há interferência da 

linguagem utilizada nas redes sociais na escrita tradicional, e se essa interferência é 

mais significativa em se tratando de interlocutor informal. Destacaremos alguns 

aspectos observados e relatados nessa dissertação desenvolvida por uma das autoras 

deste texto.3 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A face múltipla da língua 

A língua tem sido concebida de diversas maneiras. Há concepções que a apresenta 

como atividade mental, estrutural ou social. As duas primeiras concepções 

correspondem à gramática tradicional e ao estruturalismo, tratando a língua como um 

sistema abstrato e homogêneo. A concepção social corresponde à língua como lugar 

de interação, que possibilita várias práticas sociais. Este trabalho se fundamenta na 

última concepção, que também, na atualidade, tem atraído a atenção dos estudiosos.  

No momento de interação há uma relação entre locutor e interlocutor, cuja língua se 

apresenta de acordo com a situação, bem como sua condição de produção. O que 

importa é a interação humana por meio da linguagem, a capacidade que o homem tem 

de interagir socialmente por meio da língua, das mais diversas formas e com múltiplos 

objetivos e resultados, o que se opõe à concepção teórica conservadora da gramática 

normativa.  

Estudos, dentre outros realizados por Bagno (2005) e Perini (2004), mudam a visão de 

que na gramática está a verdade absoluta da língua, e de que esta é a única salvação 

para os problemas linguísticos.  

                                                      
3
 Dissertação de mestrado realizada por Lucienne de Souza Pinheiro, sob a orientação da profa. Dra. Vera 

Lucia Deps. A referência completa da obra encontra-se na bibliografia apresentada ao final.  
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A sociedade, em geral, ainda dá muita importância à gramática normativa; na verdade, 

essa gramática tem veiculado algumas informações que estimulam o preconceito 

linguístico. Nessa tentativa, a gramática apresenta apenas duas variantes: a culta e a 

coloquial (“inculta”). Ao fazer esse tipo de apresentação, ela deixa implícita a ideia de 

que todas as demais variedades são incultas, não possuindo, por conseguinte, valor 

para estudo. 

Possenti (2002) acredita que o papel da escola é ensinar a língua padrão. Para ele, 

qualquer outra hipótese é um equívoco político e pedagógico; a norma padrão não 

desculturaliza e nem veicula uma única ideologia. Por outro lado, Labov (1972) 

desmistifica lógicas instituídas; ele assevera que as dificuldades são criadas pela 

própria escola e pela sociedade. As variedades linguísticas possuem o mesmo valor 

como sistemas estruturados e coerentes. 

Segundo Luft (1995), Bagno (2005), Silva (2002) e Perini (2004), muitos ainda carregam 

a crença de que só fala e escreve bem quem segue as regras dessa gramática, de que 

português é difícil e é só na escola que se apresenta a forma correta. 

Bechara (1987) comenta que o privilégio não deve ser dado nem à língua culta nem à 

coloquial, todavia à adequação da linguagem em suas diversas situações de uso.  

Nas redes sociais da internet, no momento de interação ocorre um entrecruzamento 

da escrita e da oralidade na linguagem. O que ocorre nesses ambientes é uma 

conversação em forma de escrita com marcas da oralidade. Esse caráter híbrido da 

linguagem faz com que a escola deprecie esse comportamento linguístico e o avalie 

como português errado, pois ele se aproxima mais da língua falada do que da língua 

escrita.  

Por outro lado, cada variedade parece ter seu espaço bem definido. A noção de 

“certo” ou “errado” depende, principalmente, do contexto e do meio a que se refere. 

Como o fluxo de comunicação é intenso e o ambiente é de informalidade no 

ciberespaço, a forma mais adequada é utilizar uma linguagem mais próxima da 

oralidade.  

Ao interagir em ambientes virtuais, há uma identidade já estabelecida nesse contexto, 

definida como um ambiente que requer reduções, abreviações, marcas prosódicas, 
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informalidades, dentre outros. Mediante isso, há um julgamento constante dos 

integrantes. De um lado, esse julgamento se dá entre os próprios internautas para 

avaliar quem participará ou não do evento comunicativo; de outro, ocorre entre 

pessoas externas que avaliam de forma depreciativa esse comportamento linguístico.  

A escola não deve se abster do seu papel de ensinar a língua padrão, mas é preciso 

reconhecer a importância das demais variedades. Segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNS/1998), o ensino deve ter como proposta o estudo da língua como 

forma de interação. Nesse contexto, o texto é eleito como forma imprescindível para o 

exercício da capacidade de organização e transmissão de ideias, informações, opiniões 

em situações de interação. É nele que ocorre a interação entre sujeitos, tendo como 

cenário o contexto sociocognitivo. O texto e seu discurso devem ser o ponto de partida 

e de chegada das aulas de Língua Portuguesa.  

A linguística textual, segundo Koch (2005), desde seu aparecimento até hoje, 

percorreu um longo caminho e vem ampliando e modificando a cada passo seu 

espectro de preocupações. De uma disciplina de inclinação primeiramente gramatical, 

depois pragmático-discursiva, ela transformou-se em disciplina com forte tendência 

sociocognitivista: as questões que ela se coloca, no final do século passado, são as 

relacionadas com o processamento sociocognitivo de textos escritos e falados.  

Nesse momento, a posição para uma teoria do texto é a de que a produção de texto é 

uma atividade verbal, consciente, criativa e interacional. Consideram-se os textos 

como produtos de atividade verbal, impregnados de intenções e, consequentemente, 

práticas socioculturais, cujos autores se veem, segundo Schmidt (1978, cit. por Koch, 

2005, p. 27), num “jogo de atuação comunicativa”.  

Koch e Travaglia (2003), baseados em Beaugrande e Dressler (1981), apresentam os 

fatores que possibilitam a melhor construção do sentido do texto, com os quais o 

produtor precisa estar preocupado para que o texto tenha uma boa receptividade. 

Esses fatores se dividem em duas categorias: aspectos conceituais relacionados à 

coerência e aspectos linguísticos. Cada uma dessas categorias se subdivide em 

subcategorias e serviram de critério para a avaliação dos textos produzidos pelos 

sujeitos deste estudo.  
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Delineamos também características da linguagem utilizada nas redes sociais através da 

internet, decorrentes de nossas observações e de um levantamento prévio junto aos 

professores, que inclui as seguintes subcategorias: utilização de símbolos; utilização de 

letras maiúsculas como marcador de alteração prosódica; marca interjetiva; 

reticências; abreviaturas e reduções ortográficas; supressão de letra maiúscula; 

utilização de letras na representação de palavras; apresentação de números em 

substituição à palavra; transcrição de vocalização e marcas da oralidade; ausência de 

acentuação e de pontuação e, por fim, desvio ortográfico. Essas características, 

juntamente com a classificação apresentada por Koch e Travaglia (2003), referente aos 

fatores que possibilitam melhor construção do sentido do texto, também foram 

utilizadas nesse estudo como critério para avaliar os textos produzidos pelos alunos. 

2.2 A comunicação na perspectiva baktiniana e da aprendizagem social 

Segundo Baktin (1997), a comunicação verbal não pode ser excluída de uma situação 

concreta, cujo contexto é importante para a compreensão do aspecto dialógico da 

linguagem. Para ele, todo enunciado possui dois aspectos: o linguístico e o contextual. 

Os significados (dicionarizados, reconhecidos pelos linguistas) e sentidos (contextuais) 

são produzidos nas relações dialógicas. De acordo com o autor, não são as palavras em 

sua realidade física que impõem verdades, mentiras; mas sim seu conteúdo e seus 

sentidos ideológicos. O indivíduo se apropria da palavra e penetra na corrente da 

comunicação verbal. Essa visão de interação verbal busca posicionar a comunicação 

verbal numa situação concreta, numa realidade multifacetada. Dessa forma, não há 

como considerar apenas o aspecto linguístico, mas também o contextual.  

Em se tratando de enunciado, as relações linguísticas se ampliam para as relações 

dialógicas. A palavra e a frase são unidades da linguagem que estabelecem relações 

entre signos. O enunciado é uma unidade da comunicação discursiva, que se relaciona 

com a realidade, referindo-se a outros enunciados preexistentes.  O enunciado é uma 

relação entre interlocutores, não havendo necessidade da presença atual do 

interlocutor; no entanto, sua presença é pressuposta.  

Bakhtin (2000, p. 321) enfatiza ainda que ao desenvolver um enunciado, o produtor do 

texto deve ter em mente os seguintes questionamentos: “A quem se dirige o 
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enunciado? Como o locutor (ou escritor) percebe e imagina seu destinatário? Qual é a 

força da influência deste sobre o enunciado? ” A partir daí é que se determinam a 

forma e o estilo do enunciado.  

Para que o sentido do enunciado tenha uma relação de significação entre os 

interlocutores, é preciso que seja produzido dentro de uma situação comunicativa que 

se define pelos participantes (locutor e interlocutor), pelas dimensões de tempo e 

espaço do enunciado, ou melhor, o contexto situacional. Podem ser identificadas as 

relações temporais entre o momento da enunciação e o momento do enunciado, bem 

como a relação espacial entre os interlocutores, presentes ou ausentes, próximos ou 

distantes. A compreensão de um enunciado vivo é sempre acompanhada de uma 

atitude responsiva ativa; toda compreensão entrevê uma resposta: o 

receptor/enunciatário torna-se o locutor/enunciador.  

O enunciado, resultado da enunciação, constitui o discurso. O enunciado é a frase 

além de sua forma fonética ou morfológica; caso contrário, seria incompleto, ficaria 

apenas nos limites gramaticais de sua estrutura no sistema abstrato da língua. A 

unidade dessa trama é concebida nas múltiplas vozes que participam do diálogo da 

vida.  

No momento em que o indivíduo se posiciona como enunciador (emissor), ele, na 

verdade, reelabora uma pluralidade de discursos preexistentes, ficando numa posição 

de enunciatário (receptor). Portanto, ele é, além de enunciador, enunciatário. Essa 

trama acontece da mesma forma com o interlocutor, no momento em que ele recebe 

a mensagem, posiciona-se como enunciatário (receptor). Por outro lado, ele não é 

passivo, ele participa da produção de sentido, a comunicação não fica restrita à 

decodificação da mensagem. Ao mobilizar o discurso novo com outros de seu universo 

social para constituição de sentido, ele se posiciona como enunciador.  

Baktin (1997) enfatiza que a língua é matéria viva tanto para o locutor quanto para o 

interlocutor. É um processo dialético, composto de fluxos e refluxos, de idas e vindas, 

de tomadas e retomadas de pontos de vista alheios, de valores. O outro é um ser 

conflitante, em tensão constante com todas as vozes que o constitui. Cada discurso, ao 
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se confrontar um com o outro, visa a exercer uma hegemonia sobre eles, parece 

formar uma espécie de coautoria.  

A produção do autor é o resultado da leitura de vários autores, de conhecimentos 

anteriores, pois, segundo Baktin (1997), não se é autor sozinho. A leitura de outros 

autores é que dá sustentação às autorias individuais e coletivas.  

Por outro lado, o enunciado não está somente ligado aos elos precedentes, mas 

também aos que se sucedem nesse fluxo comunicacional. Ao destinar o enunciado a 

alguém, delineia-se um perfil possível do destinatário. A estrutura textual e o estilo se 

formam a partir desse perfil. Não há, a priori, uma construção imanente do discurso, 

mas sua formulação está intrinsecamente relacionada às condições de produção e às 

direções proposicionais que engendra determinado contexto. 

As considerações baktinianas dão enfoque a priori à enunciação, encarada no processo 

social de interação verbal, a fim de melhor compreender a constituição do enunciado.  

A perspectiva cognitivo-social da aprendizagem parte de um modelo de determinação 

recíproca entre o ambiente, os fatores pessoais (cognitivos, emocionais, etc.,) e a 

conduta. Isso é o que Bandura (1986) chama de “reciprocidade triádica”. Bandura 

(1986) argumenta que nem toda aprendizagem ocorre como resultado do 

reforçamento direto de respostas, como defendia Skinner, mas por imitação ou 

modelagem. As pessoas podem aprender respostas novas simplesmente observando o 

comportamento de outras.  

A aprendizagem por observação não é, no entanto, um processo automático. 

Conforme ressalta Bandura (1986), só há aprendizagem quando certas condições, no 

indivíduo, fazem-se presentes, tais como atenção, retenção, reprodução motora e 

motivação. Além disso, como afirma Bandura (1977), os humanos não se limitam a 

responder aos estímulos do meio, eles os interpretam. Conforme o autor ressalta, a 

visão das pessoas sobre elas mesmas e sobre tudo que as rodeia é desenvolvida e 

verificada através do efeito das experiências individuais; de inferência a partir do 

conhecimento prévio; de observação dos comportamentos e suas consequências no 

comportamento de outras pessoas (aprendizagem vicária); e de julgamentos de outras 

pessoas. No evento comunicativo, tais processos também se articulam. 
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A aprendizagem observacional em certas situações acontece no próprio processo 

comunicacional. A mídia digital tem sido um espaço virtual cujos aspectos situacionais, 

sociointeracionais, determinam o tipo de comportamento linguístico empregado, 

principalmente em se tratando de adolescentes, em que a identificação com o grupo é 

valorizada como forma de reconhecimento pessoal.  

2.3 A introdução da mídia digital nas escolas brasileiras 

No final da década de 80, a internet iniciou, no Brasil, como rede acadêmica. Segundo 

Souza (2003), o MEC (Ministério da Educação e Cultura), editou, em 1989, uma 

portaria visando ao incentivo da capacitação de professores, técnicos e pesquisadores 

no domínio da tecnologia computacional. O MEC viabilizou computadores para as 

escolas públicas e desenvolveu os projetos nas escolas de Ensino Fundamental e 

Médio, capacitando os professores, proporcionando-lhes, além de um novo suporte 

técnico, condições de produzir conhecimento de forma autônoma e crítico-reflexiva. 

Os estados e municípios custearam o treinamento dos professores e a adequação das 

escolas para receberem os computadores. Antes de o governo viabilizar condições de 

acesso à Informática nas escolas públicas, as escolas particulares já haviam 

providenciado tal prática. Atualmente, tanto as escolas particulares quanto as públicas 

de Alegre/ES (cidade em que residem os sujeitos desta pesquisa) estão inseridas na 

cultura digital.  

A Internet tem sido muito explorada para a construção do conhecimento de forma 

crítica e autônoma. Além disso, ela tem sido um ambiente propício para a criação de 

novas linguagens. A perspectiva da linguagem como forma de interação é significativa 

na cibercultura. Práticas interacionistas demonstram o caráter da intersubjetividade, 

sob padrões eminentemente dialógicos de comunicação. A interação tende a provocar 

mudanças tanto no locutor quanto no receptor. 

Ramal (2000) afirma que a Internet transformou a situação pragmática da 

comunicação. Atualmente, há interlocutores ligados a uma rede, numa relação nova 

com os conceitos de contexto, de espaço e de tempo de mensagens. Vive-se num 

tempo em que a velocidade é protagonista da cibercultura. Mediante essa situação, o 

indivíduo cria formas linguísticas eficazes para atender à nova demanda. Segundo 
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Ramal (2000), a conexão simultânea dos atores da comunicação a uma mesma rede 

traz uma relação totalmente nova com os conceitos de contexto, espaço e 

temporalidade e implica em novas formas de ler, escrever, pensar e aprender. Com 

tantas possibilidades de expressão, é absolutamente natural que novos gêneros, isto é, 

novas formas de agir por meio da linguagem sejam criadas para o contexto virtual.  

Devido à velocidade exigida ao se comunicar, ou até mesmo para leituras na rede, os 

internautas precisaram criar recursos para se comunicarem mais rápido e para 

expressarem suas emoções por escrito.  Isto vai ao encontro do pensamento de Baktin 

(1997), no sentido de que a situação social mais imediata e o meio social mais amplo 

determinam a estrutura da enunciação. O meio virtual é uma situação comunicativa 

que determina uma estrutura de enunciação escrita bem próxima da oralidade, 

fazendo com que os participantes se sintam bem à vontade, como que numa conversa 

informal face a face.  

Entretanto, o meio que representa liberdade de expressão, por pressões da 

comunidade virtual, acaba estabelecendo regras tão rígidas quanto as normas vigentes 

da língua padrão. Ao optarem pelo desvio da norma padrão, acabam por impor regras 

tão rigorosas quanto a essa norma.  

São muitos os estudiosos que têm buscado compreender o contexto virtual (Ramal 

(2000); Menezes (2001); Marchushi e Xavier (2004); Freitas e Costa (2005); dentre 

outros), todavia investigações concretas sobre a interferência da escrita de ambientes 

virtuais nas produções de textos, na perspectiva do presente estudo, não foram 

encontradas.  

4 A PESQUISA PROPRIAMENTE DITA 

4.1 Problema e hipóteses 

As colocações anteriores conduziram à seguinte questão: Os alunos que participam 

mais intensivamente das redes sociais, apresentam escrita diferenciada em 

comparação àqueles que não participam dessas redes? Em se constatando diferença, 

ela é mais evidente quando o interlocutor é informal? 

A priori, levantou-se a hipótese de que a linguagem utilizada nas redes sociais mediada 

pela internet influencia e altera significativamente a escrita dos adolescentes que 
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utilizam tais ambientes. Além disto, acreditou-se que a influência sobre a escrita 

tradicional é mais evidente quando o interlocutor, a quem a mensagem é dirigida, for 

informal.  

4.2 Aspectos da pesquisa 

O estudo ocorreu numa escola particular, frequentada por estudantes de classe média 

alta, localizada numa cidade brasileira de pequeno porte. Há nessa escola grande 

preocupação com a normatização da língua, gerando inquietação e preconceito com 

relação à linguagem utilizada pelos alunos nos ambientes virtuais, além de uma 

cobrança constante dos pais, para que a escola continue adotando práticas 

pedagógicas tradicionais.  

Inicialmente, aplicou-se um questionário de sondagem, objetivando conhecer a 

experiência dos alunos em relação ao computador. Optou-se por trabalhar com os 

alunos de 7ª e 8ª séries do ensino fundamental, porque eles utilizavam  a internet com 

maior frequência.  

Nesse levantamento inicial, constatou-se que a quantidade de alunos que possuem 

computador é próxima entre usuários e não usuários da internet, contudo os usuários 

tendem a ter mais tempo de posse de um computador.  

Após a sondagem preliminar, selecionamos os alunos situados nos dois extremos: 

aqueles que tinham maior tempo de participação semanal nas redes sociais (entre 4 e 

5 horas diárias) e aqueles que raramente  utilizavam esses  ambientes. Trabalhamos 

com o total de trinta (30) alunos (quinze usuários e quinze que raramente usavam 

esses ambientes).  A idade dos alunos variava entre 13 e 16 anos; a maioria (66,6%) 

com quinze anos.  

Utilizou-se questionário destinado aos alunos; questionário aos professores solicitando 

informações sobre os alunos; grupo focal e produção de textos pelos alunos, 

destinados a destinatário informal ou próximo ao aluno e a destinatário formal, para 

averiguar se haveria alteração na escrita em decorrência do tipo de interlocutor. O 

tema da redação foi o mesmo destinado ao destinatário formal e informal, relacionou-

se a um evento anual na cidade de repercussão nacional. Os textos produzidos pelos 
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alunos foram analisados de acordo com critérios previamente estabelecidos 

mencionados anteriormente. 

Para análise do conteúdo das redações ou para verificar se existe interferência 

significativa da linguagem da internet na escrita tradicional, utilizou-se uma ficha de 

avaliação contendo, na parte I, características da linguagem das redes sociais na 

internet, e na parte II, os fatores de textualidade relacionados ao aspecto conceitual 

ou à coerência, e ao aspecto linguístico.  

Utilizamos, também, como recurso de observação, um grupo de discussão com 

perguntas dirigidas aos usuários e não usuários das redes sociais. Aplicou-se o 

questionário a todos os alunos da 7ª e da 8ª série da Escola observada, a fim de que 

aqueles não selecionados para o estudo não se sentissem excluídos. O questionário 

dos professores foi respondido em casa. Após a aplicação dos questionários, solicitou-

se à professora de Língua Portuguesa das turmas, que aplicasse uma redação sobre o 

tema escolhido para um destinatário informal, e duas semanas após, para um 

destinatário formal. A pesquisadora recolheu os questionários respondidos por todos 

os alunos, porém foram analisados somente os textos dos sujeitos da pesquisa.   

Os grupos de discussão seguiram a um roteiro previamente elaborado: primeiramente 

somente com a participação dos usuários de internet, em seguida com os não usuários 

e, posteriormente, com todo o grupo. A finalidade desse encontro foi complementar 

as observações feitas através da análise dos questionários aplicados aos alunos e aos 

professores. O conteúdo do grupo de discussão foi gravado e, depois, feita a 

transcrição e a categorização das respostas para análise.  

Após a aplicação dos instrumentos, fez-se a tabulação dos dados e a computação deles 

em frequência e percentagem. As perguntas abertas, primeiramente, foram 

classificadas em categorias e subcategorias. A avaliação das redações ocorreu de 

acordo com critérios previamente estabelecidos de acordo com a literatura 

especializada, e apresentados numa ficha destinada tanto à avaliação das 

características da linguagem utilizada nas redes sociais (parte I), quanto aos fatores de 

textualidade (parte II).  Em seguida, nossa avaliação foi submetida a três juízes, 

especialistas em Língua Portuguesa, que confirmaram a classificação feita. 
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As conclusões finais foram desenvolvidas através da triangulação, ou seja, através da 

análise das informações por incidência das respostas nos diversos recursos de 

observação utilizados.  

 

5 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Por limitação de número de palavras para produção do presente artigo, 

apresentaremos apenas o dado que mais esclarece o problema levantado. 

5.1 Análise comparativa  

Tabela 1: Características da linguagem das redes sociais, observadas em produções de textos. 

 

 
 
 
Características da 
linguagem das 
redes sociais 

Textos produzidos por 
alunos usuários das 

redes sociais 

Textos produzidos por 
alunos não usuários das 

redes sociais 

Destinatário 
formal 

Destinatário  
informal 

Destinatário 
formal 

Destinatário  
informal 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 
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Utilização de 
símbolos 

Utilização de 
letras maiúsculas 
como marcador 
de alteração 
prosódica 

Marca interjetiva 

Reticências 

Abreviaturas, 
reduções 
ortográficas 

Supressão de letra 
maiúscula 

Utilização de 
letras na 
representação de 
palavras 

Utilização de 
números em 
substituição à 
palavra 

Transcrição de 
vocalizações e 
marcas da 
oralidade 

Ausência de 
acentuação 

Ausência de 
pontuação 

Desvio ortográfico 

Total de 
ocorrências 

- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

5 

9 

 

5 

 

- 

 

 

11 

 

 

9 

 

 

29 

 

95 

 

44 

207 

 

 

- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

2,4 

4,3 

 

2,4 

 

- 

 

 

5,3 

 

 

4,3 

 

 

14,0 

 

45,9 

 

21,3 

100,0 

5 

 
5 
 
 
 
 

8 
 

17 

44 

 

9 

 

- 

 

 

19 

 

 

47 

 

 

37 

 

98 

 

64 

353 

1,4 

 
1,4 

 
 
 
 

2,2 
 

4,8 

12,5 

 

2,5 

 

- 

 

 

5,5 

 

 

13,3 

 

 

10,5 

 

27,8 

 

18,1 

100,0 

- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

4 

28 

 

4 

 

- 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

45 

 

74 

 

62 

239 

- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

1,7 

11,7 

 

1,7 

 

- 

 

 

0,9 

 

 

8,4 

 

 

18,8 

 

30,9 

 

25,9 

100,0 

- 

 
5 
 
 
 
 

2 
 

2 

16 

 

8 

 

- 

 

 

8 

 

 

29 

 

 

50 

 

122 

 

55 

297 

- 

 
1,7 

 
 
 
 

0,7 
 

0,7 

5,4 

 

2,7 

 

- 

 

 

2,7 

 

 

9,8 

 

 

16,8 

 

41,0 

 

18,5 

100,0 

Ao comparar as redações de usuários e não usuários das redes sociais (tabela 1), 

constatamos o seguinte: quando o destinatário é formal, os alunos que não participam 

desses ambientes apresentam uma frequência total de 239 ocorrências em suas 

redações, e os alunos usuários, uma frequência total de 207 ocorrências. Vê-se assim 

que, em se tratando de um destinatário formal, os alunos não usuários utilizam com 
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mais frequência a linguagem característica das redes sociais (32 ocorrências a mais). 

Contudo, em se tratando de destinatário informal, os alunos usuários apresentam 

maior ocorrência de linguagem típica da internet (56 ocorrências a mais em 

comparação aos não usuários).  

6. CONCLUSÕES E/OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos dados apontaram algumas direções:  

A hipótese de que a linguagem nas redes sociais mediada pela internet influencia e 

altera significativamente a escrita convencional dos adolescentes que têm acesso a 

esses ambientes não foi confirmada. No entanto, a outra hipótese se confirmou, ou 

melhor, a influência dessa linguagem é mais evidente em situação informal ou quando 

o interlocutor a quem a mensagem é dirigida está mais próximo do produtor do texto. 

Esse dado corresponde à teoria baktiniana, no sentido de que no momento de 

enunciação o produtor do texto deve ter em mente o seu destinatário, para que a 

linguagem empregada esteja condizente à situação comunicativa. Vai também ao 

encontro da teoria da aprendizagem social de Bandura, uma vez que retrata a situação 

modeladora do ambiente. Reforça ainda resultados do estudo de Marcuschi (2004), no 

sentido de que os alunos sabem fazer adequações da linguagem a cada tipo de 

situação.  

As constatações deste estudo demonstraram que os receios de alguns educadores, no 

sentido de que a linguagem virtual possa interferir negativamente na linguagem 

convencional, não têm fundamento; reforça isso também o fato de que os usuários das 

redes sociais apresentaram melhor desempenho nos fatores de textualidade que 

devem compor a escrita, em comparação aos não usuários. Possivelmente, isso 

decorre ao fato de o internauta estar em contato com uma multiplicidade de textos e, 

no próprio evento comunicativo, ele vai aprendendo a se posicionar. Através do 

processamento de aprendizagem social, o interagente aprende no próprio fluxo da 

comunicação verbal.  

O estudo evidenciou ainda fatores de textualidade que merecem ser mais bem 

trabalhados pelos professores, com destaque para os aspectos linguísticos. Abre ainda 

perspectivas para novos estudos, no sentido de se verificar, dentre outros, se a 
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frequência na utilização de ambientes virtuais seria de fato um estímulo facilitador ao 

desenvolvimento de habilidades linguísticas.   
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Resumo 

Neste artigo, pretendemos divulgar o trabalho realizado durante a produção de dados para 
uma pesquisa de doutorado, tendo por objetivos principais cujos principais o planejamento, a 
produção, a construção e o desenvolvimento de Vídeo-Casos em Hipertexto (VCH), balizados 
em “histórias” reais ou ficcionais a serem disponibilizados para professores em serviço, bem 
como para o seu desenvolvimento profissional. No cenário das produções similares, apoiamos 
nas produções de Vídeo-Paper, em Bao et al. (2004), e Lin (2000 a 2004) como uma das 
contribuições relevantes. Para a construção e produção do protótipo do Vídeo-Caso em 
Hipertexto, utilizamos as instalações do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás. 
Nesta Instituição, gravamos a aula de um professor de Matemática, no 2º ano do Ensino 
Médio, entrevistamos o professor e os alunos de uma mesma sala de aula. Esperamos que a 
produção e utilização de Vídeo-Caso em Hipertexto constituam instrumentos de abordagem 
didático-pedagógicos apropriados, contribuindo para suscitar reflexões sobre a prática 
profissional do professor de Matemática.  
 
Palavras Chave: VCH, Vídeos, Cases, Hipertexto, Educação Matemática. 

Abstract 

In this article we intend to disclose work performed during production data for a doctoral 
research whose main objectives were planning, production, construction and development of 
Video Cases for Hypertext (VCH) baptized into "stories" real or fictional to be made available to 
teachers in service as well as for their professional development. In the scenario of similar 
productions, we rely on the production of Video-Paper, by Bao et al. (2004) and Lin (2000, 
2001, 2002 and 2004) as one of the outstanding contributions. For the construction of the 
prototype and production-Video Case in Hypertext (VCH), the scenario for the production of 
the data was the Federal Center for Technological Education of Goiás (CEFET-Goiás). At this 
institution, we recorded the lesson of a mathematics teacher in the 2nd year of high school, 
interviews with the teacher and students in the same classroom. It is expected that the 
production and use of Video-Case in Hypertext (VCH) will constitute itself into an instrument 
that, through a didactic-pedagogic approach appropriate, contribute to the creation of 
situations that may give rise to reflections on teachers' professional practice Math. 

mailto:acp@ifg.edu.br
mailto:romlins@rc.unesp.br
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo pretende divulgar o trabalho realizado no período da produção de dados 

para uma pesquisa de doutorado cujos objetivos foram o planejamento, a produção, a 

construção e o desenvolvimento de Vídeo-Casos em Hipertexto (VCH) balizados, 

portanto, em “histórias” reais ou ficcionais a serem disponibilizados para professores 

em serviço, formadores nas instituições de ensino que atuam na formação de pré-

serviço em serviço bem como no desenvolvimento profissional de professores.  

Nos últimos dez anos, mais notadamente, temos convivido com uma expansão das 

possibilidades de uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) por 

profissionais da educação matemática e outras áreas do conhecimento, vindo permitir 

a produção de material instrucional variado e que possa ser distribuído em diferentes 

mídias, assim como nas mais diversas áreas como as das ciências administrativas, 

jurídicas, humanas, biológicas e médicas.  

Portanto, diante da gradativa popularização destas áreas, a pesquisa foi realizada com 

o objetivo de responder a uma questão central e de interesse do grupo de pesquisa 

Sigma-t (UNESP – Rio Claro-SP, liderado pelo Prof Dr Romulo Campos Lins): “Como 

projetar, construir, produzir e executar um Vídeo-Caso em Hipertexto (VCH) que 

pretende atender às necessidades de contribuir para a formação inicial e continuada 

do professor de Matemática?” 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No levantamento bibliográfico realizado, deparamo-nos com uma relevante escassez 

de trabalhos de investigação envolvendo esta temática, especialmente, em nosso País. 

Sendo assim, entendemos que sua relevância seja justamente para tentar o 

preenchimento desta lacuna, uma vez que o resultado dela poderá constituir-se num 

produto que ofereça suporte pedagógico para o desenvolvimento de outros trabalhos 

complementares. Por outro lado, identificamos publicações internacionais que tratam 
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de produtos similares, mas que, segundo nosso propósito, não podem ser 

denominados de Vídeo-Casos em Hipertexto, já que foram desenvolvidos com uma 

concepção diferente deste modelo planejado, produzido e construído ao final do 

trabalho de investigação. No cenário das produções similares, podemos citar a 

produção de Vídeo-Paper, em Bao et al. (2004), e Lin (2000 a 2004) como uma das 

contribuições relevantes nas quais buscamos inspirações para a abordagem teórica em 

toda a trajetória da pesquisa. 

 

Figura 1: Menu principal do modelo de Bao. 

 

 

Este trabalho de investigação faz parte de uma das frentes do Projeto de Pesquisa 

Integrado, submetido e aprovado na modalidade “Produtividade em Pesquisa ao 

CNPq” com o título: Design e Implementação de um programa de formação 

continuada de professores de Matemática, sob a coordenação do Prof. Dr. Romulo 

Campos Lins, coordenador do grupo de pesquisa Sigma-t, vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática (PGEM), do Instituto de Geociências e 

Ciências Exatas (UNESP-Rio Claro). No que se refere a esta pesquisa, ela visa 
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contemplar o propósito de uma contribuição na produção de elementos que possam 

estar inseridos num quadro de referência para a formação de professores de 

Matemática, centrada na prática profissional, de modo que se tenha, futuramente, um 

curso de Educação Matemática cuja proposta é defendida por Lins e não um curso de 

“Matemática mais Pedagogia”. 

Uma das vertentes do projeto maior é a construção e produção de Vídeo-Caso em 

Hipertexto, mediante a definição de uma arquitetura padrão para os “casos”, a seleção 

dos vídeos centrais, a elaboração das questões dos casos, a seleção das entrevistas, a 

documentação de depoimentos de especialistas, a identificação de fontes relacionadas 

e a montagem dos casos.  

Na pesquisa, adotamos, num primeiro momento, a terminologia de “casos” no sentido 

empregado por Cleyde Freeman Herreid, especialista da área, como sendo “estórias 

com uma mensagem”. No protótipo construído e produzido, mostramos um breve 

ensaio de modo a permitir o engajamento de alunos e professores em discussões 

abertas e a análise daquilo que o caso apresenta. Seu uso na educação científica é 

relativamente novo, e usualmente baseado em texto ou vídeo. A característica de 

hipertexto, incorporada ao vídeo e ao caso, permite um engajamento muito mais 

realista do que no caso do texto e do vídeo simples. Este senso de realismo pode, 

talvez, abrir a possibilidade, com a criação de bibliotecas de Vídeo-Casos, que os 

professores tenham acesso a uma grande variedade de situações de sala de aula e a 

processos de tomada de decisões relacionadas ao que aconteceu nelas, sem precisar 

frequenta-las, e num tempo muito menor em relação ao que usualmente requer 

amadurecimento profissional baseado na experiência pessoal do professor. Outro 

fator que os tornam importante, é o fato de que eles podem ser postados na www. e 

até mesmo traduzidos para outras línguas, possibilitando, assim, parcerias com 

colaboradores de outros países visando a constituição de uma considerável base de 

casos. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

3.1 A gravação de imagens e sons 
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Para a construção e produção do protótipo do Vídeo-Caso em Hipertexto, o cenário 

para a produção dos dados foi o Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás 

(CEFET- Goiás), transformado para Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia 

de Goiás (IFG) – Lei Federal n. 11.892 de 29 de dezembro de 2008. 

Nesta instituição, gravamos a aula de um professor de Matemática, no 2º ano do 

Ensino Médio, realizamos entrevistas com o professor e os alunos, de uma mesma sala 

de aula.  

Figura 2: Atalho para entrevista com o Professor 

 

 

Neste ambiente, buscamos entender como promover a integração e a articulação do 

Estudo de Caso, enquanto estratégia de pesquisa; o Vídeo e sua utilização didática na 

Educação e as potencialidades do Hipertexto. O uso de case studies na formação de 

profissionais não é tão recente. Tratava-se, no início, de histórias — reais ou ficcionais 

— que o profissional em formação estudava, com a finalidade de refletir sobre 

aspectos de sua profissão. Os textos principais são acompanhados de case questions, 

que têm o papel de estimular certo tipo de reflexão. Dos case studies em papel, passa-
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se para os em vídeo, bastante similares, em estrutura, aos em papel, com a diferença 

natural de se acrescentar mais verossimilhança aos casos “contados”.  

Bastante, mais recente, é a proposta de Vídeo-Casos em Hipertexto (VCH). A diferença 

é que a “navegação” do caso passa a ser fortemente não linear, o que permite, em 

certa medida, que o profissional em formação crie, na prática, seu próprio case, já que 

poderão caminhar de muitas maneiras entre vídeos, questões e outras informações 

contidas no caso. Mesmo sendo que este trajeto possa ser registrado e analisado. 

  

3.2 A edição dos vídeos 

Na construção e produção do Vídeo-Caso em Hipertexto, utilizamos o software 

denominado Adobe Premiere Pro 2.0, uma ferramenta até certo ponto sofisticada, 

segundo opinião de especialistas da área de produção e edição cinematográfica, para a 

criação de vídeos digitais não lineares de alta qualidade. Ele é dotado de ferramentas 

para a realização de edições em tempo real, garantindo o controle preciso de todos os 

aspectos de produção, com performance satisfatória no Windows. Operacionalmente 

poderá ser explorado nas versões de Windows 98, NT, 2000, WP ou Vista. Este 

software foi importante, pois nos possibilitou a utilização de ferramentas essenciais 

para a edição profissional dos vídeos. Além dos recursos mais elementares de edição, 

contribuiu para a captura e edição virtual nos formatos de DV e HD descompactados, 

transferência para fitas DVD e para a Web. Possibilitou, ainda, uma considerável 

integração com outros aplicativos, estabelecendo novos padrões para a produção 

eficiente de filmes digitais.     

Além destes procedimentos metodológicos, mantivemos a preocupação quanto aos 

propósitos orientadores que fazem parte do projeto maior, sob a coordenação do Prof. 

Dr. Romulo Lins, ao sinalizar para que os registros dos casos sejam efetuados com 

vistas a operacionalização de procedimentos a serem incorporados ao: 

“design e implementação de um curso de especialização para 

professores de Matemática.  A escolha pela especialização se deve ao 

fato de que mudanças em uma licenciatura são difíceis de 

implementar, tanto por motivos legais quanto por motivos da 
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dinâmica de um departamento (oposições, divergências, pontos de 

vista). A especialização, por sua natureza, nos dá a liberdade e a 

flexibilidade que necessitamos. Assim, de certa forma, esta 

especialização será um projeto piloto para, mais tarde, uma possível 

implementação em licenciatura ou mestrado profissional.” (LINS, 

2005, s.p.). 

 

O protótipo final documentou “Uma aula sobre Sistemas Lineares no Ensino Médio”, 

tendo como pano de fundo a abordagem teórica e metodológica proposta para 

iniciarmos a constituição de um banco de VCH’s. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que a produção e utilização de Vídeo-Caso em Hipertexto 

possam  constituir-se em instrumento que, mediante uma abordagem didático-

pedagógica apropriada, contribua para a criação de situações que provoque a 

inquietação necessária a suscitar reflexões sobre a prática profissional do professor de 

Matemática, levando-o a elaborar   conjecturas, realizar análises e interpretações com 

características específicas e inerentes ao seu desempenho e aprimoramento 

profissional, na sua prática pedagógica cotidiana. De acordo com Lins:  

 "Os vídeo-casos em hipertexto representam um grande avanço 

em seu uso e consistem em um caso que usa, além de vídeo, a 

estrutura de páginas www." De certo modo "a característica de 

hipertexto permite um engajamento muito mais realista do que no 

caso do texto e do vídeo simples." (LINS, 2005, s.p.).  

Sugerimos que os VCH’s passem a ser incorporados aos acervos de bibliotecas virtuais, 

no formato de CD’s, DVD's para aprimoramento de experiências e cursos. E, em 

particular, que o acesso ao acervo de Vídeo-Casos em Hipertexto transformem-se em 

possibilidades para que os interessados experienciem uma variedade de situações que 

dificilmente um professor poderia ter de outra forma. Assim, em que pese a limitação 
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natural de se estudar um caso, acreditamos que esta fica compensada  pela 

diversidade a que se poderá ter acesso. 

Figura 3: página para acesso aos vídeos editados (VCH) 

 

 

Além do mais, esperamos que eles – vídeo-casos – constituam-se em fontes 

inspiradoras na produção do conhecimento, nas estratégias dos professores de 

Matemática, contribuindo desta maneira nas  situações e momentos de tomada de 

decisões,  uma preocupação também manifestada por Perrenoud ao sinalizar que: "A 

estratégia adequada deve ser encontrada em cada caso, baseando-se, naturalmente 

em uma linha mestra, pedagógica e ética, mas também em função do grupo, da 

situação e dos mecanismos do momento" (PERRENOUD, 2001, p.74). 

Seja na formação pré-serviço, em serviço ou em seu desenvolvimento profissional, o 

professor de Matemática sempre estará dependendo de vivenciar experiências que 

possam ser incorporadas à sua própria habilidade de trabalhar, pois, ele sempre estará 

preocupado em modelar a sua identidade profissional. Deste modo, entendemos que 

quanto mais VCH’s disponibilizados a eles mais oportunidades ele, mais oportunidade 
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terá de entender melhor a complexidade na formação e cada vez mais buscará 

recursos que o auxilie no seu desenvolvimento profissional. 
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Resumo 

 
Os ambientes de aprendizagem virtual estão cada vez mais vulgarizados. Apresentando-se 
numa variedade de formatos, todos eles assentam, tendencialmente, em três princípios: a 
individualidade (respeito pelas características do estudante - indivíduo, tomado no singular); a 
autonomia (o estudante age e reage, por si, na medida do reconhecimento das suas 
capacidades, às condições de aprendizagem) e a flexibilidade (o estudante tem liberdade 
quanto ao espaço e ao tempo que utiliza ou usa, embora com algumas condicionantes). As 
atividades de ensino e aprendizagem sustentam-se em paradigmas que as orientam e 
enquadram e que constituem, por si, as matrizes de diferentes modelos de ensino. O modelo 
de Aprendizagem da Mestria, inserido no paradigma comportamental, pareceu-nos ser um 
modelo de ensino eficaz também quando desenvolvido em ambiente virtual, apoiado na 
plataforma MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) e com a 
utilização da ferramenta Wiki da referida plataforma e do programa Hot Potatoes. 
Este trabalho pretende mostrar a possibilidade da sistematização de um conhecimento, tendo 
como auxiliares recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), exemplificando, 
aqui, com o estudo de um conteúdo curricular - “O Sistema Solar” - desenvolvido com alunos 
do primeiro ciclo em regime de Ensino Noturno. Estes alunos estão no nível 3 da sua 
aprendizagem, têm conhecimentos básicos em TIC e conseguem ler e interpretar, 
corretamente, informações. As aulas, a decorrer em sala virtual, serão dinamizadas na 
plataforma MOODLE.  
 
Palavras-chave: aprendizagem virtual, paradigma comportamental, modelo de ensino, 
aprendizagem da mestria, ferramenta, tecnologia educativa. 

 
Abstract 

 
The virtual learning environments are more and more common. Set in a variety of formats, all 
of them are essentially based on three principles: individuality (respect for the student’s 
features – individual, considered in the singular); autonomy (the student acts and reacts 
having in mind and recognising his skills as well as his learning conditions); and flexibility (the 
student has liberty in what concerns space and time he uses, though with some restrictions). 
The teaching activities – learning are supported by paradigms that lead and frame them and 
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constitute on their own the matrixes of different teaching models. The Mastery Learning 
model within the behavioural paradigm seemed to us as an effective learning model also when 
developed in a learning community in a virtual environment, backed in the MOODLE (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platform and with the use of the Wiki tool of 
the previously referred platform and the program Hot Potatoes. 
This work presents as its main goal implementing the Technologies of Information and 
Communication (TIC) in what refers the study of the curricular content: “The solar System” 
with primary school students in the Evening Shift. These students are recognized as level 3 in 
what concerns their learning process. Therefore, they have basic knowledge on TIC and are 
able to read and understand information. The virtual classes are streamlined in the MOODLE 
platform.  
 
Keywords:  virtual learning, behavioural paradigm, model of teaching, mastery learning, tools, 
educative technology. 

 

1. INTRODUÇÃO  
Na sociedade do conhecimento, as Tecnologias da Informação e Comunicação são um 

fator preponderante na construção de novos contextos de ensino, tornando-os mais 

atrativos e proporcionadores de aprendizagens significativas. 

A evolução tecnológica permitiu a criação de plataformas de comunicação o que 

possibilitou aos professores inovarem as suas práticas pedagógicas, conceberem 

contextos de aprendizagem que ultrapassam as paredes da sala de aula e 

desenvolverem, nos alunos, competências, entre outras, de autorregulação, de 

organização, de esquematização, de associação e de transferência do pensamento. 

Neste âmbito, o Livro Verde para a Sociedade de Informação em Portugal salienta que 

“a autonomia de aprendizagem, que estas novas tecnologias permitem, adequa-se 

particularmente a adultos, cuja formação, maturidade e disciplina (ainda que, muitas 

vezes, necessitando de orientação, sobretudo nesta área particular das tecnologias) 

lhes possibilita uma autoaprendizagem eficiente, que, no entanto, deve ser preparada 

e potenciada através do desenvolvimento de conteúdos especialmente concebidos 

para esse fim” (1997, p. 76).  

Várias teorias têm, ao longo do tempo, procurado explicar e situar o processo de 

ensino e aprendizagem que se afigura de compreensão complexa e pluridimensional. 

Deste modo, o “discurso sobre o processo de ensino-aprendizagem vai sendo 

construído e reconstruído, integrando nas suas análises e reflexões, conceitos e ideias 
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caracterizadores dos vários paradigmas” (Gaspar, Pereira, Teixeira & Oliveira, 2008a, 

p.3).  

Com base na definição de Capra (1997), entendemos paradigma como uma prática 

partilhada por uma comunidade, a qual tem subjacente um conjunto de conceitos, 

valores e perceções que constituem a base do caminho para se organizar a si própria. 

Aceitar e agir num determinado contexto requer uma reflexão que deve ancorar-se em 

referenciais que auxiliem a sua compreensão e sustentem a ação. Delineia-se assim o 

campo paradigmático.  

No campo educativo, os diferentes paradigmas são o suporte de modelos de ensino 

que conduzem a contextos de aprendizagem diversificados, onde os cinco pontos da 

agenda do ensino focados por Sprinthall e Sprinthall (1993) - professor, aluno, 

estratégias, conteúdos e avaliação - assumem diferentes posições. Qualquer que seja o 

contexto em que se desenvolva a aprendizagem este é, atualmente, atravessado pela 

presença e utilidade das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Estas 

desafiam quer a escola, para uma nova organização, quer o professor, para uma nova 

contextualização o que obriga à potencialização de um novo recurso.  

A presente comunicação tem por base a inovação proporcionada pelas TIC, 

nomeadamente na utilização de ambientes virtuais, vocacionados para a educação e 

formação de adultos. Escolhemos um ambiente virtual de aprendizagem enquadrado 

no paradigma de ensino e aprendizagem comportamental do qual selecionámos, para 

aplicação, um modelo de ensino com enfoque na planificação sequencial dos 

conteúdos programáticos – o modelo de Aprendizagem da Mestria. Individualizamos a 

aprendizagem para que seja melhor apreendida, através da referida planificação e da 

sistematização. Neste sentido e com a preocupação numa sequência esclarecedora do 

título desta comunicação, apresentamos, em primeiro lugar e num curto 

apontamento, as principais linhas estruturantes do paradigma comportamental, 

depois caracterizamos um dos modelos de ensino que suportam este paradigma - 

“Aprendizagem da Mestria” - seguindo-se uma breve descrição dos recursos 

disponíveis na plataforma MOODLE e assumidos com interesse no âmbito deste 

estudo. Finalmente, com base no paradigma referenciado e visando o 
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desenvolvimento do modelo de ensino selecionado, operacionalizamos uma situação 

de aprendizagem, integrando os elementos tecnológicos convocados para um 

ambiente de ensino virtual, seguindo a modalidade b-learning.  

2. O PARADIGMA COMPORTAMENTAL COMO SUPORTE À APRENDIZAGEM  
A visão comportamentalista de conceber a capacidade de aprender constitui a 

primeira teoria que influenciou os estudos sobre a aprendizagem humana e a sua 

génese, nos Estados Unidos da América, remonta aos finais do séc. XIX, princípios do 

séc. XX. Foi concebida pelo psicólogo Watson, com base no reflexo condicionado 

definido pelo fisiologista russo Pavlov, a partir dos estudos experimentais sobre o 

comportamento animal por ele desenvolvidos. Esta teoria foi, posteriormente, 

continuada e aprofundada por Thorndike e por Skinner, também psicólogos. A Pavlov 

(1849-1936) está ligada a teoria da aprendizagem conhecida por (estímulo-resposta); 

por sua vez, Watson (1878-1958) destaca a importância do meio ambiente, na 

determinação de todo o comportamento humano, enquanto Thorndike (1874-1949) 

desenvolve o conexionismo. Ao observar que a formação de conexões entre estímulo-

resposta deriva de tentativas de ensaio e erro, Thorndike enuncia a lei da repetição 

(quanto maior a frequência de um determinado estímulo-resposta, maior a 

probabilidade de se estabelecer a sua conexão) e a lei do efeito (uma conexão é 

fortalecida se a resposta a um determinado estímulo for seguida de uma sensação de 

prazer, ou enfraquecida se estiver associada a dor). Mais tarde, Skinner (1904-1990), 

apoiando-se nos estudos de Pavlov e de Thorndike, demonstra a existência de relações 

implícitas no condicionamento operante: o estímulo (antecedente), a resposta 

(operante) e o reforço que se lhe segue (consequente), introduzindo o conceito de 

reforço positivo e negativo, que tem particular ênfase nos modelos de ensino e 

aprendizagem. Assim, a perspetiva comportamentalista, “tem o mérito de ter 

chamado a atenção para conceitos como a motivação e a transferência” (Matos & 

Serrazina, 1996, pp. 66-71). Segundo esta perspetiva, o comportamento humano é 

determinado por estímulos do meio ambiente que o envolve, negando a influência de 

fatores inatos ao indivíduo. O meio ambiente condiciona as aprendizagens e 

“mediante os estímulos adequados, todos os indivíduos podem atingir o sucesso” 

(Gaspar et al., 2008a, p. 17). O paradigma comportamental perspetiva, assim, a 
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aprendizagem como uma mudança de comportamentos ou de respostas daquele que 

aprende, definidas em função de alterações observáveis. Este paradigma tem 

subjacentes: (i) uma visão positivista, na definição de leis gerais que regem o 

comportamento do Homem; (ii) uma visão determinista - o Homem é, em grande 

medida, determinado pelo meio e (iii) uma visão evolucionista, ao considerar o 

Homem num estádio superior de desenvolvimento, comparativamente a outras 

espécies animais. A metáfora de “máquina”, que caracteriza este paradigma, diz-nos 

que cada alteração provocada pelo ambiente externo – input, gera uma modificação 

interna que se materializa num comportamento observável – output. Deste modo, em 

termos pedagógicos, este paradigma sugere que todo o indivíduo poderá atingir 

sucesso, em meio ambiente favorável. O seu objeto de estudo compreende os 

comportamentos observáveis, que aborda sob diferentes perspetivas, considerando 

que o resultado da aprendizagem se pode medir por esses comportamentos. No 

campo da educação, a questão chave é colocada na ação do professor, considerando-o 

responsável pela construção de ambientes de aprendizagem e pela condução dos 

alunos na mudança para o comportamento desejado, através do reforço (positivo e/ou 

negativo) e da concessão do tempo necessário a cada aluno, de acordo com o seu 

ritmo pessoal.  

As propostas pedagógicas que se integram na perspetiva comportamentalista, 

valorizam as situações e os ambientes de ensino orientados para a obtenção de 

comportamentos específicos. A expectância deste paradigma reside no entendimento 

da aprendizagem como sinónimo de “mudança na conduta” (Novak, & Gowin, 1999, p. 

13). Todos os modelos de ensino que subscrevem a corrente comportamentalista são 

traçados em função das mudanças observáveis nos alunos, como significantes de 

produtos de aprendizagem. Os preceitos desta corrente têm sido muito úteis no 

ensino específico de crianças e jovens com necessidades educativas especiais, assim 

como em alguns cursos de natureza profissional. Importa destacar um dos princípios 

fortes deste paradigma: todos poderão aprender tudo desde que tenham o tempo e as 

condições externas necessárias às suas características. A aplicação dos princípios do 

condicionamento operante ao ensino realça a importância de estruturar o trabalho 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
195 

educativo, a partir dos conteúdos a aprender em quatro fases, tal como se observa na 

figura 1: i) formulação de objetivos de acordo com os resultados da avaliação de 

diagnóstico ii) planificação dos conteúdos com a sequenciação das matérias, em 

pequenas unidades e indicação dos recursos (meios e materiais) a utilizar e iii) 

avaliação da aprendizagem, com feedback ao aluno e iv) reforço à aprendizagem, com 

eventuais atividades de remediação. 

 

Figura 1 - Estruturação do processo de ensino - aprendizagem segundo o paradigma 

comportamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este conjunto de fases constituem-se na base de qualquer modelo de ensino que 

emerge do paradigma comportamental. Selecionamos, para a praxis letiva 

anunciada, o modelo de ensino para a aprendizagem da mestria que caracterizamos 

no ponto a seguir.  

3. O MODELO DE APRENDIZAGEM DA MESTRIA 

O modelo de ensino que visa a aprendizagem da Mestria (conhecido vulgarmente por 

mastery learning) permite planear sequências de instrução com o objetivo de que 

Formulação de objetivos, com 

base no resultado da avaliação de 

diagnóstico. Definição de 

objetivos gerais e objetivos 

específicos 

Planificação dos conteúdos 

programáticos em pequenas 

unidades didáticas sequenciais 

e indicação dos recursos. 

 

Avaliação sumativa/ atividades de 

remediação e de desenvolvimento  

 

Avaliação formativa -correção 

das atividades realizadas/ 
acompanhamento e orientação 

do trabalho dos alunos 

(reforço) 
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todos os estudantes possam atingir um nível de performance razoável num dado 

conteúdo.  

Desenvolvido por John Carroll e por Benjamin Bloom, nos anos 60 e 70 do século XX, o 

acentua também o tempo que é necessário para atingir determinado nível de mestria, 

num determinado domínio, partindo do princípio que “o tempo necessário para 

aprender qualquer coisa, (…) não é igual para todos os indivíduos e em todas as 

circunstâncias” (Gaspar et al., 2008a, p. 1). Desta forma, este modelo pressupõe uma 

pedagogia diferenciada, com base no índice de motivação, nas capacidades de 

conexão e de transferência e, ainda, na quantidade de tempo, em que o aluno 

percorre determinadas etapas sequenciais. Com este enquadramento, cabe ao 

professor criar as situações de aprendizagem que conduzam o aluno ao sucesso. Tendo 

por base os resultados da avaliação diagnóstica e conhecendo os objetivos a atingir, o 

professor deverá planificar cada tema, subdividindo-o em subtemas, definindo as 

estratégias que considera adequadas, determinando as atividades necessárias e 

calculando o tempo oportuno para que cada aluno atinja determinado nível de 

proficiência. A avaliação é faseada e aplicada de modo a proporcionar um feedback 

constante ao aluno, aspeto indispensável para avançar para a fase seguinte. Este 

modelo assenta, assim, na planificação e na sequencialidade dos conteúdos 

programáticos, apelando a determinadas atividades que os alunos terão de 

desenvolver para a sua interiorização e contemplando atividades de remediação, 

sempre que a aquisição não tenha sido feita de forma satisfatória. Segundo Bloom, a 

necessidade do aluno ser persistente traduz-se na proporção em que lhe é adequada a 

eficácia do ensino. Bloom (1968) apresenta alguns resultados das suas pesquisas 

“frequent feedback accompanied by specific help in instruction and material as needed 

can reduce the time (and perseverance) required. Improvement in the quality of 

instruction (or explanations and illustrations) may reduce the amount of perseverance 

for a given learning task”. (p. 6). 

Mais tarde, Guskey (2005) refere-se ao modelo de ensino de Benjamin Bloom 

“learning for mastery” (Bloom, 1968), mais concretamente “mastery learning” (Bloom, 

1971) nesta conceção: 
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Teachers first organize the concepts and skills they want students to learn into 

instructional units that typically involve about a week or two of instructional time. 

Following initial instruction on the unit, teachers administer a brief “formative” 

assessment based on the unit’s learning goals. Instead of signifying the end of the unit, 

however, this formative assessment’s purpose is to give students information, or 

feedback, on their learning (Guskey, 2005, p. 5). 

Também Carroll considera que é fundamental conceder a cada aluno o tempo que ele 

necessita para aprender “time as such is not what counts, but what happens during 

that time” (1989, p. 27), tornando-se, assim, o fator tempo como essencial para a 

efetivação dessa aprendizagem.  

Neste sentido, as atividades consideradas necessárias à aprendizagem devem ser 

desenvolvidas de modo a que o aluno possa: i) dispor do tempo ótimo para si; ii) tirar 

partido de boas estratégias de ensino; iii) persistir nos seus objetivos e iv) recorrer ao 

professor sempre que necessite de apoio.  

O modelo mastery learning operacionaliza-se de acordo com uma sintaxe que assenta 

em seis passos, como podemos observar no esquema da figura 2 que se segue: 

 
Figura 2 – Sintaxe do Modelo de Aprendizagem da Mestria 

 

 

    
   

Divisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de Gaspar, M. I. et al., (2008b) 
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As características deste modelo, poderão ser potencializadas com recurso às 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), nomeadamente a recursos 

tecnológicos, no âmbito de plataformas de e-learning. 

4. A PLATAFORMA MOODLE – RECURSOS A POTENCIAR 

O modelo de ensino Aprendizagem da Mestria é fácil de implementar através da 

utilização das TIC onde, num ambiente apelativo à aprendizagem, os alunos 

individualizam a aprendizagem e vão progredindo ao seu ritmo. Dado que este 

princípio exige a utilização de uma plataforma de e-learning, selecionamos a MOODLE 

pela divulgação que tem tido nos últimos anos. Sendo uma ferramenta gratuita, 

segura, simples de instalar, de fácil acesso e utilizável de forma dedutiva, possibilita 

aos seus utilizadores, uma adaptação rápida. Esta plataforma permite ao professor 

criar e gerir páginas de disciplinas como espaços autónomos dirigidos a grupos de 

alunos diferentes, individualizar os estudantes, direcionar as atividades e testar, 

sistematicamente, os conhecimentos apreendidos. Torna possível o desenvolvimento 

de atividades, a elaboração de tarefas, com o controlo permanente do professor e a 

auto-regulação do próprio aluno. Perante a possibilidade de associar a escrita ao som e 

à imagem, pode produzir efeitos de sensação de prazer e, consequentemente, servir 

de motivação à aprendizagem. A estas características, acrescenta-se a possibilidade do 

professor facultar materiais didáticos diversificados, com acesso por parte do aluno de 

acordo com a etapa da aprendizagem em que se encontra e no respeito pelo ritmo de 

estudo e apreensão que manifesta. Todos estes fatores pesaram na decisão em utilizar 

a ferramenta MOODLE na aplicação do modelo de ensino em referência mas impelem 

à obrigatoriedade de satisfação das três considerações, esquematizadas na figura 3:        
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 Exigência: 

Criação de uma conta de utilizador (e-mail) 

para o professor e alunos. O administrador 

da plataforma cria uma área para o 

professor. 

Figura 3 – Considerações na utilização da plataforma MOODLE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

A aprendizagem, que vai acontecendo de forma sistematizada, é suportada por 

recursos dos quais selecionámos a Wiki completada com o programa Hot Potatoes que 

introduziremos no ponto seguinte, a propósito da aplicação do referido modelo de 

ensino.  

5. O MODELO APRENDIZAGEM DA MESTRIA DESENVOLVIDO EM AMBIENTE 
VIRTUAL 

Determinado o conteúdo para ensino e aprendizagem, selecionámos uma turma do 3º 

nível do ensino de adultos do primeiro ciclo, tendo como premissas: 1) proporcionar 

um processo de aprendizagem adequado ao ritmo do aluno e ao tempo disponível, 2) 

possibilitar percursos de aprendizagem diferenciados na concretização dos objetivos 

delineados, 3) desenvolver a autonomia do aluno na realização das tarefas, 4) 

possibilitar a autoavaliação em todas as fases da aprendizagem, 5) potenciar a 

plataforma como recurso didático e meio de comunicação e interação.  

Antes do início da aprendizagem temática, foi criado um cenário de ambientação 

online onde os alunos, adultos com alguma idade e que manifestam ainda pouca 

Papel do professor: 

- Apresenta informação na plataforma, de 

forma simples e organizada: textos, 

vídeos, apontadores para pesquisas, 

atividades interativas do Hot potatoes; 

- Dá feedback aos alunos sobre as suas 

aprendizagens (mensagens nos fóruns). 

Papel do aluno:  

- Realiza as atividades ao seu ritmo, 

seguindo as orientações do professor; 

- Envia trabalhos para a plataforma; 

- Apresenta as suas dúvidas ao professor 

(mensagens no fórum); 

- Consulta avaliações e feedback do 

professor. 
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literacia, irão adquirir conhecimentos ao nível de trabalho na plataforma: “entrar, sair 

e movimentar-se”. 

Considerando a instrumentalidade da plataforma e as características deste modelo 

de ensino, a programação que visa a aprendizagem de adultos em regime noturno, 

desenvolver-se-á de acordo com as etapas que se apresentam na figura 4. 

 
Figura 4 – Síntese da sequência para a aprendizagem 

 

1.º - Aula presencial – Apresentação do tema a trabalhar e dos respetivos objetivos gerais e 
de aprendizagem. O professor apresenta o tema a desenvolver e os objetivos gerais, 
completando a sua apresentação com a projeção de um vídeo. Dialogando com os alunos 
sobre o conteúdo do vídeo, o professor percebe os conhecimentos prévios dos alunos sobre a 
temática. Divide o tema em subtemas, explicitando os objetivos específicos a atingir e 
explicando o modo como cada aluno vai trabalhar. 

2.º - Aula presencial – Apresentação e demonstração dos recursos a utilizar. O professor 
apresenta os recursos que vai potenciar para o desenvolvimento do tema indicado: a 
plataforma MOODLE como a ferramenta de suporte de navegação na Web; o recurso Wiki, 
como suporte de apresentação e sistematização de informação e o software Hot Potatoes 
como suporte de treino, reforço e verificação de conhecimentos, possibilitando a auto 
avaliação. O professor exemplifica a forma de funcionamento e promove a utilização destes 
recursos pelos alunos. 

3.º Aula virtual – Aprendizagem de conteúdos – Etapas 1 e 2. Objetivos específicos: Definir o 
Sistema Solar; Enumerar os elementos que constituem o sistema solar. Colocação do vídeo 
sobre o Sistema Solar na Wiki, a fim de ser visionado pelos alunos. O professor solicita aos 
alunos que, individualmente, apresentem a definição de Sistema Solar e identifiquem os 
planetas que fazem parte do Sistema Solar.   

4.º Aula virtual – Verificação de conhecimentos. Recorrendo ao Hot Potatoes – módulo 
JCloze, o professor cria um texto com lacunas, definindo o conceito de Sistema Solar. Os 
alunos individualmente preenchem o texto e recebem o feedback.  

O professor apercebe-se das dificuldades sentidas pelos alunos. 

- Aos alunos com mais dificuldades, apresenta-lhes um reforço: utilizando o JQuiz, apresenta 
um exercício com frases sobre o Sistema Solar, as quais os alunos têm que classificar de 
Verdadeiro ou Falso. Cada aluno seguirá o seu ritmo individual apoiado e monitorizado pelo 
professor. 

- Recorrendo ao módulo JMix - ordenação de palavras de uma frase, o professor apresenta um 
novo exercício aos alunos: uma frase com os nomes dos planetas apresentados de forma 
aleatória. Os alunos terão de colocar o nome dos planetas segundo a sua disposição no 
Sistema Solar, do Sol, para o espaço interplanetário. Apreendido o conceito de Sistema Solar e 
identificados a estrela e os planetas que o constituem, o professor passa a outro subtema – 
caracterização dos planetas que constituem o Sistema Solar. 

5.º Aula virtual – Aprendizagem de conteúdos. Etapa 3. Objetivo específico: Apresentar 
características dos elementos que constituem o Sistema Solar. O professor indica aos alunos, 
que visionem o vídeo, solicita a cada aluno que identifique as características de cada planeta e 
da estrela Sol e escreva essas características num documento criado no espaço Wiki, sob o 
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título “Os astros do Sistema Solar”. Numa segunda fase, o professor disponibiliza um texto, na 
plataforma, com a caracterização de cada planeta do Sistema Solar e os alunos comparam com 
as características que já identificaram e completam o seu trabalho, acrescentando as que 
ainda faltavam. Os alunos apreendem as características dos elementos que constituem o 
Sistema Solar. 

6.º Aula virtual – Verificação de conhecimentos. Recorrendo ao Hot potatoes - JMatch, o 
professor apresenta um exercício, em que cada aluno liga as características ao respetivo astro. 
Com base no JCross, o professor propõe aos alunos mais avançados, a realização de palavras 
cruzadas, em que através da apresentação das características do Sol e planetas, os alunos 
preenchem o crucigrama com o nome dos astros. 

7.º Aula virtual – Avaliação do tema trabalhado e atividades de remediação. Na plataforma 
MOODLE o docente coloca uma ficha de avaliação sumativa para os alunos resolverem, 
individualmente, e enviarem para o professor. No espaço wiki, o professor coloca a correção 
da ficha de avaliação sumativa e uma ficha de autoavaliação. Os alunos procedem à correção 
da sua ficha sumativa, e realizam a autoavaliação dos seus conhecimentos, assinalando os 
objetivos que atingiram e os que faltam atingir.  

O professor procede à avaliação, dando o feedback a cada um dos alunos. Estes confrontam a 
autoavaliação com a avaliação do professor e apercebem-se se há ou não lacunas na 
aprendizagem. 

Mediante os resultados alcançados pelos alunos, o professor coloca na plataforma outras 
atividades para os alunos resolverem, consolidando ou desenvolvendo conhecimentos, 
recorrendo ao Hot Potatoes ou a fichas formativas, com complexidade diferente. 

 

A partir desta sequência de tarefas gradativas, pretende-se que os alunos desenvolvam 

a sua autonomia e adquiram competências de responsabilidade. Através do Programa 

Hot Potatoes serão disponibilizados vários tipos de exercícios interativos. Ao resolver 

os exercícios, o aluno irá receber feedback do trabalho que realizou, o que é muito 

motivador para ele. O professor receberá também um relatório do desempenho do 

aluno, podendo adaptar o ensino à especificidade dos alunos. Feedback, motivação e 

reforço, são termos que ajudam a sistematizar a aprendizagem, enquadrando-se em 

modelos de aprendizagem assentes no paradigma comportamental. Para alunos do 

Ensino Noturno, este modelo de Aprendizagem da (ou para a) Mestria aplicado com 

recursos e ferramentas tecnológicas poderá constituir uma mais valia de natureza 

pedagógica. O professor orienta os alunos na sua aprendizagem, diferenciando 

atividades de remediação ou de enriquecimento, sempre adequadas ao nível de 

aprendizagem em que se encontra cada aluno. 
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A grande vantagem deste modelo é proporcionar aos alunos, segundo o seu ritmo de 

aprendizagem, atingirem o mesmo objetivo: no caso apresentado – conhecer o 

Sistema Solar, através da sequencialidade de várias etapas de complexidade 

progressiva, correspondendo cada etapa a objetivos específicos: 1.ª etapa – Definir 

Sistema Solar, 2.ª etapa – Enumerar os elementos que constituem o Sistema Solar, 3.ª 

etapa – Apresentar características dos elementos que constituem o Sistema Solar. O 

desenvolvimento de cada etapa antecedido de um processo de autoavaliação sobre os 

conhecimentos adquiridos na etapa anterior, permite diagnosticar as dificuldades 

sentidas pelo aluno, podendo ser colmatadas, com atividades de remediação 

disponibilizadas, de forma atenta e contextualizada, pelo professor. Por outro lado, o 

feedback que o aluno recebe ao longo de todo o processo, constitui a motivação, no 

caso apresentado, reforçada pelas TIC. Estas apresentam ainda a vantagem do aluno 

adaptar o seu processo de aprendizagem ao tempo disponível, porque ao realizar 

atividades interativas obtém o feedback imediato, podendo tentar de novo, não 

esquecendo que o processo é rapidamente monitorizado pelo professor. Este, 

recorrendo às TIC, tem a possibilidade de criar um ambiente de aprendizagem, onde o 

aluno se torna mais autónomo e responsável pelo seu processo de aprendizagem, num 

modelo de ensino marcadamente exigente para o professor.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Paradigma Comportamental afasta a ideia do determinismo biológico e da 

hereditariedade intelectual, concentrando-se na importância da resposta do 

aprendente a estímulos de natureza física ou simbólica. Esta teoria marcou 

abordagens tecnológicas como o ensino programado, de características altamente 

estruturadas e pressupondo uma forte orientação para a aprendizagem individualizada 

(…)”  (Gaspar et al., 2008a, p. 27). 

A este respeito, Lebrun (2008, p. 102) refere que a sequência de tarefas no processo 

de ensino e de aprendizagem, apresentadas em qualquer modelo comportamentalista, 

é a essência do ensino programado, no qual o aluno deve: trabalhar individualmente, 

ao seu ritmo, por pequenos passos e cada passo deve integrar-se numa sequência 

cuidadosamente estabelecida, de modo a possibilitar conexões e a resultar na 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
203 

sistematização do conhecimento adquirido. O modelo de Aprendizagem da Mestria, 

por sua vez, revela grande eficácia na aprendizagem de conceitos básicos e na 

aplicação de conhecimentos, sendo muito utilizado quer no ensino - aprendizagem de 

determinados conteúdos técnicos, quer no desenvolvimento de determinadas 

competências e/ou aptidões para o desempenho de determinadas funções. 

 A sua eficácia é menor quando estão em causa aprendizagens que pressupõem 

operações de análise com elevado nível de complexidade. Apesar destas críticas, este 

modelo de ensino tem-se mostrado relevante no envolvimento dos alunos nas tarefas 

de estudo, na perseverança do aluno, na realização das tarefas de aprendizagem, no 

cumprimento dos programas de ensino, na melhoria da autoestima dos alunos que 

apresentam menor ritmo de aprendizagem e no sucesso generalizado ao nível das 

aprendizagens básicas relacionadas com os níveis inferiores da taxonomia dos 

objetivos educacionais de Benjamin Bloom (Marques, n.d.). 

A utilização das TIC, nomeadamente da plataforma MOODLE, revela-se de grande 

interesse para o desenvolvimento de modelos de aprendizagem ancorados neste 

paradigma comportamental. Pela facilidade que apresenta na criação de ambientes de 

aprendizagem dinâmicos e interativos permite o acompanhamento próximo pelo 

docente, embora dê primazia à autoinstrução, por parte do aprendente, pela enorme 

facilidade que apresenta em cruzar, mobilizar e utilizar um mundo de informação, 

atual e global, que caminha a passos largos para uma apropriação do saber cada vez 

mais transdisciplinar.  

Neste sentido, os ambientes de aprendizagem virtual proporcionam a diversificação de 

estratégias de ensino, dando ênfase à individualidade de cada aluno, à sua autonomia 

e à gestão do tempo de aprendizagem. Na interação pedagógica, “o professor e os 

alunos são os principais intervenientes no processo de ensino e aprendizagem e é a 

eles que compete entrarem numa situação de relacionamento autêntico que permita 

ao professor adaptar as teorias e os métodos de ensino à sua própria personalidade e 

à realidade dos alunos que tem na sua frente, no exercício da sua profissão” (Tavares 

& Alarcão, 1985, p. 116).  
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Verificámos a importância da utilização de modelos pedagógicos que valorizem e 

orientem o trabalho docente, integrando as plataformas de aprendizagem em 

contexto educativo. Com a utilização dos recursos tecnológicos não só o ritmo de 

aprendizagem destes alunos é respeitado como o é potenciada a aquisição do 

conhecimento, seja pelas tarefas interativas disponibilizadas, seja pelo feedback, 

rapidamente proporcionado, seja, ainda, pelo reforço que estimula a prossecução dos 

objetivos. Acrescentamos que recorrer às TIC, na alfabetização de adultos, é dar um 

passo para o caminho da infoinclusão e apostar na capacidade de sistematizar as 

informações recebidas, tornando-as em conhecimentos adquiridos. Na sociedade do 

conhecimento, a inovação tecnológica é crucial para uma formação de base, 

sustentada em competências e saberes técnicos, mas ao mesmo tempo holísticos, que 

se afigurem uma garantia de desempenho profissional, eficaz e eficiente e consolidem, 

ao mesmo tempo, a importância da aprendizagem continuada e ao longo da vida.  
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Resumo 

 
O processo de aprendizagem e atualização dos profissionais está intimamente ligado a 
tecnologia, onde a Internet representa um recurso valioso para o profissional que busca novas 
informações, permitindo que barreiras geográficas e físicas sejam superadas. As ações de 
Teleducação do Telessaúde Amazonas têm representado para os profissionais da Estratégia 
Saúde da Família e da Rede de Atenção Básica, uma ampla estratégia de educação 
permanente, tendo como foco os temas relevantes para a melhoria da qualidade da atenção 
aos usuários do Sistema Único de Saúde. A Teleassistência também recebe a denominação de 
teleconsultorias ou interconsultas, são realizadas entre profissionais de outras localidades que 
possuam dificuldade de contato direto. Esta ação se caracteriza como uma Segunda Opinião 
Especializada Formativa que se define como um processo interativo que foca a transmissão de 
um conhecimento de forma dirigida para a construção do raciocínio. Atualmente, mais de 300 
instituições participam de cerca de 40 Grupos de Interesse Especial em várias especialidades e 
sub-especialidades. No 3º Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na Atenção Básica 
em Saúde: (Re) significado dos projetos cuidativos da Enfermagem à luz das necessidades em 
saúde da população em 2012, promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem-Nacional 
e realizado pela ABEn-Seção Amazonas, com a participação de representantes do Ministério da 
Saúde e de várias Instituições e profissionais de ensino, pesquisa e de saúde de 25 estados 
brasileiros e internacionais, realizou-se a transmissão por video e webconferência, para mais 
de 8 estados brasileiros, 50 municípios do Amazonas com 253 acessos durante todo o evento, 
sendo acessado por 113 usuários por webconferência. A troca de experiências e atualização à 
distância, permite aos profissionais de saúde, uma praticidade de acesso as informações e 
discussões online em grupo. As videoconferências realizadas demonstram que a atualização 
deve ser trabalhada constantemente e de forma integrativa às diferentes regiões do Brasil. 
 

Palavras-Chave: telessaúde, Amazonas, videoconferência, teleducação. 

 
Abstract 

 
The learning and updating process of professionals is connected to technology, where the 
internet represents a valuable resource to the professional who searches new information, 
allowing that geographic and physical barriers be overcame. The actions of Teleeducation of 
Amazon Telehealth have represented a great strategy of permanent education to the 
professionals of Family Health Strategy, having as focus the relevant themes for improvement 
of quality of attention to the Health System Unique Users. The Teleassistance also receives the 
denomination of Teleconsultancies or Interconsultations, which are carried out among 

mailto:silvarozaria@ig.com.br
mailto:jacenfermagem@hotmail.com
mailto:lucilimars@gmail.com


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
208 

professionals from other places, who have difficulties of direct contact. This action is 
characterized as a Second Specialized Training Opinion which is defined as an interactive 
process that focus the knowledge transmission in a directed way to the construction of the 
reasoning. At the present time more than 300 institutions participate of about 40 Special 
Interest Groups in several specialities and sub-specialities. In the 3rd National Seminar of 
Nursing Directives in the Basic Attention in Health: (Re) meaning of Nursing caring projects by 
necessities in health of the population in 2012, promoted by Brazilian Association of National 
Nursing and carried out by ABEn. Amazon Section, with the participation of Health Ministry 
and several Institutions of professionals of learning, research and health of 25 international 
and brazilian states, it took place the broadcasting by video and webconference for more than 
8 brazilian states, 50 Amazon districts with 253 access during the event, being accessed by 113 
users on webconference. The exchange of experiences and updating by distance, allow to 
health professionals a pratical access to group online information and discussions. The 
videoconferences carried out demonstrate that the updating must be constantly worked 
integrating to all regions of Brazil. 
 
Keywords: Telehealth; Amazon; videoconference; teleducation.   

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, o processo de aprendizagem e atualização dos profissionais está 

intimamente ligado a tecnologia, onde a Internet representa um recurso valioso para o 

profissional que busca novas informações, permitindo que barreiras geográficas e 

físicas sejam superadas. Este tipo emergente de fonte de informação possibilita o 

desenvolvimento de cursos de capacitação a distância com alto nível de interatividade, 

e favorece o desenvolvimento de atividades tanto síncronas quanto assíncronas. A EaD 

trabalha com (...) 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, , com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos (Decreto, 2005). Nesse contexto, surge a 

Telessaúde, que representa um instrumento de suporte assistencial e capacitação 

permanente, facilitando a capacitação dos profissionais, inclusive àqueles que 

possuem dificuldades para participação presencial. A Telessaúde pode ser utilizada 

diretamente no ambiente de trabalho, pois requer equipamentos simples, como 

computadores com acesso à Internet. Entre as vantagens de utilizar a Telessaúde 

destaca-se o acesso a guidelines, a educação à distância, colaboração do cuidado entre 

centros de ensino, segunda opinião formativa, diminuição do tempo entre o 

diagnóstico e o tratamento e aumento da eficiência dos serviços de saúde, 
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melhorando a assistência à população (Lima et al., 2007). As atividades da Telessaúde 

possuem 3 grandes áreas: 1. Teleducação Interativa e Rede de Aprendizagem 

Colaborativa: refere-se ao uso de tecnologias interativas para ampliar as possibilidades 

de construção de conhecimentos, melhorando as facilidades de acesso a materiais 

educacionais. Além disso, permite o acesso a centros de referência ou a estruturação 

de novas sistemáticas educacionais, como ocorre na educação a distância ou por 

tecnologias utilizadas na educação presencial; 2. Teleassistência/Regulação e Vigilância 

Epidemiológica: são atividades com fins assistenciais à distância, como a exemplo da 

segunda opinião especializada. Podem ser desenvolvidos sistemas integrando 

educação, vigilância epidemiológica e gestão de processos em saúde; 3. Pesquisa 

Multicêntrica/Colaboração de Centros de Excelência e da Rede de “Teleciência”: 

integração de centros de pesquisa em diferentes regiões, permitindo a redução de 

tempo e de custos, através do compartilhamento de dados, da capacitação e da 

padronização de técnicas (Wen, 2008). É preciso, porém, que seja realizado 

levantamento dos problemas de saúde reais de cada comunidade, feito 

conjuntamente entre as equipes de saúde, de informática e gestão local, para se evitar 

insucessos; a adequação das condutas à realidade local e às condições culturais e 

socioeconômicas (Santos, 2006). Ainda é necessário considerar que os preceitos éticos 

devem guiar a condução das atividades em Telessaúde. Nesse sentido, as tecnologias 

avançadas podem agilizar consideravelmente os processos de acompanhamento do 

usuário. A telecomunicação permanente tem favorecido a assistência à saúde prestada 

nos setores públicos e privados e a difusão do conhecimento com equidade.  

 

2. OBJETIVO 

Descrever a utilização da Telessaúde no Brasil e no estado do Amazonas como 

facilitador de conhecimento em saúde. 

 

3. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 
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Tratou-se de um relato de experiência a reflexão crítica sobre as possibilidades da 

Telessaúde no Brasil e no estado do Amazonas como instrumento transformador da 

educação em saúde. 

Participaram do relato todos os registros dos eventos realizados por meio do Polo de 

Telessaúde do Amazonas/ESA no período de mar/2009 a jun/2012. O acesso aos 

eventos foi disponibilizado para os 49 municípios do estado do Amazonas que 

possuem estrutura tecnológica para transmissão de mídia. Os eventos foram gravados 

em mídia e por meio de lista de presença dos participantes. 

 

4. RESULTADOS 

Inicialmente, a Telessaúde foi implantada no Brasil com objetivo de oferecer educação 

permanente em serviço para as equipes de saúde da família, sendo esta uma iniciativa 

que utiliza tecnologias da informação e comunicação para a Teleducação e a 

Teleassistência. Para tanto, os resultados serão divididos em atividades de 

Teleducação e Teleassistência para melhor compreensão do relato: 

- Teleducação:  

As ações de Teleducação do Telessaúde Amazonas têm representado para os 

profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e da Rede de Atenção Básica, uma 

ampla estratégia de educação permanente, tendo como foco os temas relevantes para 

a melhoria da qualidade da atenção aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Dentre as ações desenvolvidas no período, destacam-se: a) Teleodonto em Atenção 

Primária à Saúde: trabalhando temas importantes, como Primeiro Socorros em 

Odontologia, Lesões Cancerizáveis, Tumores Facial, Tumor Odontogênico Cístico 

Calcificante, entre outros;  

b) Programa Estadual de Saúde da Criança (PESC): realizado em parceria com o 

Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas 

(SUSAM). O programa capacitou 648 profissionais da Atenção Básica e Maternidades 

dos municípios.  

Além disso, a educação mediada por tecnologia via Ministério da Ciência e Tecnologia, 

apoiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e pela Associação Brasileira 
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de Hospitais Universitários (ABRAHUE) e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa (RNP), com o propósito de incentivar o surgimento de futuros trabalhos 

interinstitucionais implantaram a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), que visa 

a apoiar o aprimoramento de projetos em Telemedicina já existentes. Esta rede 

estimula a integração entre profissionais de saúde das Instituições de Ensino Superior 

e de Serviços de Saúde por meio de Grupos de Interesse Especial (do inglês Special 

Interest Groups - SIGs).  Esses grupos promovem debates, discussões de caso, aulas e 

diagnósticos à distância de acordo com sua temática principal e do interesse das 

instituições participantes. Atualmente, mais de 300 instituições participam de cerca de 

40 SIGs em várias especialidades e sub-especialidades. O Grupo de Interesse Especial 

em Atenção Primária à Saúde (SIG-APS) deu início a suas atividades em Julho de 2011, 

em substituição ao Grupo de Gestão de Programa de Atenção Básica e Saúde da 

Família (SIGGPABSF), sendo realizados encontros mensais. O acesso a esta rede ocorre 

por meio do site www.rute.rnp.br. Na Rede Universitária de Telemedicina destacam-se 

os Grupos de Interesses Especiais de Enfermagem Intensiva e de Alta Complexidade, 

que vem sendo um marco na Teleducação em saúde no país. A Escola Superior de 

Ciências da Saúde (ESA) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) através da 

Coordenação do Curso de Enfermagem apoiou as professoras da Telenfermagem para 

integrarem o grupo formador do Grupo de Enfermagem Intensiva, sendo responsável 

de três temáticas na programação do ano de 2009. O referido Grupo iniciou-se em 25 

de março de 2009 e vem se consolidando como um trabalho importante na área de 

educação, abordando diversos temas e conferências mensais, dentre os assuntos: 

Parada Cardiorespiratória Cerebral; Gerência Hospitalar - Indicadores e construções de 

protocolos; Terapia Medicamentosa; Ventilação Mecânica; Neurointensivismo; 

Acidente Vascular Encefálico; Infecção Hospitalar; Cardiointensivismo; Produções 

Científicas em Enfermagem, etc. Durante as videoconferências houve um intercâmbio 

bastante producente através da interação entre as regiões, com discussão, sugestões, 

esclarecimentos e trocas de experiências. O Polo de Telessaúde da ESA-UEA registrou 

313 ouvintes nas videoconferências do SIG Enfermagem Intensiva.  Outra iniciativa 

abordada com a Telessaúde refere-se a webconferência, que vários cursos e na ocasião 

http://redeaps.enviodenews.com/registra_clique.php?id=H%7c322908%7c110640%7c2769&url=http://www.rute.rnp.br
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de eventos científicos, lança-se mão deste instrumento para carrear o conhecimento 

aos indivíduos que não possuem a disponibilidade de participar de forma presencial do 

evento. Estes motivos se justificam pela sua utilização, derrubando a distância 

geográfica, diminuição de custos, logística relacionada ao tempo, além da facilidade 

em ter a percepção de especialistas nacionais e até internacionais do assunto em 

questão. Por ocasião do 3º Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na 

Atenção Básica em Saúde (SENABS) (Re) significado dos projetos cuidativos da 

Enfermagem à luz das necessidades em saúde da população, promovido pela 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn)-Nacional  e realizado pela Associação 

Brasileira de Enfermagem-Seção Amazonas na Universidade Nilton Lins, no período de 

3 a 6 de junho em Manaus em 2012, que contou com a participação de representantes 

do Ministério da Saúde (MS) e de várias Instituições e profissionais de ensino, pesquisa 

e de saúde de 25 estados brasileiros e internacionais, realizou-se a transmissão por 

videoconferência e webconferência, para 8 estados brasileiros, 50 municípios do 

Amazonas (pontos de Telessaúde) com 253 acessos durante todo o evento, sendo 

acessado por 113 usuários por webconferência. Foram transmitidas as conferencias e 

mesas redondas. Tal evento foi transmitido pela primeira vez nessas modalidades, 

sendo um marco histórico para a ABEn-Nacional e Seção Amazonas, essa articulação 

foi possível devido a integração da Telenfermagem da ESA-UEA com a diretoria geral 

do evento. 

- Teleassistência: 

A Teleassistência também recebe a denominação de teleconsultorias ou 

interconsultas, são realizadas entre profissionais de outras localidades que possuam 

dificuldade de contato direto. Assim, esta ação se caracteriza como uma Segunda 

Opinião Especializada Formativa que se define como um processo interativo que foca a 

transmissão de um conhecimento de forma dirigida para a construção do raciocínio. 

Está centrada na formação do profissional consultante, baseando-se no problema 

encaminhado a um profissional especializado. Desta forma, pode ser aplicada em 

todas as situações em que exista um profissional a distância que necessite do apoio de 

outro profissional, transformando a experiência especializada em conhecimento 
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aplicável para a resolução de um problema. Trata-se, em síntese, da integração dos 

conceitos educacionais, como o aprendizado baseado em problema, a saúde baseada 

em evidência, a tutoração prática à distância e o suporte assistencial prático. Os 

resultados da discussão, quando trabalhados por um design de comunicação 

educacional, permitem gerar sínteses denominadas de unidades de conhecimento, 

que facilitam a orientação contextualizada para a tomada de decisão. A Segunda 

Opinião Formativa Especializada torna-se importante, pois permite entre outras 

nuances desenvolver uma estratégia educacional sob uma abordagem de problemas 

reais. Com isso a articulação do teleconsultor com os programas educacionais atende a 

uma necessidade para qualificação o profissional de saúde que utiliza a prática 

profissional no ensino. Neste tipo de abordagem, Wen (2008) aponta algumas 

características que devem ser seguidas como: a duração média da discussão do 

problema; a duração máxima das sessões, bem como o número de casos atendidos; 

antecedência no encaminhamento dos casos, com o intuito de embasamento dos 

consultores no feedback; escrita clara das dúvidas pelos participantes; gravação dos 

casos discutidos, bem como o arquivo e disponibilização para consultas. Outro ponto 

importante também descrito trata-se dos benefícios da teleassistência: aplicação 

prática da contextualização do conhecimento; prática x aprendizado x saúde baseado 

em problemas; incorporação das discussões para a readequação de grades 

educacionais; auxilia na identificação dos problemas regionais de infra-estrutura em 

saúde; estabelecimento de uma rede de vigilância epidemiológica das endemias, 

epidemias e doenças. Para compreender este instrumento, na Teleassistência do 

estado do Amazonas, os médicos dos municípios solicitam uma segunda opinião sobre 

casos clínicos ao médico regulador do Telessaúde Amazonas, por meio do formulário 

eletrônico Ambulatório Virtual, disponibilizado no site www.telessaudeam.org.br. O 

médico regulador, cuja especialidade é a Medicina de Família e Comunidade, faz a 

regulação, ou seja, a gestão da teleassistência prestada por meio de segundas opiniões 

relativas a condutas e procedimentos aplicáveis aos casos clínicos encaminhados.  

Quando necessários esses casos são compartilhados com Especialistas Focais (médicos 

com outras especialidades), e eventualmente, são atendidos por meio de 
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webconferência. Em relação às outras especialidades, destaca-se o suporte dados por 

Dermatologia, Cirurgia vascular e Cardiologia. Os serviços de exames de apoio em 

telecardiologia totalizam 24.496 exames realizados, estando presentes já em 49 

municípios do Estado do Amazonas (Universidade do Estado do Amazonas, 2012).  

 

5. CONCLUSÃO 

As tecnologias inovadoras de informação e de telecomunicação permitem visualizar 

novas formas de prestar a assistência, considerando as necessidades dos profissionais 

e, com isso, colaborando para a transformação das realidades práticas locais, a partir 

do momento que oferece uma orientação à distância para a equipe de saúde. A troca 

de experiências e atualização à distância, permite aos profissionais de saúde, uma 

praticidade de acesso as informações e discussões online em grupo. As 

videoconferências realizadas demonstram que a atualização deve ser trabalhada 

constantemente e de forma integrativa às diferentes regiões do Brasil.  

No entanto, percebe importância significativa do uso desta tecnologia no estado do 

Amazonas com participação consolidada dos profissionais atuantes na rede básica de 

atenção. Esta experiência propiciou intercâmbio de informações entre os profissionais 

de saúde e confirmou a importância do uso da tecnologia para a capacitação da 

assistência a saúde com utilização da educação permanente, visto que, no Amazonas a 

distância geográfica ora vista como barreira, se transformou em fator preponderante 

para implementação desta ação.   
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Resumo 
O crescente desenvolvimento das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação direciona 
o surgimento de novas tendências e propostas educacionais. Desse modo, considerando que 
há 28 anos o setor público brasileiro vem desenvolvendo iniciativas no que concerne ao 
estímulo quanto à utilização dessas ferramentas no âmbito educacional, percebe-se a 
necessidade de criar estratégias coerentes e plausíveis para colocar em prática uma educação 
atentada às necessidades intrínsecas aos cidadãos do século XXI. Nesse contexto, o presente 
trabalho busca apresentar algumas considerações acerca do uso das novas tecnologias nos 
processos de ensino-aprendizagem. Assim sendo, enfatiza-se a necessidade de utilização 
destes recursos no ensino das ciências exatas, mais especificamente da matemática 
contextualizada, considerando que as tecnologias estão diretamente ligadas ao cotidiano, e 
que este, é importante no processo de concretização do saber. Por fim, apresentam-se alguns 
aplicativos didáticos que foram desenvolvidos utilizando um software matemático, o 
GeoGebra; e algumas videoaulas. Estes recursos, utilizados de forma integrada, visam atender 
diretamente os alunos do curso Pré-ENEM Comunitário em Matemática e suas Tecnologias, 
desenvolvido na Universidade Federal de Alagoas – Campus do Sertão. Ademais, espera-se 
expandir o debate a respeito dos temas expostos, visando à troca de experiências e à 
ampliação de discussões junto à comunidade de interesse. 
 
Palavras-chave: NTICs, mídias didáticas, matemática contextualizada, práticas educacionais, 
aprendizagem ativa.  

Abstract 
The increasing development of New Technologies of Information and Communication drives 
the emergence of new trends and educational purposes. In this way, whereas it 28 years ago 
the Brazilian public sector has been developing initiatives regarding to the stimulus on the use 
of these tools in the education, there is the need for creating coherent and possible strategies 
to put into practice an education attempted on the needs of the XXI century citizens. In this 
context, this paper aims to present some considerations about the use of new technologies in 
processes of teaching-learning. Thus, it is emphasized the need to use these resources in 
teaching of exact sciences, specifically of contextualized mathematics, considering that the 
technologies are directly related to everyday life, and this one is important in the process of 
concretion of know. Finally, it presents some educational applications that were developed 
using mathematical software, the GeoGebra, and some video classes. These resources are 
used in an integrated manner and they aimed to directly meeting with students of Community 
Pre-ENEM in Mathematics and its Technologies, developed at the Federal University of Alagoas 
- Sertão. Furthermore, it is expected to expand the debate about the issues exposed in order 
to exchange experiences and broaden discussions with the community of interest. 
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Keywords: NTICs, didactics media, contextualized mathematics, educational practices, active 
learning.  

1. RECURSOS TECNOLÓGICOS E METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  
Os avanços científicos, e consequentemente o desenvolvimento de novas tecnologias, 

geram impactos em diversos setores, dentre eles, o educacional. Nesses moldes, 

observa-se o surgimento de novos recursos e possibilidades de aperfeiçoamento 

destes setores. Atualmente, o conjunto destes novos recursos é denominado Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) (Vieira, 1999). 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento das NTICs tem ocorrido de forma acelerada, 

tornando-as cada vez mais acessíveis. Desse modo, é perceptível uma ampla e 

crescente utilização desses recursos, tanto de forma direta, quanto indireta (Ponte, 

2000). Nesta perspectiva, torna-se quase impossível estabelecer atividades que não 

estejam, de algum modo, ligadas a ferramentas tecnológicas. O fato é que o grande 

desenvolvimento das NTICs, aliado aos benefícios que essas ferramentas propiciam, 

tornaram as pessoas condicionadas às mesmas. 

Nesse panorama, levando em consideração os benefícios provindos destes recursos, 

juntamente com a necessidade de conscientização dos indivíduos quanto a sua 

utilização, destaca-se a precisão de incluí-los no contexto educacional, em meio ao 

processo de formação dos futuros cidadãos. 

A influência das NTICs na educação direciona o surgimento de novas tendências e 

propostas educacionais. Para Martins (2008), os desafios contemporâneos demandam 

um repensar da educação, de modo que seus recursos sejam diversificados e ofereçam 

novas alternativas para os indivíduos interagirem e se expressarem. Além disso, a 

utilização das NTICs nas metodologias de ensino contribui com a aproximação entre o 

cotidiano e a escola, possibilitando novos caminhos para educação.  

Diante das considerações apresentadas, salienta-se que a inclusão de novas 

ferramentas pedagógicas nas metodologias de ensino visa, além da inovação e do 

aperfeiçoamento do processo de aprendizagem, à formação consciente dos educandos 

quanto à utilização das novas tecnologias.  

Neste ínterim, o presente trabalho busca abordar algumas considerações a respeito 

das NTICs aplicadas aos processos de ensino-aprendizagem, ressaltando os benefícios 
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que estas ferramentas propiciam em meio aos avanços tecnológicos. Além disso, 

comenta-se a respeito do ensino das ciências exatas, mais especificamente da 

matemática contextualizada, considerando que o cotidiano vivenciado pelos indivíduos 

é importante no processo de obtenção e concretização do saber.  

No mais, apresentam-se algumas mídias didáticas desenvolvidas pelos autores. Estas 

objetivam auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos de um curso Pré-ENEM 

Comunitário em Matemática e suas Tecnologias. Este é um curso presencial 

desenvolvido na Universidade Federal de Alagoas - Campus do Sertão, e visa atender 

estudantes oriundos de escolas públicas da região, a fim de auxiliá-los no processo de 

preparação para realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Atualmente, no Brasil, esta prova é adotada como um dos principais meios de acesso 

ao ensino superior. 

2. UTILIZAÇÃO DAS NTICs NO COTIDIANO  
Com o passar dos anos, as tecnologias e o acesso às mesmas têm-se tornado habituais. 

Conforme é ilustrado no Gráfico 1, o percentual da população brasileira que possuía 

acesso à internet na própria residência dobrou entre os anos de 2005 a 2009. De 

acordo com esse resultado, nota-se que o índice tende a crescer ainda mais nos anos 

seguintes (IBGE, 2010). 

 
 

Gráfico 1 – Domicílios particulares permanentes com acesso à internet. (IBGE, 2010) 
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À luz disso, nota-se que o uso comum das novas ferramentas tecnológicas 

(smartphones; vídeo games; netbooks; tablets; softwares; ultrabooks) proporciona aos 

indivíduos um novo ambiente, onde suas ações se tornam práticas, interessantes e 

ativas. Assim sendo, as NTICs muitas vezes competem de forma direta com as práticas 

docentes, o que corrobora para a necessidade de incorporá-las às metodologias de 

ensino.  

Nesse contexto, ressalta-se que as ferramentas tecnológicas estão diretamente ligadas 

ao cotidiano dos jovens do século XXI. Tufte e Christensen (2009) salientam que as 

crianças e os jovens usam as mídias de modo convergente e interativo. Em um 

raciocínio semelhante, Erstad (2005) afirma que o uso das mídias parece ser uma parte 

integral do cotidiano dos jovens, e isso, de certo modo, desafia a escola e os 

professores.  

Em meio a este cenário, verifica-se que em virtude dos benefícios que as tecnologias 

proporcionam, as mesmas passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas, 

principalmente dos jovens, que possuem maior facilidade no manuseio destes 

recursos. É nesse contexto que surge a necessidade de inserir estas ferramentas no 

contexto educacional, aproveitando ao máximo os benefícios que as mesmas 

disponibilizam e conscientizando os jovens quanto a sua utilização. 

Com base no exposto, a próxima seção busca discutir a respeito da inserção das NTICs 

no âmbito educacional, considerando a influência dessas ferramentas no cotidiano e 

nos processos de ensino-aprendizagem, dentro das Instituições de Ensino (IE). 

 

3. UTILIZAÇÃO DAS NTICs NO AMBIENTE EDUCACIONAL 
A inserção das NTICs na educação mostra-se eficiente e necessária, a fim de 

aperfeiçoar os processos de ensino-aprendizagem e atender os desafios que os 

avanços tecnológicos impõem. É preciso formar cidadãos que atendam às demandas 

exigidas na atualidade e, sobretudo, tenham consciência quanto à utilização dessas 

novas ferramentas. Nesta visão, Grisa, Pacheco, Rochefort e Villas-Boas (2008) 

salientam que é necessário instituir estratégias de ensino diferenciadas, para que 

possam desenvolver habilidades que se fazem necessárias aos cidadãos do século XXI.  
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Nesses termos, enfatiza-se a necessidade das IE brasileiras repensarem seus Projetos 

Político Pedagógicos (PPPs), incluindo, nos mesmos, diferentes recursos de ensino-

aprendizagem. Em geral, observa-se que grande parte dos educadores adota posturas 

conservadoras, apoiadas no tradicionalismo das IE. Porém, essa realidade necessita, 

mesmo que de forma gradativa, ser transformada.  

Diante do exposto, cabe salientar que algumas IE já estão se adaptando a esse novo 

contexto. É o que ocorre, por exemplo, na Escola Municipal de Jundiaí, em São Paulo. 

Esta IE dispõe de uma sala com lousa digital, scanner, mesas pedagógicas, conexão 

banda larga e computadores pessoais para os alunos (Modesto, 2011). Isso faz com 

que os educadores, juntamente com a gestão das IE, repensem suas formas de 

raciocinar, planejar e transmitir o conhecimento, sendo pressionados a adotarem 

novas metodologias educacionais. 

Em meio a essa discussão, quanto aos incentivos e iniciativas desenvolvidas pelo setor 

público brasileiro, no que concerne ao estímulo quanto à utilização das NTICs no 

contexto educacional, salienta-se que os mesmos surgiram na década de 80, mais 

especificamente em 1984 (Almeida, 2009). Na Figura 1, podem-se observar estas 

ações, dispostas em ordem cronológica. 

 

Figura 1 – Histórico da criação dos programas públicos de incentivo à utilização das 
NTICs.(Adaptado de Almeida, 2009) 
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Com base na Figura 1, observa-se que a iniciativa de inserção de NTICs no contexto 

educacional é uma preocupação antiga, considerando que há 28 anos já eram 

desenvolvidas estratégias nesse sentido. Aos poucos, foram criados e implantados 

alguns programas, que ganharam vigor com a implantação da Seed, a partir de 1996. 

Nessa visão, enfatiza-se que os programas desenvolvidos até o momento são 

essenciais para o avanço dos processos educativos, no entanto, tratando-se de inserir 

NTICs no ambiente educacional, ainda observam-se inúmeras deficiências, nos mais 

diversos níveis de ensino. 

A partir disto, nota-se a necessidade de desenvolver táticas que contribuam para a 

inclusão de recursos tecnológicos nas IE, já que estas ferramentas apresentam 

inúmeros benefícios, permitindo “novas possibilidades de aprendizagem e a vivência 

de processos criativos, com diálogos e interações múltiplas” (Martins, 2008, p. 2). 

1984 

•O Ministério da educação (MEC) implanta o Educom, em cinco 
universidades, objetivando à criação de centros pilotos; o desenvolvimento 
de pesquisas relacionadas ao uso do computador como ferramenta 
pedagógica, entre outras vertentes(Almeida, 2009). 

1989 

•O MEC institui o primeiro Programa Nacional de informática 
Educativa (Proninfe) 

1996 

•Criação da Secretaria de Educação a Distância (Seed), do MEC, com a 
finalidade de fomentar a incorporação das NTICs à educação e atuar no 
desenvolvimento da Educação a Distância, com vista à democratização e 
à melhoria de qualidade na Educação. 

•Criação de Programas com foco na introdução das NTICs na escola e na 
preparação dos professores. Um destes programas é o TV escola. 

1997 

•Foi criado, também pelo MEC, o Programa Nacional de Informática 
na Educação (ProInfo), aos quais são integrados vários projetos. 

1997 -2012 

•Criação de inúmeros programas como Rádio Escola, DVD escola, 
Rived, ProInfo Integrado, e-ProInfo, Formar em Rede, entre outros 
(MEC, 2011). 
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A inserção das NTICs na educação dinamiza o ensino, ao passo que o torna interativo e 

eficaz. Considerando as metodologias de ensino tradicionais, sabe-se que o professor 

atua como o centro do saber, possuidor de todo conhecimento, enquanto os alunos, 

muitas vezes desmotivados, atuam de forma passiva, como meros receptores de 

informações (Melo, Amorim, Barros, & Moraes, 2012; Macedo & Foltran, 2011; 

Coutinho & Bottentuit, 2007; Bello, 1993; Berbel, 1995; Klering, 2004; Schröeder, 

2009; Mizukami, 1986). Nestes termos, Carvalho e Gonçalves (2000) afirmam que o 

conteúdo é transmitido de forma impositiva, fechada, onde o professor se limita a 

perguntas do tipo: Vocês têm dúvidas? Vocês estão entendendo?  

Com a inclusão das NTICs nos processos de ensino, o aprendiz é instigado a interagir 

com objetos de aprendizagem, tornando-se independentes na construção/obtenção 

do saber. O indivíduo aprende de forma ativa, interagindo, investigando, relacionando 

conteúdos e articulando estratégias de aprendizagem.  

Neste sentido, Falkembach (2005) salienta que a inclusão das NTICs no contexto 

educacional estimula a autonomia da aprendizagem e o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas multidisciplinares, tendo em vista que o uso das mesmas como 

ferramentas auxiliares no processo de ensino-aprendizagem possibilita um modelo 

educacional centrado no aluno. 

À luz dessas considerações, para Gadotti (2003, p. 16), o professor: 

[...] deixará de ser um lecionador para ser um organizador do conhecimento e da 

aprendizagem [...] um mediador do conhecimento, um aprendiz permanente, um 

construtor de sentidos, um cooperador, e, sobretudo, um organizador da 

aprendizagem.  

Em um raciocínio semelhante, Lagrange, Artigue, Labor e Trouche (2001) reforçam a 

ideia que a figura do professor nunca poderá ser substituída pelo uso de ferramentas 

computacionais, pois, os alunos não aprendem com o mero arrastar de objetos na tela. 

A elaboração de tarefas adequadas e as intervenções do professor ao conduzi-las 

desempenham um papel fundamental para o sucesso da utilização de tecnologias 

interativas nas práticas pedagógicas. 
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A partir disso, é perceptível que o docente deixa de ser o centro, detentor de todo 

conhecimento, passando a ser um dos meios de obtenção do saber, um facilitador da 

aprendizagem, mediador do conhecimento. 

O professor deve utilizar novos recursos didáticos em suas aulas, dinamizando sua 

forma de ensino e estimulando a utilização dessas ferramentas por parte dos alunos, 

de maneira que os mesmos compreendam a importância das NTICs no processo de 

obtenção do saber, e busquem novas fontes de aprendizagem. 

Diante dessas considerações, a próxima seção aborda temas referentes às novas 

tendências para o ensino das ciências exatas, especificamente a matemática, 

considerando o papel das NTICs atrelado a estratégias de aprendizagem ativa. Afora, 

comenta-se sobre a matemática contextualizada e sua capacidade de abranger 

conceitos interdisciplinares. 

 

4. NTICs e APRENDIZAGEM ATIVA NO ENSINO DAS CIÊNCIAS EXATAS 
Segundo D’Ambrósio (2003, p. 6), “a forma como as ciências exatas e especialmente a 

matemática é ensinada, muitas vezes as tornam desinteressantes, obsoletas e inúteis 

na visão do jovem”, isso gera todo um contraste com o ambiente vivenciado fora da 

sala de aula, repleto de instrumentos tecnológicos que se mostram sempre mais 

interessantes. Esse fato amplia a discussão sobre a necessidade de incorporação de 

ferramentas tecnológicas no processo educacional.  

Antecipadamente, enfatiza-se que essas ferramentas não garantem altos índices de 

aprovação, todavia, representam uma solução viável para despertar o interesse e a 

motivação dos alunos de uma forma mais dinâmica e ativa.  

A aprendizagem ativa, no contexto educacional, visa à atuação direta do aprendiz no 

processo de aquisição do saber. Segundo Reis (2010, p. 1), “o aprendiz necessita se 

sentir parte do processo de construção do conhecimento, de ser sujeito ativo, e não 

ouvinte”. Desse modo, o estudante assume a posição central na obtenção do seu 

conhecimento, interagindo para aprender. Para Villas-Boas, Miotto e Martins (2011, p. 

09), “o aluno precisa ser estimulado a estudar, a aprender a aprender”, ou seja, é 

necessário que ele saiba buscar as fontes de conhecimento e usar as tecnologias para 

auxiliá-lo no entendimento dos conteúdos. Nesses termos, segundo Costa (2010, p. 
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933) tem-se “indivíduos intelectualmente mais fortes e socialmente mais autônomos e 

participativos”. 

Observando a definição de aprendizagem ativa e admitindo o papel transformador das 

NTICs, percebe-se que ambas estão inter-relacionadas. As NTICs promovem a 

dinamização e a interatividade do ensino, necessárias para que os indivíduos possam 

aprender de maneira participativa. Nesse contexto, enfatiza-se que o desenvolvimento 

de estratégias de aprendizagem ativa, aliado ao uso eficaz das NTICs, possui a 

capacidade de potencializar o ensino das mais diversas disciplinas, incluindo a 

matemática. 

Do mesmo modo, percebe-se uma ampla discussão quanto à forma de ensino das 

ciências exatas. Ultimamente, articula-se o ensino da matemática de forma 

contextualizada, onde, além do conhecimento específico, é requerido do aluno 

interpretação da situação posta, exigindo uma noção básica de outras disciplinas 

(Português, Geografia, História, Ciências etc.). Igualmente, a matemática em sua forma 

contextualizada possibilita a observação da aplicabilidade dos assuntos estudados em 

sala através da interpretação de situações empíricas.  

Nesse panorama, o discente é capaz de estabelecer um elo entre a teoria e sua 

aplicação prática, no próprio cotidiano. Em um raciocínio semelhante, Souza e Roseira 

(2010) afirmam que o contexto de um problema matemático é fundamental para 

aumentar as possibilidades de que o estudante assimile e reorganize seu pensamento, 

tendo em vista à resolução de problemas. 

Ademais, essa nova proposta de ensino estimula a criatividade, a curiosidade do aluno 

e incentiva à interdisciplinaridade. Esta consiste em articular os conhecimentos de 

várias disciplinas, objetivando resolver ou interpretar um determinado problema sob 

diferentes pontos de vista, de modo transversal.  

À luz disso, observa-se que as NTICs possibilitam novas metodologias de ensino, que 

atreladas à educação contextualizada, permitem a interdisciplinaridade e a integração 

ao contexto em que o indivíduo atua. Conforme Figueiredo e Afonso (2006), o uso das 

tecnologias em contextos significativos para os aprendizes indica que estes se 

encontram imersos em cenários interativos com a presença de tecnologias. Na mesma 
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linha de pensamento, Almeida (2009, p. 78) considera que o “contexto educativo é um 

conjunto de circunstâncias relevantes que propiciam ao aluno (re)construir o 

conhecimento dos quais são elementos inerentes o conteúdo, o professor, sua ação e 

os objetos histórico-culturais que o constituem”. 

 Assim sendo, pode-se afirmar que a utilização das NTICs viabiliza, à medida que age 

como elemento facilitador da aprendizagem, a educação matemática, ligada a 

contextos e situações empíricas. 

Nesta visão, a próxima seção procura apresentar algumas mídias didáticas que foram 

desenvolvidas pelos autores, objetivando incentivar a inclusão das NTICs nas práticas 

pedagógicas e buscar estratégias que contribuam com a melhoria dos processos de 

ensino-aprendizagem. 

 

5. DESENVOLVIMENTO DE MÍDIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 
Almejando atender às demandas exigidas no ensino das ciências exatas, 

desenvolveram-se algumas mídias educacionais, como aplicativos, utilizando um 

software matemático; e videoaulas. Estas mídias visam atender diretamente aos 

alunos do curso Pré-ENEM Comunitário em Matemática e suas Tecnologias, auxiliando-

os no processo de aprendizagem durante as aulas, de forma participativa, e 

posteriormente, em seu estudo individual.  

Os aplicativos buscam relacionar estratégias de aprendizagem ativa com o ensino da 

matemática. Desse modo, espera-se que os discentes interajam com estas ferramentas 

e diante das situações postas, aprendam de maneira autônoma.  

Nesses termos, é evidente o papel das NTICs na dinamização da aprendizagem. 

Entretanto, o processo de inclusão dessas ferramentas é de suma importância para o 

uso contínuo e adequado das mesmas. Nesse panorama, destaca-se o papel do 

professor na inserção destas ferramentas e, posteriormente, no acompanhamento 

quanto à utilização apropriada destes recursos. 

5.1 Objetos de Aprendizagem e Possibilidades de Ensino Utilizando o Software 
GeoGebra 

A utilização de aplicativos informáticos no ensino da matemática favorece o 

surgimento de ambientes de aprendizagem dinâmicos, onde o saber pode ser obtido 
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através da aprendizagem ativa e significativa, ligado à experimentação didática, com a 

interação direta do discente, mediada pelo professor. Nestes termos, nota-se uma 

vasta quantidade de pesquisas ligadas ao ramo de programação e ao desenvolvimento 

de softwares, que objetivam interagir, dinamizar e facilitar o processo de ensino-

aprendizagem das ciências exatas. Com o auxílio de softwares é possível construir 

figuras, gráficos e objetos de forma interativa, proporcionando com isso uma melhor 

compreensão, visualização e percepção dinâmica dos conteúdos. 

Nesse sentido, esta subseção objetiva apresentar algumas das potencialidades do 

software GeoGebra, direcionando-as para o ensino da matemática contextualizada. 

Ademais, serão mostrados alguns dos aplicativos desenvolvidos nesta pesquisa usando 

este software. 

O GeoGebra é um software dinâmico criado em 2001 para uso em educação 

matemática nas escolas de educação básica e superior (Hohenwarter, 2002). Ele pode 

ser trabalhado na resolução de questões e/ou na construção de conhecimentos ligados 

a inúmeras disciplinas, proporcionando uma melhor percepção dos conceitos e 

colaborando com a aprendizagem ativa, ligada à experimentação didática. 

A escolha deste programa computacional se deu pelo fato do mesmo apresentar uma 

interface amigável e de fácil manuseio; ser gratuito e com o código fonte aberto; 

dispor de uma percepção dupla dos objetos: a expressão na janela de álgebra e o 

objeto referente à mesma na zona de gráficos; poder ser utilizado nos mais diversos 

níveis de ensino; e apresentar um dinamismo na relação de objetos. Na Figura 2, pode-

se observar a interface do software.  

Figura 2 – Interface do software GeoGebra. 
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O conceito de dinamicidade do GeoGebra está ligado ao fato dele trabalhar com 

objetos livres e dependentes. Os objetos dependentes funcionam como funções e os 

objetos livres como suas variáveis (Melo et al, 2012). Assim, ao alterar o estado de um 

objeto livre, todos os seus correspondentes dependentes são automaticamente 

atualizados. Para alterar o estado de um objeto livre há uma série de possibilidades de 

interação via teclado e mouse, todas com respostas algébricas e gráficas em tempo 

real, o que o torna realmente dinâmico. 

Diante do exposto, utilizando o GeoGebra, construíram-se aplicativos que possibilitam 

aos discentes “conjecturar, descobrir e formalizar as relações pertinentes à teoria 

estudada” (Hasché, 2010, p.2). Desse modo, foi produzido um total de 20 aplicativos, 

onde se apresenta, a seguir, alguns deles. 

O aplicativo destacado na Figura 3 possibilita, de forma interativa, entender como 

ocorre a Simetria Central. Pode-se observar que na parte superior do aplicativo são 

mostradas algumas dicas a respeito do assunto e da maneira de interação com o 

recurso didático. 

 

 

 

 

Janela Algébrica 
Janela Gráfica 
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Figura 3 – Aplicativo Simetria Central. (Os autores, 2012) 

 

 

Na Figura 4 tem-se um aplicativo que facilita o aprendizado das classificações dos 

triângulos de forma dinâmica. A ferramenta didática consiste em um triângulo 

qualquer, cujos vértices são móveis (livres). Assim sendo, o discente interage de forma 

direta, modificando a posição dos vértices e observando, ao mesmo tempo, qual a 

classificação, quanto aos lados e aos ângulos, dos novos triângulos que vão se 

formando. 

Neste caso, pode-se observar que o aplicativo também contém informações acerca do 

assunto abordado e das instruções de manuseio. 

 

 

 

 

 

 

Simetria Central 
Este aplicativo permite aprender de forma interativa a definição de Simetria Central. 
 
As simetrias Centrais ocorrem quando um ponto, objeto ou parte de um objeto pode ser girado em 
relação a um ponto fixo, central, chamado centro da simetria, de tal maneira que essas partes ou 
objetos coincidam um com o outro um determinado número de vezes. 
 
Interaja com o aplicativo!! 
 
Mova o ponto azul e observe as simetrias dos demais pontos, em relação ao ponto central. 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
229 

 

Figura 4 – Aplicativo Classificação dos triângulos. (Os autores, 2012) 

 

 

Estes são exemplos de alguns dos aplicativos que foram construídos para apoio aos 

conteúdos ministrados no Pré-ENEM Comunitário em Matemática e suas Tecnologias. 

Afora, a utilização destas ferramentas foi planejada de forma integrada com 

videoaulas. Desse modo, a próxima subseção busca abordar, de forma geral, como 

foram feitas estas mídias. 

5.2 Videoaulas 
Falkembach (2005) enfatiza em seus estudos a importância do computador na 

educação como agente transformador, e a importância de software educacional como 

corresponsável dessa transformação, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. 

Classificação dos Triângulos 

Este aplicativo possibilita o aprendizado das classificações dos triângulos. 
 
Interaja!!! 
 
Mova os vértices do triângulo e observe sua classificação quanto aos lados e aos ângulos. 

 

 

Classificação dos Triângulos 

- Quanto aos lados: 

 

Equilátero: todos os lados iguais; 

 

Isósceles: dois lados iguais; 

 

Escaleno: três lados diferentes. 

- Quanto aos ângulos internos: 

 

Retângulo: um ângulo igual a 90º; 

 

Obtusângulo: Um ângulo maior que 90º; 

 

Acutângulo: Um ângulo menor que 90º. 
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Deste modo, esta subseção apresenta alguns aspectos relevantes na elaboração das 

videoaulas, considerando que as mesmas buscam integrar conteúdos didáticos com 

aplicativos dinâmicos e interativos. Assim sendo, almeja-se mostrar aos discentes que 

os mesmos podem aprender de maneira independente. 

Para elaboração destes recursos, selecionaram-se 14 conteúdos tidos como relevantes 

na Matriz Referência do ENEM 2009. Dessa forma, foram produzidas 14 videoaulas, 

uma para cada conteúdo, com duração média de 18 minutos cada. No mais, as 

videoaulas apresentam exercícios resolvidos detalhadamente, além de um momento 

de interação com um ou mais aplicativos desenvolvidos com o software GeoGebra. 

Além destas videoaulas, produziram-se mais quatro videoaulas, com resolução de 

exercícios, os quais abordaram, em grande parte, questões de provas anteriores do 

ENEM, atendendo aos aspectos da matemática contextualizada. Na Figura 5 podem-se 

observar algumas imagens destes recursos. 

 

Figura 5 – Imagens das videoaulas.  

       

 

Na Figura 6 pode-se observar como as questões são dispostas nas aulas. Além disso, 

nota-se também um momento em que é feito um link para um dos aplicativos no 

GeoGebra, objetivando explicar de forma dinâmica como ocorrem as simetrias 

espaciais. 

 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
231 

 

 

 

Figura 6 – Imagens das videoaulas. 

       

 

Para divulgação dos recursos educacionais criados (videoaulas, aplicativos, imagens, 

apostilas), os mesmos serão hospedados numa página da WEB, a qual será indexada ao 

site do Pré-ENEM Comunitário em Matemática e suas Tecnologias 

(http://www.campusdosertao.ufal.br/pet/petengenharias/preenem/).  

A disponibilização desses recursos na internet amplia a acessibilidade e consequente a 

difusão do conhecimento, considerando que neste meio as ferramentas ficam 

disponíveis para uma grande quantidade de pessoas, a exemplo de professores, que 

poderão utilizar estes recursos durante suas aulas e/ou como material de apoio; 

alunos do ensino básico; universitários; entre outros. Desse modo, os recursos 

propiciam um intercâmbio de saberes entre diferentes IE e pessoas.  

Quanto à utilização dos recursos educativos nas práticas pedagógicas, os docentes 

poderão explorá-los durante a explicação dos conteúdos; resolução de exercícios; e 

demonstrações, estimulando os alunos através dos objetos de aprendizagem e 

facilitando o entendimento, de forma dinâmica. 

Além do conteúdo visto em sala, como material complementar, os professores 

poderão recomendar que os alunos utilizem as mídias didáticas, principalmente as 

videoaulas. Estes podem assistir e tentar interagir com as mídias antes das aulas 
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teóricas, permitindo que durante as aulas presenciais, retirem suas dúvidas e 

aprendam conteúdos mais densos, com o auxílio do professor. Na Figura 7, pode-se 

observar de forma simplificada o processo de aprendizagem mencionado acima. 

 

 

Figura 7 – Esquema de Integração: Professor-mídias-alunos. (Os autores, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nesses termos, destaca-se que a interação entre aluno, objetos de aprendizagem e 

docentes é essencial na concretização do saber, pois permite novas possibilidades de 

aprendizagem, transformando o aluno como sujeito autor do seu próprio 

conhecimento, mas mediado pelo professor.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tendo em vista que as questões inerentes à inclusão de ferramentas didáticas de 

informação e comunicação vêm sendo discutidas há anos, salienta-se a necessidade de 

desenvolver estratégias coerentes e plausíveis para colocar em prática uma educação 

atentada às necessidades intrínsecas aos cidadãos do século XXI. Desse modo, Santos e 

Incentivo quanto à utilização das mídias 

didáticas; 

Integração das mídias à disciplina. 

Visualização das videoaulas; 

Interação com os aplicativos didáticos feitos 

no GeoGebra; 

Levantamento de dúvidas e 

Durante a aula presencial: 

Monitoramento quanto à utilização das 

mídias; 

 Retirada de dúvidas e esclarecimentos; 

Explicação de conteúdos mais densos, 

Professor 

Alunos 

Integração: 

Professor-mídias-alunos 
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Gobbi (2008) destacam que devemos repensar a inserção das NTICs no ensino da 

matemática como forma de facilitar o processo de ensino-aprendizagem e a admissão 

do presente jovem na sociedade tecnológica. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que este processo deve sempre vir 

acompanhado de uma reflexão de ensino e consciência didática na relação professor-

aluno-conhecimento, pois é o emprego correto da tecnologia no ensino que torna 

atrativa e estimulante a interação do discente com o conteúdo, o que é essencial para 

a aprendizagem. 

A partir disso, o presente trabalho buscou apresentar algumas considerações acerca 

nas NTICs, enfatizando a crescente utilização destas ferramentas e, 

consequentemente, a necessidade de incluí-las no ambiente educacional, utilizando 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, pretende-se otimizar as 

práticas pedagógicas e facilitar a transmissão do saber de forma dinâmica e interativa.  

Além disso, mostraram-se alguns recursos digitais desenvolvidos em um projeto de 

pesquisa. Estes recursos abordam conteúdos relacionados à matemática 

contextualizada e visam atender, diretamente, os alunos que participam do curso Pré-

ENEM Comunitário em Matemática e suas Tecnologias, ofertado na Universidade 

Federal de Alagoas – Campus do Sertão. 

No mais, estes recursos foram construídos de maneira integrada, de modo que o 

discente possa observar o conteúdo durante as videoaulas, e na sequência, interagir 

com o aplicativo, colocando em prática a teoria vista anteriormente, concretizando o 

conhecimento através da experimentação didática, de maneira ativa. 

Ademais, pretendeu-se expandir o debate a respeito dos temas expostos, visando à 

troca de experiências e a ampliação de discussões junto à comunidade de interesse. 
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RESUMO 

O processo de ensino-aprendizagem se valoriza diante das políticas educacionais e configura-
se no eixo da extensão universitária ao idealizar uma sociedade que cresce e desponta na 
produção de informação e conhecimento. A proposta desta pesquisa verificou as ferramentas 
TIC’s que poderiam ser aplicadas nas instituições de ensino superior. Para tanto se 
desenvolveu um instrumento de validação da escala de medição para o uso das tecnologias 
ajustando modelos teóricos com a percepção das diferentes realidades do ensino na 
representação do conhecimento das instituições de ensino superior. A videoconferência 
integrou o meio para estabelecer parâmetros indicativos da gestão do conhecimento na  
abordagem metodológica Survey que foi utilizada na coleta de dados. Participaram do estudo 
universidades do Brasil e da Europa e 50 alunos-sujeito. Como resultados da pesquisa 
percebeu-se que as tecnologias da informação auxiliam tanto no reconhecimento das 
universidades como no desenvolvimento de realidades individuais, com a projeção de formar 
profissionais mais aptos ao mercado de trabalho. Assim, universidades que investirem em 
tecnologias e recursos pessoais para sua estrutura organizacional seriam diferenciadas no 
desenvolvimento de suas comunidades. Locais que possuem metodologias de ensino 
inovadoras são espaços de excelência na promoção do estímulo a criatividade e tem a ciência 
como válvula geradora de produtos e processos inovadores de conhecimento. 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, tecnologia, gestão do conhecimento, estrutura 
organizacional, inovação. 

 

ABSTRACT 

The teaching-learning process is valued on education policy, the axis educacional trust is 
holding in extension to devise a society that grows and emerges in the production of 
information and knowledge. For the purpose of this study, was the development and 
validation of an instrument to measure integration of Information and Communication 
Technology  in teaching and practice of higher education institutions. The videoconference was 
part of the means establishing baseline values of parameters potentially indicative of 
knowledge management. Following the last approach, survey methodology drew the 
participation of 50 students and universities in Brazil and Europe. Recognition of universities 
and the development of individual realities, with the projection to form most suitable 
professionals to the labour market was resulting of the applied information technology 
communication. It is concluded that universities have been investing in information technology 
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and infrastructure develop to empowerment individuals by providing them with the skills they 
need to effect change in their own communities. The use of innovative methods in universities 
has the potential not only to improve education, but also to empower people and transform 
areas for encouraging science as a valve is generating innovative products and processes of 
knowledge excellence in promoting creativity.  

Keywords: Teaching-learning, technology, knowledge management, organization structure, 
innovation. 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão premente na universidade pública 

são as conquistas oriundas da profícua desenvoltura dos agentes participantes neste 

contexto institucional. A instituição de ensino superior que utiliza meios inovadores 

para as metodologias de ensino, promove um trabalho acolhedor entre a forma de 

olhar o caráter profissional e a aprendizagem de seus docentes e alunos construindo 

uma rede colaborativa que se reflete no desenvolvimento científico e tecnológico das 

comunidades. 

Diante do uso das modernas tecnologias no ensino, o papel do professor tem 

alcançado um papel diferencial nos objetivos dispostos pelas instituições de ensino 

superior. Os ambientes de ensino encontram-se cada vez mais interativos e dinâmicos 

diante da atuação dos professores que conjuntamente aos alunos, refletem sobre os 

diferentes modos de construção do conhecimento.  

As metodologias adotadas para o processo ensino-aprendizagem são a conseqüência 

da apreciação do tratamento dado ao conhecimento e da observação de fatores que 

possam focar no processo de melhoria continua das políticas existentes e do cenário 

de outras realidades institucionais no que tange a educação. Portanto torna-se 

possível verificar nos planejamentos das instituições de ensino superior que o docente 

se preocupa com a valoração e aplicabilidade das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC’s). 

Em projetos de pesquisas investigativas anteriores4 relacionadas às novas tecnologias 

aplicadas à educação bem como em grupo de trabalho junto ao ticEDUCA, Caldas 

(2010) expôs a trajetória do processo de uso das tecnologias para o ensino superior. O 

                                                      
4
 Ministério do Exército -  Projeto desenvolvido no Centro de línguas no decorrer do ano de 1998 & USP 

– Projeto desenvolvido com grupo de pesquisa no instituto ECA durante o ano de 1999 
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estudo tratava de verificar como se processava a utilização das ferramentas advindas 

das TIC’s para o caso de orientações e defesas de trabalhos de conclusão de curso em 

ambiente virtual no caso de uma universidade publica. Foi possível então, desenvolver 

um instrumento de validação em escala que auxiliasse na percepção da relevância da 

utilização das novas tecnologias aplicadas ao ensino. 

Assim, para dar continuidade a trajetória investigativa das TIC’s enquanto ferramenta 

de integração no processo de ensino-aprendizagem foi criado o projeto Unintera que 

representa a construção de novas formas de estudar a busca de melhorias no ensino e 

amplia a projeção de serviços frente a comunidade acadêmica através da gestão do 

conhecimento.  

Entende-se que na busca informacional e no processo de ensino-aprendizagem, a 

utilização de ferramentas tecnológicas possibilita a oportunidade de entrar em contato 

com um novo conhecimento. Os conceitos relacionados ao ensino se reformulam para 

entender a estrutura do processo de planejar o ensino superior com uma forma mais 

ampla e inovadora de adaptar-se as metodologias que devem ser utilizadas para a 

consecução da informação e construção do conhecimento no meio acadêmico.  

Projetos investigativos que analisam as TIC’s em prol do ensino e da aprendizagem 

devem enfatizar as mudanças organizacionais, a inovação e o advento das novas 

tecnologias como meios que ditam a estrutura organizacional no planejamento da 

gestão e para tanto otimizam recursos institucionais.   

As mudanças que vem ocorrendo desde a década de 90 nas políticas educacionais são 

conseqüência de uma projeção anterior que referenciava a tecnologia, a 

competitividade e a estrutura como requisitos básicos para a implementação de novos 

procedimentos nos processos institucionais. Portanto, as universidades acabam por 

fazer parte da influência que este ambiente de mudanças propôs sobre as 

organizações na gestão do ensino. Como conseqüência deste entendimento a 

tecnologia tem seu importante papel na estrutura organizacional das universidades 

que produzem e geram contribuições cientificas no tocante a inovação para o 

desenvolvimento das comunidades.  
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O processo de ensino-aprendizagem se valoriza diante das políticas educacionais e 

configura-se no eixo da extensão universitária ao idealizar uma sociedade que cresce e 

desponta na produção de informação e conhecimento.  

A proposta desta pesquisa verificou as ferramentas advindas das TIC’s que poderiam 

ser aplicadas no processo de ensino das instituições de ensino superior. O estudo 

desenvolveu a validação de uma escala de medição para o uso das tecnologias 

ajustando modelos teóricos com a percepção das diferentes realidades do ensino na 

representação do conhecimento em ambiente acadêmico.   

O objetivo geral analisou a vídeoconferência como recurso da representação do 

conhecimento de alunos da graduação na integração do ensino e da aprendizagem 

entre universidades. Para tanto, estabelece parâmetros indicativos da gestão da 

informação prementes na estrutura organizacional das universidades participantes da 

recolha de dados.  

O estudo teve por pretensão prosseguir com a idealização de implementar espaços 

para apresentação e discussão de projetos de inovação tecnológica junto a 

Universidade Estadual Paulista que enfoquem o conhecimento em prol do 

desenvolvimento da produção científica. Com a análise dos dados coletados foi 

possível entender que a utilização da tecnologia solidifica o processo de ensino, pois 

ao apresentar aos alunos-sujeito os conteúdos de programas de ensino disciplinares de 

outras universidades estes visualizaram a importância de seu aprendizado no contexto 

do mercado internacional. 

1. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR 

A gestão da informação e do conhecimento torna-se essencial para a disseminação da 

informação. Coordenada aos processos de aprendizagem, o fluxo da informação perfaz 

com que o uso das tecnologias e a otimização de recursos existentes nas instituições 

de ensino superior sejam o diferencial das práticas de gestão em projetos de pesquisa 

e extensão. Portanto as instituições de ensino superior deveriam se aproveitar de sua 

estrutura organizacional através de recursos pessoais e físicos para oferecer meios 

eficazes e eficientes para metodologias de ensino inovadoras. 
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Estratégias de sistemas que integram as tecnologias ao ensino  

O conhecimento é um processo de assimilação da informação que resulta no aprender 
gerado pelas construções próprias do saber e representado pela participação 
individual no ambiente social das organizações. 

Na construção do saber, as tecnologias funcionam como um modelo de traçado para a 

busca informacional no tocante a cada indivíduo. Diferem-se a formação de conceitos 

e valores aos membros que compõe uma instituição. O crescimento da instituição 

dependerá, portanto, da comunicação entre seus membros para o processo de 

representar o conhecimento. O gerenciamento do conhecimento advém das 

construções pessoais de conduta e aprendizagem de indivíduos de uma organização.  

A gestão do conhecimento torna-se focal para a integração dos participantes das 

instituições de ensino superior, pois visa unir as tecnologias de uma estrutura 

organizacional para com o conhecimento necessário ao crescimento da organização. 

Interpretada por Von Krogh et al. (2001, p.13): 

A Gestão do Conhecimento é o conjunto de estratégias, planos, processos 
e sistemas orientados para a administração do capital intelectual da 
organização, incluindo a identificação do conhecimento necessário e seu 
provimento, o mapeamento do conhecimento existente, a criação de 
novos conhecimentos, sua conservação, proteção e expansão, e seu 
aproveitamento como fator de produção e como gerador de negócios e 
diferenciais competitivos.  

As instituições de ensino através de seus objetivos e metas, localizam, entendem, 

disseminam e utilizam os conhecimentos gerados no trabalho para valorizar tanto a 

instituição como o ensino, através da integração de seus diversos recursos: 

Ferramentas (tecnologias), pessoas e processos. Segundo Teixeira (2000, p. 14), a 

gestão do conhecimento “situa-se na confluência entre a Teoria da Organização, 

Estratégia Empresarial, Cultura Administrativa, Sistemas de Informação e 

Comunicação”.  

O foco estratégico nas investigações acerca do melhor aproveitamento das tecnologias 

da informação na educação tem se pautado em diferentes instrumentos que 

mensurem os benefícios de sua aplicabilidade no processo de ensino e aprendizagem, 

afinal o tema referenciado a informação e comunicação (TIC) está no topo da agenda 

da reforma da educação dos países desenvolvidos e em desenvolvimento (Peeraer & 

Van Petegem, 2012). Entretanto para Bosco & Rodriguez-Gómez (2011), existe 
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concordância nas pesquisas que o propósito da integração entre educação e tecnologia 

é para atingir tanto as metas como melhorar a qualidade do aprendizado.  

Assim, as instituições de ensino superior que pretendem se beneficiar da utilização das 

TIC’s para o processo de educação também precisam atentar para a gestão do 

conhecimento como uma ferramenta em prol da inovação no ensino e então estaria 

agregando valor para as suas organizações o que poderia prover inclusive uma melhor 

qualidade de vida através da ação de seus grupos de trabalho local.  

1.2 A parceria das estruturas funcionais nas instituições de Ensino Superior 

É imprescindível no quadro do ensino superior se avaliar as estruturas organizacionais 
e as tecnologias como a continuidade de uma gestão representativa em informação e 
conhecimento e gerada da constante percepção de um fazer inovativo pautado pela 
ação transformadora dos seus indivíduos. 

Afinal, na sociedade da informação, o recurso que mais sobressai para as regiões é o 

caráter inovativo que associado ao conhecimento adequa novas formas de cidadania e 

qualidade de vida. O conhecimento aqui tratado pode ser entendido como a 

informação estruturada, contextualizada, e dotada de conteúdo a quem a detém. 

Costa et al. (2000, p. 31), consideram que “conhecimento é um processo cognitivo que 

necessita da informação como matéria-prima para desencadeá-lo” e a informação 

consegue formas de disseminação através da proposta do ensino e da educação 

presentes nas comunidades. 

A informação tratada e adotada enquanto recurso, somente existe diante do 
composto humano, pois esta é gerada e produzida com sentido para sua devida 
utilização no complexo das organizações que são regidas pelos indivíduos que a 
compõem. Sutter (2006) relata que a informação precisa de compreensão e percepção 
para as operações mentais que por si transformam-se na tecnologia e que são 
favoráveis ao conhecimento produzido nas organizações. A informação é “pré-
requisito do conhecimento para se realizar a interpretação dotada de significado para 
os indivíduos que na organização atuam com a comunicação e a tecnologia” (Sutter, 
2006). 

Para tanto, há a premente necessidade de favorecer meios organizacionais aos quais 

os indivíduos possam crescer na esfera da criatividade, do incentivo ao estudo, do 

compartilhamento, transferência e criação de novos conhecimentos e 
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conseqüentemente trabalhar com ambientes que suportam as tecnologias como 

oportunidades de crescimento institucional e que refletem em suas comunidades. 

O caráter de crescimento das comunidades é a capacidade que uma localidade possui 

de suprir as exigências de desenvolvimento econômico e social. A tecnologia associada 

à educação e ao ensino, geridas pela gestão do conhecimento enquanto 

reconhecimento do talento humano poderia ser considerado o diferencial competitivo 

no crescimento e desenvolvimento das regiões.  

Segundo Castells (2004) no contexto que ressalta conhecimento, educação e 

tecnologia é que se concentram reconhecidas nações desenvolvidas que apresentam 

quadros de atuação distintos para a promoção da inovação e do talento humano. Para 

tais localidades, o índice referenciado como processo diferencial e de concentrado 

investimento encontra-se associado diretamente a estrutura exercida para a área da 

educação de suas comunidades. 

A gestão das comunidades poderia exercer meios de identificar, capturar e gerenciar o 

conhecimento presente em grupos de atuação local, como na instancia escolar e 

disponibilizar em bases de dados, documentos impressos ou com pessoas  que 

possuam habilidades e projetos de inovação para os diferenciados campos políticos.  

A pratica da gestão de conhecimento e da inovação, estimula a cooperação entre as 

pessoas, e pressupõem que as estruturas políticas organizacionais devam evoluir em 

consonâncias com as características e necessidades regionais, gerando para tal, novos 

conhecimentos de suas populações. 

 

2. CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS ADVINDAS DO CAMPO DA 
EDUCAÇÃO 

 

A gestão do conhecimento agrega um fator inovativo à estrutura organizacional das 

instituições de ensino superior e torna-se essencial para o diferencial das práticas de 

gestão em projetos de pesquisa e extensão e isto se reflete em benefícios para a 

sociedade. No campo da educação, as contribuições científicas envolvem um eixo 

norteador de desenvolvimento social. 
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A questão formadora das contribuições científicas compactua o meio de explicar tanto 

o conjunto da estrutura de funcionamento do processo educacional no qual o 

individuo está inserido enquanto um eixo formador social, como na tentativa de 

antecipar os melhores resultados para a aplicabilidade de novas tecnologias. Tal ação é 

vislumbrada por comunidades que procuram despontar em benefícios que promovam 

seu crescimento. 

Para Clegg e Hardy (2001) o caráter do desenvolvimento cientifico procurou estruturar 

e restringir a distribuição do conhecimento das sociedades inovadoras e sempre 

contou com a criatividade de seus componentes. Isso não significa adotar uma 

consideração mais ampla e sensível das pessoas que compõem as organizações mas as 

novas praticas utilizadas em redes colaborativas de aprendizagem que incluem para 

além das diferentes organizações, diferentes países e culturas para envolver-se em 

diferentes modos de pensar, sentir e fazer.  

Através da história a ciência tem-se constituído de um pensar inovador e 

transformacional da sociedade. Devido a isso, Johnston & Webber (2005) acreditam 

que desenvolvendo habilidades humanas em processos eficazes pode-se elaborar 

eixos fortalecidos para o desenvolvimento das tecnologias. Vê-se na que o 

desenvolvimento do indivíduo em sua representação do mundo vivenciado no 

ambiente de gestão organizacional, é fortemente influenciável pela interpretação da 

informação, uso da tecnologia e produção do significado do conhecimento nos 

resultados das pesquisas cientificas que são absorvidas pelo desenvolvimento das 

comunidades. (Hadley, 2012). 

Universidades procuram compreender as comunidades para efetivar o construto da 

produção em ciência e tecnologia. As comunidades podem-se dividir em: 

Pesquisadores que atuam nas perspectivas de descoberta de conhecimento; de 

educação na qual existe a partilha de idéias para o ensino e aprendizagem eficaz e; 

grupos auto-organizados. Mas para Dodds (2007), as comunidades poderiam procurar 

meios de facilitar o funcionamento das organizações para se criar serviços eficazes e 

novas possibilidades de colaboração informativa alem de estabelecer uma 
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comunicação contínua e de metas bem definidas. A informação produziria o 

conhecimento e a confiabilidade das pessoas na produção do saber. 

Ha de se lembrar que de acordo com Winters (2011), as comunidades presentes nas 

regiões de conhecimento, ou seja, regiões de desenvolvimento econômico e social, 

beneficiam o indivíduo numa rede social que consolida a produção tecnológica e a 

inovação constante que somente é possível por meio da valorização do capital 

humano. 

A natureza da organização que procura o desenvolvimento de suas comunidades é 

mudar constantemente e a todo tempo para não serem estáticas e assim 

acompanharem as mudanças da sociedade. A inovação e pratica do conhecimento 

adquiridos e verificados no cerne da universidade transformam-se numa importante 

ligação entre a pesquisa e sua considerável conseqüência do aproveitamento junto ao 

ensino. Afinal tais instituições são espaços de excelência na promoção do estímulo a 

criatividade e tem a ciência como válvula geradora de produtos e processos inovadores 

de conhecimento. 

3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

3.1 Tipologia e método da pesquisa 

A tipologia do processo investigativo pautou-se na pesquisa participativa de 

classificação descritiva e exploratória proposta para o formato da investigação. A 

abordagem metodológica é quantitativa e utilizou-se da estratégia de recolha de dados 

do método survey.  

A metodologia survey foi escolhida diante do objetivo da investigação que deveria 

abranger o entendimento do comportamento dos alunos e docentes pertencentes a 

área de domínio da Ciência da Informação (Alreck & Settle, 1995). Procurou-se no 

contexto metodológico investigativo expor, com vistas a gestão institucional, as 

condições do trabalho acadêmico e profissional no âmbito da universidade.  

 Ressalta-se o comprometimento em analisar a representação do conhecimento 

gerada no processo de: Estrutura física existente; ensino e aprendizagem e; 

capacitação dos docentes pertencentes ao quadro de trabalho de instituições 
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internacionais de ensino superior. A capacitação aqui determinada foi levantada 

através de acordos institucionais nacionais e internacionais e publicações realizadas. 

3.2 Coleta de dados 

A recolha de dados para validação do estudo ocorreu em dois períodos distintos de 

2011. Os dados foram coletados através do guião de questionário participativo e da 

planilha de levantamento das instituições de ensino superior.  

O processo investigativo procurou levar em conta os contributos de continuidade de 

estudos referenciados por Caldas (2010), portanto o universo de pesquisa foi o campus 

da Universidade Estadual Paulista situada no estado de São Paulo (UNESP). Os sujeitos 

participantes foram docentes e alunos da instituição para além dos convidados 

representantes - docentes das universidades convidadas para participação em 

conferencia e mesa redonda. 

Inicialmente foi feita uma descrição da participação dos alunos-sujeito por temáticas 

de disciplinas pertencentes a grade curricular da área da Ciência da Informação no 

âmbito de graduação. O método survey permitiu realizar o levantamento de conjuntos 

de temas ligados à gestão e denominados amostras e selecionados em função de 

características particulares representativas de docentes de outras universidades que 

pertenciam ao quadro de acordos de cooperação firmados anteriormente pelo 

escritório de Relações Internacionais. 

Após a descrição das temáticas foram convidados docentes para a realização de uma 

mesa redonda. A escolha destes se deu diante de uma linha de atuação estratégica 

para a sua participação na temática e que também possuíssem congruência de 

publicações e de disciplinas oferecidas no âmbito da graduação. 

3.3 Procedimento da pesquisa 

 A descrição metodológica obedeceu aos seguintes passos: Levantamento das 

principais instituições universitárias nacionais e internacionais que oferecem similares 

cursos na área de Ciência da Informação (CI) e que possuem vínculos de pesquisa com 

a UNESP/FFC; identificação dos professores responsáveis pela área de gestão e 

administração em CI nas instituições universitárias levantadas pelo projeto; análise do 
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conteúdo programático das disciplinas de gestão/administração junto às instituições 

universitárias participantes do projeto; amostragem aleatória para escolha da 

instituição universitária; envio de carta-convite ao professor convidado. A primeira 

escolha para participar do projeto de pesquisa foi o departamento de documentação 

da Universidade do Porto situada na cidade do Porto em Portugal. 

A ferramenta tecnológica utilizada foi à videoconferência. Entende-se que tal 
ferramenta permite unir num mesmo espaço/local docentes convidados de varias 
instituições para oferecer um debate com os no âmbito da universidade. A 
Universidade Estadual Paulista possui uma sala com equipamentos para a 
videoconferência que permite a conexão de três canais de interligação por cabos e tem 
a capacidade para 100 lugares.  

1. 3.4 Tratamento dos dados 

Para esta pesquisa objetivou-se desenvolver um instrumento que mensurasse o uso 
das TIC’s nas praticas de ensino e aprendizagem na área de CI. Optou-se por um 
questionário recolhido após cada encontro de videoconferência. Os itens pertinentes 
aos indicadores que podem ser observados na tabela 1 foram realizados através do 
levantamento da literatura da área e de pesquisas anteriores. 

Foram selecionados por escolha aleatória 50 alunos-sujeito e 5 participantes docentes 
e funcionários da instituição para a mesa-redonda.  

 

Tabela 1: Desenvolvimento de escala para medição de TIC’s                 

 
 

Os diferentes itens da tabela gradualmente lidam com o uso no caráter inovador das 

TIC’s para a pratica do ensino. Os itens T.1, T.4 e T.6 representam o uso das TIC’s para 

substituir e / ou melhorar a prática pedagógica tradicional, essas ferramentas tornam 

mais fáceis à prática de ensino. Tanto o item T.2 como, especialmente, o item T.3 

representa uma abordagem inovadora para o ensino: as ferramentas apresentadas 
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disponibilizar novas e melhores formas de ensinar ou aprender. T.5 representa o uso 

transformador das TIC’s: a comunicação eletrônica com os alunos potencialmente traz 

estudos para fora da sala de aula.  

O gráfico 1 demonstra a dispersão dos eixos representativos das TIC’s no processo de 
ensino e aprendizagem, a saber: Divulgação, preparação e integração.  

Gráfico 1: Análise da utilização TIC’s no Ensino Superior 

        

Observa-se assim que as TIC’s contribuem na preparação do aluno para a busca 
informacional através de: Textos produzidos pelos docentes participantes e 
disponibilizados em bases de dados e acervo digital local; bases de dados externas e; 
analise das instituições e departamentos aos quais estes docentes encontravam-se 
vinculados. Percebeu-se que o aluno-sujeito ao deter uma informação anterior a sua 
participação ficava tranqüilo para debates e diálogos com os convidados da mesa 
redonda.   

Quanto a integração os alunos-sujeito demonstraram melhor entendimento: De cursos 
oferecidos pelas outras universidades; das atividades profissionais exercidas no 
mercado de trabalho; de culturas diferenciadas e; do funcionamento e da estrutura 
física e cientifica.  

4. RESULTADOS 

A utilização das TIC’s nas universidades por alunos da graduação denotou uma forte 
ferramenta como fonte de auxílio, tanto dos professores como dos alunos, no que 
tange a representação do conhecimento. Percebe-se que a existência de laboratórios 
de mídias eletrônicas e equipamentos tecnológicos nas universidades funcionam como 
aliados junto ao ensino e aprendizagem. As universidades que inserirem tais itens em 
sua estrutura organizacional deteriam um aporte diferencial rumo ao desenvolvimento 
de suas comunidades. 
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As tecnologias também auxiliam no desenvolvimento de realidades individuais, pois 

oferece informações qualificadas acerca de culturas diferenciadas, com a projeção de 

formar profissionais mais aptos ao mercado de trabalho e de reconhecimento das 

universidades, do corpo docente e das produções cientificas, alem de auxiliar na 

formação da cidadania diante da valorização que pôde ser observada nos alunos-

sujeito de seu meio vivenciado. Ocorreu a possibilidade dos alunos avaliarem sua 

universidade conjuntamente a outras e de possuírem uma vivência virtual de outras 

localidades e costumes.  

O estudo alcançou seus objetivos ao aplicar as ferramentas advindas das TIC’s no 

processo de ensino das universidades e desenvolveu a validação de uma escala de 

medição para o uso das tecnologias com parâmetros indicativos da gestão do 

conhecimento prementes na estrutura organizacional das universidades participantes 

da recolha de dados.   

Foi possível implementar a interação ao estímulo do ensino e criatividade dos alunos, 

divulgar e apoiar a valorização da pesquisa e dos resultados investigativos existentes 

nas instituições científicas do ensino superior e dinamizar parcerias entre docentes das 

universidades, pesquisadores e empresas das comunidades inseridas junto ao estudo. 

Nota-se que, para o acesso a tecnologia é exigido um conjunto de competências para o 

complexo da trajetória informacional de cada individuo na universidade. Entretanto 

isso não assegura que a tecnologia será utilizada na sala de aula ou que vai ser utilizada 

eficazmente para promover a aprendizagem. Implementar competências tecnológicas 

pode ser um catalisador, mas o uso efetivo da tecnologia nas universidades vai exigir 

uma mudança de paradigma de "ensinar" e "aprender", o que exigirá outros suportes 

técnicos adequados bem como a continuidade de pesquisas na área das TIC’s. 
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RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo analisar a recontextualização da prática pedagógica do 
professor no contexto de uso do laptop educacional do PROUCA (Um Computador por Aluno). 
A análise se realiza por meio do levantamento de indicadores que implicam em ações para a 
reconstrução da prática pedagógica e, os resultados revelam que os professores de posse do 
equipamento, realizam alterações significativas em suas práticas pedagógicas. 
 
Palavras-chave: laptop educacional, recontextualização da prática pedagógica. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This article aims to analyze the recontextualization of the teacher's pedagogic practice in the 
context of educational use of the laptop PROUCA. The analysis is performed by means of a 
survey of indicators that imply actions to the recontextualization of pedagogic practice and the 
results reveal that teachers in possession of the equipment, carry out significant changes in 
their teaching practices. 
 
Keywords: educational laptop, recontextualization of pedagogic practice. 
 

1. INTRODUÇÃO 
No Brasil, a década de 1980 pode ser considerada o marco histórico do início dos 

programas/projetos governamentais e, consequentemente, das atividades de 

formação de educadores para a implantação das TIC (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) na educação e recontextualização da prática pedagógica. (VALENTE e 

ALMEIDA, 1997). 

Muito embora essa modificação das práticas pedagógicas para implantação das TIC na 

educação tenha perpassado as ações dos programas/projetos governamentais, ainda 
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questionam-se, os cursos de formação, no decorrer dos diversos programas/projetos 

governamentais (Educom, Formar, Proninfe, ProInfo, ProInfo Integrado, Projeto Mídias 

na Educação e Programa um computador por aluno PROUCA, possibilitaram uma 

efetiva reconstrução dessas práticas. 

A par disso, primeiramente, abordaremos o percurso histórico e a concepção da 

formação de educadores nos programas/projetos governamentais de implantação das 

TIC na educação. Na sequência, apresentaremos o método e os resultados deste 

estudo. Por fim, têm-se as conclusões e os possíveis desdobramentos do trabalho 

realizado. 

 

2. PERCURSO HISTÓRICO DOS PROGRAMAS/PROJETOS GOVERNAMENTAIS DE 
IMPLANTAÇÃO DAS TIC NA EDUCAÇÃO 

Os programas governamentais brasileiros de implantação das TIC na educação 

surgiram a partir da década de 80 (ALMEIDA, 2009). Dentre esses programas/projetos, 

os mais frequentemente discutidos na literatura da área são: Educação por 

Computadores-Educom criado em 1983; em 1886 o projeto Formar; em 1989 o 

primeiro Programa Nacional de Informática Educativa – Proninfe; em 1997 o Programa 

Nacional de Informática na Educação – Proinfo e o Programa Nacional de Formação 

Continuada em Tecnologia Educacional - Proinfo Integrado; em 2005 o  Programa 

Mídias na Educação na modalidade de educação a distância com suporte na 

plataforma do e-Proinfo. 

No ano de 2007, formaliza-se o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA. Este 

programa inicia-se como uma política pública brasileira e, neste mesmo ano, inicia-se o 

‘pré-piloto’ em cinco escolas públicas brasileiras. Em 2010, o projeto entra na ‘fase 

piloto’, abrangendo aproximadamente 300 (trezentas) escolas públicas brasileiras, 

pressupondo a formação de recursos humanos.  

Este artigo se detém na analise uso pedagógico do laptop educacional no contexto do 

PROUCA. 

2.1 Abordagens da formação de educadores nos programas/projetos 

governamentais de implantação das TIC na Educação 
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A partir da década de 90, com a criação da Seed/MEC (Brasil), tem-se um novo 

panorama para a formação de educadores nos programas/projetos governamentais de 

implantação das TIC na educação: a integração da modalidade híbrida, ou seja, 

presencial e a distância. Como afirma Prado (2003) adotavam nessas modalidades (e 

ainda adotam) as abordagens de formação reflexiva e a formação contextualizada. 

Tendo em vista as abordagens (reflexiva e contextualizada), o objetivo deste artigo, 

surge a partir da seguinte indagação: O curso do ‘pré-piloto’ do PROUCA possibilitou 

ao educador recontextualizar a sua prática pedagógica com o uso do laptop 

educacional? 

Com base nesta indagação, apresentamos a seguir o desenvolvimento desta análise, o 

qual descreve, em linhas gerais, o modelo de formação do pré-piloto do PROUCA; em 

seguida, os indicadores de uma prática pedagógica recontextualizada e, por fim, 

descreve duas práticas pedagógicas, as quais serão analisadas a partir dos indicadores 

apontados. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
Para analisar a recontextualização da prática pedagógica do professor com o uso do 

laptop educacional no PROUCA, optou-se pela pesquisa bibliográfica (CERVO e 

BERVIAN, 1996). Assim nesta análise buscou: (1) conhecer o modelo de formação do 

‘pré-piloto’ do PROUCA; (2) levantar os indicadores de uma prática pedagógica 

recontextualizada; (3) analisar relatos de práticas pedagógicas com o uso do laptop 

educacional. 

3.1 Modelo de formação do ‘pré-piloto’ do PROUCA 

A proposta de formação do pré-piloto do PROUCA, no Estado do Tocantins, no ano de 

2007, foi elaborada segundo a metodologia de formação reflexiva e os princípios da 

formação contextualizada. O design do curso foi estruturado a partir de três pilares: (1) 

abordagem construcionista; (2) concepção de escola como organização viva, 

aprendente e geradora de conhecimento; (3) conceito de currículo como construção 

social que se reconstrói na ação junto ao uso de tecnologias (ALMEIDA e PRADO, 

2011). 
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O curso foi estruturado em 5 (cinco) módulos, em uma modalidade híbrida, com ações 

presenciais e a distância. As ações presenciais envolviam oficinas de apropriação 

tecnológica e que, as ações a distância ocorriam por meio do ambiente colaborativo de 

aprendizagem e-Proinfo (MENDES, 2008; ALMEIDA e PRADO, 2011). 

3.2 Indicadores de uma prática pedagógica recontextualizada 

Os indicadores da prática pedagógica recontextualizada foram levantados com base 

nos autores (Valente, 1999; Almeida, 2000; Prado, 2003) que implicam em estratégias 

pedagógicas nos cursos de formação: 

 Considerar os aspectos da realidade da escola (estrutura; organização do 
tempo e do espaço; currículo); 

 Dar sentido aos fundamentos teóricos educacionais; 
 Criar dinâmicas que permitam lidar ao mesmo tempo com os compromissos do 

sistema de ensino e com as inovações oferecidas pela tecnologia; 
 Integrar diferentes ferramentas computacionais aos conteúdos específicos 

curriculares; 
 Levar em consideração os aspectos pedagógicos e sociais que emergem na sala 

de aula; 
 Criar situações de aprendizagem que enfatizem o processo reflexivo e 

investigativo do aluno na construção do conhecimento. 
 

3.3 Relatos de práticas pedagógicas 

Para ilustrar este artigo, foram escolhidas 2 (duas) práticas pedagógicas que fizeram 

uso do laptop educacional no pré-pioloto do PROUCA no ano de 2008 ambas em uma 

escola estadual na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, Brasil: A Prática 1 – Projeto 

Produzindo o Saber (Oliveira, 2011): vivenciada por um professor de biologia e alunos 

do 2º ano do ensino médio. A Prática 2 – Projeto Writing in English (Bagatini, 2011): 

vivenciada por um professor de inglês e alunos do 1º ano do ensino médio. 

 Prática 1: Projeto “Produzindo o Saber” 

Segundo relato do professor de biologia, após a implementação dos laptops nas salas 

de aula, os alunos iniciaram um trabalho, pesquisando na internet sobre vídeos 

relacionados aos conteúdos estudados; no entanto, segundo o professor, “parecia 

pouco para os alunos”, somente buscar conteúdos na internet. Para ele, ficou evidente 

que os alunos queriam experimentar outras potencialidades que o laptop poderia 
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oferecer. Dessa necessidade, surgiu o projeto “Produzindo o Saber”. Este tinha o 

objetivo de proporcionar ao aluno um aprendizado útil à vida e ao trabalho, 

transformando informação em conhecimento e promovendo mudanças na realidade. 

Tendo em vista o objetivo do projeto e as pesquisas realizadas anteriormente na 

internet, a partir de discussão entre professores e alunos, emergiu um tema para 

estudo: o “reino animal”. O professor orientou os alunos para que elaborassem então, 

um material expositivo (p. ex. slides, vídeos, clips, etc.), utilizando o laptop e outras 

mídias.  

O professor constatou também que, considerando essa experiência de uso do laptop 

em sala de aula, é necessário investir em algumas ações para realizar um trabalho 

significativo, tanto para o professor, quanto para o aluno: 

 Planejar as atividades com antecedência, visando satisfazer as necessidades de 
aprendizagem dos alunos; 

 Organizar os espaços e selecionar os recursos que serão utilizados em sala de 
aula para a realização do trabalho; 

 Esclarecer para os alunos os objetivos do projeto/trabalho (conteúdo, duração 
e metodologia); 

 Estimular a colaboração entre as equipes; 
 Utilizar uma avaliação formativa, por meio de registro das produções e 

observação do processo investigativo do aluno na construção do 
conhecimento; 

 Refletir sobre a prática pedagógica na e sobre a ação. 
Prática 2: Projeto Writing in English 

De acordo com o que relatou o professor, o incentivo e o desenvolvimento da escrita 

em língua estrangeira, mesmo no ensino médio, é um desafio, pois, os estudantes não 

estão habituados à leitura e compreensão de textos. A partir desta constatação, 

emergiu o Projeto Writing in English, o qual tinha por objetivo incentivar e desenvolver 

a escrita em língua inglesa, desenvolvida e estimulada a partir de leitura de textos 

selecionados pelos alunos. 

Para o desenvolvimento deste projeto o professor disponibilizou diversos textos 

relacionados ao cotidiano dos alunos, dentre esses textos os alunos poderiam escolher 

o tema que mais gostariam de estudar. Após a escolha, os alunos iniciaram a leitura, 

realizaram pesquisas relacionadas ao assunto, elaboraram a escrita de um parágrafo 
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semanal com informações sobre o que estavam estudando e fizeram postagens e/ou 

alterações de informações no blog criado pelo professor. 

Ele relata que, durante o desenvolvimento do projeto, todos os estudantes puderam 

participar ativamente, por meio de discussões sobre o assunto em estudo, acessos, 

postagens e/ou alterações de informações no blog, envio de mensagens para o e-mail 

do professor solicitando esclarecimento de dúvidas e/ou apresentação de sugestões. 

As avaliações propostas pelo professor possibilitaram o aluno: (1) inserir o aprendizado 

de inglês nos assuntos que estavam pesquisando; (2) estimular a pesquisa; (3) 

desenvolver a criatividade durante a leitura; (4) compreender criticamente os temas 

estudados. 

Por fim, o professor constata, durante o desenvolvimento do projeto, que o uso das 

tecnologias (laptop e internet) potencializaram as formas de apreender o 

conhecimento linguístico, promovendo o desenvolvimento da oralidade (fala/ 

pronúncia) e da escrita em inglês, pois cria situações de aprendizagem que enfatizam o 

processo reflexivo e investigativo do aluno na construção do conhecimento. 

 

4. RESULTADOS 
A prática recontextualizada se torna evidente quando o educador, após e/ou durante o 

curso de formação, reformula a sua prática pedagógica a partir aquilo que aprendeu 

e/ou está aprendendo, levando em consideração as necessidades e interesses dos 

alunos e em consonância com a estrutura escolar onde está inserido (VALENTE, 1999; 

ALMEIDA, 2000; PRADO, 2003). 

Os mesmos autores alertam para 2 (dois) aspectos que podem dificultar a 

recontextualização de uma nova prática pedagógica: (1) o curso, organizado de forma 

compacta, pode não favorecer o tempo e o espaço necessários para os educadores 

assimilarem os conhecimentos técnicos e teóricos no contexto da sua atuação; (2) a 

escola, a estrutura, a organização do tempo e do espaço e o currículo podem não 

favorecer os educadores a realizarem suas práticas pedagógicas diferenciadas. 

Após analisar as duas práticas pedagógicas - “Produzindo o Saber” e “Writing in 

English” -, foi possível observar que ambas atendem todos os indicadores- levantados 

no item 4.1-, de uma prática pedagógica recontextualizada (tabela 1). 
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Tabela 1: Indicadores de práticas pedagógicas recontextualizadas 

 

Indicadores Prática 1 Prática 2 

Considera os aspectos da realidade da escola sim sim 

Dá sentido aos fundamentos teóricos educacionais articulados 
ao desenvolvimento do currículo 

sim sim 

Cria dinâmicas didáticas a partir das inovações tecnológicas sim sim 

Integra diferentes ferramentas computacionais aos conteúdos 
específicos curriculares 

sim sim 

Considera os aspectos que emergem na sala de aula sim sim 

Cria situações de aprendizagem que enfatizam o processo 
reflexivo e investigativo do aluno na construção do 
conhecimento 

sim sim 

 

Essas práticas pedagógicas recontextualizadas já descritas evidenciam que os 

professores consideraram: 

(1) os aspectos da realidade da escola - trabalhando a partir da sua estrutura, 

organizando o tempo e o espaço das suas aulas e ressignificando o currículo prescrito 

na ação, como por exemplo, quando o professor de biologia, observou que a pesquisa 

na internet parecia pouco para os alunos e propôs um projeto e, quando o professor 

de inglês, orientou os alunos a distância (por e-mail) para que pudessem realizar as 

postagens no blog; 

(2) deram sentido aos fundamentos teóricos educacionais articulados ao 

desenvolvimento do currículo – trabalhando por projetos que emergiram na sala de 

aula. Aconteceu quando o professor de biologia orientou os alunos sobre o estudo do 

“Reino Animal” para o desenvolvimento de um material expositivo, com o objetivo de 

proporcionar um aprendizado útil à vida e ao trabalho, transformando a informação 

em conhecimento; ou quando o professor de inglês incentiva o desenvolvimento da 

escrita em língua inglesa dos alunos, por meio do uso do blog; 
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(3) criaram dinâmicas didáticas a partir das inovações tecnológicas – trabalhando com 

o laptop e outras mídias, ou seja: quando o professor de biologia solicita aos alunos a 

elaboração de slides, vídeos, clips, etc. e quando o professor de inglês, solicita aos 

alunos que escrevam semanalmente pequenos textos e os postem no blog; 

(4) integraram diferentes ferramentas computacionais aos conteúdos específicos 

curriculares: quando o professor de biologia solicita pesquisa na internet e uso de 

diferentes softwares para a elaboração de um material expositivo ou quando o 

professor de inglês solicita aos alunos pesquisas na internet, utilização de editor de 

texto, uso de e-mail e postagens no blog dos textos desenvolvidos pelos alunos; 

(5) consideraram os aspectos que emergiram na sala de aula – quando os professores 

de biologia e inglês, com base em suas observações, propõem a elaboração de 

projetos para as suas disciplinas; 

(6) criaram situações de aprendizagem que enfatizaram o processo reflexivo e 

investigativo do aluno na construção do conhecimento – quando, por exemplo, o 

professor de biologia observa o envolvimento, o empenho, a qualidade dos materiais 

produzidos, as reflexões e o processo investigativo dos alunos na construção dos 

materiais expositivos; e quando, o professor de inglês constata que o uso das 

tecnologias (laptop e internet) potencializam as formas de aprender em relação ao 

conhecimento linguístico, ao desenvolvimento da oralidade (fala/ pronúncia) e à 

escrita do inglês. 

 

5. CONCLUSÕES E DESDOBRAMENTOS 
O objetivo deste artigo foi analisar a recontextualização da prática pedagógica do 

professor no contexto de uso do laptop educacional do PROUCA. Observamos que, no 

processo estudado, o que envolveu também a apropriação tecnológica pelo professor, 

existem equilíbrios e desequilíbrios, tanto em relação à estrutura da escola, quanto em 

relação à própria construção de conhecimento do professor e do aluno. Apesar destas 

instabilidades, as práticas podem ser bem-sucedidas, conforme constatada na análise. 

Assim, a partir da análise das 2 (duas) práticas pedagógicas observou-se que, os 

professores trabalharam com projetos. De acordo com Hernandez (1998), os projetos 

de trabalho contribuem para uma ressignificação dos espaços de aprendizagem de tal 
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forma que, eles se voltam para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e 

participantes.  

Os dados da análise das práticas pedagógicas revelaram ainda que, os projetos 

atendem aos indicadores de uma prática pedagógica recontextualizada, ou seja, 

consideram os aspectos da realidade da escola (estrutura; organização do tempo e do 

espaço; currículo); dão sentido aos fundamentos teóricos educacionais articulados ao 

desenvolvimento do currículo; criam dinâmicas didáticas que permitem lidar ao 

mesmo tempo com as inovações oferecidas pela tecnologia e com os compromissos do 

sistema de ensino tradicional; integram diferentes ferramentas computacionais aos 

conteúdos específicos curriculares; consideram os aspectos que emergem na sala de 

aula e criam situações de aprendizagem que enfatizam o processo reflexivo e 

investigativo, tanto do aluno, quanto do professor, na construção do conhecimento. 

Como desdobramento desta pesquisa, pretende-se, em um outro momento, analisar 

outras práticas pedagógicas desenvolvidas com o uso do laptop educacional dentro 

e/ou fora da sala de aula no PROUCA – fase piloto, com base nos indicadores aqui 

levantados e nas quais o professor tenha trabalhado seus projetos, criando situações 

de aprendizagem. 

Por fim, vale ressaltar que a análise dessas práticas precisam de um acompanhamento 

longitudinal para que seja possível compreender se tais práticas são eventuais ou se 

incorporam à cultura da sala de aula e da escola, indicando uma efetiva prática 

pedagógica recontextualizada. 

 

REFERÊNCIAS 

Almeida, M.E.B. (2000). O computador na escola: contextualização a formação de 

professores. Tese de Doutorado. Educação: Currículo, PUC-SP. 

Almeida, M.E.B. (2009). A educação a distância na formação continuada de gestores 

para a incorporação de tecnologias na escola. In: ETD – Educação Temática 

Digital, Campinas, v.10, n.2, p.186-202, jun. 

Almeida, M. E. B.; Prado, M. E. B. (2008). A formação de educadores em serviço com 

foco nas práticas escolares com o uso do laptop educacional em uma escola 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
261 

pública. In: XIX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 2008, Fortaleza. 

Sbie Tecnologia e educação para todos. Fortaleza: Universidade Federal do 

Ceará. 

Almeida, M.E.B.; Prado, M.E.B.B.P. (2011). O computador portátil na escola: mudanças 

e desafios nos processos de ensino e aprendizagem. São Paulo: Avercamp 

Bagatini, F.M. (2011). A integração das tecnologias de informação e comunicação ao 

ensino e aprendizagem de língua estrangeira – inglês. In: Almeida, M.E.B.; 

Prado, M.E.B.B.P. O computador portátil na escola: mudanças e desafios nos 

processos de ensino e aprendizagem. São Paulo: Avercamp. 

Cervo, A.L.; Bervian, P.A. (1996). Metodologia Científica. São Paulo: Makron Books.  

Hernandez, F. (1998). A organização do currículo por projetos de trabalho. Porto 

Alegre: Artes Médicas. 

Mendes, M. (2008). Introdução do laptop educacional em sala de aula: indícios de 

mudanças na organização e gestão de aula. Dissertação de Mestrado. 

Educação: Currículo, PUC-SP. 

Miranda, L. de; Hornung, H. H.; Solarte, D. S. M.; Romani, R.; Weinfurter, M. R.; Neris, 

V. P. de A.; Baranauskas, M. C. C. (2007). Laptops Educacionais de Baixo Custo: 

Prospectos e Desafios. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

– SBIE, Mackenzie, São Paulo. 

Oliveira, M.E.S. A perspectiva do uso do computador no curso de biologia. In: Almeida, 

M.E.B.; Prado, M.E.B.B.P. (2011). O computador portátil na escola: mudanças e 

desafios nos processos de ensino e aprendizagem. São Paulo: Avercamp.  

Prado, M.E.B.B.P. (2003). Educação a distância e formação do professor: 

redimensionando concepções de aprendizagem. Tese de Doutorado. Educação: 

Currículo, PUC-SP. 

Prado, M.E.B.B.; Almeida, M.E.B. (2009). Formação de educadores: fundamentos 

reflexivos para o contexto da educação a distância. In: Valente, J.A.; 

Bustamante, S.B.V. Educação a distância: prática e formação do professor 

reflexivo.  São Paulo, Avercamp, p. 65-80. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
262 

Valente, J.A (1999). O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: 

UNICAMP-NIED. 

Valente, J.A.; Almeida, F.J. (1997). Visão Analítica da Informática na Educação: a 

questão da formação do professor. In: Revista Brasileira de Informática na 

Educação, Sociedade Brasileira de Informática na Educação, nº 1, pp. 45-60. 

  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
263 

APRENDER SEM PAPEL 

CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA DISCIPLINA DIGITAL 

 

Magna Raquel Teixeira Freire, José Reis Lagarto 
 

Universidade Católica Portuguesa 
 

mgn@sapo.pt; jlagarto@ucp.pt  

 

 

Resumo 
Neste estudo pretendeu-se implementar uma disciplina, durante um ano letivo, sem recorrer à 
utilização de papel, utilizando apenas o computador como ferramenta de apoio à 
aprendizagem. A disciplina escolhida foi Tecnologias da Informação e Comunicação do 10º ano 
e como plataforma de suporte ao processo de ensino/aprendizagem utilizou-se o Moodle 
(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), para disponibilizar materiais de 
apoio à disciplina, em texto e vídeo, bem como fichas de exercícios e testes de avaliação. 
O objetivo principal do estudo foi avaliar se é possível aprender sem utilizar papel, apenas 
recorrendo a materiais em formato digital, compreendendo, assim, as vantagens, 
desvantagens e constrangimentos desse processo de ensino/aprendizagem bem como a 
motivação que os alunos sentem com esta metodologia. 
Para a execução do estudo optou-se por uma metodologia qualitativa, do tipo Investigação - 
Ação, uma vez que a prática docente requer uma reflexão sobre a ação, permitindo, deste 
modo, efetuar as adequações que sejam necessárias à melhoria do método de ensino. A 
investigação dividiu-se em dois ciclos sendo que no final de cada um foi aplicado um 
questionário com vista a aferir as opiniões dos alunos sobre o método de ensino. Foram 
também registadas, numa grelha de observação diária, algumas informações pertinentes, 
relacionadas com as reações observáveis dos alunos durante as aulas. 
As conclusões conseguidas demonstraram que os alunos não só conseguiram aprender usando 
apenas os recursos digitais, isto é, sem utilizar papel, como também essa aprendizagem foi 
realizada com êxito, uma vez que a disciplina em estudo obteve uma média das notas superior 
às outras disciplinas da turma, quando comparados os resultados dos alunos no 2º Período. Os 
alunos mostraram-se também mais motivados nas aulas e referiram que aprendem melhor 
com os recursos informáticos, dando especial importância aos vídeos de apoio. 
Palavras chave: Digital, tecnologia, aprendizagem, alunos, currículo, ensino. 
 

Abstract 
 
In this study it was intended to implement a course during an academic year without the use 
of paper, using only the computer as a tool to support learning. The chosen course was the 
10th Communication and Information Technologies, and to aid the teaching/learning process it 
was used the Moodle platform (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), 
delivering the supporting audio and video content for the course, as well form exercises and 
assessment tests. 
The main objective of the study was to evaluate if it is possible to learn without using paper, 
using only materials in digital format, as well to evaluate the advantages, disadvantages and 
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constraints of that process of teaching/ learning well as the motivation that students feel with 
this methodology. 
To implement the study a qualitative methodology was used, specifically the Action-Research 
method, as teaching requires thought over the events in class, allowing this way to adapt in 
order to improve the teaching method. The study was divided into two research cycles and at 
the end of each, was applied a questionnaire aimed at measuring the opinions of the students 
about the teaching method. Pertinent information was recorded into a daily observation grid, 
consisting in the observable student reactions during class. 
The findings obtained demonstrated not only that students could learn using only digital 
resources, that is, without using paper, but also that this learning method was successful, since 
the discipline under study obtained a grade average higher than the other disciplines class, 
when comparing student results in the 2nd period. The students were also more motivated in 
classes and said they learn better with the computer resources, giving special emphasis on 
video support. 
Keywords: Digital, technology, learning, students, curriculum, education. 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Sociedade da Informação 

Atualmente vivemos numa sociedade caracterizada pela crescente utilização e dependência da 

tecnologia. As mais variadas atividades do dia-a-dia encontram-se otimizadas com a utilização 

dos computadores interligados através das tecnologias da comunicação, mais precisamente as 

redes e a Internet. Segundo Lagarto (2008), a sociedade da informação tem como 

características principais a superabundância e a instantaneidade. Esta chega-nos em grandes 

quantidades e quase “em cima do acontecimento”. Milhões de páginas, artigos, notícias, 

vídeos são disponibilizados online e qualquer utilizador, com o mínimo de conhecimentos 

informáticos, pode ter acesso aos mesmos. 

Segundo Castells (1996/1999) uma das características da sociedade da informação é a 

penetrabilidade das novas tecnologias, onde todos os processos da nossa existência individual 

e coletiva são moldados pelo meio tecnológico. Quem não dominar a tecnologia torna-se info-

excluído 

1.2. Alunos – Nativos Digitais 

Os nossos alunos nasceram nesta realidade, rodeados de computadores, Internet, telemóveis, 

televisão, jogos, entre outros. Como tal caracterizam-se por não usarem papel mas antes o 

computador. Prensky (2001) designa-os por nativos digitais. Segundo este autor, os jovens 

mudaram radicalmente e não são mais as pessoas para as quais o nosso sistema educacional 

foi concebido. 
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Os nativos digitais passam em média 10 mil horas das suas vidas a jogar vídeo jogos, 20 mil 

horas a ver TV e apenas cerca de 5 mil a ler. Segundo Prensky (2001), são “falantes digitais” da 

linguagem digital dos computadores, vídeo jogos e Internet. Mas então como se designam as 

restantes pessoas, que não nasceram na era da informação? Prensky (2001) define-os como 

Imigrantes Digitais. Estes, embora tenham nascido fora da era da informação, foram 

“imigrados” para a mesma, tentando adaptar-se a este novo ambiente e aprendendo a usar as 

tecnologias. Várias são as diferenças entre os imigrantes e os nativos digitais. Os primeiros não 

confiam totalmente na tecnologia, usando sempre uma alternativa à mesma, como, por 

exemplo, imprimir um email, confirmar telefonicamente uma mensagem da Internet. 

Basicamente, as diferenças residem no facto de os imigrantes digitais preferirem o papel e os 

nativos digitais a tecnologia. Os imigrantes leem um livro em papel ou imprimem um 

documento, os nativos leem através de dispositivos eletrónicos como o telemóvel ou 

computador. Os imigrantes usam uma agenda em papel, os nativos utilizam o telemóvel, para 

armazenar contactos e compromissos. Enquanto os nativos digitais possuem a capacidade de 

receber a informação rapidamente e desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo, os 

imigrantes digitais não as possuem nem tão pouco as valorizam. 

Tudo isto leva-nos ao problema atual da educação: como vão os professores, imigrantes 

digitais, promover a aprendizagem dos alunos, um conjunto de pessoas que fala uma 

linguagem diferente, os nativos digitais? Quem se deve adaptar? É óbvio que os nativos digitais 

não vão retroceder no seu desenvolvimento, até porque acompanham mais facilmente o 

evoluir da sociedade. Resta à escola e professores adaptar os conteúdos e métodos de ensino 

tradicionais à linguagem dos nativos digitais.  

1.3. O Livro – do papel ao digital 

Mesquita e Conde (2008) definem livro como um registo gráfico, não periódico, capaz de ser 

estudado ou interpretado e com profunda significação cultural. O primeiro livro a ser impresso 

foi a “Bíblia de Gutenberg” em 1450. Outros o seguiram como “Recuyell of the Histories of 

Troye”, o primeiro livro impresso em língua Inglesa (1475) e a primeira edição de “Geografia”, 

em 1477, sendo o primeiro livro ilustrado a ser impresso. 

A evolução dos livros tornou-os cada vez mais atrativos, portáteis e económicos, o que levou o 

seu acesso a ser alargado a todas as pessoas. Com o aparecimento das tecnologias 

computacionais e multimédia, surge o livro digital ou e-book. O livro impresso passa a ser 

também disponibilizado em formato digital e pode ser acedido através da Internet, CD ou DVD. 

Segundo Mesquita e Conde (2008) os e-books ou electronic books são publicações digitais e 
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estão disponíveis na Web, em vários formatos, que podem ser descarregados para o 

computador através de downloads. Esta evolução do livro resulta da sua adaptação à realidade 

atual, à sociedade da informação e à difusão do digital. Hoje encontramos muitos 

equipamentos, para além do computador, que permitem guardar, ler e até anotar os e-books. 

Mas a questão coloca-se: poderão mesmo os livros digitais ter vantagens em relação aos 

tradicionais? Muitas pessoas ainda resistem a esta tendência. Uns afirmam que ler no 

computador é mais difícil do que no papel, que o papel é mais fácil de transportar e não 

necessita de energia elétrica. Tudo isso é verdade mas se pensarmos que o livro digital suporta 

conteúdos multimédia, permite efetuar pesquisas e utilizar hipertexto, as desvantagens 

apontadas tornam-se eventualmente insignificantes. A acrescentar a isto juntamos o facto de 

um e-book reader, PDA ou computador poder armazenar dezenas e até centenas de livros, ou 

seja, é possível ter uma biblioteca a pesar apenas 150g e com possibilidade de efetuar 

pesquisas praticamente instantâneas. 

1.4. Desafios à escola – Novas formas de aprender 

A constante evolução da sociedade faz com que a escola tenha que se adaptar à mesma. A 

escola não pode ficar alheia a este novo mundo digital correndo o risco de se constituir um 

mundo à parte, velho e antiquado, onde os alunos não se revejam nem se sintam realizados. 

Segundo Carneiro (2001), as escolas, e os sistemas educativos no seu todo, enfrentam o 

fantástico desafio de reinventar os currículos de modo a dar resposta às necessidades de um 

novo mundo e à formação de estruturas humanas multiculturais. É necessário que a escola se 

adapte à realidade atual e que cative os alunos. Como afirma Dias de Figueiredo (2003), é 

preciso uma educação que contribua para que os jovens aprendam a desejar aprender e a 

construir, reflexiva, individual e coletivamente, o seu conhecimento. 

1.5. As TIC em Portugal 

Em Portugal, assistimos a um crescente esforço para que cada aluno tenha acesso a um 

computador pessoal (portátil) com ligação à Internet e o utilize como instrumento de 

aprendizagem. O recente programa e-escolas, integrado no PTE (Plano Tecnológico da 

Educação) teve essa mesma missão que consistia em dotar cada aluno de um computador com 

acesso à Internet em condições vantajosas. A sua implementação tem sido bem sucedida 

sendo que o ponto da situação atual é de mais de 1 milhão e 350 mil computadores entregues, 

no âmbito dos projetos e.escola, e.professor e e.oportunidades. Foram ainda entregues mais 

de 600 mil computadores através do projeto e.escolinha. Nas escolas foram entregues cerca 
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de 111 mil computadores com o objetivo de atingir o rácio de dois alunos por computador 

(Dados retirados de http://www.pte.gov.pt/pte/PT/index.htm em 28.Julho de 2011). 

Se o computador é um instrumento de aprendizagem, porque não substituir os tradicionais 

instrumentos (livro, caderno) pelo computador? Porque não implementar uma prática letiva 

onde o computador é a principal ferramenta de apoio ao ensino/aprendizagem sendo utilizada 

não apenas para o professor expor os conteúdos mas também para os alunos aprenderem de 

forma autónoma, acedendo aos conteúdos em formato digital, registando apontamentos nos 

mesmos, realizando os exercícios e tarefas escolares, fazendo, deste modo, uso das diversas 

ferramentas digitais que permitem a integração de conteúdos multimédia e partilha com o 

professor? Um livro serve como apoio à disciplina na medida em que possui os conteúdos da 

mesma e os respetivos exercícios. Um computador também pode ter a mesma função: conter 

os conteúdos da disciplina e os exercícios práticos. Um caderno serve para o aluno registar 

apontamentos sobre a matéria e efetuar trabalhos e exercícios. No computador o aluno 

também pode guardar apontamentos e efetuar exercícios. Esses trabalhos ou exercícios 

podem ser feitos recorrendo a outro tipo de conteúdos, nomeadamente multimédia, de forma 

colaborativa e rapidamente disponibilizados ao professor, ficando o aluno com uma cópia do 

mesmo. 

Segundo Ana Almeida (2009) o “Manual escolar do futuro deverá ser digital”; refere, também, 

esta autora que “as crianças vão deixar o papel e o lápis em casa e ir de computador para a 

escola e não será num futuro tão longínquo assim”. É com base nesta ideia que se justifica o 

presente estudo. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Finalidades do estudo 

Este estudo, de carácter qualitativo, pretendeu demonstrar que é possível aprender apenas 

com o recurso do computador e sem utilizar recursos em papel como o tradicional caderno, 

livro e fichas de trabalho ou avaliação em papel. A principal questão da investigação foi: 

É possível aprender sem usar materiais de apoio às aulas (livro, caderno, 

fichas de trabalho, entre outros) em papel? 

 

 

Dentro desta questão surgem várias sub-questões: 

http://www.pte.gov.pt/pte/PT/index.htm
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 É possível criar e lecionar uma disciplina onde os alunos aprendam apenas com 

recurso ao computador, não usando livros nem cadernos em papel? 

 Quais são as vantagens e desvantagens da aprendizagem sem usar papel? 

 Como aprendem os alunos, utilizando apenas conteúdos digitais? 

 Quais são os constrangimentos que ainda existem a esta aprendizagem? 

 Como reagem os alunos a este tipo de aprendizagem? 

 Que motivação permitem os conteúdos digitais? 

2.2. Modelo Investigação-Ação (IA) 

Este estudo enquadra-se na metodologia qualitativa, uma vez que os objetos de estudo serão 

as aprendizagens e reações dos alunos e como tal difíceis de quantificar. A atividade docente é 

uma prática reflexiva onde mediante as suas ações e estratégias são efetuadas análises e 

aperfeiçoamentos.  

Segundo Simões (1990) a Investigação-Ação possui como características o facto de ser 

situacional, pois refere-se a diagnosticar e a resolver um problema num determinado 

contexto, é participativa, uma vez em que os próprios práticos são executores da pesquisa. É, 

ainda, auto-avaliativa uma vez que as modificações efetuadas são alvo contínuo de avaliação. 

Este facto faz com que ela tenha um carácter em espiral. 

Posto isto, a “Investigação-Ação” foi a metodologia escolhida para este estudo, uma vez que 

conjuga o investigar e refletir sobre a ação dentro do contexto em que se desenrola, sendo 

este contexto um processo dinâmico e passível de alterações consoante os resultados.  

2.3. Instrumentos de recolha de dados 

Neste estudo foram utilizados como instrumentos de recolha de dados, o questionário e uma 

grelha de observação. No início do ano letivo foram aplicados dois questionários, usando para 

isso o sítio da disciplina em Moodle, com o intuito de caracterizar a turma e diagnosticar os 

conhecimentos prévios dos alunos. No decorrer do estudo, mais precisamente no final de cada 

ciclo, foram utilizados dois questionários para aferir a aceitabilidade e constrangimentos ao 

método de ensino. Para além dos questionários foi também diariamente preenchida uma 

grelha de observação onde ficavam registadas as reações pertinentes, divididas em dois 

grupos: aprendizagem e motivação. Essa grelha foi posteriormente analisada em cada ciclo do 

estudo.  
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2.3.1. Questionário 

Para a recolha de dados pessoais, avaliação de diagnóstico inicial e ainda para verificar a 

aceitabilidade do método de ensino aplicado, usou-se o questionário. Este tem como 

vantagem o facto de poder ser aplicado a toda a turma, de forma rápida e simples através da 

plataforma Moodle. Estes questionários foram de tipo misto, onde se utilizou, quando possível, 

perguntas do tipo semi-aberto e fechado. No caso das perguntas do tipo fechado, a escala 

adotada foi em alguns casos a de tipo Likert de 5 pontos ou então as opções “sim” e “não”. 

Apenas o teste de diagnóstico foi elaborado tendo por base um questionário pré-existente no 

manual da disciplina (Tecnologias da Informação e Comunicação 10º ano da Texto Editores). 

Os restantes questionários foram elaborados na sua totalidade pela investigadora, tendo em 

conta as questões de investigação e o objeto em estudo. Para validação dos mesmos foi 

pedida a opinião a vários professores, os quais já disponham de mestrado na área. 

O primeiro questionário aplicado destinou-se à caracterização da turma e como tal dividiu-se 

em quatro categorias: dados pessoais do aluno; situação familiar do mesmo; relação entre o 

aluno e a escola e finalmente como o aluno se relaciona com a informática. O segundo 

questionário, constituiu um teste de diagnóstico com o intuito de aferir os conhecimentos 

prévios dos alunos em informática.  

No questionário aplicado no final do 1º Ciclo, pretendeu-se conhecer as opiniões dos alunos 

face à metodologia adotada. Assim este dividiu-se em quatro partes onde na primeira os 

alunos eram questionados sobre a sua opinião face à aprendizagem sem papel. Na segunda 

parte era pedido aos mesmos a opinião sobre o sítio da disciplina e na terceira parte a opinião 

sobre a importância dos vários tipos de conteúdos e ferramentas integrados nesse mesmo 

sítio. A última parte do questionário referia-se à opinião dos alunos sobre a dropbox. 

O último questionário, aplicado no final do 2º ciclo, dividiu-se em três partes, sendo duas delas 

semelhantes ao questionário anterior. Na primeira parte foi pedido aos alunos para responder 

a perguntas relacionadas com a sua opinião relativamente à disciplina. Na segunda parte 

questionou-se novamente a opinião dos alunos face à aprendizagem sem papel e na terceira e 

última parte foi pedido aos alunos a opinião sobre o sítio da disciplina. 
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2.3.2. Observação Participante 

Neste estudo, a observação do investigador foi do tipo participante, na medida em que este foi 

simultaneamente o professor e o observador da amostra, participando e intervindo nas suas 

ações. 

Para o registo desta observação foi elaborado um instrumento que constituiu uma grelha de 

observação diária, onde vários itens eram preenchidos, registando comportamentos e atitudes 

que demonstravam a motivação e aprendizagem dos alunos. Outras observações pertinentes e 

não categorizadas previamente também foram registadas.  

 

3. ANÁLISE DE DADOS 

3.1. Observação das aulas: atitudes e comportamentos dos alunos 

Para aferir a motivação e aprendizagem dos alunos nas aulas, elaborou-se a tabela 

mencionada anteriormente, com vários parâmetros onde se registou o número de alunos que 

demonstraram esses comportamentos. Os itens foram divididos em duas categorias principais 

referentes à motivação e aprendizagem dos alunos. Na tabela seguinte é possível visualizar um 

resumo dos resultados obtidos com a observação de cada um dos parâmetros em ambos os 

ciclos do estudo: 

Tabela 1 - Resumo dos resultados da grelha de observação 
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3.1.1. Motivação 

Com base na grelha de observação, verificou-se que os alunos estiveram motivados para a 

disciplina, uma vez que a sua pontualidade verificou-se na maior parte da turma, bem como a 

participação e atenção à explicação do professor. A consulta dos materiais online foi um ponto 

muito heterogéneo mas que também se manifestou na maior parte da turma. Os pontos 

referentes a comportamentos “negativos” como distração com outros sítios, barulho, agitação 

e indisciplina obtiveram valores relativamente baixos, comparados aos outros itens, sendo que 

na sua maioria diminuíram no 2º ciclo da investigação. 

 

3.1.2. Aprendizagem 

Analisando os parâmetros referentes à aprendizagem, verificou-se que quase sempre todos os 

alunos concluíam corretamente as tarefas propostas, sendo que no geral demonstravam 

autonomia na execução das mesmas. No geral a maior parte dos alunos teve facilidade em 

perceber os conteúdos das aulas.  

 

3.2. Análise do questionário do 1º ciclo da IA 

No final do 1º ciclo do estudo, foi aplicado um questionário através do sítio da disciplina. Este 

dividiu-se em quatro partes essenciais onde se pretendeu aferir desde a opinião dos alunos 

face ao método de aprendizagem utilizado, acerca do sítio da disciplina e dos conteúdos lá 

disponibilizados, até às questões sobre a utilização da dropbox. 

3.2.1. Opinião dos alunos face à aprendizagem sem papel 

A maior parte dos alunos, 57%, considerou que a disciplina de TIC teve um nível de dificuldade 

razoável, tendo os restantes a considerado fácil. 

Cerca de 80%, afirmou que a aprendizagem não seria melhor se fossem utilizados materiais em 

papel. Apenas um aluno, que corresponde a 7% dos alunos, referiu que seria melhor ter 

materiais em papel, devido ao facto de não dispor de computador em casa para estudar, como 

podemos verificar no gráfico seguinte: 
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Gráfico 1 - Acha que a sua aprendizagem seria melhor se fossem utilizadas fichas e materiais 
de apoio em papel 

 

Nenhum aluno considerou que seria melhor para a aprendizagem a utilização de um caderno 

para tirar apontamentos. Grande parte dos alunos( 93%), considerou que o método de ensino, 

sem papel e com conteúdos online, aumentou a sua motivação na disciplina, sendo que os 

restantes 7%, 1 aluno, afirmaram não saber se aumentou ou não a sua motivação, como 

podemos verificar no seguinte gráfico:  

Gráfico 2 - O método de ensino (sem papel e com conteúdos online) aumentou a sua 
motivação para a disciplina? 

 

A maior parte dos alunos referiu que aprende melhor com os recursos informáticos e 64% 

considerou que deveriam ser utilizados nas aulas das outras disciplinas como Português e 

Francês. Três alunos responderam mesmo que os recursos informáticos deveriam ser 

utilizados em todas as disciplinas. 

3.2.2. Opinião (dos alunos) sobre o sítio da disciplina 

Quando questionados sobre a utilidade do sítio da disciplina, 43% da turma considerou-o 

muito útil e outra percentagem equivalente considerou-o útil. Cerca de 14% dos alunos 

consideraram-no indispensável. A navegação no sítio foi considerada muito fácil por 43% da 

turma e pelos restantes, em número equivalente, foi considerada fácil e razoável. Apenas 14% 

da turma já conhecia a plataforma moodle, na qual o sítio da disciplina foi implementado. 
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3.2.3. Importância dos conteúdos e ferramentas integrados no sítio da 

disciplina 

Os textos de apoio disponíveis no sítio foram considerados muito importantes por 64% dos 

alunos, tendo os restantes afirmado que estes conteúdos foram importantes. Quanto aos 

vídeos, foram considerados importantes por 50% da turma e 43% considerou-os muito 

importantes. Um aluno, 7%, referiu mesmo os vídeos como sendo indispensáveis. 

A maior parte da turma considerou a entrega do teste, através do sítio da disciplina, muito fácil 

ou fácil. No geral, o balanço efetuado ao sítio da disciplina foi bom, sendo que 50% da turma 

considerou-o muito bom e 29% disse mesmo ser Excelente. 

3.2.4. Opinião e Utilização da Dropbox pelos alunos 

Cerca de 60% dos alunos considerou a dropbox muito útil para armazenamento e partilha de 

ficheiros, enquanto 29% afirmou mesmo que esta é indispensável. Grande parte da turma, 

86%, ficou a conhecer a dropbox com esta disciplina e, se não a utilizassem, como alternativa 

usariam pen para guardar os trabalhos.  

 

4. INTERPRETAÇÃO DE RESULTAODS 

Este estudo procurou verificar se é possível aprender utilizando como principal ferramenta de 

aprendizagem apenas o computador.  

Será possível aprender com o computador? 

No decorrer das aulas foi possível verificar através da forma como os alunos realizavam os 

exercícios, que estes efetivamente aprendiam usando como suporte de aprendizagem o 

computador. Com base nas classificações dos alunos no 2º período na disciplina de TIC, e 

quando comparadas com as outras disciplinas, concluiu-se que foi possível aprender através 

do computador e que essa aprendizagem fora de qualidade uma vez que as classificações dos 

alunos foram muito boas na disciplina em estudo. 

 

4.1.  É possível criar e lecionar uma disciplina onde os alunos aprendam apenas 

com recurso ao computador, não usando livros nem cadernos em papel?  

Este estudo procurou verificar se é possível aprender sem usar materiais de apoio às aulas em 

papel. O material de apoio às aulas era colocado na plataforma moodle e os exercícios 

efetuados pelos alunos eram armazenados na dropbox. Inicialmente os alunos mostraram-se 
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um pouco surpresos mas aos poucos habituaram-se ao método de aprendizagem tornando-se 

cada vez mais autónomos. Embora para apoio ao último teste (no 3º período) tenha sido 

disponibilizado material em papel, durante o 1º e 2º períodos este não foi utilizado e as notas 

dos alunos foram positivas e, como foi referido anteriormente, no 2º período quando 

comparadas com as outras disciplinas, as notas foram melhores na disciplina de TIC. 

4.2. Quais são as vantagens e desvantagens da aprendizagem sem uso do papel? 

As vantagens desta aprendizagem, sem papel, foram sobretudo a motivação que os alunos 

sentem em usar as tecnologias uma vez que gostam das mesmas, a possibilidade de aprender 

através de conteúdos multimédia como vídeo, áudio e até utilizar materiais interativos. Outra 

vantagem é o facto de o aluno não ter que trazer material para a disciplina, uma vez que a sala 

dispõe de computadores onde podem aceder a tudo o que necessitam. O acesso aos 

conteúdos em casa, no caso de o aluno não ter possibilidade de ir à aula é também uma das 

grandes vantagens.  

Outra característica importante de verificar é a de que, usando os materiais em formato digital 

em detrimento do suporte em papel, a qualidade de imagem visualizada nas fichas era muito 

melhor e ainda permitia o uso da cor, o que não seria possível nas fotocópias que geralmente 

são a preto e branco.  

Também um facto interessante de se verificar, embora não fizesse parte das questões de 

investigação, é que poupou-se muito dinheiro em fotocópias. Tendo em conta o custo de cada 

fotocópia, em vigor no presente ano letivo na escola, poupou-se cerca de 7,55€ por aluno. Se o 

mesmo método de ensino fosse aplicado a todas as turmas de TIC do 10º ano, a escola 

pouparia no total 362,40€. Este valor poderia ser utilizado, por exemplo, para a compra de um 

projetor de vídeo. 

A principal desvantagem deste tipo de aprendizagem é o facto de os alunos ficarem 

dependentes da tecnologia para estudar e aprender. Infelizmente, por vezes, aconteceram 

situações de alunos aos quais o computador avariou ou que nem sempre tinham acesso ao 

computador para estudar.  

4.3. Como aprendem os alunos, utilizando apenas conteúdos digitais? 

A aprendizagem dos alunos  nas aulas foi visível através da forma como realizavam as 

actividades e tarefas das aulas e das dificuldades que demonstravam na sua execução. Através 

dos valores registados na grelha de observação diária, na categoria de aprendizagem, é 

possível verificar que na sua maioria os alunos demonstraram facilidade e autonomia na 
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execução das tarefas das aulas e quase todos as concluiam correctamente. A maior parte da 

turma demonstrou facilidade em perceber os conteúdos durante as aulas. 

4.4. Quais são os constrangimentos que ainda existem a esta aprendizagem? 

Existem ainda alguns constrangimentos a este método de ensino como o facto de estar 

dependente do acesso ao computador, à Internet e ao tipo de ligação. Por vezes tornava-se 

muito difícil para os alunos visualizar os vídeos porque a ligação à Internet estava demasiado 

lenta. O envio dos trabalhos para a dropbox, especialmente no 3º Período quando os ficheiros 

eram maiores, por vezes tornava-se moroso. Notou-se ainda, embora mais inicialmente, 

alguma dificuldade para os alunos conseguirem visualizar em simultâneo o enunciado das 

fichas de exercícios e o programa onde iam efetuar a resolução.  

Tudo isto pode ser ultrapassado com a evolução tecnológica, nomeadamente com o aumento 

da velocidade da ligação à Internet, previsto para o próximo ano letivo na escola onde se 

desenvolveu o estudo, e ainda com a aquisição de ecrãs em formato 16:9, que permitem a fácil 

visualização de janelas de dois programas em simultâneo, lado a lado.  

Outro constrangimento verificado, e que foi superado no 2º ciclo do processo de Investigação 

Ação com a utilização de enunciado em papel nos testes, foi a necessidade de os alunos terem 

um papel com a nota para a “comprovar” aos pais. 

4.5. Como reagem os alunos a este tipo de aprendizagem? 

No início do ano letivo os alunos mostraram-se um pouco apreensivos e surpresos com o facto 

de não ser utilizado papel na aula. No entanto, com o desenrolar das aulas foram-se 

adaptando ao sítio da disciplina e aos conteúdos e fichas em formato digital e gostaram. No 

final do 1º ciclo, quando questionados se achavam necessária a utilização de caderno em 

papel, 71 % dos alunos respondeu não ser necessário e quando questionados porquê, algumas 

das respostas foram: 

 “O computador facilita as coisas” 

 “Temos um site só nosso. Posso utiliza-lo em casa, é como se fosse um 

caderno.” 

 “Porque nós temos no computador tudo apontado!” 

 “porque não é necessário utilizar caderno para não fazer peso” 

 “É mais prático usar o computador” 
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4.6. Que motivação permitem os conteúdos digitais? 

Analisando a grelha de observação diária da disciplina, foi possível verificar que os valores 

obtidos na categoria da motivação foram positivos, nomeadamente pela pontualidade (entre 

3,50 e 3,77) e atenção à explicação do professor (3,00 pontos). Quando questionados sobre se 

“O método de ensino (sem papel e com conteúdos online) aumentou a sua motivação para a 

disciplina?”, no questionário de final do 1º ciclo, à excepção de um aluno que respondeu “não 

sei”, todos os alunos afirmaram que se “sentem motivados quando utilizam conteúdos 

digitais”. Houve mesmo uma aluna que no final do ano letivo afirmou: “Professora, este ano foi 

o primeiro ano em que gostei de TIC!”. 

 

5. CONCLUSÕES 

 
Durante um ano letivo, procurou-se lecionar uma disciplina, nomeadamente TIC ao 10º ano, 

sem utilizar como instrumentos de aprendizagens materiais em papel. A sala onde foi 

desenvolvido o estudo era uma sala de informática e como tal os alunos tinham sempre acesso 

aos computadores, com acesso à Internet. Sendo a investigadora a própria professora da 

turma foi possível registar diariamente observações pertinentes para responder às questões 

de investigação, bem como aplicar outros instrumentos de investigação como questionários. 

A observação feita nas aulas permitiu verificar, através do modo como os alunos realizavam 

exercícios e outras atividades, que estes efetivamente aprendiam usando como suporte de 

aprendizagem o computador. 

Conclui-se, pela observação e pelos dados recolhidos através dos diferentes instrumentos de 

recolha, que os alunos da turma ficaram mais motivados e aprenderam com sucesso quando 

utilizam os recursos informáticos. Não sentiram necessidade do manual ou do caderno em 

papel, uma vez que dispunham dos conteúdos e apontamentos no sítio da disciplina e no 

armazenamento online, neste caso a dropbox.  

No entanto, nas escolas, a tecnologia tem que estar ainda mais difundida e com melhor 

qualidade em alguns dos casos, para permitir um maior sucesso desta forma de aprendizagem. 
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Resumo 
 

O presente trabalho versa sobre uma pesquisa de Mestrado que tem como objetivo investigar 
as potencialidades didático-pedagógicas dos Blogs em uma Comunidade de Prática Virtual, em 
busca de respostas para a questão da pesquisa: Quais são as possíveis potencialidades 
didático-pedagógicas das redes comunicativas– Blogs – em uma Comunidade de Prática 
Virtual? A pesquisa foi pautada nos pressupostos da pesquisa qualitativa com abordagem 
netnográfica, a qual permite o estudo das inter-relações existentes na Internet. O cenário para 
investigação e constituição dos dados foi por meio do Curso de Extensão intitulado: “A 
utilização dos Blogs como recurso pedagógico na Educação Matemática”, no qual as autoras 
atuaram como professoras do Curso. O Curso foi a distância e teve como plataforma EaD o 
próprio Blog do Curso. O Curso abordou a inserção das TIC – Tecnologias da Informação e 
Comunicação – no contexto da Educação Matemática, a partir de reflexões teórico-
metodológicas sobre teóricos e pesquisadores, que abordam as TIC na Educação. As Categorias 
de Análise desta pesquisa foram descritas da seguinte forma: Categoria 1: Blog – como um 
espaço formativo; Categoria 2: A prática do Professor de Matemática; Categoria 3: 
Aprendizagem socialmente compartilhada. Pela análise dos dados da pesquisa, podemos 
afirmar que em nosso Curso observamos momentos que puderam ser caracterizados como 
uma Comunidade de Prática, no contexto virtual dos Blogs. 
 
Palavras-chave: Blog. Comunidade de Prática, Matemática, Formação de Professores, 
Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho apresenta a utilização de uma comunidade virtual – Blogs – em 

processos de formação de Professores de Matemática. A questão norteadora desta 

pesquisa pode ser descrita como: Quais são as possíveis potencialidades didático-

pedagógicas das redes comunicativas – Blogs – em uma Comunidade de Prática 

Virtual? 

mailto:lem.prof.maria.angela@gmail.com
mailto:misk@rc.unesp.br
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O desenvolvimento deste estudo mostra a investigação de trabalhos acadêmicos que 

abordam temas como as TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), a 

Comunidade de Prática e a Formação de Professores de Matemática.  

Parafraseando Kenski (1998), as transformações tecnológicas da atualidade conferem 

novos ritmos e dimensões às tarefas de ensinar e aprender.  

 

2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA E AS TECNOLOGIAS DA  

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

O diagrama (figura 1) mostra como as Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC 

– estão presentes no processo de formação de professores de Matemática, inter-

relacionando aspectos característicos das Comunidades de Prática, com as 

comunidades – Blogs –, no processo de formação continuada de professores. 

A formação de professores vem sofrendo mudanças, devido às diversas 

transformações presentes na sociedade atual e às novas exigências sociais que se 

refletem nas práticas pedagógicas e na ação do professor no seu cotidiano, exigindo 

uma prática que atenda às novas necessidades profissionais, sociais, políticas e 

culturais. D`Ambrosio (1993) destaca que o futuro professor de Matemática deve 

aprender novas ideias matemáticas de forma alternativa, envolvendo a investigação, a 

resolução de problemas e as aplicações. Essa formação inicial deve permitir ao 

professor ser crítico de sua própria prática e consciente de suas futuras 

responsabilidades na formação matemática dos alunos. 

Após essa formação, o professor necessita constantemente de atualização, seja por 

meio de cursos de Extensão, seja por Especialização, Mestrado, Doutorado, Pós-

Doutorado, entre outros. Essa atualização, também chamada de Formação 

Continuada, pode ocorrer no contato entre os pares, em reuniões ou em grupos de 

estudos.  

Miskulin (2008) aponta a importância de o educador matemático utilizar as TIC na sua 

prática docente, pois: 

 

o desenvolvimento tecnológico proporciona uma nova dimensão ao 
processo educacional, a qual transcende os paradigmas ultrapassados do 
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ensino tradicional, pontuado pela instrução programada, transmissão de 
informações, “treinamento” do pensamento mecânico e desenvolvimento 
de estratégias de resolução de problemas, priorizando a memorização de 
algoritmos. Essa nova dimensão prioriza um novo conhecimento que 
considera o desenvolvimento do pensamento criativo como aspecto 
fundamental da cognição humana.  O educador matemático assume um 
papel fundamental, na medida em que compatibiliza os métodos de ensino 
e teorias de trabalho com as tecnologias de informação e comunicação, 
tornando as partes integrantes da realidade do aluno (MISKULIN, 2008, p. 
1). 

 

O uso criativo das TIC pode auxiliar os professores a desenvolverem metodologias 

diferenciadas de ensino e aprendizagem.  

Penteado (2004) sugere que as instituições de qualquer nível que visam a explorar as 

TIC, como recursos pedagógicos necessários e importantes à prática docente, além de 

possuir laboratórios equipados, precisam contar com especialistas e técnicos 

responsáveis pela manutenção dos equipamentos. Além disso, devem ajustar suas 

atividades de modo a permitir que os docentes frequentem cursos de capacitação 

correlatos em seu horário de trabalho e, principalmente, que tenham momentos de 

discussão e reflexão sobre assuntos pertinentes à sua prática. A autora afirma ainda 

que ações como essas poderiam garantir uma maior aproximação das TIC nas práticas 

dos professores. 

A Internet interconecta pessoas para os mais variados fins e tem contribuído para 

ampliar o acesso a dados. Kenski (2007) diz que “a Internet é o espaço possível de 

integração e articulação de todas as pessoas conectadas com tudo o que existe no 

espaço digital, o ciberespaço” (KENSKI, 2007, p.34).  

O professor, ao usar a Internet, tem a possibilidade de desenvolver um processo de 

ensino e aprendizagem de forma interativa. Assim, ressaltamos que é preciso estar 

ciente de que, com a internet, deparamo-nos com inúmeras possibilidades, desafios e 

incertezas.  

São muitas as atividades realizadas através da Internet, destacamos algumas que 

podem ser utilizadas didaticamente: as teleconferências, as videoconferências, os 

chats, os fóruns de discussão, os Blogs, entre outras.  
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3. BLOG 

Nesta pesquisa trazemos para nossas discussões a compreensão do ambiente virtual – 

Blog –, abordando um pouco de sua história, de seu conceito e de sua utilização no 

contexto educacional. 

A expressão weblog foi criada em dezembro de 1997 pelo norte americano Jorn Bayer. 

Os weblogs, chamados também de Blogs, são denominados diários virtuais, em que as 

pessoas escrevem sobre diversos assuntos. 

Em 1999, foram criados os primeiros serviços de weblogs, sistemas gratuitos ou de 

baixo custo, que facilitaram a disseminação da prática de Blog, por dispensarem 

conhecimentos técnicos especializados. 

Os Blogs se apresentam na forma de uma página web, que deve ser atualizada 

frequentemente. Os textos escritos nos Blogs são chamados de posts e só podem ser 

escritos pelo autor do Blog ou por uma lista de membros que ele autorize a postar 

mensagens. Esses textos são acompanhados de data e horário de postagem e têm um 

espaço para comentários, que pode ser escrito por qualquer pessoa, possibilitando 

assim discussão. Essas páginas textuais podem ser acompanhadas de imagens, sons e 

vídeos, de maneira dinâmica. Todas as configurações de um Blog podem ser alteradas 

pelo(s) autor(es) – é possível modificar o título, a forma de publicação, o formato, as 

cores, imagens, o endereço, enfim, o(s) autor(es) se tornam organizadores desse 

espaço virtual. 

Diante desses recursos, percebemos que o Blog pode se tornar um ambiente de ensino 

e aprendizagem, desde que os professores se apropriem da linguagem e explorem com 

seus alunos as várias possibilidades desse novo ambiente. 

Esse fato se tornou evidente no Curso de Extensão a Distância intitulado: “A Utilização 

de Blogs como Recurso Pedagógico na Educação Matemática”, o qual permitiu a coleta 

de dados, desta pesquisa. Outro aspecto importante que podemos destacar no Curso 

acima citado relaciona-se a Comunidades Virtuais como contextos propícios para a 

aprendizagem e o conhecimento compartilhados.  

As comunidades virtuais são espaços formados por grupos de pessoas no ciberespaço. 

Seu funcionamento está relacionado, em um primeiro momento, às redes de conexões 
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proporcionadas pelas TIC e, em um segundo momento, à possibilidade de, nesse 

espaço, pessoas com objetivos comuns se encontrarem, estabelecerem relações entre 

si e compartilharem experiências. 

Dentre as comunidades virtuais, encontramos comunidades cujo foco é a educação, a 

formação online, ou seja, as Comunidades Virtuais de Aprendizagem (CVA). 

Nesse sentido, uma Comunidade Virtual de Aprendizagem consiste na interação de 

alunos e professores envolvidos em um curso online, permitindo o compartilhamento 

de informações e conhecimentos. De acordo com Preece (2000, apud PALLOF e PRATT, 

2004, p.37), se os recursos utilizados online apresentarem apenas o objetivo de 

transmitir informação aos alunos, sem uma proposta explícita, a sala de aula online 

não se constituirá em uma comunidade de aprendizagem. Contudo, quando há 

incentivo no desenvolvimento da comunidade, a experiência educacional se tornará 

mais efetiva, pois, ao compartilharmos informações, interesses e conteúdos teórico-

metodológicos, estaremos propiciando aos participantes da comunidade a educação 

online. 

Uma das principais características da Comunidade Virtual de Aprendizagem é a 

colaboração. Segundo Miskulin, Penteado, Richit e Mariano (2011), 

A colaboração exerce na própria cultura docente um papel significativo 
quanto à reflexão sobre a constituição dessa cultura do “ser professor”, 
como uma de suas identidades apresentadas no próprio processo formativo. 
Colaborar compartilhando narrativas, fatos, problemas, experiências, 
anseios, expectativas, e história de aprendizagem revelam aspectos da 
prática docente de cada um e esse fato pode apresentar-se como de 
fundamental importância no processo de formação do professor que ensina 
Matemática. Ao teorizarmos a colaboração e a prática docente não 
podemos deixar de mencionar a virtualidade como um possível espaço 
formativo de colaboração entre professores. (MISKULIN, PENTEADO, RICHIT, 
MARIANO, 2011, p. 176) 

  

De acordo com esses autores, as Comunidades Virtuais de Aprendizagem permitem 

“comunicação, interação e colaboração frequentes entre alunos e professores em um 

curso a distância”, pois oferecem novas oportunidades para as pessoas 

compartilharem informações e experiências.  

As formas de comunicação disponíveis nas comunidades virtuais, como Bate-Papo 

(Chat), Fóruns, Correio Eletrônico, entre outros, são recursos fundamentais para serem 
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utilizados na prática docente, pois contribuem significativamente para o 

desenvolvimento da aprendizagem colaborativa em uma comunidade (PREECE, 2000, 

apud SILVA, 2007). 

Conforme Wenger (2001), Comunidades de Prática (CoP)  são grupos de pessoas que 

compartilham um objetivo comum e, através de uma interação constante, 

compartilham experiências e podem aprender colaborativamente. 

Em termos estruturais, Wenger (2001) considera que uma comunidade de prática 

possui três características: o domínio, a comunidade e a prática. Essas características 

são apresentadas pelo autor, da seguinte forma: 

O domínio é o que define a identidade de uma comunidade de prática, por meio de 

interesses, assuntos ou conhecimentos compartilhados. Dessa forma, os membros se 

comprometem ao domínio escolhido e compartilham as suas histórias e as suas 

experiências no domínio escolhido. 

A comunidade são grupos de pessoas que procuram interesses comuns, envolvendo-se 

em atividades conjuntas e discussões, nas quais podem compartilhar informações e 

aprendizagem. 

A prática é constituída por um repertório de ações compartilhadas, tais como: 

empenho conjunto, processos de resolver problemas, entre outros. Os membros 

podem compartilhar experiências, histórias, problemas e recursos.  

A aprendizagem online, síncrona ou assíncrona, também pode ser uma das dimensões 

presentes em uma comunidade de prática, desde que tenha as três características 

apresentadas anteriormente (domínio, comunidade e prática). Essas comunidades 

podem ser chamadas de “comunidades virtuais”. De acordo com Wenger (2001), 

alguns recursos tecnológicos, como a Internet, permitem expandir as oportunidades 

de práticas compartilhadas. 

Nas Comunidades de Prática e nas Comunidades Virtuais de Aprendizagem, o 

professor deixa de ser a única fonte de informação e conhecimento e passa a criar 

oportunidades para que o aluno participe ativamente no processo de aprendizagem. 

De acordo com o exposto, nesta pesquisa vamos assumir que a comunidade online, 

criada, terá momentos em que poderá ser caracterizada por comunidade de prática 
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virtual. Assim, com essas concepções, explorando as possíveis potencialidades 

didático-pedagógicas das redes comunicativas – Blogs – em uma Comunidade de 

Prática Virtual, continuamos a buscar caminhos para o desenvolvimento da pesquisa. 

A Metodologia adotada na pesquisa foi pautada nos pressupostos da pesquisa 

qualitativa com abordagem etnográfica. Segundo Ludke.André (1986), “ A etnografia 

como ciência da descrição cultural envolve pressupostos específicos sobre a realidade 

e formas particulares de coleta e apresentação de dados” (LUDKE.ANDRÉ, 1986, p. 15). 

Segundo Hine (2004), a etnografia consiste no estudo do pesquisador por um período. 

E a transposição dessa metodologia para o estudo de práticas comunicacionais 

mediadas por computador recebe o nome de Netnografia ou etnografia virtual e sua 

adoção é aceita no campo da comunicação, pelo fato de que muitos objetos de estudo 

localizam-se no ciberespaço. Realizar uma investigação etnográfica através de uma 

comunidade virtual permite reflexões acerca do significado de estar na Internet. A 

autora citada argumenta que o agente de mudanças não é a tecnologia em si, mas a 

maneira com que a utilizamos.  

Baseados nas perspectivas acima descritas, engajamo-nos em uma abordagem 

etnográfica do contexto prático desta pesquisa, pois o objetivo deste trabalho consiste 

em investigar e compreender as inter-relações existentes entre as redes comunicativas 

– Blogs – e as comunidades de práticas no processo de formação de professores. 

Assim, percorrendo os objetivos da pesquisa, oferecemos um Curso de Extensão a 

Distância intitulado “A utilização de Blogs como recurso pedagógico na Educação 

Matemática”, o qual foi oferecido UNESP – Rio Claro. O Curso esteve sob a 

coordenação da Profa. Dra. Rosana Giaretta Sguerra Miskulin e da Profa. Dra. Miriam 

Godoy Penteado. Além disso, contou com a autora desta pesquisa (responsável pelas 

atividades administrativas e técnicas do referido Curso, o qual se constituiu no cenário 

de investigação da pesquisa por ela desenvolvida).  

O Curso de Extensão (45 horas) abordou a inserção das TIC no contexto da Educação 

Matemática, a partir de reflexões teórico-metodológicas sobre teóricos e 

pesquisadores, os quais estudam as TIC, na Educação Matemática.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
286 

O Curso contou com nove encontros síncronos (comunicação em tempo real), nos 

quais os participantes, juntamente com os professores responsáveis pelo Curso 

(incluindo esta pesquisadora e sua Orientadora), discutiram criticamente a temática: 

Tecnologias da Informação e Comunicação na educação e a utilização dos Blogs como 

recurso pedagógico na Educação Matemática. 

As inter-relações entre os participantes do Curso de Extensão (professores de vários 

estados brasileiros)  ocorreram por meio do MSN, de maneira síncrona, e por meio do 

Blog do Curso, de forma assíncrona. 

Os textos, previamente selecionados, foram disponibilizados no Blog do Curso, bem 

como os slides do passo-a-passo para se criar um Blog e inserir algumas ferramentas.  

Os participantes (professores de vários estados brasileiros) elaboravam sínteses das 

leituras realizadas com aspectos críticos e os moderadores levantavam questões 

polêmicas sobre o trabalho docente, frente aos desafios das tendências atuais da 

sociedade e da Educação. Essas questões foram discutidas pelo MSN e as sínteses 

foram disponibilizadas no Blog do Curso. 

Alguns Fóruns de Discussão foram criados na busca de uma teorização sobre as 

diversas dimensões, que compõem a prática dos professores, considerando as TIC, tais 

como: Anseios sobre o Curso, Utilização das TIC, Utilização de Blogs, Experiência 

docente no contexto das TIC. 

Foram oferecidas no total trinta e três (33) vagas. O número restrito de participantes 

de deveu, basicamente, à característica das discussões e às atividades realizadas no 

Curso. Entre as razões que os motivaram a participar do Curso, destacamos: o contato 

com as tecnologias, a inovação nas aulas de Matemática, a vontade de aprender a criar 

um Blog para utilizá-lo na prática docente. 

Assim, o cenário da pesquisa é o ciberespaço  o “novo espaço de comunicação, de 

sociabilidade, de organização e de transação, mas também o novo mercado da 

informação e do conhecimento” (LEVY, 1999, p.  92, 167). 

Esse Curso de Extensão online nos possibilitou investigar e compreender 

etnograficamente os dados da pesquisa. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
287 

O  diagrama (Figura 2),  expressa o cenário da pesquisa, o qual  podemos observar as 

três características que Wenger (2001) destaca em uma Comunidade de Prática:  

O Domínio é a prática do professor que ensina Matemática, pois os alunos-professores 

– desse Curso compartilharam suas experiências e depoimentos sobre modos de fazer 

e ser na sala de aula.  

A Comunidade são os Professores de Matemática. 

A Prática é o repertório de procedimentos que permite o desenvolvimento da 

comunidade, é o que mantém viva a comunidade: o Blog, a proposta pedagógica, os 

depoimentos dos alunos-professores, formas de comunicação que possibilitam a 

interação online (partes do Diagrama 3), enfim todo o cenário da pesquisa. 

A Análise dos Dados da Pesquisa, foi baseada nas Categorias de análise, que foram 

elucidadas a partir do entrelaçamento entre os contextos práticos da pesquisa - 1- 

Ficha de Inscrição, 2- Depoimentos dos Alunos-Professores, 3- Blogs Construídos e 4- 

Processo de Avaliação do Curso e entre este entrelaçamento dialogando com aspectos 

teóricos da teoria de comunidade de prática (WENGER, 2001). 

 

4. CATEGORIAS DE ANÁLISE 

4.1  Categoria 1: Blog – como um espaço formativo 

Considerar os Blogs dos professores como um espaço formativo significa, entre outros 

aspectos, ressaltar as oportunidades de vivência dos professores em uma prática 

compartilhada sobre a docência, por meio dos encontros síncronos e assíncronos 

e,ainda, da disponibilidade para leituras e reflexões sobre o Curso. 

Dessa forma, os depoimentos dos alunos-professores pelo MSN, durante as discussões 

sobre as TIC na Educação, levantaram os seguintes aspectos: questionamentos sobre 

as angústias e expectativas com relação às TIC na Educação; receios em relação às 

mudanças na prática docente; despreparo dos professores para trabalhar com as TIC; 

parceria e co-autoria entre professores e alunos na aprendizagem compartilhada; 

cumprimento ou não do currículo; receio do inesperado; a importância da 

infraestrutura da escola; as TIC e a realidade; parceria e apoio da equipe escolar; a 
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importância da formação dos professores; utilização de ambientes sociais no espaço 

escolar; concepção das aulas como aulas exploratórias-investigativas; 

compartilhamento de experiências de aprendizagem; entre outros. 

A utilização da ferramenta do Correio Eletrônico – e-mail – durante o Curso permitiu o 

envio da Ficha de Inscrição; da comunicação dos professores selecionados; da 

dinâmica do Curso informando o endereço do Blog do Curso, dos convites para a 

participação dos professores, sujeitos da pesquisa, para serem leitores e comentaristas 

do Blog e, ainda, do convite para participar no grupo de professores blogueiros no 

MSN.  

Os Fóruns permitiram compartilhar as práticas docentes, no contexto das TIC, e a 

utilização dos Blogs. Os alunos-professores comunicaram-se assincronamente e 

apresentaram questionamentos sobre o trabalho de investigação em sala de aula 

destacando a importância da formação continuada.   

O Blog do Curso permitiu, aos alunos-professores, por meio da ferramenta 

“Comentários”, compartilhar ansiedades, expectativas com relação às TIC na 

Educação; conhecer professores de outros estados brasileiros; compartilhar 

conhecimentos e experiências, compartilhar as sínteses criticas das leituras semanais e 

apresentar o perfil profissional. 

Sobre os Blogs Matemáticos os alunos-professores disseram que as ferramentas eram 

interessantes e precisavam ser exploradas; o Curso ajudou a desmistificar o Blog e a 

potencializar o seu uso, pois é dinâmico, permite a criatividade ao inserir conteúdos 

matemáticos, pois além do texto e das explicações, é possível inserir vídeos, imagens 

sobre os assuntos abordados; o Blog é uma ferramenta importante no cenário 

educacional e uma nova forma de ensinar e aprender, mas ainda não se aplica a certas 

realidades da escola e o professor precisa de tempo para atualizá-lo. 

No Blog do Curso foram disponibilizados vídeos sobre tecnologia, os quais mostraram 

a realidade em que os professores precisavam romper com os costumes e as tradições 

e a importância de investir em novas formas de ensinar e aprender. 
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O Mural permitiu divulgar as leituras complementares referentes às TIC na Educação; a 

inserção de links de vídeos sobre as TIC na formação dos professores; a discussão 

sobre MSN, Twitter e Blog – novas formas de comunicação. 

Por meio dos Relatos de Experiências, os alunos-professores tiveram a oportunidade 

de compartilhar as experiências bem sucedidas com a utilização das TIC na Educação 

Matemática; refletir sobre a prática docente e a importância do professor ser 

mediador entre os conteúdos matemáticos e as TIC. 

O espaço destinado a Dúvidas permitiu aos alunos-professores partilhar as dúvidas 

sobre o Curso, sobre as leituras e, ainda, sobre a construção do Blog Matemático.  

No espaço Coffee, os alunos-professores compartilharam músicas, vídeos e divulgaram 

Eventos Matemáticos. 

No decorrer do Curso, os professores tiveram a oportunidade de criar um Blog 

Matemático através de Tutoriais disponíveis no Blog do Curso. Os endereços dos Blogs 

Matemáticos foram divulgados em um determinado espaço no Blog do Curso.  

Quanto à Avaliação do Curso, a maioria dos alunos-professores disseram que o Curso 

foi ótimo, pois superou as expectativas em relação aos conteúdos apresentados e a 

dinâmica das aulas. Disseram que recomendariam o Curso a colegas professores e 

sugeriram uma nova versão do Curso, com mais tempo para os debates e aulas em 

vídeo-conferência. 

O Blog apresentou características de uma comunidade de prática, pois foi concebido 

como um espaço formativo, o qual permitiu aos alunos- professores explorar o novo, 

compartilhar as descobertas, desenvolver a criatividade, a qual Wenger (2001) 

descreve: 

 

A imaginação faz que vejamos a nos mesmo e que vejamos nossa posição 
com uns olhos novos. Permite-nos distanciarmos e poder ver de novo o 
evidente. Faz-nos ser consciente das múltiplas maneiras em que podemos 
interpretar nossa vida. [...] A imaginação educativa também faz que não 
aceitemos as coisas como são que experimentemos e exploremos 
possibilidades, que reinventemos nosso eu e, com ele, que reinventemos o 
mundo. Faz que nos atrevamos a provar coisas realmente distintas, a abrir 
novas trajetórias, a buscar experiências diferentes e a conceber futuros 
distintos. Neste sentido, trata da identidade como criação (WENGER, 2001, 
p. 321). 
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O Blog do Curso (figura 3)  permitiu, em muitos momentos, que os alunos-professores 

usassem a imaginação, criando e recriando posts no Blog, experimentando assim 

novas  possibilidades de inserir as TIC nas aulas de Matemática. 

  

4.2   Categoria 2: A prática do Professor de Matemática 

Segundo Fiorentini (2009), ser professor de matemática atualmente, no contexto da 

globalização, é um desafio, pois o professor e a educação passaram a ser elementos 

importantes para a “formação do sujeito global” que a sociedade da informação 

requer. 

Ainda, segundo o autor, novas formas de produção de conhecimento e a expansão das 

TIC precisam emergir na educação, pois “há um descompasso entre os modos e os 

ritmos pelos quais a informação e o conhecimento são produzidos hoje e as práticas da 

educação formal propiciadas pela escola” (FIORENTINI, 2009, p.280). 

No decorrer do Curso, nas discussões no MSN, percebemos em muitos momentos que 

os professores estão cientes do grande desafio e do descompasso citado por Fiorentini 

(2009), conforme observamos nos comentários a seguir: 

 
A internet é um vasto campo de pesquisa e estudos. Se o professor pensar 
em utilizá-la apenas como ferramenta de trabalho e não incorporar a 
internet no seu cotidiano, não somente do trabalho mas também da sua 
vida, com certeza a internet será uma fonte ampliadora e geradora de 
frutíferas discussões em educação e toda e qq área que possamos 
estabelecer diálogos. Pensando assim, acredito que a internet só tem a 
contribuir com a aprendizagem de conhecimentos, inclusive da matemática. 
Uma das grandes vantagens do uso da internet reside na possibilidade de 
não “morrermos” em determinada área do saber, mas pesquisarmos um 
tema, por exemplo, e seus múltiplos olhares, em diversos ambientes, mas 
buscando principalmente compreender a essência desse conhecimento. Essa 
forma de utilizar a internet contribui para a formação crítica e reflexiva do 
estudante, mas tb do professor, pois muitas coisas se apresentarão como 
novidade para este e isso é fundamental para a construção do conhecimento 
que deve ser argumentativo, provocador, desestabilizador ... (Prof. AC) 

 
a Internet para a Educação é um desafio! Vamos enfrentá-lo! (Coord. Prof. 

R) 
 

depende do que vc quer.... tudo é possível quando sabemos usar as 
ferramentas que temos. (Prof. E) 

 
aplicar um conhecimento é complicado, exige uma reflexão contínua... 
(Coord. Prof. R) 
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Os professores estão cientes dos desafios de inserir na prática docente as TIC, pois há 

muito o que problematizar, refletir, experimentar para que a informação se 

transforme em conhecimento. Segundo Freire (2011, p. 27), “não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”.  

De acordo com Wenger (2001), a experiência e a prática estão em constante 

movimento, sempre interagindo com outras práticas e experiências. O autor afirma 

que as comunidades de prática podem ser pensadas no sentido dos participantes 

aprender colaborativamente, ou seja, uma combinação de participação e reificação.  

Nas comunidades de prática, a participação e a reificação estão 
profundamente entrelaçadas numa história contínua de prática que se 
converte num recurso para continuar esta história. Consequentemente, 
seus membros estão especialmente bem equipados para se comprometer 
com a negociação de significado. Na verdade, dizer pouco pode significar 
muito e cada ação remete a inumeráveis interpretações e negociações 
passadas; [...] uma característica das comunidades de prática é que a 
experiência pessoal e os regimes de concorrência interagem fortemente e 
que a tensão dessa forte interação se mantém viva, produz novos 
conhecimentos. (WENGER, 2001, p. 297, 298). 

  

Segundo o autor, a participação e a reificação na sua interação são simultaneamente 

distintas e complementares – não podem ser consideradas de forma isolada – formam 

uma unidade na sua dualidade. Essa dualidade é fundamental para a experiência 

humana do significado e, por essa razão, para a natureza da prática.  

Articular as formas de comunicação e as formas de interação que ocorreram no Curso, 

nos permite elencarmos momentos em que o Blog se caracterizou como uma 

comunidade de prática.   

Segundo a participação dos alunos-professores, por meio da discussão no MSN, a 

concepção de Internet do Prof. AC foi reificada na prática compartilhada do Blog, pois 

esse professor compartilhou a sua experiência com a Internet. Quando o prof. H diz 

que é preciso aprender a utilizar a Internet, ele está apontando a importância de 

reificar a prática, isto é, não só ler sobre a Internet, mas transformar a teoria em 

prática.   

Assim, percebemos claramente, nas interlocuções dos alunos-professores, que os 

processos de formação desses profissionais para o uso das TIC estão relacionados ao 
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que afirma Kenski (2007): “educar para a inovação e a mudança significa planejar e 

implantar propostas dinâmicas de aprendizagem, e assim garantir a formação de 

pessoas para o exercício da cidadania e do trabalho com liberdade e criatividade” 

(KENSKI, 2007, p. 67). 

Diante disso, compreendemos que o professor aprende ao desafiar suas próprias 

suposições, identifica questões importantes sobre a prática docente para o uso das 

TIC, reflete, discute e, segundo Oliveira (2007), o professor com o uso das TIC pode 

transformar-se no “orientador e incentivador da aprendizagem”. 

  

4.3 Categoria 3: Aprendizagem socialmente compartilhada 

Wenger (2001) destaca a aprendizagem como um fenômeno que reflete a natureza 

social do homem, no contexto de suas experiências de participação no mundo. 

Aponta, assim, que é na perspectiva da valorização do caráter social da aprendizagem 

e dos aspectos colaborativos envolvidos que as comunidades de prática podem ser 

analisadas como promotoras de aprendizagem, enfatizando que grande parte do dia-a-

dia do indivíduo se dá dentro das mesmas. 

O projeto educativo deve fazer com que as comunidades de aprendizagem 
se comprometam em atividades que tenham consequências mais além de 
seus limites para que os estudantes possam aprender como ser eficazes no 
mundo. Uma comunidade de aprendizagem deve articular a participação 
interna com a externa e para poder exercer algum efeito no mundo, os 
estudantes devem aprender a encontrar maneiras de coordenar múltiplas 
perspectivas. [...] Para combinar o compromisso, a imaginação e o 
alinhamento, as comunidades de aprendizagem não podem estar isoladas. 
Devem usar o mundo que as rodeia como recurso de aprendizagem e ser 
um recurso de aprendizagem para o mundo (WENGER, 2001, p. 322). 

  

De acordo com o autor, as comunidades não podem ser impostas, mas sim 

imaginadas, identificadas, cultivadas e valorizadas. E é preciso pensar em formas 

criativas de engajar os alunos em práticas significativas para que a aprendizagem seja 

socialmente compartilhada.  

Baseados em Wenger, pudemos perceber que em nossa comunidade tivemos 

momentos em que surgiram “imaginação, identificação, cultivo e valorização da 

prática docente”. 
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Apresentamos alguns comentários que corroboram com as ideias, acima expostas: 

Eu estou gostando muito dos blogs. Estou aprendendo muito e já estou 
ficando viciada, sempre que sobra um tempo procuro assuntos para postar. 
Agora estou em plena construção de um só para a escola. (Prof. D) 

 
Criamos um Blog para o Grupo de Estudo de Matemática de minha escola. 
Nós nos reunimos a cada 15 dias para discutir questões pedagógicas da 
escola e trocar informações entre nós. (Prof. M) 

 
Prof. M, que ótima ideia (Prof. M.A.) 

 
É contagiante. Outros matemáticos do grupo estão montando seus blogs. 
(Prof. M) 

 
Que bacana, Prof. M. Essa sua ideia pode incentivar os outros colegas que 
ainda resistem.  (Prof. GL) 

 
Profa., alguns dias passados, criamos um blog para o colégio em que 
trabalho, tendo como administrador o nosso coordenador de ciências 
exatas.(Prof. AU) 

 
Muito legal mesmo.... principalmente em perceber que em dois meses 
surtiram frutos. Estou criando um blog para um dos nossos dançarinos, a 
ideia é que eles conciliem as informações de dança com matemática, física,... 
esse bailarino em especial é estudante do ensino médio e participou da 
minha pesquisa da Cia de Dança e começou a perceber a dança em vários 
conteúdos que estava estudando. (Prof. AC) 
 

A Comunidade de Prática, por meio de um Blog permite uma aprendizagem 

compartilhada e tem como base a experiência mútua e a colaboração, conforme 

apontamos nos comentários acima. 

O Curso, por meio do Blog, transformou-se em uma comunidade de prática virtual, a 

qual permitiu uma aprendizagem socialmente compartilhada, pois os professores, 

além de criar um Blog Matemático, começaram a criar Blogs para as escolas, eles não 

ficaram somente com o Blog criado no Curso, eles foram além e criaram Blogs durante 

o desenvolvimento de suas práticas na vida da escola. Segundo Wenger (2001), 

“aprender é uma interação entre o local e o global”. 

Assim, encerramos este trabalho afirmando que, em nosso Curso, por meio do Blog do 

Curso, observamos momentos que puderam ser caracterizados como uma 

Comunidade de Prática no contexto virtual dos Blogs e que o processo de formação é 

muito importante, para que os professores possam enfrentar as complexidades 

cotidianas referentes à sua prática no contexto das TIC. 
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Com base nessas observações, inferimos que as experiências ocorridas a cada aluno-

professor, proporcionadas por meio do Curso de Extensão, propiciaram influências na 

prática do professor, pois eles se deixaram “tocar” pelas TIC, por meio dos Blogs. 

Segundo Larrosa (2002, p.21), “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca. Não o que passa não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se 

passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece”. 
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Figura 1-    Diagrama – TIC na Formação de Professores de Matemática 
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Figura 2 - Diagrama - Formas de Comunicação no Curso 
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Figura 3 -  Blog do Curso de Extensão 
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Resumo 

A utilização de novas práticas de ensino-aprendizagem necessita inicialmente de uma base 
conceptual para que aos poucos vá ganhando credibilidade e autoridade no contexto onde 
será aplicada.  
O trabalho desenvolvido centrou-se na revisão da literatura portuguesa e internacional com o 
objetivo de entender o estado da arte, nomeadamente, no que refere ao que nível em que se 
encontra a investigação e à existência de consenso entre os investigadores. De seguida 
procedeu-se à análise de alguns estudos de caso, uma vez que o principal objetivo deste 
trabalho é aplicar o mobile learning no ensino da Multimédia e para isso foi desenvolvida uma 
atividade prática que integra a aprendizagem com recurso ao m-learning. 
Neste contexto, a aprendizagem móvel tem despertado o interesse de muitos investigadores, 
nomeadamente portugueses, pois existem vários estudos em Portugal sobre esta temática, 
como poderá ser verificado ao longo deste trabalho. Assim a revisão da literatura foi 
direcionada para a compreensão do que está a ser investigado em Portugal. 
Importa acrescentar que este tipo de aprendizagem requererá uma nova atitude perante o uso 
das tecnologias por parte dos professores, da escola e da sociedade em geral.  

Palavras-chave: mobile learning; aprendizagem móvel; multimédia, tecnologias educacionais. 

 

Abstract 

The use of new teaching and learning practices initially requires a conceptual basis that 
increases its reliability and authority in the context in which you want to apply them. 
Our study has focused on reviewing Portuguese and international literature in order to 
understand the state of the art and because we also wanted to be aware whether there is a 
consensus among the researchers or not.  
On the other hand we analised some case studies to understand the appliance of mobile 
learning in Multimedia teaching. Therefore, we developed a practical activity in which we 
intended to use m-learning. 
In this context, as far as mobile learning is concerned, the interest of many researchers grew in 
a significant way. We are talking about Portuguese researchers as well, because, as you can 
see throughout our work, many studies on this subject have been developed in Portugal. Thus 
the literature review was focused on being aware of what has been researched in Portugal. All 
in all, this kind of learning requires a new attitude towards technology used by teachers, school 
and society, as well. 

Keywords: mobile learning, multimedia, educational technologies. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A permanente mudança da sociedade do mundo atual exige a aquisição de novas 

competências (Prensky, 2004). As transformações que neste contexto se colocam à 

escola são enormes. E segundo Moura, A., & Carvalho, A. A. (2011). e outros autores 

tais como: Prensky (2004); Moura, A. M. (2009); Traxler, J. (2009); Corbeli, J. R., & 

Valdes-Corbeli, M. E. (2007); Herrington et al (2008), a tecnologia, nomeadamente as 

tecnologias móveis (Smartphones,, tablet ...) são parte integrante da vida dos nossos 

jovens e além de abrirem novas possibilidades, exigem novas formas de organizar a 

sala de aula. Tendo como objetivo último preparar um projeto de intervenção para 

alunos de um Curso Profissional de Multimédia, este trabalho visa, por um lado, criar 

oportunidades para realizar um enquadramento concetual ao tema e, por um outro 

lado, levar-nos a expor criticamente as nossas reflexões sobre as questões que 

considerámos relevantes e que servirão de ponto de partida à preparação do referido 

projeto de intervenção. 

Definimos como questão orientadora “Como é que as tecnologias móveis podem 

apoiar a aprendizagem (da multimédia)? 

Definiu-se como propósito realizar uma revisão sistemática da literatura (James et al, 

2012), que permitisse identificar a utilização das tecnologias móveis na educação, a fim 

de explorar i) o que é Mobile Learning; (Certal & Carvalho, 2011; Traxler, 2009; Jin, 

2009) ii) quais os motivos pedagógicos que o suportam; (Matos, 2011; Ramos, 2009; 

Roschelle, 2003; Valentin, 2009) iii) como tem sido implementado no ensino; (Certal & 

Carvalho, 2011; Matos, 2011; Moura, 2009; Moura & Carvalho, 2009;Ramos, 2009; 

Ferreira, 2009) iv) há alguma evidência no impacto da sua utilização na aprendizagem 

da multimédia. (Ferreira (2009), Júnior et al (2006), Moura & Carvalho (2009a), Corbeli 

& Valdes-Corbeli (2007), Ramos (2009) e Moura (2010 b)) 

Desta forma, inicia-se com a revisão de literatura onde se aborda a definição e 

evolução do conceito de m-learning. Seguindo-se a fase de apresentação da 

metodologia utilizada para a realização do enquadramento conceptual e dos critérios 

de seleção da literatura de referência. Termina-se, com a apresentação e discussão dos 
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resultados refletindo sobre os mesmos e ainda com a proposta de trabalhos que a 

equipa considera importantes a serem realizados no futuro.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Segundo, Kitchenham (2004) uma revisão sistemática da literatura é um método de 

avaliação e interpretação de investigação relevante realizada para uma determinada 

questão de investigação, uma determinada área de interesse ou um evento. 

Optámos por organizar este trabalho de investigação fundamentando-o nesta 

metodologia, a fim de delimitar as pesquisas, tentar encontrar novas linhas de 

investigação, e consequentemente recomendações para trabalho futuros. 

Consideramos que o uso deste método nos permite avaliar e interpretar evidencias 

e/ou lacunas para que se consiga obter um posicionamento adequado do estado da 

arte da investigação a fim de identificar ou sugerir trabalhos futuros (Kitchenham, 

2004). 

De acordo com as orientações sugeridas por Kitchenham (2004) começamos por 

identificar as necessidades de realizar a revisão sistemática da literatura e foi pensada 

uma estratégia de pesquisa bem definida, com objetivo, tal como foi demonstrado na 

introdução e ao longo do artigo.  

Os procedimentos pensados, com base nos realizados por Wu et al (2012), na sua 

investigação e os procedimentos descritos em James et al (2012), foram os seguintes: 

i) realizar uma pesquisa simples da literatura disponível publicamente em várias bases 

de dados com a definição de palavras-chave ii) selecionar os artigos que inicialmente 

evidenciavam ser interessantes e pertinentes iii) leitura dos artigos iv) construção de 

uma tabela (apresentado de seguida – Tabela1) que demonstra os resultados 

alcançados na pesquisa, v) elaborar uma tabela (que se apresenta mais abaixo – Tabela 

2) com um conjunto de critérios que permitissem ter uma visão mais ampla e 

abrangente mas cumulativamente incisiva e que demonstrasse o essencial, vi) 

preenchimento da tabela e a respetiva síntese dos dados, vii) comunicação dos dados, 

viii) discussão e apresentação das evidências e proposta de trabalhos futuros. 
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Na pesquisa de materiais foram selecionadas as seguintes bases de dados: 

Documentação internacional - B-ON e University of Wolverhampton e Documentação 

portuguesa - Repositório das Universidades: do Minho, da Universidade Portucalense, 

de Aveiro, de Lisboa. As palavras-chave definidas para as pesquisas foram na sua 

essência: Mobile Learning; M-Learning; Mobile learning na Educação; Aprendizagem 

Móvel; Mobile Learning e Literatura Portuguesa; Tecnologias Móveis na Educação; 

Tecnologias de Comunicação Novas Pedagogias. 

 

Tabela 1 – Artigos selecionados para a revisão da literatura 

Base de Dados Palavra-

Chave 

N.º 

Resultados 

Artigos Selecionados 

Repositório 

Universidade de 

Aveiro 

Mobile 

learning 

4 artigos - mlSynapse: Uso do m-learning no 

Ensino Superior 

M-

learning 

 

2 artigos - Podcasts e uso de dispositivos 

móveis no contexto do ensino de 

música no 2º ciclo  

Repositório 

Universidade do 

Minho 

Mobile 

learning 

Destacam-se 

10 artigos 

- Geração Móvel: Um Ambiente de 

Aprendizagem Suportado por 

Tenologias para a “Geração Polegar” 

- Mobile learning: two experiments on 

teaching and learning with mobile 

phones  

- Aprendizagem mediada por 

tecnologias móveis: novos desafios 

para as práticas pedagógicas 

- Da Web 2.0 à Web 2.0 móvel 

implicações e potencialidades na 

educação 

- Mature students using mobile 

devices in life and learning 
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- Peddy-paper literário mediado por 

telemóvel  

- Apropriação do Telemóvel como 

Ferramenta de Mediação em Mobile 

Learning: Estudos de Caso em 

Contexto Educativo 

M-

learning 

 

4 artigos - M-Learning e Webquests: as novas 

tecnologias como recurso pedagógico. 

- Estudo sobre recetividade ao m-

learning no ensino básico 

Repositório 

Universidade 

Portucalense 

Mobile 

Learning 

5 artigos - Enquadramento teórico para a 

integração de tecnologias móveis em 

contexto educativo 

University of 

Wolverhampton 

Mobile 

learning 

Destacam-se 

8 artigos 

- Defining Mobile Learning 

B-on Mobile 

learning 

Destacou-se 

vários artigos 

- Are you ready for Mobile Learning? 

- An interactive concept map 

approach to supporting mobile 

learning activities for natural science 

courses  

Repositório 

digital da 

Universidade de 

Lisboa 

Mobile 

learning 

Destacou-se 

um artigo 

 Integração de tecnologias móveis em 

contexto educativo – Relatório da 

Prática de Ensino Supervisionada no 

Mestrado de Ensino da Informática 

Repositório da 

Universidade 

Nova 

Mobile 

Learning 

Destacou-se 

4 artigos 

Para uma compreensão do Mobile 

Learning. Reflexão sobre a utilidade 

das tecnologias móveis na 

aprendizagem informal e para a 

construção de ambientes pessoais de 
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aprendizagem 

m-

learning 

Destacou-se 

2 artigos  

Jovens, telemóveis e escola 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Contextualização 

A fim de apoiar a interpretação dos artigos obtidos, foi criada uma tabela para cada 

um dos artigos, de que a Tabela 2 é um exemplo, com as categorias definidas para 

cada artigo: título, ano, autores, palavras-chave, assunto, descrição do estudo, 

metodologia, métodos de recolha de dados, amostra, contexto da intervenção e 

conclusões.   

Tabela 2 - Exemplo da revisão da literatura para um dos dezoito artigos revistos. 

Base de Dados: Repositório da Universidade do Minho 

Categorias Descrição 

Título do Artigo Peddy-paper literário mediado por telemóvel 

Ano 2009 

Autores 
 Adelina Moura 

 Ana Amélia Amorim Carvalho 

Palavras-Chave 
Colaboração, Literatura, Mobile learning, Telemóvel e Peddy-

paper 

Assunto 

Estudo sobre o ensino de Fernando Pessoa através da 

utilização de telemóveis; 

Foram lançados um conjunto de desafios aos alunos do Ensino 

Profissional;  

O Estudo descreve o desenvolvimento de um Peddy-Paper 

literário. 

Descrição do 

Estudo  

Para motivar e sensibilizar os alunos para o poeta Fernando 

Pessoa, foram elaborados um conjunto de atividades, 

utilizando telemóveis e um computador portátil. A atividade 

final foi a realização de um Peddy-Paper literário.  

Através de um artigo, foram descritos os diferentes momentos 
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das atividades desta unidade programática, as reações dos 

alunos e foram apresentadas algumas reflexões sobre as 

observações que realizadas. 

Os desafios lançados aos alunos, têm como objetivo: 

A integração do telemóvel no processo de ensino e 

aprendizagem; 

O registo das implicações do seu uso na aprendizagem 

individual e colaborativa. 

Tarefas realizadas pelos alunos: 

1 – Captação, através do telemóvel, de imagens ou 

vídeos que traduzissem estados de espírito. 

2 – Escrever o melhor pensamento, SMS, poema ou 

história em apenas 160 caracteres. As mensagens 

foram colocadas na página Web para votação e escolha 

do melhor SMS. 

3 – Criação de um poema, entre vários alunos, através 

de SMS partindo de uma imagem. 

4 – Escolha de um poema de Fernando Pessoa e 

seleção dos versos que traduzirem um bom SMS 

poético e enviá-lo através do telemóvel para alguém 

especial. 

Metodologia  

Metodologia de investigação de natureza descritiva e 

exploratória.  

Utilização de estudo exploratório, para criação de novas 

hipóteses que poderão ser estudadas posteriormente.  

Método de recolha 

de dados 

Recolha de dados que possam ajudar a descrever 

comportamentos, atitudes, valores e situações; 

Técnicas de observação e de inquérito por questionário 

(online e anónimo) 

Amostra  Total de 25 alunos (sexo masculino) de duas turmas do 11º 
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ano do Ensino Profissional, da Escola Secundária Carlos 

Amarante, em Braga;  

Idades entre os 16 e 17 anos. 

Contexto da 

intervenção 

No módulo 9, da disciplina de Literatura Portuguesa; 

Estudo realizado no final do terceiro período do ano letivo 

2007/2008; 

 Duração de 5 semanas (3 blocos de 90 minutos semanais) 

Conclusões 

As tecnologias móveis permitem superar as barreiras 

temporais e espaciais, pois os alunos podem aceder aos 

materiais de estudo a qualquer momento e em qualquer local. 

É importante que as instituições educativas saibam aproveitar 

as tecnologias móveis para práticas pedagógicas inovadoras. 

Os alunos gostaram das atividades e não sentiram dificuldade 

na resolução. 

A realização das atividades em duas turmas com experiências 

distintas permitiu a obtenção de resultados diferentes. 

As atividades permitiram aos alunos consolidar competências, 

assimilar aprendizagens curriculares e desenvolver-se 

socialmente, a utilização pedagógica dos telemóveis, em 

contexto de aprendizagens em sala de aula. 

 

Pretendíamos desta forma, sumariar e evidenciar as informações, estudos e análises 

existente a fim de identificar as questões centrais e assim poder contribuir de forma 

científica para a discussão e proliferação da utilização do mobile learning no contexto 

educativo e principalmente no ensino da multimédia.  

 

 

3.2. Mobile learning  

Definir m-learning não é simples e não existe um consenso em relação à definição do 

conceito entre vários investigadores (Certal & Carvalho, 2011; Traxler, 2009). 
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Existe uma proliferação de perspetivas sendo que este conceito é emergente e pouco 

claro. Contudo, e como evidencia a revisão da literatura, é possível encontrar vários 

trabalhos que demonstram o envolvimento nesta área. 

O m-learning tem sido enquadrado em quatro perspetivas nomeadamente: i) centrado 

na tecnologia; ii) centrado na relação com o e-learning; iii) extensão da educação 

formal e; iv) centrada no aprendente. (Certal & Carvalho, 2011, p. 1428)  

De acordo com os estudos já realizados, aponta-se para uma perspetiva que vá ao 

encontro do aprendente e da ubiquidade das comunicações pois no m-learning são 

diversas a natureza da aprendizagem e do conhecimento. (Certal & Carvalho, 2011) 

Numa perspetiva tecnológica o m-learning é considerado uma aprendizagem com 

suporte a dispositivos móveis, (smartphones, telemóveis, PDAs, agendas eletrónicas, 

leitores mp3) (Kukulska-Hulme, 2011).  

A perspetiva extensão da educação formal (Certal & Carvalho, 2011) é caracterizada 

como aquela que decorre com recurso ao ensino presencial mas que se poderá 

estender ao ensino a distância. Assim é vista como uma forma tradicional de educação 

mas que se estende fora da sala de aula. 

Por fim e tendo em conta o aprendente - a sua autonomia e mobilidade, o m-learning 

é um tipo de aprendizagem que permite aos alunos estudarem/aprenderem a 

qualquer hora, em qualquer lugar com recurso a tecnologias móveis o que favorece a 

criação de autonomia face à aprendizagem (Jin, 2009). Assim a aprendizagem pode ser 

realizada em vários contextos (Walker, 2007 referido por Certal & Carvalho, 2011). 

Traxler (2011) diz não tratar-se de utilizar o m-learning apenas no caso de (“just-in-

case”) mas sim no tempo certo, em quantidade suficiente e apenas para aquele 

aprendente (feito à medida) - “just-in-time, just enough and just-for-me”. (p. 14) Nesta 

perspetiva a característica fundamental e específica do m-learning será saber 

encontrar a informação correta e necessária no momento (aprender a aprender) em 

vez de sentir a necessidade de a possuir ou conhecê-la.  

 

3.3. Motivos pedagógicos que sustentam o m-learning 

Ferreira (2009) apresenta um conjunto de iniciativas/experiências sobre a utilização 

dos telemóveis no contexto de ensino-aprendizagem que tem vindo a ser 
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desenvolvidas em Portugal e no âmbito de projetos desenvolvidos, a autora destaca o 

projeto Geração Móvel5, que aplica o m-learning no contexto curricular e desenvolvido 

numa escola secundária em Braga; schoolsensus@internet6 referente a partilha de 

informação georreferenciada e multissensorial de forma simples a crianças do primeiro 

ciclo (administrado pela Universidade de Coimbra) e o mLearning7 um software 

educativo específico para telemóveis. 

Identificámos vários casos nomeadamente através de um estudo realizado no Brasil 

por Zanella et al (2009), que identifica muitos casos e práticas de utilização do m-

learning na educação nenhum caso de estudo especificamente utilizado do ensino da 

multimédia no entanto algumas destas experiências já efetuadas e documentadas 

(Certal & Carvalho, 2011; Matos, 2011; Moura, 2009; Moura & Carvalho, 2009;Ramos, 

2009; Ferreira, 2009) são reveladoras de que m-learning pode ser integrado em 

diferentes atividades de aprendizagem, podendo vir a ser fonte de motivação dos 

alunos pela Escola e pelo processo de ensino-aprendizagem (Matos, 2011). 

Porém como refere Ramos (2009) para introduzir este modelo de aprendizagem é 

necessário delinear estratégias de enquadramento, dentro e fora da sala de aula. 

Outra visão que também se apresenta como uma questão interessante é a de 

Roschelle (2003), para este autor a exploração da aprendizagem por m-learning pode 

ser utilizado, num dos três papéis i) de tutor ii) de tutorado e, iii) como ferramenta.  

Para Valentin (2009), que também analisou Roschelle (2003), o m- learning encontra-

se neste momento, a nível curricular, mais enquadrado como uma ferramenta pois 

serve de comunicação entre professor-aluno. O autor apresenta algumas formas de o 

aplicar, nomeadamente de maneira a aumentar i) a colaboração através da 

comunicação imediata é possível de estabelecer e a que o autor chamou de “sistemas 

de resposta em aula” (p. 27), ii) a participação a através de roleplay, simulação da 

realidade e iii) a facilidade de execução de tarefas, dentro e fora de aula através da 

facilidade de recolha de dados e de os partilhar com os colegas e professores. 

 

                                                      
5 Consultar: http://geramovel.googlepages.com 

6 Consultar http://schoolsenses.dei.uc.pt 

7 Consultar: http://nonio.eses.pt/mlearning/index.asp 
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3.4. Mobile Learning e o ensino da multimédia 

Tendo o Curso Profissional de Técnico de Multimédia i) uma estrutura curricular 

organizada por módulos, o que permite maior flexibilidade em relação aos ritmos de 

aprendizagem dos aluno e ii) um carácter de inovação e de criação de conteúdos, 

essencialmente, audiovisuais e interativos, parece-nos adequado promover uma 

aprendizagem baseada em m-learning para auxiliar a aprendizagem dos alunos através 

da internet, tornando possível que estes possam estar conectados a qualquer 

momento e em qualquer lugar; facilitando a comunicação entre professor-aluno; 

partilha de conteúdos; pesquisa de informações no momento; acesso a aplicações 

disponíveis para o telemóvel que permitem desempenhar tarefas de forma simples, 

prática e rápida. 

Neste curso, comparativamente à aprendizagem baseada no computador, as 

tecnologias móveis apresentam benefícios e desafios que importa evidenciar. Partindo 

dos resultados apresentados por Moura (2010), a utilização das tecnologias móveis 

pode ser motivadora e favorecer o envolvimento dos alunos nas atividades de 

aprendizagem, dentro e fora da sala de aula. Moura (2010) citando Druin (2009) 

considera que ao levar o aluno a construir o seu próprio conhecimento, através da 

descoberta de informação, partilha e discussão com os colegas, se estará a facilitar a 

diversidade dos principais processos sociais e cognitivos. Para alunos de um curso 

profissional como o curso de Multimédia estar móvel enquanto se aprende pode 

encorajá-los a uma maior participação no estudo, pois é possível acesso e gestão de 

informação (armazenamento, a gravação e a reutilização) que podem facilitar e 

estimular a aprendizagem onde e quando se deseja. Estar móvel para estes alunos 

pode ser tão simplesmente trocar mensagens com conteúdo significativo no âmbito 

dos conteúdos curriculares em estudo; consultar uma enciclopédia online; criar e 

consultar blogs/sítios web; trocar e-mails; aceder e publicar gráficos e imagens; aceder 

a redes sociais; resolver quizzes; gravar e ouvir as aulas em áudio (podcasts); realizar e 

ver vídeos; aceder a conteúdos curriculares; tirar fotografias; traçar percursos; fazer 

roteiros; georreferenciar; fazer medições; entre outras possibilidades. A mais 

pertinente das razões para integrar o m-learning será a alteração dos padrões de 

aprendizagem dos alunos com o aumento do seu interesse pelos estudos e pela escola, 
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ajudar a desenvolver o pensamento crítico, a resolução de problemas, a criatividade, a 

curiosidade, o compromisso com os assuntos éticos e a profundidade do 

conhecimento específico dos alunos do Curso Profissional de Multimédia. 

Analisada a estruturada a atividade no âmbito da utilização do m-learning, achámos 

que o melhor módulo para a aplicar seria o módulo 7, “Edição 3D”. Assim realizava-se 

uma atividade de georreferenciação e uma de medição para se fazer a modelação 3D. 

Após esta opção foi importante ter a consciência que às estratégias traçadas têm de 

visar a maximização das referidas potencialidades do m-learning, nomeadamente a 

libertação da sala de aula e a possibilidade das tecnologias serem utilizadas em 

qualquer lugar e/ou momento (visitas de estudo e outras atividades ao ar livre). Assim 

propusemos um percurso pedonal, pois facilmente se pode realizar esta atividade de 

georreferenciação que apoiará a modelação de edifícios em 3D. Desta forma 

pretendemos aumentar a interatividade entre os intervenientes (professor-

aluno/aluno-aluno) e a obtenção dos resultados em tempo real (Rodrigues, 2007) 

diminuindo a formalidade na sala de aula, que para alguns é uma dificuldade (Ramos, 

2009). 

O conteúdo do módulo vai ser trabalhado pela utilização da tecnologia móvel como 

contributo fundamental para a modelação 3D de edifícios. Tentou-se tirar o máximo 

partido da aprendizagem efetuada de forma móvel, levando os alunos a construir o 

seu próprio conhecimento (descoberta, partilha e discussão) para assim facilitar a 

alteração dos padrões de aprendizagem dos alunos com o aumento do interesse pelos 

estudos e pela escola.  

 

 

3.5. Evidência do impacto do uso desta abordagem na aprendizagem da 

multimédia 

Na revisão da literatura não há evidências efetivas e claras do impacto do m-learning 

no ensino da multimédia, no entanto os artigos indicam que uma utilização correta do 

m-learning pode facilitar a comunicação entre os interlocutores do processo de 

ensino-aprendizagem, vencendo as distâncias e trazendo para a sala de aula o mundo 

real. (Júnior, Coutinho, & Alexandre, 2006). A opinião dos alunos é fundamentada na 
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investigação de Moura & Carvalho (2009 a) pois constatou que os alunos gostaram das 

atividades e não sentiram muita dificuldade na sua resolução pois utilizaram uma 

tecnologia à qual estão muito familiarizados (telemóveis), em contexto de 

aprendizagens em sala de aula. Ramos (2009) também verificou que a partir do 

momento que os dispositivos móveis passaram a fazer parte das atividades 

pedagógicas dentro da sala de aula, a grande maioria dos alunos passou a estar mais 

interessada, achando as aulas mais agradáveis. É de realçar que a utilização destas 

tecnologias a requer uma atenção redobrada na planificação das atividades de forma a 

evitar uso indevido das mesmas.  

Por isso a implementação da m-learning no ensino profissional da multimédia deverá 

passar por uma fase de integração de forma a conhecer quais os dispositivos móveis 

que pertencem aos professores e alunos, para tal será necessário que se disponibilize a 

informação e conteúdos acessíveis aos dispositivos móveis de forma a aproveitar essas 

ferramentas que são utilizadas pelos alunos nas suas tarefas diárias. Corbeli & Valdes-

Corbeli (2007)   

Para Ramos (2009) a potencialidade da m-learning todavia não foi alcançado e, para 

ele, a sua potencialidade na educação é enorme sendo que os próximos anos serão de 

rápido crescimento e de grande evolução, o que fará com que a sua capacidade 

dependa do aparecimento de aparelhos móveis mais pequenos e sofisticados. A 

adoção, por professores e estudantes, dependerá do grau de necessidade e eficiência 

dos serviços e recursos disponibilizados. 

No estudo da autora (Moura 2010 b), a sua análise dos dados obtidos permitiu-lhe 

concluir que apesar da novidade da integração de dispositivos móveis como 

ferramentas de apoio às atividades de aprendizagem, os alunos aceitaram usar os seus 

próprios telemóveis, que incorporaram naturalmente nas suas práticas de estudo, 

explorando as várias funcionalidades através de diferentes atividades curriculares, 

realizadas dentro e fora da sala de aula, de forma individual e colaborativa. O 

telemóvel utilizado como ferramenta mediadora de aprendizagem possibilitou o 

esclarecimento de dúvidas e aprender quando era mais conveniente, permitiu um 
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contacto permanente com os conteúdos curriculares, aumentar a motivação do aluno 

pela disciplina.  

 

4. DISCUSSÃO 

O Mobile Learning não é uma poção mágica que resolve todos os problemas de ensino 

e aprendizagem (Ramos, 2009), mas o levantamento de bibliografia e de literatura 

sobre o tema são importantes e poderão contribuir para investigações futuras, como 

sugerem os autores (Kukulska-Hulme & al, 2011; Ramos, 2009; Rodrigues, 2007; Certal 

& Carvalho, 2011). Assim demonstram que este é um recurso interessante para a 

educação, na atual na sociedade de informação, apesar de alguns autores (Ramos, 

2009; Junior, Coutinho, & Alexandre, 2006; Hulme & al, 2011) concordarem que será 

uma mais uma opção para entusiasmar, envolver e empreender de forma natural a 

aprendizagem nos alunos de hoje, desta forma existem duas visões na utilização do m-

learning, a visão do ensino protagonizado pelo professor e a visão da aprendizagem 

cujo alvo será o aluno. 

No caso do aluno existem muitos estudos que apesar de se reportarem a amostras 

pouco significativas revelaram que, os alunos demonstram grande interesse em utilizar 

o m-learning enquanto ferramenta de estudo. (Moura, 2010 b; Rodrigues, 2007; 

Moura & Carvalho, 2011 a; Matos, 2011; Certal & Carvalho, 2011; Junior, Coutinho, & 

Alexandre, 2006). No entanto é notório que nenhum estudo consegue realmente 

afirmar e certificar qual o impacto do conteúdo m-learning nas aprendizagens destes 

alunos, sendo ainda pouco madura a exploração desta temática. 

Na perspetiva do professor, existem muito poucos estudos que ajudem os professores 

a situarem-se, a enquadrarem-se na realidade que o m-learning vem alterar quando 

trazido para a sala de aula, apenas os mais audazes e inovadores (Rodrigues, 2007; 

Moura, 2010 b; Moura & Carvalho, 2009 b; Matos, 2011; Ramos, 2009; Ferreira, 2009) 

estão disponíveis a apostar nesta ferramenta mas de forma ténue e pouco consistente. 

Assim é possível caracterizar um conjunto de questões com base nos trabalhos 

analisados que poderão servir de estudo para trabalhos futuros, nomeadamente, 

verificar até que ponto os alunos do ensino profissional têm níveis de maturidade 

suficiente para entender o telemóvel como ferramenta de aprendizagem e não apenas 
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de lazer (Ramos, 2009; Hulme & al, 2011); quais são as dificuldades dos professores ao 

implementar o ensino com recurso ao m-learning e em que medida são os apoios que 

necessita; (Matos, 2011); provar que o interesse genuíno dos alunos na utilização do 

m-learning se traduz numa forma de aprendizagem efetiva e consistente; (Certal & 

Carvalho, 2011); entender de que forma os aplicativos móveis pode contribuir para a 

aprendizagem dos alunos em geral; (Matos, 2011) e como influenciam as diferenças 

nas escolhas de comunicação em função do sexo e idade? (Morais & Ramos, 2011; 

Hulme & al, 2011) 

Com base no resultado da nossa leitura pessoal e reflexiva, sugerimos, que os futuros 

estudos procurem responder a estas questões: até que ponto estão os professores 

recetivos à aplicação do m-learning nas suas aulas? como contornar o facto de as 

tecnologias móveis estarem em constante atualização? ; como pode ser incluído o m-

learning na formação inicial de professores que não pertencem ao ensino da 

informática? 
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Resumo 
 
Com o objetivo de desenhar um projeto de integração das tecnologias móveis como recurso 
pedagógico válido no processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa, foi concebido e 
aplicado um questionário aos professores de Inglês de um Centro de Formação Profissional. 
Procurou-se com este recolher informação acerca das suas práticas e conceções relativas ao 
ensino do inglês com integração das tecnologias móveis. Os dados evidenciam conceções 
distintas dos professores, atendendo à utilização pessoal de tais equipamentos e à sua 
utilização em atividades educativas em diferentes contextos escolares. 

 
Palavras-chave: dispositivos móveis, formação profissional, ensino e aprendizagem, Inglês 
 

Abstract 
 

The goal was the creation of an integration project of the new mobile technologies to be used 
as a valid pedagogic tool in the process of teaching and learning the English language. For this 
purpose a questionnaire was created and applied to the English trainers of a Training Centre. 
The result of this questionnaire was the gathering of information about their practices and 
conceptions regarding the English teaching using new mobile technologies. The gathered data 
shows that the trainers have different views concerning the personal use of such equipment 
and its pedagogical use in different educational contexts. 

 
Keywords: mobile devices, training, teaching and learning, English 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias móveis tornaram-se parte integrante da sociedade contemporânea, 

cada vez mais digital. Esta nova sociedade requer a criação de um novo conceito de 

Escola que reequacione a forma de entender o ensino, valorizando de igual forma as 

práticas e as aprendizagens que ocorrem dentro e fora do contexto escolar, e que 

alargue os seus horizontes relativamente aos artefactos possíveis de mobilizar para 

mailto:anabelalobato@campus.ul.pt
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suprir as dificuldades de aprendizagem com que crescentemente é chamada a lidar. Os 

computadores, o recurso à internet e mais atualmente, os dispositivos móveis podem 

contribuir para combater tais dificuldades em contexto de sala de aula, na medida em 

que ampliam os contextos de aprendizagem, oferecendo aos alunos a possibilidade de 

uma aprendizagem constante e em movimento.  

Nos corredores das escolas, verifica-se que os alunos utilizam frequentemente os seus 

telemóveis ou leitores de MP3/4. Estes dispositivos estão por toda a parte e entende-

se que a Educação pode tirar partido da ubiquidade dos mesmos se colocar esta 

tecnologia ao seu serviço do ensino, envolvendo os alunos na aprendizagem através de 

uma abordagem diferente. É, portanto, necessário canalizar um novo olhar sobre estes 

artefactos tecnológicos, atendendo à mais-valia pedagógica que a eles está -em 

potência- associada, na medida em que “se os dispositivos móveis forem usados como 

ferramentas instrutivas para construir a aprendizagem, podem ser tratadas como 

ferramentas para ajudar os alunos a executar as suas tarefas e promover o seu 

desenvolvimento, funcionamento como parceiros para o professor e para o aluno” 

(Morais & Paes, 2007, p. 25). 

Todavia, esta abertura “a outras situações de aprendizagem” (Cruz, 2008, p. 17) tarda 

em chegar aos contextos escolares e formativos da realidade nacional. O Centro de 

Formação Profissional onde o presente estudo foi desenvolvido surge como um 

exemplo dessa realidade. Apesar de ser uma instituição bem equipada em termos 

tecnológicos, possuindo quadros interativos, computadores e projetores multimédia 

na maior parte das salas, não se verifica que seja feita uma exploração do potencial 

pedagógico dos mesmos, e não se tem encontrado representação de qualquer 

utilização pedagogicamente orientada de dispositivos móveis.  

Falamos de um Centro de Formação Profissional, que tal como muitos outros, está 

orientado para a discriminação positiva e para a diferenciação curricular (Serra, 2005). 

As dificuldades educativas sentidas por alguns formandos são encaradas neste Centro 

como um estímulo à diferenciação de métodos de ensino e dinâmicas da sala de aula, 

na perspetiva de criar “um ambiente mais rico para todos” (Ainscow, 1997, citado por 

Serra, 2005, p. 37). Com os formandos que frequentam este tipo de ensino é 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
320 

importante que não se ditem “caminhos” curriculares pré-definidos, pois “serão as 

capacidades e necessidades dos alunos que vão determinar o currículo a considerar” 

(Serra, 2005, p. 42), apresentando-se os conteúdos de uma forma mais significativa e 

motivadora. 

É neste contexto que se procurou desenvolver um estudo exploratório cujo propósito 

central se associou à identificação e análise da forma como o telemóvel poderá ser 

integrado como ferramenta de apoio à aprendizagem de conteúdos e de competências 

associadas à língua inglesa. Todavia, e como etapa preliminar à implementação deste 

projeto, foi necessário analisar as práticas e as conceções por parte de elementos do 

corpo docente da instituição acerca da utilização educativa de tais dispositivos. O 

produto decorrente desta análise é assumido como o foco do presente trabalho. 

 

1.1 M-Learning: a emergência de um novo paradigma educacional 

Vivemos na Era da Conexão (Weinberger, 2003, cit. por Moura, 2009), uma era na qual 

o acesso à informação deixou de estar confinado ao computador pessoal e se estendeu 

também às tecnologias móveis. Estas revelam-se cada vez mais completas nas 

funcionalidades e serviços que proporcionam aos seus utilizadores ao mesmo tempo 

que se vê reduzir os seus custos e ampliar o seu acesso. 

Inseridos nesta realidade, nascidos já nesta era, os nossos jovens são hoje verdadeiros 

“nativos digitais” (Prensky, 2001) para quem o quotidiano sem tecnologia é algo que 

não faz sentido. Como Moura (2009) defende (na sequência do seu estudo com 

recurso à tecnologia móvel para o processo de ensino e aprendizagem da língua 

francesa) para esta geração não possuir telemóvel é quase fator de exclusão social. 

Nenhum deles imagina o seu dia-a-dia sem acesso ao seu telemóvel, sem poder 

receber ou efetuar chamadas a qualquer momento do dia, ouvir música e, 

especialmente, enviar mensagens. Na verdade, de acordo com um estudo realizado 

em 2007 pelo Centro de Investigação e Estudos em Sociologia do Instituto Superior de 

Ciências do Trabalho e da Empresa, só no terceiro trimestre de 2004 foram enviadas 

através das redes móveis nacionais cerca de 635 milhões de mensagens. A destreza 
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fantástica com que os nossos jovens escrevem mensagens já levou a que esta geração 

fosse apelidada de “thumb generation” (Rheingold, 2002, cit. por Moura, 2009).  

Verificamos, portanto, que os jovens de hoje mudaram radicalmente os seus hábitos e 

costumes (Prensky, 2001); em oposição, a Escola tem deixado perpetuar um modelo 

educativo do passado, resistindo em acolher e em adaptar-se a esta nova realidade. 

Ainda assim, considera-se mesmo que o desenvolvimento e disseminação das 

tecnologias móveis estão a fazer emergir um novo paradigma educacional (Quinn, 

2000), denominado de mobile learning (m-learning), passível de ser definida como 

aprendizagem em mobilidade suportada por dispositivos móveis. O’ Malley, Vavoula, 

Glew, Taylor, Sharples e Lefrere (2003) descrevem o conceito integrando duas ideias 

“(i) learning taking place when the learner is not at a fixed, predetermined location or 

(ii) when the learner takes advantage of learning opportunities offered by mobile 

technologies” (p.6). 

Segundo Brown (2003) são várias as vantagens do m-learning. Destas destaca-se o 

aumento da produtividade, pelo facto de a aprendizagem estar disponível em qualquer 

altura e a qualquer momento. A este fator, Faux, McFarlane, Roche, e Facer (2006), 

acrescentam outros fatores, tais como o encorajar da personalização da 

aprendizagem, o aumentar o controlo do próprio sobre o processo de aprendizagem 

(promovendo a responsabilidade), o estimular a concentração e a confiança dos 

alunos, bem como, a melhoria nas interações sociais. 

Todavia, e apesar das inúmeras possibilidades que os telemóveis hoje permitem, não 

se pode negligenciar os riscos inerentes à sua utilização em contexto educativo. 

Sharples (2006) refere que com estes se levanta um conjunto de questões difíceis de 

ultrapassar. Para além dos entraves de ordem técnica que variam de aparelho para 

aparelho, o autor salienta também as dificuldades em gerir equipamentos com 

diferentes potencialidades, em coordenar grupos de aprendizagem dentro da sala de 

aula (sendo capaz de gerir os elementos distratores e de manter os alunos focados na 

realização adequada da tarefa), ou ainda em colmatar o fosso existente entre a 

educação formal e informal. O mesmo autor refere ainda dificuldades práticas, 

associadas à ergonomia dos equipamentos, mais especificamente ao serem 
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apresentados e disponibilizados conteúdos curriculares através de um equipamento 

com um ecrã tão reduzido, assim como a forma como pode ser feita a avaliação da 

aprendizagem realizada, nomeadamente, a realizada em contexto extraescolar 

(Sharples, 2006). 

É sobretudo porque estas dificuldades não devem ser descuradas que se revela 

inequívoca a necessidade de olhar o potencial educativo das tecnologias móveis, 

enquanto dispositivos de comunicação, mobilizados no dia-a-dia para o 

armazenamento e pesquisa de informação e para a construção do conhecimento, de 

modo a que se permita analisar a viabilidade da construção de novos cenários 

educativos, abertos à inovação, à interação e ao trabalho colaborativo. Em Portugal 

alguns projetos começam neste sentido a ser desenvolvidos [ex. Projeto “Geração 

Móvel” (Moura, 2009) ou Projeto “Quizinoário)”] mas o desfasamento entre a 

evolução tecnológica, a mudança social e os currículos e práticas escolares continua a 

manter tais iniciativas como casos raros. 

 

2. METODOLOGIA 

O estudo que seguidamente se apresenta corresponde à primeira fase de 

desenvolvimento do projeto que se encontra em realização e no qual se assume como 

principal objetivo identificar, explorar e descrever a forma como o telemóvel poderá 

ser utilizado no apoio à aprendizagem de conteúdos e de competências associadas à 

língua inglesa. Este estudo liga-se assim a uma etapa preliminar do trabalho, tendo-se 

especificado para o mesmo o objetivo de analisar as conceções sobre a utilização de 

dispositivos móveis em contexto escolar por parte de professores do ensino 

secundário a exercer funções de formadores de Inglês num Centro de Formação. 

O presente trabalho assume um carácter exploratório e propósitos iminentemente 

descritivos. 

 

2.1- Participantes 

A dimensão empírica do trabalho envolveu os formadores de Inglês do Cenfic: 5 

professores. A escolha deste grupo de profissionais deveu-se ao facto de este ser o 

https://sites.google.com/site/geramovel2/
https://sites.google.com/site/geramovel2/
http://moblearn21.blogspot.pt/2011/03/estudos-e-projectos-de-m-learning-em.html
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contexto profissional de uma das autoras, há já alguns anos e, por conseguinte, se ter 

acesso facilitado ao contacto com a direção do Centro e, consequentemente, melhores 

condições para obtenção de autorização para implementação do projeto e para 

recolha de dados.  

Dois dos inquiridos trabalham em exclusividade para o Cenfic, enquanto os restantes 

desenvolvem formação noutras instituições. Três dos formadores conciliam (ou já 

conciliaram no passado) a atividade de professor com a de formadores já trabalham na 

área da formação profissional há pelo menos 5 anos. 

A maioria dos formadores de Inglês do Cenfic é do sexo feminino (4), existindo apenas 

um único formador. A média de idades dos inquiridos situa-se entre os 26 e os 35 

anos. 

 

2.2- Instrumentos de recolha de dados 

Para a realização deste estudo recorreu-se ao desenvolvimento e aplicação de um 

inquérito por questionário, elaborado com recurso à aplicação Google_Docs_Form 

(disponível em https://docs.google.com/a/campus.ul.pt/spreadsheet/ 

viewform?pli=1&formkey=dFZsV3hIMlhrLVhoZF8tNFAwUGt2Nnc6MA#gid=0 ), cujo url 

foi enviado por email para os 5 participantes. No processo de recolha, análise e na 

atual apresentação dos dados procurou-se garantir todos os elementos associados à 

confidencialidade e reserva de todos os dados pessoais sensíveis (Lei n.º 67/98, 26 de 

Outubro).  

O inquérito por questionário é um dos instrumentos privilegiadamente utilizados na 

investigação, que embora apresente algumas restrições (à semelhança de todos os 

outros instrumentos), revela ser o meio de recolha de dados que permite recolher 

informação sem enviesamentos (Ghiglione & Matalon, 2001).  

O processo de aplicação do questionário como instrumento de recolha de opinião, 

mobilizado nesta primeira fase do projeto, pretendeu desenvolver uma caraterização 

da situação inicial relativamente ao grau de acolhimento das tecnologias móveis no 

contexto em causa, especificamente por parte dos formadores selecionados para o 

efeito. Com o mesmo pretendeu-se analisar as atitudes dos professores/formadores 

https://docs.google.com/a/campus.ul.pt/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dFZsV3hIMlhrLVhoZF8tNFAwUGt2Nnc6MA#gid=0
https://docs.google.com/a/campus.ul.pt/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dFZsV3hIMlhrLVhoZF8tNFAwUGt2Nnc6MA#gid=0
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face à integração dos telemóveis nas aprendizagens escolares, isto é, o grau de 

favorabilidade relativamente à mobilização destes equipamentos pessoais como 

auxiliares no processo de ensino e aprendizagem.  

Na construção do mesmo foram criados indicadores de leitura (agrupados por 

dimensões/categorias) que permitissem responder ao problema e aos objetivos da 

pesquisa. O instrumento apresenta-se assim organizado em três dimensões, sendo que 

cada uma delas agrupa um conjunto de questões que pretende aferir elementos 

particulares das conceções dos participantes quanto à utilidade, pertinência e 

viabilidade da integração das tecnologias móveis nas práticas escolares. 

 

Tabela 1- As dimensões do Questionário 
 

Dimensões Itens 

1- Caraterísticas dos dispositivos móveis 
utilizados pelos formadores 

Ex.: Item 8 
“O seu telemóvel permite: “ 

2- Utilização geral dos telemóveis nas 
atividades escolares  

Ex.: Item 12 
“ Costumo gravar documentos 
profissionais relevantes no meu 
telemóvel.” 

3- Pertinência da integração do 
telemóvel no processo de ensino e 
aprendizagem da língua inglesa 

Ex.: Item 11 
“Vejo o telemóvel como um bom recurso 
pedagógico que deverá ser explorado.” 

 

O questionário foi elaborado sobretudo com perguntas de resposta fechada, 

procurando assim limitar as respostas dos participantes e consequentemente obter 

maior clareza nas mesmo e no seu processo de análise. Desta forma pretendeu-se 

evitar distorções nas respostas e, simultaneamente, facilitar o processo de tratamento 

dos resultados. Também a forma como foram colocadas as questões e o número de 

alternativas de resposta foi alvo de especial atenção, procurando, desta forma, limitar 

possíveis enviesamentos. Na maioria das dimensões, foi utilizada uma escala de 

mediação intervalar de Likert, não só pelo facto de esta facilitar o posterior tratamento 

dos dados recolhidos, mas também pela sua fácil aplicação e rápido entendimento por 

parte dos participantes (Malhotra, 2001). 
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As afirmações apresentam assim 7 opções de resposta situada entre ‘discordo 

totalmente’, cotada com 1 ponto, e ‘concordo totalmente’, cotada com 7 pontos. Nos 

itens negativos a cotação é naturalmente invertida. De salientar ainda a existência de 

ainda uma oitava opção de resposta, associada a ‘Não sei/não compreendo’. 

 

3. RESULTADOS 

O processo de análise dos dados passa por organizá-los, descrevê-los, tentar encontrar 

sentidos nos mesmos e desenhar uma interpretação (teórica e/ou empiricamente) 

suportada para o seu significado. Estas etapas foram consideradas tanto na análise dos 

dados quantitativos (derivados das respostas às questões fechadas), como da análise 

ao conteúdo das respostas facultadas nas questões abertas.  

Na tabela 2 organizam–se os dados relativos às caraterísticas dos dispositivos móveis 

dos participantes .
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Tabela 2- Grelha de Sistematização do Questionário (Dimensões 1 e 2) 

 Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Masculino 

 

UFCDs que monitoriza 

Comunicar em Língua 

Inglesa; Inglês e 

Inglês Técnico 

Inglês Técnico; 

inglês Comercial; 

Inglês; Comunicar 

em Língua Inglesa 

Inglês Inglês Inglês Técnico; inglês 

Comercial; Inglês 

Dimensão 1:  

Caraterísticas dos dispositivos móveis utilizados pelos formadores 

Dispositivos móveis 

que possui 

Telemóvel; PC 

Portátil 

Telemóvel; PC 

Portátil 

Telemóvel; PC Portátil 

IPOD 

Telemóvel; PC Portátil; 

IPhone 

Telemóvel; PC Portátil; 

IPOD; IPAD; IPhone 

 

 

Funcionalidades dos 

telemóveis dos 

formadores 

Captar fotografias; 

Gravar vídeos; 

Aceder à Internet; 

Ouvir música/rádio; 

Gravar sons; 

Enviar/receber SMS; 

Enviar/receber MMS; 

Instalar aplicações 

Captar fotografias; 

Gravar vídeos; 

Aceder à Internet; 

Ouvir música/rádio; 

Gravar sons; 

Enviar/receber SMS; 

Enviar/receber MMS; 

Instalar aplicações 

Captar fotografias; 

Gravar vídeos; Aceder 

à Internet; Ouvir 

música/rádio; Gravar 

sons; Enviar/receber 

SMS; Enviar/receber 

MMS; Instalar 

aplicações 

Captar fotografias; 

Gravar vídeos; Aceder 

à Internet; Ouvir 

música/rádio; Gravar 

sons; Enviar/receber 

SMS; Enviar/receber 

MMS; Instalar 

aplicações 

Captar fotografias; 

Gravar vídeos; Aceder 

à Internet; Ouvir 

música/rádio; Gravar 

sons; Enviar/receber 

SMS; Enviar/receber 

MMS; Instalar 

aplicações 
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Todos os professores inquiridos dispõem de vários equipamentos móveis: todos têm 

telemóvel e computador portátil e dois deles possuem também IPhone e IPOD. No que 

diz respeito às caraterísticas dos telemóveis verificamos que todos os docentes 

possuem telemóveis tecnicamente evoluídos, que permitem captar fotografias, aceder 

à internet, gravar vídeos, etc. 

No que diz respeito às dimensões 2 e 3 do questionário, o tratamento de dados 

processou-se de uma forma distinta. Como nestas dimensões foi utilizada uma escala 

inspirada na escala de mediação intervalar de Likert, revelou-se possível proceder a 

uma análise estatística descritiva, sendo indicado o número máximo e mínimo 

registados em cada uma das declarações apresentadas (sendo que 1 correspondente 

ao “discordo totalmente” e 7 ao “concordo totalmente”), bem como, a média e o 

desvio padrão.    

Tabela 3- Grelha de Sistematização do Questionário (Dimensões 2 e 3) 
 

  V. 

Mínimo 

V. 

Máximo 

Média Desvio 

Padrão 

D
im

e
n

sã
o

 2
: 

U
ti

liz
aç

ão
 g

er
al

 d
o

 t
el

em
ó

ve
l n

as
 

at
iv

id
ad

es
 e

sc
o

la
re

s 

8- Costumo utilizar o telemóvel para 

comunicar e consultar emails pessoais e 

profissionais. Para além disso não vejo 

nele outra utilidade 

1 6 3 1,83 

9- Por vezes utilizo o telemóvel para 

comunicar com os meus colegas 

(chamadas, SMS, MMS) sobre coisas da 

escola 

7 7 7 0,00 

10- Costumo utilizar certas 

funcionalidades do telemóvel (ex: 

agenda, lembretes) para gerir as minhas 

tarefas profissionais. 

5 7 6 1,00 

11- Costumo gravar documentos 

profissionais relevantes no meu 

telemóvel. 

1 2 1,8 0,53 
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a 
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12- Acho que o telemóvel é uma coisa 

pessoal e que não deveria ser misturado 

com a escola 

 

2 

 

7 

 

5,4 

 

2,55 

13- O telemóvel pode ser utilizado em 

atividades escolares 

1 6 3,2 2,51 

14- Vejo o telemóvel como um bom 

recurso pedagógico que deverá ser 

explorado. 

1 6 3,2 2,51 

15- Considero que utilizar o telemóvel em 

atividades em sala de aula distrai os 

alunos e perturba as atividades 

escolares? 

6 7 6,6 0,50 

16- Já tiro partido do telemóvel para me 

ajudar nas minhas aulas. 

1 5 2,4 2,03 

17- Acho que deveria haver uma maior 

utilização do telemóvel como recurso de 

apoio às aprendizagens escolares. 

1 6 3,2 2,51 

18- Hoje em dia é impossível viver sem 

um telemóvel e, por isso, também na 

escola ele deveria ser utilizado. 

1 6 3,4 2,50 

 

Como é possível verificar através da análise desta tabela, todos os formadores utilizam 

o telemóvel para tratar de assuntos escolares e/ou gerir as suas tarefas profissionais, 

mas a maioria não o encara como um recurso pedagógico a explorar no trabalho direto 

com os alunos. Quase todos os formadores são unanimes em considerar que o 

telemóvel é algo pessoal e que não deve ser misturado com a escola, pois distrai os 

alunos e perturba as atividades escolares. É de assinalar que o item que apresentou o 

valor mais baixo de concordância por parte dos formadores foi efetivamente o item 

associado “ao tirar partido do telemóvel nas aulas”. 

As duas últimas perguntas do questionário foram analisadas de forma distinta, visto 

tratarem-se de perguntas de resposta aberta. Neste caso, o método adotado foi o de 

análise de conteúdo, por este ser o mais adequado quando as respostas às questões 

originam dados textuais dos quais é preciso extrair sentido (Ghiglione & Matalon, 

2001).  

Foi com foco nas regularidades dos dados (Krippenford, 1980), que me permitissem 

fazer inferências da intensidade de tais regularidades, que se recorreu ao software 
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NVivo9, com o propósito de quantificar a ocorrência de palavras no texto. Neste 

sentido, e de acordo com a grelha de frequência de palavras apresentada na tabela 4, 

é possível verificar que na resposta ao item 19 (“Que potencialidades acha que poderá 

ter a utilização do telemóvel em sala de aula?”) a maioria dos formadores considera 

que em contexto educativo as potencialidades do telemóvel se reduzem à 

possibilidade de gravação de trabalhos e/ou de tirar fotografias.  

 

Tabela 4- Grelha de Frequência de Palavras (Dimensão 3: Item 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, e no que diz respeito à resposta ao item 20 (“Que risco acha que poderá 

advir da utilização do telemóvel em sala de aula?”), a análise da grelha de frequência 

de palavras (tabela 5) revela que os termos “dispersão” e “distração” se evidenciam, 

ocupando os primeiros dois lugares da lista, sendo o enfoque colocado nos alunos 

como o elo mais fraco nessa distração/dispersão. Somando as palavras ‘distração’ e 

‘distraem’, e num total de 2 incidências, esse fator surge como o principal risco 

sinalizado pelos participantes. 
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Tabela 5- Grelha de Frequência de Palavras (Dimensão 4: Item 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

O estudo em causa, ainda que de cariz exploratório e desenvolvido com um número 

muito reduzido de participantes, permitiu assinalar que, de forma genérica, os 

professores/formadores têm hábitos estabelecidos de utilização de múltiplos 

dispositivos móveis, nomeadamente computadores portáteis e telemóveis. Na verdade 

todos os formadores indicaram possuir pelo menos estes dois equipamentos. De igual 

modo, os resultados encontrados permitiram constatar que os formadores inquiridos 

utilizam com regularidade os equipamentos móveis que possuem para desempenhar 

um conjunto amplo e mesmo tecnicamente avançado de tarefas. Essas tarefas 

associam-se, quer a atividades de ordem pessoal quer a atividades profissionais, 

ligadas às tarefas docentes realizadas em contexto educativo.  

Contudo, mesmo mobilizando os dispositivos móveis para gerir e suportar algumas das 

atividades profissionais que realizam, os formadores identificam primordialmente 

desvantagens na utilização de tais equipamentos para finalidades educativas. Os 

resultados evidenciaram que os telemóveis são primordialmente sinalizados como 

potenciais elementos distratores que perturbam a concentração dos alunos nas tarefas 

escolares. Estamos, portanto, perante uma falta de sintonia entre as próprias práticas 

de utilização de dispositivos móveis tanto numa dimensão social como profissional - 
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onde os telemóveis são utilizados com elevada regularidade e são vistos como 

amplamente úteis - e as práticas de utilização pedagógica de tais dispositivos – 

preferencialmente vistas como devendo ser reduzidas ao mínimo ou eliminadas na 

medida em que são sinalizadas como altamente contraproducentes.  

Nos últimos anos, tem-se vindo a assistir a uma mudança grande nos comportamentos 

e atitudes dos alunos, que nasceram rodeados de tecnologias móveis e que não 

apenas as aceitam de forma muito favorável, como as incorporaram de tal forma nas 

suas práticas diárias que estas se tornaram parte integrante das suas vidas. Em 

oposição, os espaços educativos tendem a revelar conceções bastante desfavoráveis 

perante tais tecnologias, rejeitando-as e abolindo-as dos contextos escolares. A 

aplicação deste questionário aos formadores de língua inglesa do Cenfic, foi ilustrativa 

das conceções desfavoráveis que proliferam junto dos profissionais de educação. 

Quase nenhum dos formadores inquiridos encara o telemóvel como um recurso 

pedagógico válido, muito pelo contrário ele é visto como um elemento de distração 

que perturbará as aprendizagens dos alunos nas aulas. 

No entanto, projetos já desenvolvidos, tanto internacionalmente como em Portugal 

(tais como o Go! Mobilidade na Educação, The London Mobile Learning Group, e 

learning2go) demonstram como a utilização dos dispositivos móveis pode trazer 

enormes benefícios para a educação, permitindo aos alunos aprender fora dos muros 

da escola. Num mundo globalizado em que cada vez mais se acede à informação e ao 

conhecimento com base nos dispositivos móveis e onde estes são apresentados como 

a evolução dos tradicionais pc’s, porque não transformá-los em aliados dos 

professores (Ferreira, 2009), ou pelo menos, explorar essa possibilidade. Este trabalho 

apresenta-se como um estudo de humilde representatividade que certamente 

necessita ser ampliado em objetivos, participantes e contextos, mas procura contribuir 

para estimular a análise dessa possibilidade. São ainda inexpressivas as experiências 

piloto que neste domínio- integração das tecnologias móveis como recurso pedagógico 

no processo de ensino e aprendizagem- se encontram documentadas na literatura 

científica nacional e esta lacuna no conhecimento necessita de ser suplantada.  

 

 

http://www.ccems.pt/PROJETOS/GOMobilidadenaEduca%C3%A7%C3%A3o/tabid/223/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.londonmobilelearning.net/
http://www.learning2go.org/
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RESUMO 
 

Este trabalho teve por objetivo refletir sobre os resultados de uma pesquisa desenvolvida no 
ano de 2011, entre os docentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Armando Fajardo, 
situada na zona rural do município de Piratini, estado do Rio Grande do Sul- Brasil. O trabalho 
investigativo teve por objetivo conhecer entre os docentes desta escola quais as dificuldades 
enfrentadas para o uso das tecnologias no trabalho pedagógico. Este objetivo surge da 
hipótese de que a escola não pode se desconectar da realidade a qual está impregnada de 
tecnologias e que estas, por sua vez, podem melhorar não somente o trabalho docente, mas, 
sobretudo, qualificar o processo ensino- aprendizagem, numa perspectiva de crescimento 
individual e coletivo. O desenvolvimento deste trabalho  enraizou-se na pesquisa qualitativa, 
buscando em um primeiro momento analisar os diferentes pontos de vista, as conversações e 
reflexões dos professores a respeito das tecnologias. Partindo da pesquisa qualitativa, realizou-
se um estudo de caso e, a partir da delimitação do campo de estudo pesquisado, buscou-se 
uma maior exploração das questões abordadas com a aplicação de questionários e realização 
de entrevista semi -  estruturada. Este trabalho partiu da seguinte problemática:- Por que o 
Laboratório Multimídia que está na escola não é utilizado pelos professores? Assim, os dados 
apresentados levam a reflexões sobre a escola da sociedade global, com a intenção de 
promover a inquietude docente e assim, qualificar, por meio da pesquisa, o processo de 
ensinar e aprender entre alunos e professores.  
 
Palavras - Chave: Escola, Tecnologia, Ensino, Aprendizagem. 

 
EL RESUMÉN 

 
Este trabajo estuve por el objetivo refletar sobre los resultados de una pesquisa desarrollada 
en el  año de 2011, entre los docentes de la Escuela Municipal de Enseñanza  Fundamental 
Armando Fajardo, localizada en la área rural de la cuidad de Piratini , estado del Rio Grande del 
Sur- Brasil. El trabajo investigativo estuve por el objetivo conocer entre los docentes de esta 
escuela  cuales son las dificultades enfrentados para el  uso de las  tecnologías en el trabajo 
pedagógico. Este objetivo emergió de la hipótesis de que la escuela no puede se desconectar 
de la realidad la cual está impregnada de tecnologías y  que estas por su vez, pueden mejorar 
no solamente el trabajo docente, pero, sobre todo, calificar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en una perspectiva de crecimiento individual y colectivo. El desarrollo de este 
trabajo está enraizado en la pesquisa cualitativa, buscando en un primero momento analizar 
los diferentes puntos de vista,  las conversaciones y reflexiones de los profesores al respectó de 
las tecnologías. Partiendo de la pesquisa cualitativa,  se desarrollo un estudio de caso y, a 

mailto:dani.mattos@yahoo.com.br
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partir de la  delimitación del campo de estudio  pesquisado se busco  una mayor exploración 
de las cuestiones abordadas con la aplicación de cuestionarios y realización de entrevista semi 
- estructurada. Este trabajo partió de la siguiente problemática:- ¿Por qué el Laboratorio 
Multimedia que está en la  escuela no es utilizado por los profesores? Así, los dados 
presentados llevan a reflexiones sobre la escuela de la sociedad global, con la intención de 
promover la inquietud docente y así calificar  por medio de la pesquisa, el proceso de enseñar 
y aprender entre alumnos y profesores.  
 
Palabras- clave: Escuela,  Tecnología, Enseño, Aprendizaje.  

 

1. AS TRANSFORMAÇÕES GLOBAIS E A ESCOLA: A COMPLEXIDADE DA SOCIEDADE GLOBAL. 

Viver, conviver e sentir- se pertencente a uma sociedade em constante movimento faz 

com que se possa perceber a complexidade do momento vivenciado na sociedade 

atual, a qual passou de um tempo de verdades absolutas, para um tempo de incertezas 

permanentes. A escola não é mais a única fonte de informações, mas provavelmente, 

ela seja hoje, a mediadora de possibilidades ainda não descobertas, tanto por 

professores quanto por alunos. 

Para Morin ( 2002) 

é preciso aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma época de mudanças 
em que os valores são ambivalentes, em que tudo é ligado e é por isso que a educação 
do futuro deve se voltar para as incertezas ligadas ao conhecimento (p.84). 

Nesse caminho de incertezas no século XXI encontra-se a escola e as tecnologias como 

alavancas do crescimento social, intelectual, tecnológico, econômico e político de um 

mundo global em permanente transformação.  Transformações estas reforçadas no 

pensamento de Kenski (2007) para a qual, como “as tecnologias estão em permanente 

mudança à aprendizagem por toda a vida torna-se consequência natural do momento 

social e tecnológico em que vivemos” (p.41). 

Conforme a autora, o cenário tecnológico pressupõe mudança, sendo a aprendizagem 

construída permanentemente. E nesta construção encontra-se o relevante papel da 

escola a qual deve promover o crescimento intelectual dos sujeitos, possibilitando-lhes 

a busca por novos conhecimentos, valorizando seus saberes individuais e coletivos na 

construção de oportunidades. 

No entanto, a instabilidade e a incerteza do momento atual requerem ousadia de seus 

atores sendo a escola desafiada a efetivar uma educação que incentive o desassossego 
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intelectual e que este promova a pesquisa e o estudo permanente, inquieto, 

humanizador e global para atender a complexidade do momento vivido.   

 Moran (2000) e Porto (2003) assinalam que o conhecimento embasado na 

comunicação aberta, permeado pelo diálogo, pela reciprocidade, possibilita o 

crescimento individual e coletivo dos sujeitos escolares. Assim o conhecimento origina-

se da comunicação entre esses sujeitos e interiorização de suas reflexões acerca do 

conhecimento e saberes individuais. Portanto, foi através das vivências da 

pesquisadora como professora e como diretora de uma escola rural, há mais de onze 

anos, no município de Piratini, interior do Rio Grande do Sul- Brasil, que emergiu a 

necessidade de buscar através da pesquisa, conhecer a relação dos professores com as 

tecnologias na escola. 

Sendo assim, se apresenta este trabalho, intitulado: As tecnologias na escola pública 

rural: um desafio pedagógico, que teve como campo de pesquisa a escola em que a 

pesquisadora atua professora e diretora: Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Armando Fajardo, situada na zona rural do município de Piratini / Rio Grande do Sul- 

Brasil. 

 

2. AS TECNOLOGIAS NA ESCOLA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

Abordar as tecnologias no contexto da escola pressupõe imergir num espaço 

desafiador, impregnado de possibilidades que se comunicam constantemente, pois,  

conforme Porto (2009) a escola é um espaço de 

socialização de encontros, convivência, colaboração e embates entre os sujeitos, mediada ou 
não por tecnologias. Escola onde se vive processos de comunicação e interatividade entre os 
participantes da educação, comprometidos com a historicidade do conhecimento e com a 
colaboração na produção de saberes/conhecimentos. Escola cujos sujeitos são autores de sua 
prática e de seu espaço/tempo de produção, construindo e vivendo relações, saberes, desafios 

e perspectivas de ser professor (p.38). 

Encontra-se nas reflexões da autora possibilidades de perceber e sentir a escola nas 

suas múltiplas faces, entendendo-a como um espaço plural e incerto, o qual desafia 

permanentemente os sujeitos que nela convivem. 
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Moran (2000) entende que “na sociedade da informação, todos estamos reaprendendo 

a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar; reaprendendo a integrar o humano e o 

tecnológico; a integrar o individual, o grupal e o social” (p.61). 

O autor sinaliza para a importância do aprender a aprender num movimento 

permanente. 

Cysneiros (2006) a definição de tecnologias como sendo um termo polissêmico, sobre o 

qual intuímos alguns significados, mas temos dificuldade em fazê-lo com precisão. 

Conforme o autor é importante comentar que muitas pessoas associam o termo 

tecnologia aos computadores e aos aparelhos eletroeletrônicos, mas o autor entende 

que elas perpassam conceitos, pois fazem parte da vida diária. 

Para o filósofo canadense McLuhan (1979), “a palavra falada foi à primeira tecnologia 

pela qual o homem pode desvincular-se de seu ambiente e retomá-lo de novo modo.” 

(p.76 – 77) 

O autor encaminha para o conceito de tecnologias a partir do corpo, em seguida, segue 

sua teoria expressando que todas as tecnologias são extensões de nossos sistemas 

físico e nervoso, tendo em vista o aumento da energia e da velocidade (MCLUHAN, 

1979). Há mais de quatro décadas, o canadense McLuhan fazia uma projeção de seu 

entendimento sobre tecnologia, a frente dos entendimentos sobre o assunto naquela 

época. Seguindo a linha de pensamento do autor as tecnologias são extensões do 

corpo, pois, possibilitam a comunicação e a interação entre os sujeitos. 

Para Kenski (2003) tecnologias é tudo que utilizamos em nossa vida diária, pessoal e 

profissional até mesmo os 

 utensílios, livros, giz e o apagador, papel, canetas, lápis, sabonete, talheres (...)- são formas 

diferenciadas de ferramentas tecnológicas. Quando falamos da maneira como utilizamos cada 

ferramenta para realizar determinada ação, referimo-nos à técnica. A tecnologia é o conjunto de 

tudo isso: as ferramentas e as técnicas que correspondem aos usos que lhes destinamos, em 

cada época ( p. 19). 

Conforme expressa a autora tecnologia é o conjunto de diferentes ferramentas que 

mobiliza a sociedade global em determinada época.  

Na perspectiva de Porto (2006) “na sociedade da informação, todos estamos 

reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar e a aprender; a integrar o 
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humano e o tecnológico, a integrar o individual, o grupal e o social” (p.157). Conforme 

a autora, a tecnologia possibilita aprendizagem permanente a partir da comunicação e 

da integração entre o humano e o tecnológico. Neste sentido se percebe que não há 

como dissociar as tecnologias do cotidiano, pois tudo que envolve o ser humano está 

relacionado a elas, sendo que ambos constituem saberes que se reinventam e se 

comunicam. 

Para Porto (2003) a escola utilizando-se das tecnologias contribui para a educação 

integral e para a inserção do individuo na sociedade. “A escola, assim prepara os 

estudantes não para uma vida futura, que ainda não chegou, mas para a própria vida 

que acontece hoje na escola, local de diferenças, confrontos, incertezas” (p.82). 

A autora afirma que a escola é um dos lugares de incertezas presentes na sociedade e, 

nestes se encontram as possibilidades de buscas para o crescimento intelectual, o qual 

pode contribuir para uma educação significativa. 

Kenski (2003) ressalta que “não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino e, por 

extensão, a educação de forma geral, mas a maneira como essa tecnologia é utilizada 

para a mediação do conhecimento” (p.121). 

Conforme a autora faz-se necessário que os professores reflitam com e sobre elas, pois 

as tecnologias por si só não transformam o ensino, mas, a utilização delas, pelos 

professores, como ferramentas mediadoras entre os sujeitos, pode contribuir com a 

construção do conhecimento. 

 

2.1   Apresentação da realidade da E.ME.F Armando Fajardo 

A escola Municipal de Ensino Fundamental Armando Fajardo foi fundada em 24 de 

abril de (1978) e está situada a 36 km distante cidade, numa localidade denominada 

Agrofil, no 4º distrito do município de Piratini, Rio Grande do sul/ Brasil. 

A escola conta com um quadro de vinte e um professores, dois funcionários, uma 

diretora e uma vice-diretora. Atende a cento e doze alunos desde o primeiro ano até o 

nono ano do ensino fundamental. Os índices de aprovação são considerados 

satisfatórios 91% de aprovação no ano de (2011), conforme dados secretaria da Escola 
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Municipal de Ensino Fundamental Armando Fajardo. Quanto à formação acadêmica 

dos professores que atuam na escola, temos os seguintes dados:  

* Um professor com mestrado; 

* Dezenove professores com especialização em nível de Pós- Graduação; 

* Um professor com Graduação. 

De acordo com os dados do Projeto Político Pedagógico de (2011), o nível sócio 

econômico dos alunos é considerado baixo. A maioria dos pais trabalha em empresas 

de madeira da localidade, em serviços gerais e motoristas de caminhão, os quais 

retiram desse trabalho sua subsistência. O Laboratório Multimídia tem cinco 

computadores conectados à internet e chegou à escola no ano de (2009), através do 

ProInfo ( Programa de Informatização) do Ministério da educação brasileira, o qual foi 

criado em (1996) com o objetivo de informatizar todas as escolas brasileiras e 

consequentemente melhorar a educação do país. Dessa forma, se apresenta a 

realidade da unidade pesquisada. 

 

2.2 Metodologia  

Ao traçar as primeiras linhas deste trabalho de investigação a pesquisadora enfrentou 

grandes dificuldades, entre elas, a de distanciar-se do papel de diretora e professora 

da escola para apropriar-se do papel de pesquisadora. Levou um tempo para entender 

e aprender esse processo.  E desassossegada com o momento vivenciado, porém, 

proveitoso e rico em aprendizagens, que foi reaprendendo a aprender, reconstruindo 

saberes e despindo-se de conceitos enraizados em sua bagagem, para, a partir de 

então, tornar-se pesquisadora na escola em que atuava como professora e diretora. E, 

no momento em que emergiu a pesquisadora outros sentidos foram aguçados pela 

diretora /pesquisadora e, foi no silêncio das suas inquietudes, que aprendeu a 

conhecer aquele espaço escolar e os sujeitos que nele conviviam: alunos e colegas 

professores.  

Para Alves (2005, p.26-27) “É do silêncio que nasce o ouvir. (...) É nesse silêncio que se 

ouve a melodia que não havia”.  
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Em Alves (2005) a pesquisadora encontrou respaldo para suas palavras, as quais 

precisaram ser silenciadas para que ela pudesse aprender a ouvir, num exercício 

profundo da alma. Silenciar. Ouvir apenas sem justificar respostas e estabelecer 

pautas. 

Com essa percepção inquieta e, provavelmente mais madura, que foi desenvolvido 

este trabalho, o qual partiu da pesquisa qualitativa, em que a pesquisadora buscou 

analisar os diferentes pontos de vista, as conversações e reflexões dos professores a 

respeito das tecnologias na E.M.E.F. Armando Fajardo. Ao considerar os diferentes 

pontos de vista dos participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o 

dinamismo interno das situações, geralmente inacessíveis ao observador. (LÜDKE, 

ANDRE, 1986). 

 Nessa perspectiva, considerando o contexto escolar, ouvindo, analisando e 

percebendo os diferentes pontos de vista dos professores, a pesquisadora buscou 

através da pesquisa qualitativa  

promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 
determinado assunto e o conhecimento teórico a respeito dele. Em geral isso se faz a 
partir do estudo de um problema, que ao mesmo tempo desperta o interesse do 
pesquisador e limita sua atividade de pesquisa a uma determinada porção do saber, a 

qual ele se compromete a construir naquele momento (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

De acordo com as autoras, a pesquisadora foi em busca de dados que lhe permitissem 

desenvolver a pesquisa, legitimando-os a partir do campo teórico, para investigar o 

problema que a sustentou.  

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa é o estudo do fenômeno em seu acontecer 

natural, não envolvendo manipulação de variáveis, nem tratamento experimental. 

Pressupõe uma visão holística dos fenômenos, englobando todas as interações entre 

os componentes de uma situação, os aspectos subjetivos do comportamento das 

pessoas, a relação com o cotidiano e a construção da realidade. (ANDRÉ, 1999). 

Essa pesquisa nasceu no contexto de uma escola rural, em busca de reflexões 

comprometidas sobre o uso das tecnologias, uma vez que os computadores estavam 

presentes na escola e não eram utilizados pelos professores. Nesse contexto foi 

realizado um estudo de caso qualitativo que, para Lüdke, Andre (1986) “é sempre bem 
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delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar dos 

estudos” (p,17).   

A pesquisadora investigou a utilização das tecnologias pelos professores da E.M.E.F. 

Armando Fajardo, em específico, dos computadores do Laboratório Multimídia. 

Utilizou observações e anotações no Diário de Campo, as quais foram de grande valia 

para o desenvolvimento do trabalho, pois conforme Lüdke e André 1986, “(...) o 

observador irá procurar encontrar o mais breve possível uma ocasião em que possa 

completar suas notas, para que não precise confiar muito na memória, sabidamente 

falível”( p.32). 

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram questionários e entrevista 

semiestruturada. A coleta de dados se deu entre outubro e dezembro de (2011). Os 

sujeitos pesquisados foram elencados por letras durante o trabalho, pois não 

autorizaram divulgação de seus nomes na pesquisa. 

2.3 Análises dos dados 

Dos vinte e um professores que compõe o quadro de pessoal da escola quatorze se 

disponibilizaram em participar da pesquisa. Os dados revelaram que os sujeitos da 

pesquisa não apresentaram dificuldades para a definição de tecnologias, considerando-

as importantes para sua prática pedagógica, conforme expressou uma das professoras 

entrevistadas: 

A tecnologia é mais uma ferramenta que pode auxiliar tanto o professor quanto o 

aluno e a partir delas podemos melhorar a nossa prática pedagógica.  Prof. G(2011). 

Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 

Mesmo reconhecendo que as tecnologias eram importantes para a prática pedagógica, 

os professores deixaram evidente que o uso dos computadores, neste caso, o 

Laboratório Multimídia, não era prioridade naquele momento para a escola, pois, dos 

quatorze professores entrevistados, oito  responderam que a prioridade para a escola 

era a construção de uma cozinha, pois o espaço era precário; quatro responderam que 

a escola deveria adquirir uma caixa de som com microfone e dois responderam que 

deveria melhorar os espaços escolares.  
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Os dados revelaram que, dos quatorzes sujeitos entrevistados treze tem computador 

em casa, nove tem acesso à internet e cinco acessam a internet na Lanhouse. Também 

revelaram a finalidade que utilizavam o computador conectado a internet: cinco 

responderam que utilizavam para realização do planejamento das aulas; seis 

revelaram que apenas digitavam provas e trabalhos e que o acesso a internet servia 

para outras finalidades e três responderam que utilizavam computador conectado a 

internet para estudos particulares.  

Dos quatorze sujeitos, 100% responderam que acreditam que as tecnologias podem 

contribuir com o trabalho pedagógico, de acordo com algumas respostas: 

Acredito que a utilização dos computadores conectados a internet podem colaborar 
para o desenvolvimento das minhas aulas.  Prof. C.(2011). 

Podem contribuir no desenvolvimento do meu trabalho docente, mas primeiro preciso 
aprender a utilizar essa tecnologia (...). Prof. D.(2011). 

Fonte: Diário de Campo da Pesquisadora 

Mesmo considerando a importância da contribuição das tecnologias no trabalho 

pedagógico os professores apresentavam insegurança quando se referia à utilização 

das mesmas.  

Para Porto (2010) “as TICs na escola devem ser usadas para superar o senso comum 

pedagógico e para efetivar uma pedagogia condizente com as necessidades de um 

ensino contextualizado num tempo e espaço de ser, viver, interagir e criar” (p.34). 

Conforme a autora, a utilização das tecnologias na escola propõe um movimento 

coletivo entre alunos e professores, valorizando saberes e construindo aprendizagens 

significativas entre ambos. 

Ao responderem se utilizavam o LM com os alunos, 100% dos sujeitos responderam 

que não utilizavam o LM, sendo várias as justificativas, entre elas: 

Não utilizo os computadores porque não aprendi ainda a trabalhar com os alunos no 
LM. Prof. J(2011). 

Não utilizei ainda, porque acho complicado cinco computadores para 26 alunos. 
Prof.G. (2011). 

Na verdade não sei unir meu planejamento ao LM. Prof. M.(2011). 

Fonte: diário de campo da pesquisadora 
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Para (Gutiérrez e Prado 2002; Penteado, 2006; Porto, 2006, 2010) não basta o 

professor usar por usar a tecnologia. A inclusão digital de professores e alunos 

compreende uma forma de uso significativo e crítico dessas ferramentas.  

Durante a coleta de dados, evidenciou-se que os professores perceberam as 

dificuldades que enfrentavam no uso das tecnologias, elencando possibilidades de aliar 

o uso delas ao trabalho pedagógico, citando-as: 

 Necessidade de uma formação continuada na escola voltada para o uso das 

tecnologias no trabalho pedagógico (oito sujeitos); 

 O Laboratório Multimídia precisa de mais espaço físico (quatro sujeitos); 

 Redução do número de alunos por turma para trabalhar com os alunos no 

Laboratório Multimídia (dois sujeitos).  

Os dados evidenciam que, para a maioria dos sujeitos pesquisados, as possibilidades 

de utilizar as tecnologias, neste caso, os computadores conectados a internet, nas salas 

de aula, estão atrelados à formação continuada voltada para as tecnologias, seguida da 

ampliação do espaço físico do Laboratório Multimídia e, em último, a redução do 

número de alunos por turma nas salas de aula.  

 

3. PALAVRAS FINAIS 

As reflexões até aqui discutidas e a análise dos dados coletados durante a pesquisa 

serviram para que a pesquisadora pudesse conhecer os desafios e as possibilidades de 

um grupo de professores quanto à utilização das tecnologias na escola. Cabe salientar 

que este estudo não se finda, uma vez que a escola é um espaço de infinitas 

possibilidades e inquietudes, as quais questionadas e problematizadas emergem em 

pesquisas, as quais tendem a qualificar o espaço docente, permitindo o resinificado da 

prática educativa e da qualidade do ensino construído nos espaços escolares. 

Os dados analisados evidenciam que os professores mesmo utilizando as tecnologias 

em sua vida pessoal, não se sentem preparados para atuarem com elas na prática em 

sala de aula com os alunos. Outro fator relevante é que, mesmo na sociedade da 

informação e comunicação a escola ainda caminha vagarosamente no que se refere à 

utilização das tecnologias.  Evidenciam-se nos dados que as formações continuadas 
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voltadas para as tecnologias na escola ainda não foram consolidadas e 

consequentemente a escola encontra-se desconectada da sociedade tecnológica. 

Charlot (2008) ressalta  que  

os professores necessitam de uma reflexão fundamental 
sobre o uso do computador (e da internet), além de 
discussão coletiva sobre a escola, sobre a distribuição 
de alunos em turmas estandartizadas, sobre a rigidez do 
currículo e avaliação escolar, e sobre as estruturas de 
espaço e tempo das escolas que não combinam com o 
uso pedagógico do computador e da internet. (p. 21).  

O autor propõe uma comprometida reflexão no que se refere ao uso do computador 

na escola, pois acredita que a esta deve internalizar a utilização das tecnologias 

promovendo a reflexão coletiva entre os sujeitos, não somente nas questões de 

estrutura física, mas, sobretudo, comprometidas reflexões no que se refere às 

questões pedagógicas, pois destas é que emergem as possibilidades de crescimento 

individual e coletivos dos sujeitos escolares.  

Diante das reflexões aqui propostas, a partir da pesquisa, espera-se que as entrelinhas 

deste trabalho possam contribuir com todos aqueles que acreditam na educação como 

referencial para a humanidade. 
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Resumo 
 

Neste trabalho apresentamos os resultados parciais de uma pesquisa concluída, em nível de 
Mestrado, que objetivou identificar, evidenciar e compreender o movimento temático e 
teórico-metodológico das inter-relações das TIC e a Formação, Prática e Modos de Pensar de 
Professores que ensinam Matemática, por meio da realização de uma pesquisa qualitativa, 
segundo a modalidade do Estado do Conhecimento da Pesquisa, em que desenvolvemos um 
mapeamento da produção acadêmica em Educação Matemática, no Estado de São Paulo e 
selecionamos como objetos de investigação e análise setenta Teses e Dissertações em 
Educação Matemática, produzidas e defendidas nos Programas de Pós-Graduação da USP, 
UNICAMP, UFSCar, UNESP-Rio Claro, PUC-São Paulo e UNESP-Bauru, no período de 1987 a 
2007. Neste trabalho focamos na apresentação das Teses e Dissertações que tratam de 
dimensões relacionadas aos aspectos epistemológicos da Presença das TIC nas práticas de 
ensinar e aprender Matemática, em que destacamos a construção do conhecimento 
matemático em ambientes permeados pelas TIC, desenvolvimento de software e ambientes 
para ensino e aprendizagem de Matemática e construção do conhecimento matemático em 
ambientes de Educação a Distância, bem como os limites e possibilidades desse uso das 
tecnologias. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática, Prática Docente, Tecnologias de Informação e de 
Comunicação (TIC), Teses e Dissertações. 
 

Abstract 
 

In this paper we present partial results of a Master research that investigated the movement 
and theoretical-methodological theme of the interrelationship of ICT among Teachers 
Education, Practice and Thinking of the teachers, by conducting qualitative research, according 
to the State of Knowledge, we develop a mapping of academic research in Mathematics 
Education in the State of São Paulo and analyze seventy Thesis and Dissertations in 
Mathematics Education, by the Graduate Program of USP, UNICAMP, UFSCar, UNESP-Rio 
Claro, São Paulo and PUC-UNESP-Bauru, from 1987 to 2007. In this paper we focus on 
presentation of Thesis and Dissertations with epistemological dimensions related to the 
presence of ICT in teaching and learning practices of mathematics, in which we highlight the 
construction of mathematical knowledge in an environment permeated by ICT and software 
development environments for teaching and learning of mathematics and mathematical 
knowledge building in distance learning environments as well as the limits and possibilities of 
using technology. 
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1. INTRODUÇÃO 
As Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) têm mostrado considerável 

reconhecimento em relação às suas potencialidades nos processos de ensino e 

aprendizagem. Além disso, o grande movimento de introdução e disseminação das TIC 

diversos ambientes, entre eles o ambiente escolar, apresenta novos desafios aos 

professores no que se refere aos limites e possibilidades para a implementação das TIC 

nos ambientes de ensino e aprendizagem. 

Neste trabalho apresentamos resultados parciais de uma investigação em Educação 

Matemática que teve por objetivo identificar, analisar e compreender as inter-relações 

das TIC e a formação, prática e modos de pensar de professores que ensinam 

Matemática, por meio da análise de Teses e Dissertações em Educação Matemática 

que tiveram como objetos de investigação as TIC e a Formação e Prática de 

Professores. 

As pesquisas analisadas que apresentamos neste artigo relacionam-se aos aspectos 

epistemológicos das TIC tratando da construção do conhecimento matemático em 

ambientes permeados pelas TIC, desenvolvimento de software para o ensino e 

aprendizagem da Matemática e construção do conhecimento matemático em 

ambiente de Educação a Distância (EaD). 

Para fundamentar nossa investigação baseamo-nos em três perspectivas teóricas 

relacionadas à pesquisa sobre Formação de Professores: a primeira em uma 

perspectiva de definição do objeto de estudo da área, fundamentada em aspectos do 

‘ser professor’ (ROLDÃO, 2007); a segunda em uma abordagem do forma-se na ação, 

não apenas na ação enquanto prática pedagógica, mas também na ação como 

envolvimento no processo educativo, no processo de produção de conhecimento e de 

relação com os pares (BICUDO, 2003); e a terceira segundo a perspectiva da formação 

como processo contínuo e inacabado, não restringindo-se apenas a formação 

acadêmica do professor, mas aquela baseada no desenvolvimento profissional, que 

envolve experiências dentro e fora da escola (ESPINOSA, FIORENTINI, 2005). 
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Podemos observar que estas três perspectivas teóricas mesmo que desenvolvidas sob 

diferentes olhares, tem em comum a preocupação com a formação reflexiva do 

indivíduo, ou seja, com o indivíduo capaz de refletir acerca de suas experiências e 

ações, buscando melhorá-las a cada momento, constituindo-se, assim, em principal 

responsável por sua formação. Além disso, identificamos que as pesquisas sobre a 

Formação de Professores abrangem múltiplas dimensões, não apenas aquelas 

referentes aos processos acadêmicos formais de formação profissional. 

Nesse contexto, em nossa pesquisa tratamos desses fatores como as múltiplas 

dimensões que permeiam a Formação de Professores: dimensão social, cultural e 

política; dimensão da experiência; dimensão da profissão, trabalho e prática docente; 

e dimensão da tecnologia e da virtualidade da Formação de Professores, e por fim a 

dimensão da reflexão, que se apresenta como parte integrante de cada uma das 

outras dimensões, visto que nenhuma das outras existiria se não houvesse a reflexão 

do sujeito em formação sobre suas vivências, experiências e ambientes de interação. 

Pensando nessas múltiplas dimensões que permeiam a Formação de Professores e 

considerando que o processo de evolução, introdução e disseminação das TIC 

influenciam esse campo de pesquisa, apresentamos, a seguir, o resultado da análise e 

a sistematização das Teses e Dissertação que constituem o corpus de nossa 

investigação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 
Desenvolvemos nossa investigação com o objetivo de identificar, evidenciar e 

compreender o movimento temático e teórico-metodológico das inter-relações das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a Formação e Prática de Professores 

que ensinam Matemática. Buscamos descrever como e sob quais abordagens estão 

sendo desenvolvidas as pesquisas acadêmicas em diferentes Programas de Pós-

Graduação, do estado de São Paulo, no período de 1987 a 2007. Selecionamos para 

análise as Teses e Dissertações produzidas e defendidas nos Programas de Pós-

Graduação em Educação da USP, UNICAMP e UFSCar, Programas de Pós-Graduação 

em Educação Matemática da UNESP – Rio Claro e PUC – São Paulo e Programa de Pós-

Graduação em Educação para a Ciência. 
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Visando alcançar nossos objetivo, realizamos uma pesquisa segundo a abordagem 

metodológica qualitativa, na modalidade do Estado do Conhecimento da Pesquisa. 

Pesquisas do tipo Estado da Arte ou Estado do Conhecimento “[...] procuram 

inventariar, sistematizar e avaliar a produção científica numa determinada área de 

conhecimento” (FIORENTINI, 1994, p.32), “buscando identificar tendências e descrever 

o estado do conhecimento de uma área ou de um tema de estudo” (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2007, p.103). Além disso, as pesquisas do Estado do Conhecimento são 

caracterizadas, de acordo com o processo de constituição e análise dos dados, de 

caráter histórico-bibliográfico, exploratório-investigativo e inventariante e descritivo. 

 

3. ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS DAS TIC E O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA 
MATEMÁTICA 

Entre as Teses e Dissertações analisadas deparamo-nos com àquelas que tiveram como 

objetos de investigação aspectos inerentes às TIC. São pesquisas que não investigam 

especificamente os processos de Formação de Professores, mas apresentam 

contribuições para esse campo de investigação e foram dividas em duas categorias: 

aspectos epistemológicos e aspectos didático-pedagógicos.  

Neste trabalho trazemos a apresentação e sistematização de Teses e Dissertações 

analisadas que tiveram como objetos de investigação aspectos epistemológicos 

relacionados à construção, organização, reorganização, produção, desenvolvimento e 

significação do conhecimento matemático em ambientes de ensino e aprendizagem 

permeados pelas TIC. 

 

 

3.1 Formação/Construção/Movimento do Conhecimento Matemático 
 

Entre as pesquisas analisadas, evidenciamos que algumas apresentam como principal 

objeto de investigação os processos de formação e/ou construção e/ou movimento do 

conhecimento matemático e o uso das TIC nos processos de ensino e aprendizagem. 

 

Tabela 1: Formação/Construção/Movimento do Conhecimento Matemático 
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Foco/Objeto de estudo Autor 
Estudo do Teorema de Tales valorizando os aspectos históricos, 
matemático e pedagógico 

Silva (1997) 

Formação do conceito de Logaritmo Karrer (1999) 
Apropriação do conceito de Integral Melo (2002) 
Processo de construção cognitiva da noção de Transformação 
Geométrica 

Pretti (2002) 

Trabalho com conceitos de Matemática e Física em um ambiente de 
experimentação 

Bonafini (2004) 

Compreensão de conceitos fundamentais de Cálculo emergente da 
integração entre a oralidade, escrita e Informática 

Olimpio Jr (2005) 

Exploração do Teorema Fundamental do Cálculo com o uso de 
calculadoras gráficas 

Scucuglia (2006) 

Inter-relações da Geometria da Tartaruga do ambiente LOGO e as 
diferentes abordagens da Geometria 

Miskulin (1994) 

Desempenho dos alunos em relação a conceitos de Geometria com 
o uso do LOGO 

Silva (2003) 

Construção e desenvolvimento de uma WebQuest sobre Geometria 
Espacial 

Silva (2006) 

Construção do conhecimento matemático com uso de objetos 
virtuais de aprendizagem 

Spinelli (2005) 

Produção de significados para a Taxa de Variação, na abordagem de 
Derivada da Função de Uma Variável Real 

Dall’Anese (2006) 

 

As pesquisas apresentadas acima nos mostram que as TIC como recursos 

metodológicos auxiliaram os processos de ensino e aprendizagem, mais 

especificamente, a construção do conhecimento matemático. São pesquisas pesquisas 

que desenvolveram atividades coordenadas e elaboradas objetivamente visando à 

compreensão do conteúdo matemático abordado e que encontram nas TIC recursos 

que potencializam e favorecem esse processo, enfatizando seus limites e 

possibilidades para o ensino e aprendizagem da Matemática. 

Entre as pesquisas analisadas, as de Silva (1997), Karrer (1999), Melo (2002) e Pretti 

(2002) aproximam-se pela elaboração de uma Sequência Didática que tem por objetivo 

o desenvolvimento de determinado conteúdo matemático com o uso das TIC. Essas 

pesquisas, que se desenvolvem na perspectiva da Teoria das Situações Didáticas, de 

Guy Brosseau, elaborada em meados da década de 1970, fazem parte das pesquisas 

relacionadas à Didática da Matemática Francesa e buscam identificar aspectos da 

integração da tecnologia em situações de aprendizagem matemática. 
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Já as pesquisas de Miskulin (1994) e Silva (2003) apropriam-se da perspectiva teórica 

do Construcionismo, teoria baseada na concepção construtivista de Jean Piaget, 

fazendo uso da linguagem de programação LOGO para realização de suas 

investigações. A abordagem Construcionista do uso do computador na Educação é 

discutida por pesquisadores que objetivam provocar mudanças no campo educacional, 

entre eles destaca-se Seymour Papert, que, desde o início da década de 1960, 

empenhou-se no desenvolvimento do Construcionismo e da linguagem de 

programação LOGO, junto a pesquisadores do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT). 

Desenvolvidas sob a perspectiva teórica seres-humanos-com-mídias (BORBA; 

VILARREAL, 2005), temos as pesquisas de Bonafini (2004), Olímpio Jr (2005) e Scucuglia 

(2006). A perspectiva teórica abordada nessas investigações relaciona-se aos aspectos 

do papel das TIC na construção do conhecimento, considerando-se que essa 

construção não é realizada apenas por humanos ou por grupos destes, mas por 

coletivos constituídos de humanos-com-mídias. Além disso, destacamos que as 

pesquisas realizadas por Bonafini (2004) e Scucuglia (2006) aproximam-se pela 

utilização de Calculadoras Gráficas. 

As pesquisas de Silva (2006) e Spinelli (2005) abordam a investigação da maneira como 

se dá a construção do conhecimento matemático quando se faz uso das TIC e 

aproximam-se pelo fato de tratarem de aspectos das relações entre professor e aluno 

e aluno e TIC, destacando a necessidade de as experiências de uso das TIC para 

construção do conhecimento matemático estarem vinculadas ao contexto 

sociocultural de professores e alunos. 

Já a investigação de Dall’Anese (2006) não se aproxima das demais pesquisas citadas 

anteriormente, visto que as TIC foram utilizadas apenas como ferramentas, ou seja, o 

software  utilizado não necessitou de uma programação específica, sendo usado, por 

exemplo, como calculadora, construtor de gráficos e mapas, etc. 

Acerca da utilização das TIC para os processos de ensino e aprendizagem apenas como 

uma ferramenta, não considerando suas potencialidades para esses processos, Prado 

(1999, p.09) enfatiza que: 
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Utilizar o computador, baseando-se nos princípios educacionais vigentes que 

enfatizam a eficiência das técnicas e dos métodos de ensino, visando à memorização e 

à reprodução de conceitos, fatos e resoluções, pode apenas dar a ilusão de que a 

escola está em processo de transformação. A implementação do uso do computador 

na abordagem educacional construcionista é mais complexa porque implica o repensar 

sobre o processo de aprender e de ensinar. 

Nesse contexto de utilização das TIC para a construção do conhecimento, o professor 

assume o papel de mediador dos processos de ensino e aprendizagem, pois é na sua 

ação que os princípios da utilização das TIC sob a abordagem Construcionistas se 

materializam (PRADO, 1999), ou seja, não basta o professor aprender a operacionalizar 

o computador, isto é, saber ligar e colocar um software para o aluno usar. O professor 

precisa vivenciar e compreender as implicações educacionais envolvidas nas diferentes 

formas de utilizar o computador, a fim de poder propiciar um ambiente de 

aprendizagem criativo e reflexivo para o aluno (PRADO, 1999, p.10). 

Esses aspectos nos levam a refletir que as vivências em situações de pesquisas por 

parte dos professores, bem como o conhecimento das mesmas poderá levar o 

professor que ensina Matemática a ressignificar sua prática de sala de aula, por meio 

da utilização das TIC, propiciando ao aluno um ambiente contextualizado de ensino e 

aprendizagem da Matemática. 

 

3.2 O Desenvolvimento de Ambientes Tecnológicos para Matemática 
As TIC têm demonstrado potencialidades no processo de construção do conhecimento, 

desde que estejam relacionadas ao conteúdo matemático estudado e coordenadas por 

atividades objetivas. Esse fato tem provocado alguns pesquisadores na área da 

Educação Matemática, como apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: O Desenvolvimento de Ambientes Tecnológicos para Matemática 

Foco/Objeto de estudo Autor 
Metodologia para a Resolução de Problemas auxiliada pelo uso do 
computador 

Aldana (1990) 

Elaboração de um objeto tecnológico de ensino e aprendizagem 
para uma abordagem visual do conceito de Número Complexo 

Silva (2005) 

Desenvolvimento de um software para a construção do conceito de Boscariol (2004) 
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Número na Educação Infantil 
Pensamento matemático em processos de Resolução de Problemas 
durante a construção de um jogo computacional 

Marco (2004) 

 

As pesquisas discriminadas acima nos mostram indícios da presença das TIC em 

processos de elaboração de metodologias de ensino e aprendizagem para 

determinado conteúdo matemático, visando ao favorecimento do processo de 

construção deste conhecimento. Entre as pesquisas apresentadas identificamos que as 

desenvolvidas por Aldana (1990) e Marco (2004) aproximam-se por tratarem da 

Resolução de Problemas, sendo a primeira em uma abordagem Instrucionista do uso 

das TIC. 

Já as pesquisas desenvolvidas por Silva (2005) e Boscariol (2004) apresentam o 

desenvolvimento de software, que visam ao favorecimento do processo de construção 

do conhecimento matemático. Essas pesquisas destacam a importância da 

participação de professores e alunos para que sejam identificados determinados 

aspectos presentes nos software, ressaltando suas dificuldades durante a utilização 

destes, como é o caso da pesquisa de Silva (2005), ao analisar aspectos técnicos da 

elaboração do software. No caso da pesquisa de Boscariol (2004), o software, 

resultado da investigação, foi desenvolvido tendo como fundamentação outros 

software, que apresentaram aspectos técnicos e didático-pedagógicos favoráveis à 

construção do conhecimento matemático. 

A análise das pesquisas citadas acima nos mostra indícios de que o processo de 

evolução e disseminação das TIC provoca os pesquisadores, no sentido de estes 

buscarem o desenvolvimento de pesquisas que estão fundamentadas em uma possível 

melhoria para os ambientes de ensino e aprendizagem, bem como a preocupação com 

a prática docente, buscando trazer subsídios metodológicos e didático-pedagógicos 

por meio do desenvolvimento de software e artefatos tecnológicos que objetivam a 

contribuição para os processos de ensino e aprendizagem da Matemática. Na 

sequência, desenvolvemos a análise de pesquisas realizadas em ambientes de 

Educação a Distância. Esta análise está fundamentada na busca por indícios da 
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presença dos professores nesses ambientes, bem como na verificação do processo de 

construção do conhecimento matemático. 

 

3.3 A Construção do Conhecimento em Ambientes de Educação a Distância 
A Educação a Distância (EaD) não pode ser compreendida apenas como consequência 

do processo de evolução e disseminação das tecnologias digitais, mas também vista 

como uma possibilidade para a superação de alguns desafios educacionais presentes 

na sociedade atual. Podemos considerar, ainda, que a EaD pode trazer subsídios para 

“o debate sobre a redução tanto da desigualdade, como das distâncias entre as 

diversas esferas e sistemas de educação” (PRETTO, 2001, p.36). Nesse contexto, que 

permeia nossa realidade, não podemos excluir as possibilidades que as TIC 

proporcionam para o desenvolvimento de ambientes de EaD, no entanto devemos nos 

atentar ao uso indiscriminado desta tecnologia, bem como aos níveis em que ela 

ocorre. Para isso, podemos buscar fundamentação teórico-metodológica em 

pesquisas, em nosso caso específico, em Educação Matemática, que visam à 

investigação dos processos de ensino e aprendizagem da Matemática em ambientes 

on-line, resgatando seus limites e possibilidades. 

 

Tabela 3: A Construção do Conhecimento em Ambientes de Educação a Distância 

Foco/Objeto de estudo Autor 
Natureza da reorganização do pensamento em um curso de 
extensão a distância 

Gracias (2003) 

Produção matemática em um ambiente de interação a distância Santos (2006) 

 

Identificamos que, as pesquisas anteriormente apresentadas, mesmo não tendo como 

foco a Formação de Professores que ensinam Matemática, essas tiveram como sujeitos 

esses professores. 

As pesquisas de Gracias (2003) e Santos (2006) aproximam-se não só por 

desenvolverem-se em ambientes a distância, mas também por fundamentarem-se na 

perspectiva teórica dos seres-humanos-com-mídias (BORBA; VILLAREAL, 2005), que 

considera que o conhecimento matemático é construído por meio da interação de 

humanos com as tecnologias, sejam elas digitais ou não. Por se tratarem de pesquisas 
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que tiveram como sujeitos, professores de Matemática, faz-se necessário refletirmos 

acerca das possíveis contribuições das TIC e da EaD para a formação e prática docente. 

A questão da importância da elaboração de cursos a distância que preconize a 

Formação de Professores que ensinam Matemática e a discussão de aspectos 

relacionados à práticas pedagógicas em sala de aula, têm sido amplamente refletida 

por pesquisadores em Educação Matemática. Alguns cursos já oferecidos pelo Instituto 

de Geociências e Ciências Exatas, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática, apresentam resultados satisfatórios a esse respeito, visto que 

os assuntos e abordagens desenvolvidos nos cursos levam os professores participantes 

à ressignificação de sua prática docente. 

 

3.4 Mapeamento das Pesquisas Analisadas 
As pesquisas acerca dos aspectos epistemológicos da presença das TIC nas práticas de 

ensinar e aprender Matemática apresentam alguns limites e possibilidades de uso das 

TIC para o processo de construção do conhecimento matemático. Nessas pesquisas 

identificamos indícios da presença dos professores, seja em Formação Inicial ou em 

serviço, como sujeitos da pesquisa, e também que a importância do conhecimento e 

da prática pedagógica do professor nos ambientes investigados 

As possibilidades destacadas pelas pesquisas relacionadas aos aspectos 

epistemológicos das TIC nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática 

mostram-se como as potencialidades do uso de software, jogos computacionais, 

ambientes de EaD e outros artefatos tecnológicos nesse processo. Em relação aos 

software, salientamos o favorecimento do processo de visualização e representação, 

devido à sua dinamicidade (MELO, 2002; OLIMPIO JR, 2005; PRETTI, 2002; SILVA, 1997; 

SILVA, 2005). Quanto às Calculadoras e Calculadoras Gráficas, identificamos 

possibilidades de seu uso no processo de construção do conhecimento matemático, 

devido à facilidade que apresentam para se desenvolverem cálculos elementares 

(BONAFINI, 2004; KARRER, 1999; SCUCUGLIA, 2006). 

Além dessas possibilidades potencializadoras, as pesquisas ressaltam que os aspectos 

epistemológicos das TIC propiciam aos processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática a possibilidade de tornarem-se significativos, contextualizados, 
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motivadores, autônomos e interativos (ALDANA, 1990; BOSCARIOL, 2004; DALL’ANESE, 

2006; SILVA, 2006; SPINELLI, 2005). Dessa maneira, os ambientes permeados pelas TIC, 

segundo a perspectiva epistemológica, favorecem a abordagem investigativa e o 

resgate dos processos cognitivos desenvolvidos pelos alunos durante a descrição das 

etapas realizadas para a construção do conhecimento matemático (MARCO, 2004; 

MISKULIN, 1994; SILVA, 2003). 

No que se refere às possibilidades criadas pela EaD, destacamos o rompimento de 

barreiras, tanto geográficas quanto socioculturais, visto que a Internet e as 

ferramentas presentes nos ambientes tecnológicos desenvolvidos, para que aconteça 

a EaD, favorecem a discussão matemática, apresentando as potencialidades sociais e 

cognitivas dos sujeitos envolvidos no processo (GRACIAS, 2003; SANTOS, 2006). 

Relacionados aos limites dos aspectos epistemológicos das TIC, evidenciamos que o 

domínio dos software, jogos computacionais, linguagens de programação e outros 

artefatos tecnológicos, por parte dos professores, caracteriza-se como imprescindível 

para o desenvolvimento de metodologias de ensino que privilegiam a construção do 

conhecimento matemático. Como muito enfatizado por pesquisadores da Educação 

Matemática, situações inesperadas podem surgir ao se fazer uso das TIC em sala de 

aula, destacando-se aspectos relacionados às falhas técnicas. Além disso, salientamos 

a importância da participação de alunos e professores no processo de criação dos 

software, jogos e artefatos tecnológicos, visto que eles poderão demonstrar suas 

expectativas e dificuldades relacionadas aos conteúdos matemáticos, que poderão ser 

trabalhos, bem como aspectos técnicos relacionados a sua programação e 

desenvolvimento. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As pesquisas acerca da presença das TIC nas práticas de ensinar e aprender 

Matemática nos mostram que a utilização das TIC nessas práticas está, muitas vezes, 

condicionada ao contexto sociocultural de alunos e professores, ao currículo 

disciplinar, à infraestrutura da escola e ao trabalho docente. Quando se faz uso das TIC 

nos processos de ensino e aprendizagem, a importância da presença do professor 
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como mediador torna-se eminente, uma vez que este pode condicionar a 

intencionalidade das TIC e o conteúdo que está sendo abordado. 

Miskulin (2003), ao discutir as características e necessidades exigidas dos indivíduos 

diante da nova cultura profissional permeada pela introdução e disseminação das TIC 

na sociedade, reflete acerca da função da Educação e da escola, como formadoras de 

sujeitos críticos e conscientes, enfatizando que esta função deve ser subsidiada pela 

reorganização de conteúdos e transformação dos métodos de trabalho e teorias de 

ensino. 

Para essa autora, a participação de professores e futuros professores em projetos de 

pesquisa que privilegiem experiências educativas mediadas pelas TIC, faz com que, 

gradativamente, esses professores se apropriem das TIC, “de forma crítica e reflexiva, 

desencadeando, assim, novas formas de exploração do saber matemático em sala de 

aula” (MISKULIN, 2003, p.245). 

Assim, consideramos que a participação dos professores em situações de pesquisa, a 

investigação na prática docente e mesmo as contribuições trazidas por investigações 

acerca das TIC na Educação podem proporcionar, aos professores, elementos teórico-

metodológicos para a construção de uma metodologia de ensino para a criação de 

cenários interativos e investigativos de aprendizagem colaborativa baseados nas TIC.  

As pesquisas analisadas apresentam diversificadas abordagens teórico-metodológicas, 

entretanto, buscam a mesma mudança do paradigma educacional, saindo de um 

paradigma fundamentado da instrução para outro que considera o aluno como 

principal agente da construção do conhecimento. 

A abordagem Instrucionista presume a apresentação e subdivisão do conteúdo em 

módulos, estruturados de forma lógica, conforme a perspectiva pedagógica daquele 

que planejou a elaboração do material instrucional. Ao fim da realização de cada 

módulo, o aluno deve responder às perguntas, cuja resposta correta leva ao módulo 

seguinte, e a incorreta faz com que ele retorne aos módulos anteriores até obter 

sucesso (ALMEIDA, 2000). 

Já a abordagem educacional Construcionista prevê o uso do computador na Educação 

como uma ferramenta que auxilia o aluno no processo de Resolução de Problemas 
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significativos para ele, sendo que o computador não é o detentor do conhecimento, 

mas, sim, “[...] uma ferramenta tutorada pelo aluno e que lhe permite buscar 

informações em redes de comunicação a distância, navegar entre nós e ligações, de 

forma não linear, segundo seu estilo cognitivo e seu interesse momentâneo” 

(ALMEIDA, 2000, p.32). 

Outra abordagem teórico-metodológica enfatizada pelas pesquisas analisadas nesta 

investigação refere-se à Teoria das Situações Didáticas, fundamentada na teoria de 

Vygotsky com sua ênfase sociocultural, na questão de zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) (DRIJVERS; KIERAN; MARIOTTI, 2009, p.99), desenvolvida pelo 

pesquisador francês Guy Brousseau. Para Drijers, Kieran e Mariotti (2009), os conceitos 

centrais da Teoria de Situações Didáticas referem-se às pesquisas relacionadas aos 

ambientes tecnológicos de aprendizagem, que incluem: milieu, contrato didático e 

institucionalização. 

A perspectiva teórica dos Seres-Humanos-com-Mídias (BORBA; VILLAREAL, 2005) 

também aparece nas investigações analisadas. Essa perspectiva está fundamentada na 

ideia de Reorganização do Pensamento de Tikhomirov, nas caracterizações elaboradas 

por Pierre Lévy sobre as Tecnologias Intelectuais e o conceito de Inteligência Coletiva. 

Essa teoria defende que o conhecimento nunca é produzido somente por humanos, 

mas por unidades formadas por seres humanos e não humanos, “o conhecimento é, 

portanto, sempre condicionado por mídias como a oralidade, a escrita ou a 

informática” (BORBA, 2005, p.296). 

Os aspectos teórico-metodológicos que permeiam as investigações analisadas, 

influenciam diretamente o campo de Formação de Professores, uma vez que podemos 

observar o movimento do desenvolvimento de pesquisas acadêmicas relacionadas a 

esses fatores pensando tanto na Formação Inicial do professor que ensina Matemática 

quanto na formação e prática dos professores que se encontram em sala de aula. Esses 

aspectos nos mostram que as práticas de ensinar e aprender Matemática caminham 

por questões complexas que envolvem as condições de trabalho, a escola e os cursos 

de Formação de Professores, que necessitam de reflexão e, cada vez mais pesquisas, 

sobre os múltiplos contextos socioculturais permeados pelas TIC. 
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Resumo 
 

Inúmeros investigadores reconhecem que a investigação em educação tem atingido níveis 
elevados de realização e produção que se refletem nas publicações internacionais. Esta 
produção tem sido incrementada pela investigação qualitativa que estuda os atores do ensinar 
e do aprender em sala de aula e não só, e emprega técnicas variadas de âmbito qualitativo. A 
riqueza e os desafios deste tipo de abordagem são: i) a complexidade multidimensional, ii) a 
difícil reconstrução dos contextos, iii) a elaboração rigorosa de padrões de análise e iv) a 
extração de sínteses interpretativas e aprofundadas. Para dar resposta a estes desafios a 
investigação qualitativa em educação tem recorrido a diversos pacotes de software para 
apoiar a análise sistemática e rigorosa de dados não-numéricos e não-estruturados (textos, 
áudios, vídeos, imagens). Neste trabalho apresentamos as perceções de investigadores sobre a 
utilização do software WebQDA. O Web Qualitative Data Analysis (WebQDA) é um software de 
apoio à análise qualitativa que pode ser acedido através da internet, proporcionando um 
ambiente seguro de trabalho colaborativo (www.webqda.com). Esta avaliação revela a opinião 
de vários investigadores que frequentaram cursos de formação. Estes cursos tinham como 
objetivo principal a exploração das potencialidades do software WebQDA no apoio à análise de 
dados qualitativa. O instrumento de avaliação utilizado foi um inquérito por questionário e os 
dados foram recolhidos após às primeiras edições de formação já realizadas. Os resultados 
apontam para uma perceção positiva dos formandos acerca da utilização do WebQDA por 
promover o rigor e sistematização da análise qualitativa, ter uma estrutura de fácil 
compreensão e usabilidade, ser indispensável para a análise dos dados e ter a vantagem de 
funcionar online. 
 
Palavras-chave: formação, avaliação, Software WebQDA; perceção dos formandos 

 
Abstract 

 
Many researchers recognize that research in education has achieved high levels of 
performance and production is reflected in international publications. This production has 
been increased by the qualitative research that studies the actors of teaching and learning in 
the classroom and beyond, and employs various qualitative analysis techniques. The richness 
and challenges of this type of approach are: i) the multidimensional complexity, ii) the difficult 
re-construction of contexts, iii) the development of rigorous standards of analysis and iv) the 
extraction of summaries and interpretive depth. To respond to these challenges in qualitative 
research in education several software packages have been used to support systematic and 
rigorous analysis of non-numeric and unstructured data (Text, Audios, Videos, Images).  In this 
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paper we present the perceptions of researchers on the use of the software WebQDA. Web 
Qualitative Data Analysis is a software that allows qualitative analysis that can be accessed 
through the internet, providing a safe environment for collaborative work 
(www.webqda.com). This evaluation is based on the opinion of many researchers who have 
attended courses on qualitative analysis using WebQDA. The instrument used was a 
questionnaire survey and data were collected after the first editions of training already 
undertaken. The results point to a positive perception of the trainees about using WebQDA by 
promoting rigour and systematic qualitative analysis, have an easy to understand structure and 
usability is essential for the analysis of data and have the advantage of working online. 
 
Keywords: training, evaluation, Software WebQDA; perception of trainees  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
A investigação nas ciências humanas e sociais tem passado nas últimas décadas por 

transformações que influenciam diretamente a forma como os investigadores utilizam 

as técnicas e os instrumentos para recolher e tratar os dados, com o objetivo de 

responder às suas questões e problemas de investigação. 

Recentemente tem-se constatado que as metodologias qualitativas podem produzir 

uma compreensão rigorosa e relevante, especificamente, das práticas em educação. 

Embora tenha sido por muito tempo considerada “inferior”, relativamente às 

abordagens quantitativas, a investigação qualitativa tem desde a sua firmeza científica 

na década de 60 do século 20 (Bogdan & Biklen, 1994), alcançado maior credibilidade, 

não somente pela evolução das técnicas e instrumentos, mas pela maior validade, 

fiabilidade e confiabilidade dos resultados proporcionados pelo uso de programas 

informáticos específicos para a organização, categorização, questionamento e análise 

de dados não numéricos e não estruturados (textos, áudios, vídeos e imagens). 

O WebQDA (Web Qualitative Data Analysis) é um software destinado à investigação 

qualitativa em geral e proporciona inúmeras vantagens em relação à investigação sem 

o recurso de um software ou ao uso de outras aplicações não específicas, tais como, 

um processador de texto ou uma folha de cálculo. Compreendemos assim que, “the 

researcher who does not use software beyond a word processor will be hampered in 

comparison to those who do” (Miles & Huberman, 1994, p.44). Com o WebQDA o 

investigador pode editar, visualizar, interligar e organizar documentos. Pode criar 

categorias, codificar, controlar, filtrar, fazer pesquisas e questionar os dados com o 

objetivo de responder às suas questões de investigação. Uma das diferenças do 

http://www.webqda.com/
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WebQDA, em relação a outros pacotes de software, é que este é um software de 

análise de dados qualitativos que funciona na web através de um ambiente 

colaborativo e distribuído (www.webqda.com). Apesar da existência de alguns pacotes 

de software que tratam de dados não numéricos e não estruturados, são raros os 

casos que permite ser utilizado por vários investigadores num ambiente de trabalho 

colaborativo e distribuído como a Internet pode oferecer (Blind for review).  

 

2. AVALIAÇÃO DE SOFTWARE 
Na senda de Squires e McDouglas (1997), a avaliação de um software pode ser:  

 Formativa: em que deverá ser realizada durante a fase de desenvolvimento de 
forma a efetuar-se testes técnicos, analisar-se a conformidade da aplicação aos 
objetivos, verificar-se a adequação ao público-alvo, entre outros; 

 Conjetural: ela deverá ser análise por parte de peritos, antes da utilização da 
aplicação com o público-alvo e tendo em conta esse mesmo público; 

 Interpretativa: se procede após a utilização da aplicação para verificação da sua 
eficiência ou não relativamente à aprendizagem e, consequentemente, com 
vista à formulação de juízos relativos às competências que a aplicação permite 
desenvolver. 

Neste contexto e tendo por base os tipos de avaliação, será pertinente considerar a 

avaliação interpretativa, tendo em conta o objetivo do presente trabalho ser a 

avaliação da perceção dos formandos acerca da utilização do software. 

No que toca a avaliação centrada no utilizador e, considerando a fase em que se 

encontra o projeto de desenvolvimento do software, os autores Velsen, Geest, 

Klaassen & Steehouder (2008) e Dejong & Schellens (1997), afirmam que ela poderá 

servir para diferentes propósitos. Na fase inicial, em que ainda não existe nenhum 

software, a avaliação providencia informações de apoio à tomada de decisão. Numa 

fase intermédia e através da apresentação de protótipos, permite detetar problemas. 

Já na fase final, já com uma versão completa do software, a avaliação permite aferir a 

qualidade (Costa, 2012). Estes objetivos fazem da Avaliação Centrada no Utilizador 

uma valiosa ferramenta para as equipas multidisciplinares, porque justifica os seus 

esforços, melhorando o software e apoiando a equipa de desenvolvimento nas 

tomadas de decisão relativamente às melhorias e novas funcionalidades do software a 

implementar (Velsen et al., 2008). 
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Quando mencionamos os termos “aferição da qualidade de uso de um software” e 

ambicionámos alcançá-la, a usabilidade (ISO 9126, 1999) é um dos critérios mais 

referidos na literatura. A usabilidade diz respeito a um conjunto de atributos que 

determinado software deverá conter de forma a que os utilizadores consigam atingir 

os seus objetivos com eficiência, eficácia e satisfação de uso em determinado contexto 

de utilização (ISO 9126, 1999). As métricas para avaliar a Usabilidade são:  

 Eficácia: precisão e perfeição com que os utilizadores atingem os objetivos; 

 Eficiência: recursos despendidos relativamente à precisão e perfeição com que 
os utilizadores atingem os objetivos; 

 Satisfação de uso: conforto e atitudes positivas relativas ao uso do software; 

 Contexto de utilização: que compreende os utilizadores, as tarefas, os 
equipamentos (hardware, software e recursos), o ambiente físico e social em 
que o software é utilizado. 

À luz dessas métricas, apresentamos na seção seguinte, o instrumento para a recolha 

dos dados, os objetivos que motivaram à avaliação da formação e da utilização do 

software, bem como os resultados obtidos. 

 

3. MÉTODO 
Com a intenção de avaliarmos a perceção dos formandos acerca da formação mas, 

essencialmente obter uma resposta direta e representativa sobre as potencialidades 

da utilização do software webQDA no apoio à análise de dados qualitativos, foi 

aplicado o inquérito por questionário. O questionário foi disponibilizado no formato 

online, composto por três blocos temáticos de perguntas, a saber: a) perceção sobre a 

formação, b) a utilização do software webQDA e c) o perfil/caraterísticas dos 

formandos. A formação teve a duração de 8 horas e normalmente decorre num único 

dia.  

Como principais objetivos da Formação, temos: 

 Aprofundar conhecimentos no sentido de auxiliar os investigadores a lidar com 
dados não numéricos e não estruturados em análise qualitativa; 

 Capacitar para a utilização de software de análise qualitativa WebQDA; 

 Discutir como esta ferramenta (WebQDA) pode ser usada em diversas 
metodologias de investigação e conjuntamente com outras ferramentas; 
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 Desenvolver um projeto que sirva de modelo e de base de aprendizagem das 
funções disponíveis no WebQDA. 

No sentido de obter resposta aos objetivos, a formação é estruturada da seguinte 

forma: 

 Razões para a utilização de um software de análise qualitativa; expetativas não 
confirmáveis para o uso do webQDA; organização e potencialidades do webQDA; 
introdução das ações e comandos do webQDA; Sistema de Dados (Fontes); casos 
e atributos. 

 Procedimentos de codificação; Sistema de Categorias (Nós); como relacionar 
dados e Nós para construir modelos. 

 A importância de questionar para extrair do webQDA as informações de que se 
necessita (Sistema de Questionamento). Qual é o significado das análises 
efetuadas e dos resultados obtidos? Qual a consistência da codificação ao longo da 
análise dos dados?. 

 Exploração de padrões através da geração de matrizes; elementos obtidos do 
webQDA que apoiam a escrita dos resultados da análise; discussão dos projetos 
individuais e/ou de grupo.  

O link para aceder ao questionário foi enviado para todos os formandos que 

participaram nas diferentes edições do curso de Formação “Análise Qualitativa com o 

Apoio do Software WebQDA” obtendo 59 respostas. 

Para este trabalho, serão apresentados alguns resultados acerca da perceção dos 

inquiridos sobre a formação e a utilização do software. Os inquiridos assinalaram as 

respostas utilizando a frequência dos itens através de uma escala de Likert ( 1 - 

Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 - Indiferente, 4 - Concordo e 5 - Concordo 

Totalmente).  

Para análise descritiva dos resultados, foi utilizado o programa estatístico SPSS 19.0. 

Apresentaremos alguns resultados através de frequências e percentagens em tabelas 

de contingência entre duas variáveis. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
Relativamente aos 59 inquéritos respondidos, os resultados sinalizam que os 

participantes da formação têm entre os 23 e 62 anos de idade, 83,1% (n=49) são do 

sexo feminino e 17% (n=10) do sexo masculino. Que 41% (n=26) e 46% (n=27) 

respetivamente, estão a realizar mestrado e doutoramento, 56% (n=33) são da área 
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científica do ensino e didática da educação, que 34% (n=20) desenvolvem estudos na 

área da investigação qualitativa entre 1 a 2 anos, 71,2% (n=42) dedicam tempo parcial 

ao trabalho de investigação e 90% (n=53) dos formandos nunca utilizaram outro 

software de suporte à técnica de análise de conteúdo. 

Quanto à posição dos inquiridos acerca da utilização do software webQDA, os 

resultados revelam que 88,1% (n=52) concordam que após a formação tinham 

conhecimento suficiente para introduzir os dados e criar as categorias no webQDA, 

73% (n=43) tinham condição de descrever as limitações e potencialidades do software, 

comparativamente a 20,3% (n=12) que se posicionaram indiferentes quanto a este 

item. É de referir a unanimidade dos respondentes (100%; n=59) no que concerne a 

formação facilitar a compreensão da dimensão prática da investigação qualitativa. No 

mesmo sentido, os resultados afirmam em 98,3% (n=58), contra 1,7% (n=1) a 

concordância dos inquiridos sobre a formação do webQDA contribuir para uma visão 

de rigor e sistematização da análise qualitativa. 

As impressões apontadas pelos inquiridos acerca da utilização do software na análise 

qualitativa dos dados, os resultados assinalam que, relativamente às possibilidades da 

análise qualitativa serem maiores com o webQDA do que sem o uso do software, 95% 

(n=56) dos respondentes concordaram. No mesmo sentido, 97% (n=57) dos inquiridos, 

concordaram ao afirmarem que a estrutura do software é de fácil compreensão. Já no 

que toca ao uso do software, 83% (n=49) concordaram que o mesmo é indispensável 

para a análise qualitativa dos dados, enquanto 14% (n=8) ficaram indiferentes e 3,4% 

(n=2) discordaram parcialmente. No entanto, quando foi perguntado aos inquiridos se 

pretendiam usar o webQDA nas suas investigações, 93,2% (n=55) confirmaram esta 

opção, 5,1% (n=3) ainda não decidiram e 1,7% (n=1,7) negaram. 

A partir de uma análise comparativa na tabela de contingência, foi possível verificar na 

tabela 1, que relativamente ao grupo de formandos pós-graduados participantes das 

formações, não houve diferença significativa no âmbito da importância e contribuição 

da formação do software para a utilização e domínio do WebQDA. 

 

Tabela 1: Perceção sobre a Formação do webQDA e a habilitação académica dos formandos 
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 Pós-graduação 

Especialização Mestrado Doutorament

o 

Pós-

doutoramen

to 

NR 

N % N % N % N % N % 

Depois do 

curso de 

formação 

posso 

descrever 

as 

limitações 

e 

potencialida

des do 

webQDA. 

Discordo 

totalmente 

0 ,0% 0 ,0% 1 3,7% 0 ,0% 0 ,0% 

Discordo 

parcialment

e 

0 ,0% 2 7,7% 1 3,7% 0 ,0% 0 ,0% 

Indiferente 2 100,0% 3 11,5

% 

5 18,5% 2 66,

7% 

0 ,0% 

Concordo 

parcialment

e 

0 ,0% 15 57,7

% 

15 55,6

% 

1 33,

3% 

1 100,0

% 

Concordo 

totalmente 

0 ,0% 6 23,1

% 

5 18,5% 0 ,0% 0 ,0% 

Compreend

o que a 

formação 

webQDA 

facilita a 

compreensã

o da 

dimensão 

prática da 

investigação 

qualitativa. 

Discordo 

totalmente 

0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Discordo 

parcialment

e 

0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Indiferente 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Concordo 

parcialment

e 

1 50,0% 6 23,1

% 

6 22,2

% 

1 33,

3% 

0 ,0% 

Concordo 

totalmente 

1 50,0% 20 76,

9% 

21 77,8% 2 66,

7% 

1 100,0

% 

A formação 

webQDA 

contribui 

para uma 

visão de 

rigor e 

sistematiza

ção da 

análise 

qualitativa. 

Discordo 

totalmente 

0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Discordo 

parcialment

e 

0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Indiferente 0 ,0% 0 ,0% 1 3,7% 0 ,0% 0 ,0% 

Concordo 

parcialment

e 

1 50,0% 4 15,4

% 

11 40,7% 2 66,

7% 

0 ,0% 

Concordo 

totalmente 

1 50,0% 22 84,

6% 

15 55,6

% 

1 33,

3% 

1 100,0

% 

 

Na totalidade dos inquiridos (n=59), verificamos que 91,5% (n=54) concordam que a 

estrutura do software é de fácil compreensão e as vantagens do WebQDA funcionar 

online, mesmo os que nunca foram utilizadores (92,4%; n=49) de um software para 

análise de conteúdo. No que respeita a opinião dos que já utilizaram outra ferramenta 

tecnológica no apoio à análise qualitativa, relativamente ao uso do software ser 
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indispensável para a análise dos dados qualitativos, todos os inquiridos concordaram 

(100%). Assim e, em última análise da tabela 2, sublinhamos o índice de percentagem 

de 94,3% (n=50) dos que não utilizaram outro software para apoio na análise 

qualitativa de dados e afirmaram que pretendem usar o webQDA na sua investigação. 

 

 

 

 

Tabela 2: Perceção sobre o software webQDA e a utilização de outro software para análise de conteúdo 

 

 Já utilizou outro software de 

suporte à técnica de análise de 

conteúdo? 

Sim Não 

N % N % 

Considero a estrutura do 

software webQDA de 

fácil compreensão. 

Discordo totalmente 0 ,0% 0 ,0% 

Discordo parcialmente 0 ,0% 2 3,8% 

Indiferente 1 16,7% 2 3,8% 

Concordo parcialmente 0 ,0% 22 41,5% 

Concordo totalmente 5 83,3% 27 50,9% 

Compreendo as 

vantagens do webQDA 

funcionar online. 

Discordo totalmente 0 ,0% 0 ,0% 

Discordo parcialmente 0 ,0% 2 3,8% 

Indiferente 1 16,7% 2 3,8% 

Concordo parcialmente 0 ,0% 19 35,8% 

Concordo totalmente 5 83,3% 30 56,6% 

Considero o uso do 

webQDA indispensável 

para a análise de dados 

qualitativos. 

Discordo totalmente 0 ,0% 0 ,0% 

Discordo parcialmente 0 ,0% 2 3,8% 

Indiferente 0 ,0% 8 15,1% 

Concordo parcialmente 3 50,0% 29 54,7% 

Concordo totalmente 3 50,0% 14 26,4% 

Pretendo usar o 

webQDA na minha 

investigação. 

Discordo totalmente 1 16,7% 0 ,0% 

Discordo parcialmente 0 ,0% 0 ,0% 

Indiferente 0 ,0% 3 5,7% 

Concordo parcialmente 1 16,7% 15 28,3% 

Concordo totalmente 4 66,7% 35 66,0% 
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Os resultados da tabela 3 apontam que tanto os inquiridos que têm o regime de 

trabalho na investigação com dedicação exclusiva ou parcial concordam quanto à 

estrutura do software ser de fácil compreensão (86,7%,13;92,9%;39), 

identificam/reconhecem as vantagens do software funcionar online 

(86,7;n=13;95,2%;n=40), sendo a sua utilização indispensável para análise dos dados 

qualitativos (80%, n=12; 86%, n=36) e pretendem usá-lo nas suas investigações (93,3%, 

n=14; 93%, n=39). 

 

 

 

 

Tabela 3: Perceção sobre o software webQDA e o regime de trabalho na investigação 

 

 Regime de trabalho na 

investigação 

Dedicação 

exclusiva 

Dedicação 

parcial 

N % N % 

Considero a estrutura 

do software webQDA 

de fácil compreensão. 

Discordo totalmente 0 ,0% 0 ,0% 

Discordo parcialmente 1 6,7% 1 2,4% 

Indiferente 1 6,7% 2 4,8% 

Concordo parcialmente 3 20,0% 17 40,5% 

Concordo totalmente 10 66,7% 22 52,4% 

Compreendo as 

vantagens do webQDA 

funcionar online. 

Discordo totalmente 0 ,0% 0 ,0% 

Discordo parcialmente 1 6,7% 1 2,4% 

Indiferente 1 6,7% 1 2,4% 

Concordo parcialmente 4 26,7% 14 33,3% 

Concordo totalmente 9 60,0% 26 61,9% 

Considero o uso do 

webQDA indispensável 

para a análise de dados 

qualitativos. 

Discordo totalmente 0 ,0% 0 ,0% 

Discordo parcialmente 0 ,0% 1 2,4% 

Indiferente 3 20,0% 5 11,9% 

Concordo parcialmente 5 33,3% 26 61,9% 

Concordo totalmente 7 46,7% 10 23,8% 

Pretendo usar o Discordo totalmente 1 6,7% 0 ,0% 
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webQDA na minha 

investigação. 

Discordo parcialmente 0 ,0% 0 ,0% 

Indiferente 0 ,0% 3 7,1% 

Concordo parcialmente 3 20,0% 12 28,6% 

Concordo totalmente 11 73,3% 27 64,3% 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação da percepção dos formandos sobre a utilização do software WebQDA, foi 

realizada tendo por base a dinamização de cursos de formação como veículo por 

excelência para o desenvolvimento de competências relacionadas com a análise 

qualitativa de dados. O levantamento das perceções dos participantes permite à 

equipa de programadores e formadores melhorar as funcionalidades existentes no 

software bem como identificar outras a serem implementadas. Os resultados 

alcançados leva-nos a concluir que a maioria dos inquiridos percebe a importância da 

utilização de uma ferramenta tecnológica específica para análise de dados não 

numéricos e não estruturados. 

Tendo como enquadramento a importância de uma análise qualitativa dos dados, a 

avaliação com recurso a um inquérito por questionário, providenciou uma medida 

clara e objetiva da visão do utilizador acerca da adequabilidade do software às suas 

tarefas (Veenendaal, 1998), concretizada de modo contextualizado, em condições 

muito próximas do seu ambiente de utilização e com elementos representativos dos 

utilizadores finais a quem se destina. 

Pelo facto dos formandos responderem de forma concordante que eram capazes de 

descrever as limitações e potencialidades do WebQDA, concluímos que há a 

necessidade de explorar este item de forma mais incisiva para futuros 

aperfeiçoamentos no software. 

Como limitação do estudo, salientamos o número de respondentes ao questionário 

para uma perceção mais extensa dos resultados. No entanto, com a previsão de 

futuras formações do software, tencionamos estender a avaliação aos futuros 

participantes. 
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CONCEPÇÕES SOBRE ENSINO DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, 

GEOMETRIA E TECNOLOGIAS DIGITAIS: COMO O PROFESSOR 

EXPERIMENTA UMA NOVA PRÁTICA UTILIZANDO TECNOLOGIAS 
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Resumo  
 

Trazemos neste artigo algumas percepções e/ou concepções de professores de matemática 
acerca dos processos de ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral, Geometria e 
Tecnologias Digitais. Tais percepções são oriundas de duas pesquisas, uma de mestrado e 
outra de doutorado, que tiveram como contexto de pesquisa a realização de Cursos de 
Extensão (online e semipresencial) para professores. Nestes Cursos de Extensão, os 
professores desenvolveram atividades em softwares gráficos e de geometria dinâmica, que 
abordavam conteúdos de Cálculo Diferencial e Integral e Geometria. Enfatizaremos aqui 
aspectos relacionados à utilização das tecnologias digitais no âmbito das aulas de Cálculo e 
Geometria e indícios de como os professores envolvidos no Curso experimentam uma nova 
prática utilizando as tecnologias digitais. Acreditamos que as discussões ocorridas no âmbito 
dos contextos das pesquisas apresentadas foram significativas do ponto de vista matemático e 
pedagógico, considerando a utilização dos softwares e a postura dos professores frente à 
utilização dos mesmos. 
 

Palavras-chave: Cálculo Diferencial e Integral, Geometria, Tecnologias Digitais. 

 
Abstract  

 
We bring in this article some teachers' perceptions about the processes of mathematics 
teaching and learning of Differential and Integral Calculus, Geometry and Digital Technologies. 
Such perceptions are from two surveys, one Masters and one PhD who have research context 
as the realization of Extension Courses (online and blended) for teachers. Extension of these 
courses, the teachers developed activities in graphics software and dynamic geometry, which 
addressed the contents of Differential and Integral Calculus and Geometry. Here we emphasize 
aspects related to use of digital technologies within the classes of Calculus and Geometry and 
evidence of how teachers involved in the course experience a new practice using digital 
technologies. We believe that the discussions held within the contexts of research mentioned 
were significant from a mathematical  and pedagogical viewpoint, considering the use of 
software and the attitude of teachers against their use. 
 
Keywords: Differential and Integral Calculus, Geometry, Digital Technologies. 
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1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Neste artigo apresentamos algumas percepções de professores acerca dos processos 

de ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral (CDI)
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8 e Geometria no contexto das tecnologias digitais. Tais percepções são oriundas de 

duas pesquisas, uma de mestrado e outra de doutorado, as quais tomaram por 

contexto a realização de Cursos de Extensão (online e semipresencial) para 

professores. Nestes Cursos, os professores desenvolveram atividades em softwares 

gráficos e de geometria dinâmica, que abordavam conteúdos de Cálculo Diferencial e 

Integral e Geometria. Enfatizaremos aqui aspectos relacionados à utilização das 

tecnologias digitais no âmbito das aulas de Cálculo e Geometria e indícios de como os 

professores envolvidos no Curso experimentam uma nova prática utilizando as 

tecnologias digitais. 

A pesquisa de mestrado realizada por Andriceli Richit9 (2010) buscou compreender os 

aspectos conceituais e instrumentais do conhecimento da prática docente, tomando 

por contexto um curso à distância de formação de professores de Cálculo Diferencial e 

Integral. Verificamos que o conhecimento da prática do professor pode ser entendido 

sob dois eixos: o primeiro refere-se aos aspectos do conteúdo e da prática do 

professor, o qual denominamos de Conceitual, e o segundo relaciona-se as condições 

de utilização de ambientes computacionais (tempo, estrutura, ambientes 

computacionais), o qual chamamos de Instrumental. 

Em seu doutoramento, Adriana RICHIT (2010) realizou uma investigação acerca da 

formação continuada de professores que ensinam matemática na educação básica, 

focando especificamente a formação pedagógico-tecnológica em matemática 

entendida como o processo de apropriação de conhecimentos para uso pedagógico de 

tecnologias na abordagem de conteúdos curriculares da Matemática. 

Buscando estabelecer um diálogo entre os dois estudos, estruturamos o presente 

artigo, explicitando, inicialmente, os delineamentos metodológicos das pesquisas, 

destacando os objetivos, as questões de investigação e relevância. No que segue, 

abordamos a formação de professores na perspectiva do conhecimento da prática 

(Richit, 2010) e do desenvolvimento profissional docente (RICHIT, 2010). Finalizando o 

                                                      
8
 Utilizaremos em alguns momentos Cálculo ao nos referirmos ao Cálculo Diferencial e Integral. 

 
9
 Para diferenciar os estudos de Andriceli Richit e Adriana Richit, ambos defendidos em 2010, 

adotaremos a notação Richit (2010) para o primeiro e RICHIT (2010) para o segundo. 
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artigo, explicitamos e discutimos alguns resultados e conclusões acerca das pesquisas 

desenvolvidas, propondo um diálogo entre ambas. 

 

2. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DAS PESQUISAS: OBJETIVOS, INQUIETAÇÕES 
E RELEVÂNCIA 

O estudo desenvolvido por Richit (2010) objetivou identificar e compreender os 

aspectos conceituais e instrumentais do conhecimento da prática docente no contexto 

das tecnologias digitais, pautando-se em um curso à distância de formação de 

professores de Cálculo. Com essa perspectiva, foi guiado pela interrogação: “Quais são 

os aspectos conceituais e instrumentais do conhecimento da prática docente do 

professor de Cálculo Diferencial e Integral no contexto das tecnologias digitais?”. 

Olhando para a formação de professores da educação básica, RICHIT (2010) analisou a 

apropriação de conhecimentos pedagógico-tecnológicos em matemática de 

professores de matemática, considerando os processos que perpassam essa 

apropriação, o modo como o movimento das políticas públicas impacta no 

desenvolvimento profissional docente e os ecos da experiência vivida na cultura e 

prática cotidiana desses professores. Para tanto, o estudo engajou docentes da rede 

pública estadual de ensino do Rio Grande do Sul, Brasil, e foi conduzida pela 

interrogação “Que reflexões e compreensões sobre o processo de apropriação de 

conhecimentos pedagógico-tecnológicos em matemática são mobilizadas por uma 

prática formativa semipresencial realizada com professores da rede pública de 

ensino?”. 

Atualmente vivemos um momento de transformações que perpassam diversas esferas 

da sociedade, incluindo-se a educação. Deste modo, pesquisar a formação de 

professores é uma iniciativa necessária, visto que novas facetas e dimensões são 

reveladas mediante a dinamicidade das tecnologias e da reorganização dos contextos 

social e educacional devido à presença desses recursos. Nessa perspectiva e 

considerando que as transformações que se manifestam na sociedade deflagram 

movimentos de mudança na organização e no trabalho escolar, ressaltamos que 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
381 

pesquisas sobre esse tema são pertinentes, pois é preciso compreender e perspectivar 

a educação frente à reorganização social (RICHIT, 2010). 

Assim, nossas pesquisas se inserem num movimento de discussão e reflexão sobre a 

qualificação da educação brasileira, processo esse que perpassa, inevitavelmente, a 

formação continuada de professores, ao tempo que enfatiza a formação para uso 

pedagógico das tecnologias na prática docente e nos processos de ensino e 

aprendizagem em matemática (RICHIT, 2010). Na próxima seção, trazemos nossas 

posturas assumidas acerca da formação continuada de professores. 

 

3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO DA PRÁTICA 
E DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 
Cochran-Smith e Lytle (1999a) em suas investigações acerca da formação de 

professores sugerem que a definição de prática docente pressupõe diferentes 

“imagens” que relacionam o conhecimento e a prática do professor. Assim, estas 

autoras explicitam três concepções de aprendizagem de professores: “conhecimento 

para prática”, “conhecimento na prática” e “conhecimento da prática” (p.250). 

A primeira concepção, o conhecimento para prática, considera que a relação entre 

conhecimento e prática é aquela na qual o conhecimento serve para organizar a 

prática, e, por isso, conhecer mais (conteúdos, teorias educacionais, estratégias 

instrucionais) leva, de forma mais ou menos direta, a uma prática mais eficaz. Assim, o 

conhecimento que o professor precisa apropriar-se para ensinar é um conhecimento 

formal que perpassa a pesquisa acadêmica.  

Na concepção conhecimento na prática, a ênfase está no conhecimento em ação e é 

adquirido quando o professor tem oportunidade de examinar e refletir sobre o 

conhecimento implícito na prática, ou seja, nas ações contínuas de professores 

experientes enquanto escolhem estratégias, organizam rotinas de sala de aula, tomam 

decisões, criam problemas, estruturam situações e reconsideram seu raciocínio.  

O conhecimento da prática, diz respeito à concepção onde o professor assume uma 

postura de pesquisador. Parte da ideia de que no ensino não faz sentido falar de 

conhecimento formal e prático, e sim que o conhecimento é construído a partir da 

prática e coletivamente dentro de comunidades locais, formadas por professores que 
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desenvolvem projetos educacionais, de formação ou de pesquisa cooperativa. Esta 

concepção de aprendizagem postula, ainda, que o conhecimento que os professores 

necessitam dispor para ensinar é gerado quando eles consideram suas salas de aula 

locais para uma investigação intencional, ao tempo que consideram o conhecimento e 

teoria produzidos por outros. 

[...] professores, ao longo de sua vida, tem papel central e crítico na geração 
de conhecimento sobre a prática, uma vez que suas salas de aula são locais 
de investigação, e ao conectar seu trabalho nas escolas a questões mais 
amplas, assumem um ponto de vista crítico na teoria e pesquisa de outros. 
Redes de professores, comunidades de investigação, e outros coletivos 
escolares nos quais os professores e outros somam esforços para construir 
conhecimento são o contexto privilegiado para o aprendizado do professor 
(COCHRAN-SMITH e LYTLE, 1999a, p. 273). 

A relação teoria e prática têm sido problemáticas e conflituosas e a progressiva 

teorização da ação, foi gerando por sua vez, novos corpos de conhecimento, que 

passam a transformar a forma de agir dos docentes. Para Roldão (2007), 

[...] grande parte da dificuldade de estabelecer a natureza do conhecimento 
profissional docente e de configurar os modos e identificar os actores da sua 
produção e uso. É justamente nesta interface teoria-prática que se jogam, 
julgamos, as grandes questões relativas ao conhecimento profissional 
docente (p. 98). 

Nessa direção, Guérios (2005) “concebe desenvolvimento profissional como um 

movimento interno ao sujeito, protagonizado pelo docente em sua experiencialidade 

no trabalho cotidiano de sala de aula, que resulta de um processo contínuo de 

aperfeiçoamento pessoal e profissional e de modificação da prática docente” (p. 36). 

Costa e Fiorentini (2007) afirmam que o desenvolvimento profissional do professor se 

inicia na escola, “antes do início da licenciatura – à medida que internaliza modos de 

ser professor e de realizar o ensino nas escolas –, ganha um tratamento especial e 

intencional na licenciatura e prolonga-se ao longo de toda a sua vida profissional, [...]” 

(p.06), no âmbito das experiências vividas na prática de sala de aula, nas atividades 

formativas, nas interlocuções com os demais docentes.  

Esses autores, referenciando Fiorentini e Castro (2003, p.124), acrescentam que o 

desenvolvimento profissional do professor acontece “nos múltiplos espaços e 

momentos da vida de cada um, envolvendo aspectos pessoais, familiares, 

institucionais e socioculturais” e envolve o professor como uma totalidade humana, 
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permeada de sentimentos, desejos, utopias, saberes, valores e condicionamentos 

sociais e políticos. 

Assim, nossas concepções de formação de professores estão assentes nos 

entendimentos ora apresentados. Entendemos que o conhecimento da prática 

(COCHRAN-SMITH e LYTLE, 1999a) assumido por Richit (2010) e a perspectiva de 

desenvolvimento profissional assumida por RICHIT (2010), focam a formação 

continuada do professor para a utilização das tecnologias digitais em sua prática 

docente, levando em conta os diversos momentos que compõem essa formação, como 

a formação inicial destes, a prática docente, um repensar e reflexão sobre suas 

práticas em sala de aula, caminhando para um processo de mudança no fazer e no 

pensar dos professores a respeito dos processos de ensinar e aprender, transpondo as 

barreiras do tempo e espaço, coordenados por um currículo tradicional (SILVA, 2005). 

A seguir apontamos os encaminhamentos metodológicos das pesquisas. 

 

4. OPÇÕES METODOLÓGICAS QUE ORIENTARAM AS INVESTIGAÇÕES 
As duas investigações pautaram-se nos pressupostos da pesquisa qualitativa segundo a 

concepção de Denzin e Lincoln (2000). O cenário para investigação da pesquisa de 

Richit (2010) foi um Curso de Extensão à distância, viabilizado pela plataforma de 

ensino à distância TelEduc10, e contou com professores atuantes no ensino superior e 

ministrantes da disciplina CDI. Durante o Curso, os participantes discutiram textos que 

abordavam as possibilidades didático-pedagógicas do uso das tecnologias nos 

processos de ensinar e aprender Cálculo. Desenvolveram, também, competências para 

uso do software GeoGebra, o qual subsidiou as discussões envolvendo Funções, 

Limites, Derivadas e Integrais.  

A pesquisa desenvolvida por RICHIT (2010) perpassou diversos momentos do ponto de 

vista metodológico: principiou com observações da prática pedagógica dos sujeitos e 

entrevistas iniciais, prosseguiu no contexto de uma prática formativa semipresencial 

                                                      
10

 O TelEduc é um ambiente computacional de apoio ao ensino à distância. Foi concebido 
tendo como alvo o processo de formação de professores para informática educativa 

desenvolvida por pesquisadores do Nied e pelo Instituto de Computação (IC) da Unicamp. 
Disponível em: http://www.nied.unicamp.br 

 

http://www.nied.unicamp.br/
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(Curso de Extensão), transitou para o cenário em que os professores promoveram 

dinâmicas de aprendizagem com seus alunos usando tecnologias digitais e findou com 

a realização de uma entrevista (dois anos após a realização do Curso). 

A análise dos dados da pesquisa de Richit (2010) deu-se mediante a leitura atenta e 

sistemática dos dados constituidos no Curso de Extensão considerando as ações entre 

sujeitos: Professores de Cálculo Diferencial e Integral e pesquisadores, situações de 

ensino aprendizagem de Cálculo no contexto das tecnologias digitais e interação dos 

professores de Cálculo com essas tecnologias (software GeoGebra e TelEduc). E, além 

disso, buscamos interpretar as ações desses sujeitos em um ambiente online. A leitura 

dos dados tinha como objetivo a busca por aspectos relacionados ao conhecimento da 

prática docente (utilizamos o termo aspecto significando a maneira como a prática 

docente do professor de Cálculo se mostra ou se apresenta no contexto das 

tecnologias digitais). 

Embasada na pesquisa qualitativa, a qual procede fenomenologicamente modos de 

constituir unidades de significado, RICHIT (2010) realizou sua análise ao buscar 

unidades por meio da leitura das descrições efetuadas sobre os dados colhidos na 

investigação (Curso de Extensão semipresencial), visando explicitar convergências 

considerando aspectos da experiência vivida, da construção do conhecimento 

pedagógico-tecnológico em matemática. 

Dos conjuntos de dados de ambas as pesquisas, selecionamos alguns recortes, a partir 

dos quais buscamos destacar as compreensões sobre conhecimento da prática a 

desenvolvimento profissional docente no contexto das tecnologias digitais. 

 

5. ALGUNS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa seção trazemos aspectos inerentes ao processo de formação do professor 

articulados as tecnologias digitais. Para tanto apontamos algumas 

concepções/percepções destes, as quais, no âmbito dos estudos realizados, 

mostraram-se condicionantes no modo como professores apropriam-se de 

conhecimentos de uso pedagógico das tecnologias, bem como no modo como as 

utilizam na prática de sala de aula. 
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Apresentamos, primeiramente, as concepções dos professores, sujeitos das pesquisas 

de RICHIT (2010) e Richit (2010), acerca do que entendem por ensino, aprendizagem, 

matemática, tecnologia e currículo, assim como das experiências vividas no uso de 

tecnologias, os conhecimentos didáticos da prática de sala de aula e as 

(im)possibilidades da presença/ausência das tecnologias no contexto educacional. 

 Ao refletirem sobre o impacto das mudanças educacionais no contexto da escola, os 

sujeitos da pesquisa de RICHIT (2010) evidenciam em seus depoimentos, a 

preocupação com a própria formação continuada, entendendo-a como condição 

necessária para “acompanhar as mudanças do mundo”. Sublinham, ainda, que 

mudanças no que se refere à apropriação do uso das tecnologias causam desconforto 

e insegurança entre os professores, como mostra o excerto abaixo. 

Questionário Temático – 02: Tecnologias de Informação e Comunicação no Contexto 
Social e Educacional  

Questão 4 – E o professor, como tem encarado as mudanças na sociedade e na escola? 
O papel desse profissional precisa mudar frente a essa nova realidade? Justifique. 

Andréia: Com bastante dificuldade, o novo assusta nos deixando inseguros. Precisamos 
nos trabalhar, ir à procura do “novo” através de cursos de formação, cursos a distância 
e tudo mais que nos for oferecido, ou que temos que ir em busca. 

Sérgio: A mudança, o novo gera desacomodação. Muitos encaram como necessidade, 
oportunidade e desafio pedagógico. Outros resistem e teimam em remar contra a maré 
[...] É urgente e necessário que os professores usem as tecnologias, não para ilustrar 
um conteúdo novo com o “verniz da modernidade” e sim para criar novos desafios 
didáticos. 

Sandra: Com “medo” de não conseguir acompanhar estas mudanças e colocá-las em 
prática de forma correta. O papel do professor com certeza precisa mudar, e, para isso 
ele necessita de uma formação continuada que o ajude a mudar sua prática 
pedagógica introduzindo as TIC. 

Cláudia: A maioria dos colegas tem encarado essa mudança de muito mau grado, pois 
não conhecem e me parece, não estão interessados em conhecer, pois todas as 
mudanças geram conflitos e as vezes tiram o nosso tempo livre para estudar, então 
isso pode ser ruim no ponto de vista de alguns. Mas o profissional que quer continuar 
trabalhando precisa conhecer e fazer uso dessas ferramentas.  

A respeito da preocupação com a formação continuada, no que se refere ao uso 

pedagógico das tecnologias, consideramos que no caso de alguns professores está 

relacionada a interesses intrínsecos, razões pessoais e, também, comprometimento 
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com a prática de sala de aula. Nesse sentido, Galindo e Inforsato (2007) ponderam que 

as mudanças introduzidas na legislação educacional brasileira carregam consigo a 

exigência de que os professores busquem formação continuada, tendo por justificativa 

a necessidade do desenvolvimento da educação em relação ao contexto mundial 

(reformas educativas neoliberais). 

Os discursos dos sujeitos engajados no estudo de Richit (2010) convergiam aos 

depoimentos dos docentes do estudo de RICHIT (2010). Em suas falas, ressaltam que 

em geral, o professor não teve formação ou a oportunidade de discutir sobre como 

utilizar a tecnologia em suas aulas, que tipo de atividade desenvolver com o apoio dos 

recursos das TIC e quais softwares seriam mais adequados para desenvolver uma aula 

nessa perspectiva. Assim, essas discussões recaíam na formação deste professor para 

tal prática. Para Cochran-Smith e Lytle (1999a), a produção/construção de 

conhecimento constitui-se em um ato pedagógico, que é construído no contexto do 

uso, além de estar relacionado ao trabalho de outros professores, pesquisadores e 

comunidade acadêmica. 

Por esta perspectiva, entendemos que o professor pode construir conhecimento no 

contexto das tecnologias digitais por meio da inter-relação de sua prática e de 

processos de formação pautados nas tecnologias digitais. Ademais, o conhecimento do 

professor pode ser construído no trabalho coletivo com colegas da área e 

pesquisadores. O excerto que segue elucida o exposto acima. 

Um ponto importante é: a formação do professor na área em que trabalha é o mais 
importante, pois as TICs ficariam de lado se ele não soubesse associá-las aos conteúdos. Como 
um professor poderia utilizar alguma tecnologia da informação em sala de aula se ele não 
dominasse aquele conteúdo? Acredito que isto seria impossível. (Fórum de Discussão, Vanessa) 

Consideramos que este professor reconhece a importância de uma formação 

adequada e específica, pois para ele fica difícil relacionar uma formação recebida (sem 

a presença das tecnologias digitais) com os conteúdos que ministra (CDI).  

Os excertos a seguir apontam perspectivas dos professores com relação a momentos 

de formação, por exemplo, Cursos de Extensão que foram os contextos de investigação 

de nossas pesquisas. Em entrevista realizada no âmbito do estudo de RICHIT (2010), os 
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sujeitos evidenciaram suas expectativas em relação à formação para uso das 

tecnologias. 

Quais as suas expectativas com relação ao trabalho que será desenvolvido por meio desse 
Curso? 

Andréia: Aqui a gente poderia trabalhar com a possibilidade de atrair os alunos, a atenção 
deles. Não ficar só no conteúdo, porque como diz a Marina, às vezes o aluno pergunta pra que 
serve isso? Por que eu vou estudar isso professora? Quando eu vou utilizar isso?Porque é isso 
que eles perguntam na sala de aula, né. Mas, a gente tem essa insegurança, porque isso é novo 
e a gente não sabe como fazer. 

Sérgio: Minha expectativa com o Curso é geral. Há uma inquietação da gente pelo novo e a 
gente está muito preocupado com isso. Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou dar 
vexame no Curso? Será que eu vou passar vergonha? […]. Mas, isso é natural, é um processo 
natural e a gente vai se ajudando. Esse medo é um processo natural e ele vai nos levar adquirir 
mais conhecimento. 

Sofia: Minha expectativa com o curso é conhecer software pra sala de aula. 

Débora: Eu estou buscando nesse curso coisas novas, coisas diferentes, porque o professor tem 
que inovar e o computador tá aí. Porque os alunos usam computador, viajam na internet, 
encontram problemas e trazem pra aula pra gente resolver. Então, eu acho que o professor 
precisa aprender a usar essas ferramentas pra ter condições de resolver essas coisas. 

Rejane: Eu nunca fiz informática. Eu vou me esforçar pra fazer esse curso [...]. Eu espero fazer 
esse curso, é um desafio pra mim. Eu quero coisas novas, eu estou esperando a pós [referindo-
se à especialização], eu quero que seja na área de matemática. 

Profa. Desistente A: Eu vou ficar feliz se eu conseguir fazer alguma coisinha de diferente com 
eles [referindo-se aos alunos com os quais trabalha]. Mas, eu tenho medo de trazer os alunos 
para o laboratório. Eu tenho medo que eu vou decepcionar eles. Porque eles vão esperar uma 
coisa que eu não vou ser capaz de dar, até pela falta de informação. Por isso que eu estou 
procurando esse tipo de coisa, até pra ter condição. 

Profa. Desistente B: Não tenho contato com computador e nunca fiz curso de informática. Não 
sei usar e tenho aversão a computador, pois tenho medo de usar aquele “bichinho”. Esse curso 
é um desafio pra mim.   

O excerto evidencia a preocupação desses professores acerca da apropriação do uso 

social e educacional das tecnologias. Apesar de demonstrarem certo medo e 

apreensão, sentem-se desafiados pelo uso de tais recursos e instigados a modificar 

suas práticas docentes, visando motivar os alunos para aprender/compreender a 

matemática. 

O recorte seguinte, proveniente de uma sessão presencial sobre uma atividade que 

envolvia semelhança de triângulos, ressalta a dificuldade apresentada pelos alunos das 

docentes.  
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Discussão de Grupo: Atividade Matemática com Geometricks – (Sessão presencial realizada 
em 25/08/07) 
Atividade 01 - Construa um triângulo retângulo ABC e trace a altura relativa à hipotenusa. 
Mostre que os triângulos formados são semelhantes entre si e semelhantes ao triângulo ABC. 

 

 

Pesquisadora: Aqui todo mundo chegou (representação geométrica da atividade). Agora, 
como vocês podem mostrar que esses triângulos são semelhantes entre si? 
Cláudia: Esse lado [apontando para o segmento AB] é comum aos dois triângulos [referindo-se 
ao triângulo ABC e HAB], né? Então, o ângulo H é congruente ao ângulo A, porque como AH é 
perpendicular ao lado BC, formam um ângulo de 90. 
Débora: É difícil fazer isso com os alunos. Eu digo para os alunos: como vocês têm um lado que 
é comum entre eles e ângulos comuns também, aí você pode demonstrar. Até em alguns casos 
eles tentam, mas você sabe que eles não sabem fazer semelhança. 
Cláudia: Semelhança eles [os alunos] têm muita dificuldade mesmo. 
Débora: Eles têm dificuldade em chegar à semelhança. Têm problemas de geometria plana... 
Porque eles sabem, por exemplo, aqui o cara pede uma corda e dá isso aqui para eles 
[referindo-se a um problema desenvolvido no Curso]. Ele pede aqui uma corda, eles saem 
daqui, aí o cara dá essa distância aqui, eles têm que fechar aqui por co-tangência e aqui eles 
têm que enxergar semelhança. Então na hora em que eles vão fazer não sai... 
Marina: Por isso gente que fazer problema assim com os alunos e interessante, né. E com o 
software é diferente, é melhor até por que eles podem medir os ângulos também e comparar 
os resultados. E também porque com isso eles tão tendo a aplicação prática do conteúdo de 
semelhança, né. 
Cláudia: Mas a gente tem que tá preparado pra isso Marina. A gente tem que dominar a 
tecnologia pra conseguir fazer essas atividades com nossos alunos, pra mostrar essas 
aplicações. 

 

A interlocução apresentada evidencia que o modo como os professores resolviam as 

atividades e como discutiam as conjecturas levantadas nas discussões era permeado 

pela preocupação em favorecer a aprendizagem dos alunos, mostrando a eles as 

“aplicações” dos conteúdos estudados em sala de aula, a partir do uso de tecnologia. 

Já, a fala de Cláudia, ressalta a preocupação da docente com o “domínio” da 

tecnologia.  
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As perspectivas dos sujeitos do estudo de Richit (2010) não divergem nesse sentido, 

pois os discursos apontam que a utilização de ambientes computacionais, entre outros 

recursos constituem-se em importantes aliados dos professores em seu fazer docente, 

devido às possibilidades advindas de sua utilização na criação de ambientes de 

aprendizagem na aula de Cálculo. O professor Anderson aponta que a utilização de 

ambientes computacionais pode atenuar um pouco o caos na abordagem de alguns 

conceitos de Cálculo, pois, por meio das tecnologias, é possível realizar algumas 

simulações e estas podem contribuir com a compreensão e construção dos conceitos. 

O conceito de limite é caótico. A definição épsilon-delta é a origem do caos. Formalmente não 

se entende: dizer “para qualquer épsilon > 0 deve existir um delta > 0, tal que Lxf )( < 

épsilon sempre que 0 < ax  < delta.” A primeira parte da frase diz que a existência do 

épsilon vai implicar a existência de um delta, enquanto que na última parte da frase diz que 
sempre que tivermos um delta satisfazendo determinadas condições, a existência de épsilon 
está garantida”. Uma ambiguidade e contradição enormes. Este facto é motivo do caos. Acho 
que as TICs podem atenuar esse caos com as diferentes possibilidades de simulação: os alunos 
podem ensaiar, como se fosse um jogo: será que para cada delta, tão pequeno que seja, vou 
encontrar um épsilon correspondente? Portanto, quem ganha o jogo, já percebe o conceito 
formal de limite(Fórum de Discussão, Anderson, 27/05/2009). 

Os professores reforçam também a importância de propostas de formação (Cursos de 

Extensão) que possibilitem a apropriação dos recursos tecnológicos e reflexões sobre 

como trabalhar conteúdos curriculares de matemática nesse contexto visando 

experimentar uma nova prática usando tecnologias. 

Tenho muitas esperanças em relação a este curso: aprender como usar as TICs para a melhoria 
do ensino de Cálculo.  Que vantagens existem quando usamos as TICs no ensino de 
Matemática. São perspectivas inovadoras, no meu contexto, dominado pelo ensino baseado no 
giz e quadro preto. Tenho utilizado, timidamente, o computador para analisar os aspectos 
específicos de funções, mas acho que não é suficiente, preciso muito aprender a utilização do 
computador na sala, não podemos nos eximir desta realidade. Acho que vou aprender muito no 
curso (Fórum de Discussão, Anderson). 

Espero com esse curso aprofundar o estudo das aplicações das ferramentas tecnológicas no 
ensino. Compreendendo estas ferramentas como elementos que podem facilitar a investigação 
dos estudantes sobre um determinado tema, pretendo de maneira colaborativa discutir com os 
colegas/professores do curso, alternativas para o curso de cálculo (Ficha de Inscrição, Ruy).  

Os excertos apontam que estes professores carecem de processos de formação e que 

a experiência vivenciada por eles nas ações formativas promovidas deflagram 
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processos de mudança no pensar e no fazer do professor acerca da utilização das 

tecnologias digitais, sinalizando perspectivas no sentido de qualificar o ensino.  

No contexto da pesquisa de Richit (2010), os processos de formação dos professores 

para o uso das TIC constituem-se em um dos aspectos do conhecimento da prática 

docente destes, visto que a apropriação e utilização dos recursos tecnológicos são 

oriundas das práticas docentes destes professores quando estes refletem sobre a 

aprendizagem de seus estudantes, e buscam transformar a prática de sala de aula por 

meio da discussão, reflexão e processos de formação docente. Nesta mesma direção, 

RICHIT (2010) afirma que a formação continuada de professores, na perspectiva do 

desenvolvimento profissional, é permeada por fatores externos diversos que 

interferem no modo como o professor apropria-se de novos conhecimentos e busca 

promover novas práticas. 

Assim, consideramos que é preciso compreender como o professor se percebe nesse 

contexto de mudança, a presença das tecnologias na escola, bem como quais são as 

perspectivas desse profissional frente a esse movimento de mudança. Por meio das 

interlocuções com os sujeitos das pesquisas por nós desenvolvidas foi possível 

compreender o modo como eles percebem e encaram a presença das tecnologias na 

vida social e na prática docente. E essas, por sua vez, caracterizaram e delinearam as 

perspectivas de cada sujeito da pesquisa em relação à apropriação de conhecimentos 

de uso pedagógico das tecnologias na abordagem de conteúdos e conceitos 

matemáticos. 

Finalizando, ressaltamos que nossas pesquisas não têm a pretensão de apresentar um 

programa de formação ideal, que resolva os problemas da formação continuada de 

professores, mas sim, constitui-se numa reflexão sobre o processo de 

desenvolvimento profissional docente, olhado a partir da apropriação do 

conhecimento pedagógico-tecnológico e os diversos fatores que interferem nessa 

apropriação, e sobre as implicações desse desenvolvimento na prática. 

Por fim, embora as concepções prévias dos professores sobre o papel das tecnologias 

em educação e sobre o ensino da matemática tomam lugar na implementação de 
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novas práticas, no âmbito dos estudos realizados mudanças na dinâmica da aula foram 

percebidas. A partir dessas constatações e das considerações de Kosik (2002), 

depreendemos que o embate entre as pré-concepções dos docentes e a concretização 

do uso das tecnologias na prática deflagra mudanças no modo como essa nova prática 

se constitui e nas relações e interlocuções que aí se estabelecem. 
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Resumo  

 
Este estudo surge dos trabalhos desenvolvidos na Escola Secundária Padre Benjamim Salgado 
relativos à construção de e-portefólios utilizando a plataforma Elgg (open source). 
Rentabilizando o conhecimento adquirido, usamos a plataforma nos Cursos de Educação e 
Formação de Adultos de Nível Secundário existentes nesta escola, para a construção do 
portefólio reflexivo de aprendizagem, utilizado no reconhecimento e validação de 
competências. A problemática constituiu-se ao nível do contributo da construção de e-
portefólios, enquanto tecnologia e estratégia de ensino aprendizagem e avaliação, na 
elaboração do portefólio reflexivo. Trata-se de investigação-ação e de um estudo de caso. Os 
resultados revelam a existência de alguns constrangimentos na organização destes cursos 
nesta escola, a quase inexistência de práticas reflexivas por parte dos formandos e uma débil 
autonomia. Foram observadas dificuldades ao nível da língua inglesa, das destrezas 
tecnológicas e da motivação dos formandos. Observámos que a construção de e-portefólios 
neste contexto ainda não é efetiva sendo que a utilização da Elgg permitiu um primeiro 
contacto com uma plataforma de e-portefólios. Consideramos que a sua utilização resultou 
numa melhoria das competências digitais dos participantes, em particular das ferramentas da 
Web 2.0, melhorando os níveis de literacia e comunicação. Ao nível da construção do 
portefólio reflexivo contribuiu para desenvolver uma aprendizagem mais autêntica incluindo 
diferentes tempos e espaços, permitindo a integração de diferentes materiais e ferramentas, 
tais como texto, figuras, gráficos, áudio e vídeo, facilitando a consulta e edição, permitindo ao 
seu autor uma construção e avaliação permanente, e favorecendo a interação entre pares. O 
e-portefólio constituiu-se, assim, num instrumento que favorece a autonomia e a 
autoavaliação com vantagens no desenvolvimento de competências cognitivas e 
comportamentais, fundamentais à intervenção ativa na sociedade da informação. 
 
Palavras-chave: avaliação das aprendizagens, portefólio, e-portefólio, plataforma ELGG. 
  

Abstract  
 

This research arises from the works developed in the Padre Benjamim Salgado Secondary 
School regarding the framing of e-portfolios using the Elgg platform (open source). Maximizing 
the knowledge gained on the subject, we developed a project for the dissemination of this 
platform within the context of the Adult Education and Training Courses at a Secondary Level 
taught at this school, used for the construction of the reflective learning portfolio employed in 
the recognition and validation of competences. The problematic was defined in terms of the 
contribution of the construction of e-portfolios as a technology and a teaching/learning and 
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evaluation strategy for the development of reflective portfolio. Using a research/action 
methodology and with the case-study as method. Results reveal the prior existence of some 
constraints in the organization of these courses, the virtual absence of reflective practices by 
trainees, and also their feeble autonomy. When using the platform, some difficulties with the 
English language were observable, as well as with technological dexterities and also a lack of 
trainees’ motivation. We observed that the framing of e-portfolios in the context is still not 
effective and that the use of Elgg enabled a first contact with an e-portfolio platform. We 
believe that using Elgg has improved the digital competences of the participants, who 
developed skills to use the tools available for Web 2.0 that are clustered in Elgg, improving 
their levels of literacy and communication. The construction of the PRA contributed to the 
development of a more authentic learning, including different times and spaces, enabling the 
integration of different materials and tools such as: text, figures, graphs, audio and video, 
facilitating the consultation and editing, allowing its author to permanently build and evaluate 
and encouraging peer interaction. The e-portfolio has, therefore, become an instrument that 
favours autonomy and self-evaluation with advantages in the development of cognitive and 
behavioural competences, fundamental to an active involvement in information society. 
 
Keywords: evaluation, portfolio, e-portfolio, ELGG plataform.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 

«As tecnologias são como instrumentos musicais tocados por toda uma cultura 

durante um período de tempo» (Kerckhove, 1997, p. 213). 

O primeiro passo para a produção de um som harmonioso é conhecer os instrumentos, 

utilizá- los e colocá-los ao serviço da comunidade global, nos diferentes níveis da sua 

amplitude. 

No contexto educacional, as tecnologias apresentam-se como instrumentos «para 

promoverem, nos sistemas escolares, as novas aprendizagens de que os futuros 

trabalhadores do saber tanto necessitam» (Figueiredo, 2000, p. 72) representando 

uma «força determinante do processo social, surgindo como a trave-mestra de um 

novo tipo de sociedade – a sociedade da informação» (Ponte, 2001, p. 89). 

Segundo Figueiredo (2000, p. 74) o novo desafio passa pela construção de 

«comunidades ricas em contexto onde a aprendizagem individual e colectiva se 

constrói e onde os aprendentes assumem a responsabilidade, não só da construção 

dos seus próprios saberes, mas também da construção de espaços de pertença onde a 

aprendizagem colectiva tem lugar». Existe, desta forma, uma necessidade de alteração 

do sistema de valores onde o «critério de excelência, hierárquico, competitivo, 

baseado na agressividade em relação ao outro» (Kerckhove, 1997, p. 100) dará lugar a 
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uma valorização da interatividade, colaboração e apoio. 

Entendemos que, como refere Figueiredo (2000), o futuro da aprendizagem deve ter 

em conta os contextos, para além dos conteúdos, na medida em que será desejável 

tornar possível a construção das aprendizagens pelos seus próprios destinatários, em 

ambientes culturalmente ricos em atividade – ambientes que nunca existiram, que o 

recurso inteligente dos novos media tornou possíveis e nos quais se aplicam 

paradigmas completamente distintos dos do passado (p. 74). 

 

Antecedentes e motivações do estudo  

A partir desta abordagem, tendo presente a necessidade de uma mudança e 

adaptação gradual às novas tecnologias em contexto educacional, temos delineado um 

projeto de divulgação de uma plataforma de e-portefólios (Elgg – open source) a 

alunos e professores de uma escola secundária no norte do país (Escola Secundária 

Padre Benjamim Salgado – ESPBS). Entendemos que a construção de e-portefólios 

através desta plataforma poderá potenciar a mudança e tornar «possíveis novos 

contextos sociais e culturais de aprendizagem que nunca tinham existido e que agora 

se oferecem à exploração de novas abordagens» (Figueiredo, 2000, p. 73). 

A primeira experiência foi realizada aquando da dissertação de Mestrado. Procedemos 

à instalação e divulgação da plataforma Elgg aos alunos e professores da ESPBS e 

observámos o uso que dela foi feito, em situação não obrigatória, durante um período 

de 4 meses (de novembro de 2006 a fevereiro de 2007). Neste estudo, registaram-se 

alguns constrangimentos ao nível do acesso à Internet e da destreza tecnológica dos 

participantes, que considerámos serem temporários pela penetração acelerada das 

tecnologias em contexto escolar e social. A investigação funcionou como uma alavanca 

de arranque no pensar, utilizar e criar e portefólios na ESPBS (Dias, 2007). 

Após a realização desta investigação promovemos, nesta escola, uma Ação de 

Formação Contínua de Professores. Esta formação permitiu, a um conjunto de 

professores de Matemática, pensarem o portefólio/e-portefólio em projetos 

multidisciplinares e na sua disciplina em concreto (Dias & Oliveira, 2009, 2011). 

Partindo destas experiências, e confinados ao mesmo contexto físico, a ESPBS, 
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pensámos em como poderia ser trabalhado o conceito de e-portefólio e rentabilizado 

o conhecimento adquirido sobre o assunto, na Educação e Formação de Adultos (EFA) 

que se desenvolve nesta escola desde 2007. Desenhámos o estudo considerando, à 

partida, duas condições: a disponibilidade de utilização da plataforma de e-portefólios 

Elgg na ESPBS e a obrigatoriedade de construção de um portefólio reflexivo de 

aprendizagem (PRA) pelos alunos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos de 

Nível Secundário (CEFA-NS). 

A Portaria n.º 370/2008 que regula a criação e o funcionamento dos Centros Novas 

Oportunidades (CNO) aponta o PRA como um instrumento «no qual se explicitam e 

organizam as evidências das competências adquiridas ao longo da vida, de modo a 

permitir a validação das mesmas face aos referenciais constantes do Catálogo Nacional 

de Qualificações». Entendemos que a utilização de e-portefólios pode constituir uma 

mais-valia para todo o processo de formação de adultos, nomeadamente para a 

consciencialização dos seus processos formativos, através de uma perspetiva integrada 

de avaliação (Alves, 2004). 

 

2. DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

2.1 Questão e objetivos  

A experiência que acumulámos na implementação de diferentes projetos no âmbito da 

construção de e-portefólios utilizando a plataforma Elgg na ESPBS, e considerando 

uma nova realidade ao nível da oferta educativa oferecida pela escola (CEFA-NS), 

conduziu-nos à definição de uma nova problemática: 

De que modo a utilização do e-portefólio pode contribuir, enquanto tecnologia e 

estratégia de ensino-aprendizagem e avaliação, para a construção dos portefólios 

reflexivos usados nos CEFA – NS? 

A meta é encontrar metodologias de ação e boas práticas que possam ser transferíveis 

para situações idênticas e contribuir, simultaneamente, para o desenvolvimento da 

literacia informática dos intervenientes neste projeto promovendo, junto destes, uma 

cultura tecnológica crítica. 

Definimos, neste sentido, seis objetivos: 
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1) realizar um levantamento prévio das experiências desenvolvidas pelos formadores 

com os formandos, no processo de reconhecimento e validação de competências, 

aquando da construção do PRA; 

2) dinamizar a utilização da plataforma de e-portefólios Elgg com um grupo de 

formadores CEFA – NS da ESPBS, promovendo com estes sessões de trabalho para 

definição conjunta das estratégias a adotar com os formandos, na transição para o e-

portefólio no processo de reconhecimento, validação e certificação de competências; 

3) dinamizar a utilização da plataforma Elgg com um grupo de formandos, em 

estratégia definida com os formadores, e usá-la para a construção do PRA; 

4) analisar e comparar, na medida do possível, as experiências recolhidas no 

levantamento prévio, com as experiências recolhidas durante a utilização da 

plataforma de e-portefólios (Elgg); 

5) analisar o contributo (vantagens/desvantagens) da utilização dos e-portefólios do 

ponto de vista dos formandos (que os construíram) e do ponto de vista dos 

formadores (que os orientaram); e 

6) contribuir para uma mudança de paradigma de avaliação em contextos não formais 

de formação. 

Para a operacionalização destes objetivos foram consideradas cinco fases que 

permitiram a recolha de dados, atendendo a diferentes amostras do público-alvo, em 

diferentes anos letivos. Desta forma, procedemos à recolha de dados através da 

realização de entrevistas e consulta de portefólios em papel, construídos pelos 

formandos CEFA-NS (ano letivo 2008/2009). Para a operacionalização do segundo e 

terceiro objetivos (ano letivo 2009/2010), delineámos uma ação de formação contínua 

de professores na modalidade de oficina de formação onde divulgámos as 

funcionalidades/potencialidades da plataforma de e-portefólios Elgg a formandos e 

formadores CEFA-NS (fases 2 e 3). Nas fases 4 e 5 (ano letivo 2009/2010), 

operacionalizámos os restantes objetivos, realizando uma comparação de experiências 

entre a construção de portefólios em suporte papel e através da utilização da 

plataforma Elgg, problematizando os resultados obtidos. 
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2.2 O desenho da investigação   

Delineámos esta investigação enquadrando-a numa perspetiva construtivista do 

processo de elaboração do PRA em contexto EFA. A investigação que desenvolvemos, 

fundamentada no paradigma qualitativo ou interpretativo, parte de uma metodologia 

de investigação-ação em que a investigadora, em contexto de formação contínua de 

professores, na modalidade de oficina de formação, divulga e motiva a utilização de 

uma plataforma de e-portefólios a um grupo de formadores CEFA-NS, orientando a 

construção de materiais pedagógicos adequados ao contexto CEFA-NS. Foram 

consideradas as experiências prévias e promovida a reflexão com os formadores CEFA-

NS relativamente às práticas adotadas para a construção do portefólio e definidas, em 

conjunto com estes, as estratégias de divulgação e utilização da plataforma de e-

portefólios Elgg aos formandos CEFA-NS. No final, promoveu-se um encontro de 

partilha e reflexão com todos os intervenientes, ponderando sobre as vantagens e 

desvantagens de utilização de uma plataforma de e-portefólios neste contexto. 

A partir da identificação e definição da problemática, realizámos um levantamento 

bibliográfico, que nos permitiu orientar e sustentar o estudo, centrando-o em 3 

temáticas. Estas temáticas foram consideradas pela sua adequação aos objetivos 

definidos e pela sua inter-relação no contexto educacional onde nos situamos. 

Movemo-nos, ao nível dos sistemas de ensino, na EFA, com formandos e formadores 

dos CEFA-NS; da formação de professores/formadores, com a introdução/adaptação 

das novas tecnologias nas práticas pedagógicas; da construção de e-portefólios, com a 

utilização de uma ferramenta tecnológica que permite uma abordagem diferente e 

inovadora ao instrumento portefólio utilizado nestes cursos. É na conjugação destas 

três dimensões teóricas que apoiamos a parte empírica desta investigação. 

Apresentamos, na figura 1.1, a estrutura da investigação, permitindo uma visualização 

geral do desenho do estudo. Contudo, não podemos deixar de salientar que a 

apresentação linear deste esquema nem sempre se verificou, dado tratar-se de uma 

metodologia de investigação-ação que privilegia, como método, o estudo de caso que 

«investiga o fenómeno no seu ambiente natural, quando as fronteiras entre o 

fenómeno e o contexto não são bem definidas (...) [(e)] em que múltiplas fontes de 
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evidência são usadas» (Yin, 1994, p. 13). 

 

 

Figura 1. 1 Desenho geral da investigação 
 

 

 
O nosso estudo de caso contempla uma escola que, pelas suas especificidades e 

opções de gestão/administração, se tem diferenciado da generalidade das escolas do 

ensino público. É uma escola de referência ao nível da participação em projetos, tendo 

ganho inúmeros prémios em diversos concursos regionais e nacionais, destacando-se 

nos concursos promovidos pela Fundação Ilídio Pinho, pela Sociedade Portuguesa da 

Física, pela Sociedade Portuguesa da Estatística, no âmbito do Projeto Ciência Viva, do 

Desporto Escolar e, ainda, no âmbito dos concursos inerentes ao Departamento de 

Línguas. Aderiu ao Programa Aves (Avaliação das Escolas Secundárias) como 

mecanismo de autoavaliação, associando-se, também, ao projeto PAR (Projeto de 
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Avaliação em Rede) com a mesma finalidade. A opção pelo estudo de caso permitiu-

nos delinear situações formativas potenciadoras de experiências mais significativas, 

promovendo, no decurso da divulgação da plataforma, a participação, a reflexão 

crítica, a análise de situações concretas inerentes aos CEFA-NS e à utilização de e-

portefólios neste contexto, e a criação de um ambiente de trabalho em grupo. 

Neste estudo, utilizámos como técnicas de recolha de informações a observação 

participante, inquéritos (por questionário e entrevistas) e documentos. Realizámos 

entrevistas semidirigidas e consulta de portefólios, no levantamento das experiências 

desenvolvidas no contexto CEFA-NS na ESPBS. Aplicámos um inquérito por 

questionário, para percebermos o nível de envolvimento dos participantes com as 

Tecnologias de Informação e Comunicação. No âmbito da ação de formação contínua, 

dinamizada para a divulgação da plataforma Elgg, além da observação participante, 

considerámos como documentos para análise: os materiais pedagógicos produzidos 

pelos formadores, o conteúdo dos fóruns de discussão, a reflexão crítica individual, a 

ficha de avaliação da ação (questionário) e os registos de utilização da plataforma Elgg 

pelos utilizadores. Considerámos, ainda, o registo em vídeo da sessão conjunta 

dinamizada com todos os participantes e a aplicação de uma questão aberta a um 

formando e a uma formadora. Como técnicas de análise de dados, recorremos à 

análise de conteúdo para o tratamento das entrevistas e dos documentos e à análise 

estatística, no tratamento dos questionários, com recurso ao programa computacional 

Predictive Analytics SoftWare (PASW). 

 

2.3 Discussão dos resultados   

Os resultados que apresentamos neste ponto são o reflexo dos resultados obtidos pela 

operacionalização das cinco fases da investigação, que permitiram o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos e uma resposta para a problemática identificada, resultando 

como um dos pontos de partida para a identificação de novos projetos e desafios no 

contexto da EFA desenvolvida na ESPBS. 

A nossa reflexão passa por focar as principais vantagens e constrangimentos da 

utilização de uma plataforma de e-portefólios em contexto CEFA-NS, ao nível do 
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processo e do produto; e a importância do trabalho colaborativo, entre pares, na 

produção de materiais pedagógicos de qualidade em contexto CEFA-NS e sua 

dinamização através da plataforma Elgg. 

Aquando da realização das entrevistas sobre as práticas desenvolvidas no processo de 

reconhecimento e validação de competências, ao nível da construção do PRA, 

observámos que o portefólio funciona como um arquivo de atividades que constituem 

o produto final de um tema explorado. Estas atividades são propostas e monitorizadas 

pelos formadores, nas diferentes áreas de formação, que corrigem e propõem 

sugestões de alteração nas sessões presenciais de formação. Após a sua finalização são 

arquivadas no portefólio, pelos formandos, sendo validadas, através de uma assinatura 

e data, pelo formador respetivo. 

Na consulta realizada aos portefólios constatámos que os documentos arquivados 

correspondem, generalizadamente, a um arquivo sequencial das atividades (produtos 

finais) desenvolvidas no sentido de uma validação de domínios de referência. 

Observámos que, apesar dos incentivos realizados pelos formadores, na adoção de 

uma prática reflexiva pelos formandos, essa realidade ainda não é efetiva. Os 

formandos têm-se limitado a responder às propostas dos formadores ao nível da 

realização das atividades, que lhes darão a possibilidade da certificação final, realizada 

núcleo a núcleo. 

Após o levantamento destas práticas, e tendo presentes os objetivos seguintes, que 

passaram pela divulgação de uma plataforma de e-portefólios, no sentido de uma 

transição para o e-portefólio no processo de reconhecimento, validação e certificação 

de competências, reconhecemos a existência de alguns constrangimentos ao nível da 

organização dos CEFA-NS na ESPBS, a quase inexistência de práticas reflexivas por 

parte dos formandos, e a débil autonomia destes na proposta de atividades, de acordo 

com as suas experiências de vida. Consideramos, com Leite e Fernandes (2002, p. 64), 

que a necessidade de criar «condições favoráveis a situações de aprendizagem que 

permitam desenvolver nos alunos competências de planificação, de pensar 

criticamente, de confrontar pontos de vista, de pesquisar e organizar informação e de 

auto- avaliarem, constitui uma condição essencial para o sucesso educativo». 
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Adotámos, aquando da realização da divulgação da plataforma, uma orientação 

construtivista do processo ensino-aprendizagem, elaborando uma planificação 

atendendo à diversidade das situações, do ponto de partida de cada formando e 

formador e da criação, a partir da plataforma Elgg, de um ambiente de aprendizagem 

que potenciasse a realização de atividades estimulantes (id., p. 49). Considerando a 

experiência como um ponto de partida para a reflexão (Freire, 1997) e entendendo a 

aprendizagem como um processo transformador e emancipatório (Mezirow, 1991). 

Assim, atendendo a que iríamos utilizar uma ferramenta tecnológica, considerámos, à 

partida, a aplicação de um inquérito por questionário de modo a conhecer, mais 

pormenorizadamente, as destrezas tecnológicas dos futuros utilizadores da 

plataforma, para que a divulgação fosse o mais adequada e direcionada possível, 

atendendo às dificuldades. Após o tratamento da informação recolhida, constatámos 

que os intervenientes utilizam com frequência o computador, a Internet, e o email, e 

mesmo observando-se que nunca utilizaram uma plataforma de e portefólios, 

acreditámos que o contacto sistemático com a Elgg, eliminaria, as possíveis 

dificuldades que pudessem existir na fase inicial de exploração. 

Uma das dificuldades iniciais situou-se ao nível da Língua Inglesa, pelo facto de a 

plataforma se apresentar neste idioma. Alguns formandos e formadores identificaram 

esta dificuldade como um fator de desmotivação. Contudo pudemos observar que um 

dos formandos, em algumas das suas postagens, optou por escrever em inglês e uma 

das formadoras, na sessão conjunta com todos os intervenientes, salientou que, se 

essa era uma dificuldade, então estava detetada mais uma competência a ser 

desenvolvida por todos. Salientamos que a comunicação em língua estrangeira (como 

por exemplo em língua inglesa) constitui uma das 8 competências fundamentais, 

identificadas pela Comissão Europeia (2005, pp. 7-8), a qualquer cidadão do século XXI. 

Desta forma, consideramos que a utilização desta plataforma, além de fazer emergir a 

dificuldade de expressão neste idioma, potenciou, aos formandos e formadores CEFA-

NS, um contacto mais próximo com esta língua. 

Outro dos constrangimentos referido pelos formadores foi a dificuldade de motivação 

na utilização da plataforma pelos formandos. Foram apontados como 
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constrangimentos a gestão do tempo para a exploração das funcionalidades da 

plataforma nas sessões de formação, dado ter de ser gerido em conjunto com o 

cumprimento dos trabalhos desenvolvidos em cada área com tempos pré- 

estabelecidos; o facto de ainda não ser possível a transição para o e-portefólio, por 

não existir uma autorização institucional que permita abandonar o arquivo em suporte 

papel; e algumas dificuldades ao nível das destrezas tecnológicas dos formandos, que 

referiram necessitarem de mais sessões de formação, para conseguirem trabalhar de 

forma autónoma com a plataforma, atendendo a todas as suas funcionalidades. 

Ao nível das vantagens, foi reconhecido pelos utilizadores, que a plataforma Elgg 

disponibiliza funcionalidades que permitem a construção de um e-portefólio, que 

atende ao processo de construção e ao produto final. A partir da plataforma, um 

utilizador pode realizar o upload de ficheiros em diferentes formatos e organizá-los em 

pastas e subpastas. As funcionalidades ―blogue e ―comunidades‖ permitem a 

partilha de ideias, trabalhos, comentários e sugestões, favorecendo a comunicação e 

interação entre pares e entre estes e os formadores. A funcionalidade ―grupos‖, pela 

disponibilização e arquivo restrito de documentos, permite apresentar um trabalho em 

fase de construção, para um grupo restrito de pessoas, ou mesmo só para o formador, 

que pode sugerir alterações e retificações. Também foram referidas como vantagens a 

facilidade de acesso aos documentos, a contenção de custos e preservação do meio 

ambiente. Entendemos que uma das vantagens essenciais desta ferramenta é colocar 

cada utilizador como gestor do seu e-portefólio, ficando à sua responsabilidade a 

decisão de permissão e acesso aos diferentes espaços dentro da sua área. 

Os materiais pedagógicos, construídos na oficina de formação, constituíram-se como 

atividades motivadoras de aprendizagens significativas. Por um lado, permitiram um 

entrosamento entre as diferentes áreas de formação e consequente validação de 

diferentes domínios de referência, e por outro, evidenciaram as potencialidades do 

trabalho colaborativo entre pares, formadores CEFA-NS, reforçado através da 

plataforma Elgg, com a participação destes na comunidade (criada por nós para o 

grupo de formadores) através, por exemplo, da participação nos fóruns de discussão e 

na divulgação e disponibilização dos trabalhos ao longo da formação. 
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A implementação destes materiais no terreno, por um dos grupos de trabalho, 

permitiu percebermos que a realização destas atividades, utilizando a plataforma Elgg, 

além dos constrangimentos já referidos ao nível do idioma e das destrezas, possibilitou 

a construção e avaliação de uma atividade, atendendo a aspetos que não seria possível 

visualizar e executar se a atividade não fosse implementada através de uma 

plataforma de e-portefólios. Assim, um grupo/turma de formandos iniciou a 

construção de uma atividade alusiva ao tema ―Automedicação‖. Sobre esta temática, 

realizaram uma pesquisa direcionada e construíram, em grupo, um debate sobre o 

tema. Este debate foi filmado e disponibilizado na plataforma para todos os formandos 

da turma, numa fase intermédia, e para todos os utilizadores da plataforma, numa fase 

final. Através da plataforma foi possível criar uma interação entre os formandos e 

formadores, refletindo sobre os filmes produzidos, corrigindo e melhorando o que 

inicialmente foi criado, através do contributo dos formadores e do grupo/turma. Ao 

nível da avaliação foi possível validar diferentes domínios de referência nas diferentes 

áreas de formação. 

Observámos, no entanto, que a construção de e-portefólios no contexto CEFA-NS na 

ESPBS ainda não é efetiva. O contacto com a plataforma Elgg permitiu, à generalidade 

dos formandos, um primeiro contacto com esta ferramenta tecnológica. Realizaram o 

upload de ficheiros, utilizaram as funcionalidades blogue e comunidades e alguns 

sabem utilizar a ferramenta ―grupos‖. 

Consideramos que a utilização desta plataforma de e-portefólios trouxe ao contexto 

CEFA-NS, enquanto tecnologia: uma melhoria das competências digitais dos 

formandos e formadores, que através do contacto assíduo com esta plataforma 

desenvolveram destrezas ao nível das ferramentas disponibilizadas na Web 2.0 

agregadas na Elgg, que possui «funcionalidades muito poderosas de e-portfolio, 

colaboração, (...), publicação, com um esquema de permissões finas que dá grande 

controlo ao utilizador sobre o que partilha e com quem» (Mota, 2009, p. 158), 

melhorando os níveis de literacia e comunicação. Ao nível da construção do portefólio 

reflexivo de aprendizagem utilizado nos CEFA-NS a plataforma Elgg contribuiu para 

desenvolver uma aprendizagem mais autêntica incluindo diferentes tempos e espaços; 
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permitindo a integração de diferentes materiais e ferramentas tais como: texto, 

figuras, gráficos, áudio e vídeo; facilitando a consulta e edição; permitindo ao seu 

autor uma construção e avaliação permanente; e servindo vários públicos: formandos, 

formadores; família e empregadores, entre outros. 

Em síntese, o potencial de utilização do e-portefólio reforça a possibilidade de adotar 

uma perspetiva formativa, formadora e emancipatória no processo de formação dos 

adultos, assente numa ótica dialógica da avaliação (Alves & Machado, 2003) quer seja 

no contexto de reconhecimento, avaliação e validação de competências, quer em 

qualquer outro, rompendo com o paradigma objetivista, que reduz o processo de 

aprendizagem a uma avaliação final, de cariz quantitativo, pela soma dos créditos 

obtidos.  

A melhoria da literacia digital é outra das potencialidades do portefólio, 

nomeadamente do e-portefólio, com implicações positivas na autoestima dos 

formandos. Sustentamos que, utilizado como instrumento de ensino-aprendizagem-

avaliação, contribuirá para uma aprendizagem ao longo da vida com mais significado e 

sustentabilidade, para a redução do abandono, assim como para o desenvolvimento 

de competências gerais e específicas, necessárias à interiorização e posterior 

evidenciação das performances indispensáveis à (sobre)vivência na sociedade do 

séc.XXI. 

Reconhecemos que os desafios que o e-portefólio coloca a formadores e formandos 

são muito elevados, nomeadamente no que concerne a formação, o envolvimento, a 

partilha, a pesquisa da informação e posterior transformação em conhecimento. 

Estamos conscientes que para os “agarrar” será imprescindível que haja algumas 

mudanças, quer em termos organizacionais, quer em termos pessoais e profissionais. 

Não diremos, com alguns autores que o e-portefólio é, hoje em dia, uma ferramenta 

de sonho, mas aconselharíamos os decisores políticos, os formadores e os formandos a 

encarar de frente as potencialidades pedagógicas do e portefólio para que a sua 

utilização seja uma realidade e ele faça parte, quando se fizer a história do século, do 

inventário dos recursos educativos, que contribuíram para a mudança sustentada do 

paradigma de avaliação e de aprendizagem. 
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3. CONCLUSÃO 

Tendo estas experiências como base, e atendendo às vantagens e constrangimentos 

sentidos ao longo do trabalho desenvolvido, consideramos que uma das possíveis 

experiências investigativas situa- se ao nível dos processos de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências (RVCC) desenvolvidos nos CNO. Como já foi 

referido anteriormente por duas formadoras CEFA-NS, a plataforma Elgg poderá 

facilitar a construção do portefólio, a comunicação entre formandos e a equipa 

pedagógica do CNO, bem como a partilha e troca de ideias entre formandos. Trabalhar 

em colaboração com uma equipa pedagógica do CNO da ESPBS e com um grupo de 

formandos do processo RVCC, na construção do e-portefólio utilizando a plataforma, 

constituí um dos futuros trabalhos que pensamos desenvolver. 

Outro dos desafios futuros será a institucionalização da plataforma Elgg na ESPBS. 

Apesar de existir desde 2006 uma autorização, por parte da direção da escola, para a 

instalação e utilização da plataforma por professores e alunos, a mesma ainda não foi 

adotada com caráter institucional. A institucionalização permitirá a criação de uma 

conta de utilizador para cada elemento da comunidade educativa (incluindo, além dos 

alunos e professores, os encarregados de educação, o pessoal não docente e as 

instituições com as quais a escola mantém parcerias) e a criação de uma equipa 

técnica de apoio aos problemas que possam surgir. Estas duas condições são essenciais 

para os novos projetos pedagógicos que possam surgir no âmbito da criação de e-

portefólios na ESPBS. 

Entendemos que um dos caminhos a explorar é o da avaliação das aprendizagens 

quando é utilizada uma plataforma de e-portefólios como a Elgg. Consideramos 

necessária mais investigação neste âmbito, adotando uma abordagem construtivista 

do processo, que assenta o seu enfoque nos processos e no desenvolvimento de 

competências, atribuindo à tecnologia (plataforma Elgg) um serviço de ampliação e 

viabilização dos processos colaborativos e cooperativos (Versuti, 2004). 

O desafio maior estará em conseguir a interoperabilidade entre a plataforma Elgg, 

como ambiente de aprendizagem personalizado (PLEs), e a plataforma Moodle (LMS) 
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utilizada na ESPBS. A integração destas ferramentas permitirá, por um lado, colocar a 

aprendizagem na mão do aprendente (através da plataforma Elgg) e em simultâneo 

prevê algum controlo administrativo, de aspetos do processo, necessários à Instituição 

(através da plataforma Moodle). Existem já algumas experiências a este nível no 

ensino superior, como é o exemplo da universidade do Athabasca, no Canadá, que tem 

utilizado com sucesso esta integração (Elgg (PLE) + Moodle (LMS). 
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Resumo 

O Reconhecimento de que as transformações ocorridas com a utilização das tecnologias no 
contexto educativo, implicam em mudanças que incidem nas práticas pedagógicas e no 
ensino-aprendizagem, instigou-nos à reflexão sobre as teorias da aprendizagem aqui 
denominadas “pré-tecnológicas” e, na sequência, as abordagens das aprendizagens 
colaborativas. A aprendizagem é de fato, comprometida, em face dos contextos emergentes 
na era digital. O enquadramento deste trabalho, contempla uma parte dos estudos de 
doutoramento em Ciências da Educação, na especialidade Tecnologia Educativa, na 
Universidade do Minho. Os pressupostos teóricos centram-se nas teorias da aprendizagem: 
Behaviorismo, Cognitivismo e Construtivismo; nas abordagens da sociedade em rede, nas 
redes sociais que se configuram como espaços de aprendizagem formal; nas cenarizações da 
inovação e sustentabilidade dos modelos de aprendizagem colaborativa na sociedade digital. A 
pesquisa é de abordagem qualitativa e de natureza aplicada ao curso de formação de tutores 
na Universidade Federal do Ceará (UFC), no Brasil, e adotará como abordagem metodológica o 
Estudo de Caso. O resultado do estudo prevê contribuir com o processo de formação de e-
formadores nos domínios da utilização, integração e inovação pedagógica para construção de 
um quadro de referência para as cenarizações da inovação e sustentabilidade dos modelos de 
aprendizagem colaborativa na sociedade digital. 
 
Palavras-chaves: Aprendizagem na era digital, Teorias e modelos de aprendizagem, Tecnologia 
da informação e Comunicação na educação.  

 

Abstract 
The acquaintance about the transformations that occurred with the use of technology in the 
educational context imply on changes in teaching practices that focus on teaching and 
learning, prompted us to reflect on the learning theories here called "pre-technological" and in 
following the approaches of collaborative learning. The learning process is indeed 
compromised due to the contexts in the digital age. The framework of this study is part of a 
doctoral research in Educational Sciences, specialization in Educational Technology at the 
University of Minho. The theoretical assumptions focus on the learning theories: 
Behaviourism, Cognitivism and Constructivism; the approaches in the network society, the 
social networks that are characterized as formal learning spaces; cenarizações on innovation 
and sustainability models of collaborative learning in the digital society. The research 
approaches is qualitative in nature and was applied to the course tutor training at the Federal 
University of Ceará State (UFC), in Brazil, as the methodological approach and adopt the Case 
Study. The study result provides help with the process of formation of e-trainers in the fields of 
use, integration and pedagogical innovation to build a framework for the placement of 
innovation and sustainability models of collaborative learning in the digital society. 
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1. INTRODUÇÃO  
As transformações socioeconômicas e o desenvolvimento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), tem provocado profundas mudanças na sociedade. A 

Internet, devido à sua flexibilidade e ao seu poder de comunicação, tem um papel 

importante na reestruturação das relações sociais, visto que as pessoas organizam-se 

cada vez mais não só em redes sociais offline como nas online (Castells, 2004).   

A Web 2.0 tem possibilitado novas maneiras de se ter acesso à informação através dos 

seus espaços abertos, sem fronteiras e não lineares, fazendo com que ocorra uma 

transformação na forma como pensamos e construímos o conhecimento, além de 

promover a aprendizagem individual e coletiva. Neste sentido Castells (2004, p.163), 

sinaliza que o progresso tecnológico parece “…aumentar as possibilidades de que o 

individualismo em rede se converta na forma de sociabilidade predominante”.  

No âmbito da Sociedade do Conhecimento, a aprendizagem têm sido objeto de novas 

abordagens estimuladas pelos novos contextos, particularmente nos direcionados à 

“pedagogia da colaboração” como meio para a “sustentabilidade das redes digitais de 

aprendizagem e conhecimento” (Farias & Dias 2011, p. 2363). A globalização da 

economia e do conhecimento apresenta novos desafios para a formação, em particular 

na conceção e planeamento da educação a distância (EAD) e e-learning.  

O presente trabalho integra-se aos estudos de doutoramento no domínio da formação 

de professores para a EAD e e-learning e tem por objetivo refletir sobre as teorias da 

aprendizagem “pré-tecnológicas” (Siemens, 2004) e as abordagens colaborativas, 

estimuladas pelos contextos emergentes, que dão suporte às novas dimensões de 

aprendizagem e do conhecimento em rede.  

 

2. Fundamentos teóricos 

2.1  As Teorias da aprendizagem “Pré-Tecnológicas” 

A história do ser humano e a sua construção enquanto ser social que tem capacidade 

de se adaptar às novas situações está diretamente relacionada com a aprendizagem. 

Neste sentido, Farias & Dias (2011) referem que a aprendizagem  
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...é um processo complexo que envolve a cognição, e que leva em conta os 
aspetos emocionais, orgânicos, psicossociais e culturais e que resulta no 
desenvolvimento de competências, na construção de conhecimento 
inovador para a promoção de novas e significativas mudanças. (Farias & 
Dias, 2011, p.2365).                     

É no âmbito das teorias da aprendizagem que estão implícitos a visão de mundo, de 

sociedade e de homem. Conforme Miranda, o objetivo das teorias da aprendizagem é 

“…explicar os mecanismos que permitem a cada espécie, nomeadamente à humana, 

aprender a adaptar-se ao meio e a transformá-lo de modo a sobreviver e viver com 

cada vez mais qualidade.” (Miranda, 2009, p.83) 

Utilizamo-nos da expressão “pré-tecnológicas” (Siemens, 2004) em referência as três 

grandes teorias da aprendizagem: behaviorismo, cognitivismo e construtivismo. O 

autor evidencia que as teorias recebem esta denominação por terem sido 

desenvolvidas numa época em que a aprendizagem ainda não sofria, diretamente, o 

impacto das tecnologias, principalmente, o da Internet. Com a finalidade de tornar 

mais simples e clara esta exposição, trataremos a seguir brevemente de cada uma 

delas: 

2.1.1  Behaviorismo 

Muitas vezes referenciada como comportamentalismo, condicionismo ou teoria 

objetiva da aprendizagem, o behaviorismo, é uma teoria que se centra nos 

comportamentos objetivamente observáveis, sendo cada aprendizagem definida como 

uma mudança de comportamento. Esta teoria teve grande impacto nas primeiras 

gerações de Ensino Assistido por Computador (EAC).  

Dias (2010) refere que:  

a aprendizagem, como processo de transmissão foca o desenvolvimento 
das competências e do conhecimento a ser adquirido pelo aluno 
acentuando uma abordagem orientada pelos processos externos de 
organização do conhecimento sem ligação evidente ao meio ou ao contexto 
de construção das aprendizagens. (Dias, 2010, p.15). 

Em suma, pode-se dizer que na teoria behaviorista, o foco pedagógico está no 

professor que é quem determina o objetivo, o ritmo de ensino e as metas a alcançar; a 

estratégia utilizada é ensinar “o que”?; o aluno é passivo, mero recetor; o 
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conhecimento é absoluto e transmissível; e a aprendizagem se dá individualmente e 

funciona como uma resposta a fatores externos.  

2.1.2  Cognitivismo  

A aprendizagem, nesta teoria, é entendida como um processo dinâmico de codificação, 

processamento e recodificação da informação, onde o indivíduo é visto como um ser 

que interage com o meio e é graças a essa interação que aprende. Para esta teoria “a 

aprendizagem é centrada no aluno e enfatiza o papel deste na construção do 

conhecimento, nomeadamente através da imersão e exploração activa dos ambientes 

ou cenários problema nos quais está envolvido.” (Dias, 2010, p.16) 

Na teoria cognitivista, o foco pedagógico está na manipulação do processo mental do 

aluno pelo professor, onde assume o papel de mediador, orientador e coordenador; a 

estratégia utilizada é ensinar “como?”; o aluno é ativo e observador, além de um 

solucionador de problemas; o conhecimento ainda continua como absoluto e 

transmissível; e a aprendizagem é a representação simbólica da mente humana da 

realidade exterior. 

2.1.3  Construtivismo  

Esta teoria, parte do pressuposto que o sujeito aprende de acordo com suas 

experiências e nesse processo o aluno assume um papel ativo. Sendo que a 

aprendizagem é vista muitas vezes como algo espontâneo. Conforme Dias, 

A aprendizagem como participação sublinha a importância dos processos de 
construção da aprendizagem como um processo social de partilha e 
envolvimento numa comunidade. Neste sentido, a aprendizagem é também 
um meio para se tornar membro da comunidade, partilhar as suas 
representações e contribuir igualmente para a inovação na produção do 
conhecimento. (Dias, 2010, p.17) 

No âmbito desta teoria, o foco pedagógico está na fomentação e orientação do 

processo pelo professor, no qual assume o papel de mediador e facilitador; a 

estratégia utilizada é ensinar “porque?”; o aluno é o copiloto da aprendizagem, além 

de agente do processo de ensino-aprendizagem; o conhecimento possui um carácter 

relativo e falível além de ser considerado os conhecimentos prévios do aluno; e a 

aprendizagem se dá pela interação do sujeito e o objeto. 
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2.2 Questões teóricas e abordagens para contextos colaborativos 

Segundo Dias (2008, p.5), o conceito de educação em rede somente se potencializa 

“quando este se encontra ao serviço da construção da aprendizagem como um 

processo de criação e inovação realizado colaborativamente”.  

As tecnologias de interação, edição e de partilha, das redes sociais (Christakis e Fowler, 

2009; Dias, 2008, Veletsianos e Navarrete, 2012), contribuíram para que ocorresse a 

mudança na conceção e organização das redes sociais e de aprendizagem. A mudança, 

alterou, substancialmente os meios de comunicação mediada por computador.  

Importante aspeto a destacar é a e-moderação online como prática na gestão e no 

acompanhamento das aprendizagens. O e-moderador é o responsável em desenvolver, 

nos ambientes online, um “processo de construção de significados”. Na perspetiva da 

mediação colaborativa é importante enfatizar os modelos de comunidade de 

aprendizagem e de prática (Lave e Wenger, 2001) e a experiência educacional online 

como refere Andersen (2004) a interdependência da “presença cognitiva”, da 

“presença social” e da “presença de ensino”. 

A intervenção do professor em ambientes online, o modelo de cinco etapas de Salmon 

(2008), sintetiza o papel do professor no processo de construção do conhecimento no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

A abordagem da “aprendizagem situada” (Lave e Wenger, 1991) envolve a participação 

na comunidade de prática, onde a aprendizagem não é considerada um processo de 

aquisição mas de participação social.  

Nas metáforas da aprendizagem e a criação do conhecimento apresentadas por 

Paavola, Lasse e Hakkarainen, 2002, salientam-se os processos de inovação na criação 

do conhecimento.  

2.2.1 Uma abordagem para a educação em rede  

A conceção de rede de aprendizagem no âmbito educativo, constitui-se a base da 

conceção teórica da investigação desenvolvida por Siemens. As redes, conforme o 

autor, já sustentavam a aprendizagem bem antes da proliferação da tecnologia tornar-

se evidente na sociedade. As estruturas das redes que se materializaram, tornaram-se 

importantes por se constituem em rede de aprendizagem (Siemens, 2008a).   
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A constatação de Siemens recai, nomeadamente sobre a sutileza com que a 

aprendizagem em rede vem se desenvolvendo na humanidade devido ao aparato 

tecnológico da Internet.  

As possibilidades pedagógicas das tecnologias, são objeto do estudo de George 

Siemens, “pai” da teoria do conectivismo. A referida teoria foi conhecida pela primeira 

vez através do texto publicado online, em 2004 intitulado Connectivism: A Learning 

Theory for the Digital Age. Conforme o autor, é necessária uma nova teoria que 

reconheça a necessidade de uma visão holística da realidade  

A conectividade, como elucidada por Siemens (2004, 2006) é considerada de grande 

valia por fornecer-nos a ideia de competências que se formam a partir da conexão, e 

para além de estabelecer conexões entre as fontes de informação, é necessário criar-

se padrões úteis na utilização de informações, nas conexões entre ideias e áreas 

díspares para que se possa originar inovação.  

O conectivismo adota os princípios da teoria do caos, da rede, da complexidade e da 

auto-organização. Eis, em parte, alguns dos princípios que orientam o conectivismo: a 

necessidade humana de externar o conhecimento para dar-lhe sentido e a necessidade 

de enquadramento/estruturas, conceitos para dar sentido ao real; o negociar 

socialmente (o significado) o que se institui como conhecimento; estabelecer conexões 

para a necessidade para manter a aprendizagem contínua; a capacidade para 

conhecer-se mais (que pode ser considerada a mais crítica) do que o que (já) é 

conhecido; a capacidade de conexões entre ideias, áreas e conceitos (uma das 

capacidades determinantes); a atualização como a verdadeira intenção de todas as 

atividades conectivistas; a tomada de decisão como no processo de aprendizagem, a 

escolha do que se quer aprender e prever as mudanças da realidade a ser alterada.  

Apesar de não aceito como uma teoria, o conectivismo, vem sendo citado em diversos 

textos que analisam a aprendizagem em rede. Sua importância é a de elucidar os 

valores derivados das conexões. Entre os princípios acima identificados, há um, em 

especial, que julgarmos ser a síntese teórica do conectivismo para a aprendizagem: a 

capacidade para conhecer mais do que o que já é conhecido.  
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Siemens, para demonstrar a sua teoria criou um quadro-síntese (Quadro 1) onde 

destacou as diferenças entre as teorias pré-tecnológicas e o conectivismo, conforme 

segue abaixo: 

Quadro 1: Diferença entre as teorias pré-tecnológicas e o conectivismo (Siemens, 2006, online) 

 

O quadro de teorias existentes para era digital é limitado. Entretanto, reconhece-se a 

aprendizagem como um processo dinâmico, ativo e colaborativo, em que os indivíduos 

processam ativamente as informações. 

Como uma teoria de aprendizagem, o conectivismo, revela-se contra o pano de fundo 

da infraestrutura de rede física para o desenvolvimento da teoria da aprendizagem 

social, conceções de cognição e de conhecimento distribuídos (Siemens, 2008b). 

Estas abordagens são indispensáveis para a construção do pensamento no domínio e 

para as cenarizações da inovação e sustentabilidade dos modelos de aprendizagem 

colaborativa para a Universidade na sociedade digital (Tapscott e Williams 2010), 

contribuem na fundamentação para construção de um quadro de competências na 
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conceção e organização das aprendizagens colaborativas dos ambientes de EAD e e-

learning na sociedade digital.   

 

3. METODOLOGIA 

De abordagem qualitativa, a pesquisa tem natureza aplicada, a qual tem por finalidade 

gerar conhecimento prático para a solução de problemas específicos (Moresi, 2004). 

Na pesquisa aplicada o investigador é motivado pelo interesse de contribuir para fins 

práticos imediatos, na busca de soluções para problemas concretos (Cervo e Bervian, 

2002).  

O estudo de caso apresenta-se como método adequado ao nosso estudo, uma vez que 

o mesmo se focaliza não só nos fenômenos/acontecimentos mas também no contexto 

em que os estes ocorrem (Yin, 2010). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para responder às exigências educativas que surgem na sociedade na era digital, torna-

se necessário investir-se em modelos que viabilizem os processos de desenvolvimento 

da formação nos domínios da utilização, integração e inovação pedagógica para os 

cenários de EAD e e-learning na Sociedade Digital, onde o conhecimento e a 

aprendizagem são fatores preponderantes.  

O cenário das tecnologias impõe-se por uma mudança paradigmática, acentuada pela 

nova forma de relação entre os indivíduos e o com o mundo, em que a mudança afeta 

as relações e alterando-se desse modo, as formas de ver, de ser e estar no mundo e de 

nele comunicar-se (Farias & Dias, 2011).          

A mudança paradigmática que altera, por conseguinte, as relações entre o professor e 

o aluno, e desse modo diversificam-se e flexibilizam-se os processos de aprendizagem, 

impulsionados pelos novos espaços em que se processa o conhecimento (Faria & Dias, 

2011). Portanto, o redimensionamento do conceito subjacente à Sociedade da 

Informação é o que aponta para uma pedagogia orientada para o desafio da criação e 

inovação, onde: “Comunicar e aprender em rede são, assim, aspectos da mudança em 

curso no desenvolvimento da educação e formação para a Sociedade do 

Conhecimento” (Dias, 2007, p. 31). 
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Abstract 

The concept of digital literacy is polysemous, it contains in itself sometimes divergent 
meanings and it is used in many contexts. It has also been the subject of increasing interest by 
the scientific community, as documented in this article. Given the breadth of the semantic 
concept and its various meanings, we will explore the diversity of perspectives in which it is 
used in scientific articles that are circumscribed to ISI (ISI Web of Knowledge) and ERIC 
(Education Resources Information Center) databases.  
In this way, we made an exploratory study to understand, clarify and try to define the concept 
of digital literacy, taking into account the studied authors. To do so, we have decided to 
conduct a Systematic Review of Literature, a very common methodology in some areas of 
knowledge, but still underdeveloped in Portugal, particularly in the field of Educational 
Sciences. Thus, this paper details the process of search and processing of information, 
determined from an appropriately specified protocol. A Systematic Review involves a rigorous 
and objective research leading to the selection of sources, a process as far as possible of 
personal beliefs or subjective evaluations influenced by geographical coordinates or by the 
belonging to a particular academic community. 
Thus, we present a) the process and results of a systematic review with the EndNote support 
for the concept, b) data analysis using NVivo c) the conclusion about the current state of the 
art regarding the concept of digital literacy. 
 
Keywords: digital literacy, systematic review, exploratory research. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O conceito literacia digital é polissémico, encerra em si mesmo significados por vezes 

divergentes e é utilizado em contextos análogos. Tem sido também alvo de um 

interesse crescente por parte da comunidade científica, conforme documentamos 

neste artigo. Face à amplitude semântica do conceito e à sua plurissignificação, 

propomo-nos explorar a diversidade de perspetivas em que é utilizado nos artigos 

mailto:paulofaria@ie.uminho.pt
mailto:altina@ie.uminho.pt
mailto:adifaria@gmail.com
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científicos circunscritos às bases de dados ISI (ISI Web of Knowledge) e ERIC (Education 

Resources Information Center). 

Na primeira parte deste estudo exploratório propomo-nos conhecer, clarificar e 

delimitar o conceito associado à expressão literacia digital utilizada tanto em 

contextos académicos como no quotidiano do cidadão com significados nem sempre 

convergentes. 

O interesse da comunidade científica pela temática tem vindo a aumentar na última 

década. Comprovam-no o número de estudos publicados na base de dados ISI Web of 

Knowledge, como podemos ver no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 3 – Evolução do número de artigos publicados na base de dados ISI Web of Knowledge 

na última década 

 

 

Publication Years 

 

Records 

 

2011 

 

141 

2010 121 

2009 96 

2008 91 

2012 67 

2006 43 

2007 42 

2005 34 

2003 30 

2004 25 

2002 12 

 

 

Faz-se uma Revisão Sistemática da literatura partindo de um protocolo do qual dar-se-

á conta mais adiante. Qualquer que seja a área de investigação, a revisão de literatura 
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assume uma posição determinante na prossecução dos objetivos definidos pelo 

investigador e é também importante pelo legado que irá facultar à comunidade 

científica. Caso não seja bem orientada, poderá mesmo enviesar os pressupostos do 

estudo ou deturpar as conclusões.  

Tem sido demonstrado por vários autores que os avanços tecnológicos mudaram de 

tal forma o mundo que, segundo Friedman (2005), autor de The World is Flat: A Brief 

History of the Twenty-First Century, o transformaram de redondo em plano.  

Apropriamo-nos da poderosa metáfora de Friedman para refletir sobre os referenciais 

que sustentam, como âncoras, as publicações a que se recorre para fundamentar 

teorias, correntes de pensamento ou mesmo opções por determinados campos de 

ação. Porém, na hora de construir esse corpus referencial que pode levar a 

compreender a aceção do termo literacia digital, emergem cada vez mais dúvidas na 

definição de critérios explícitos na pesquisa de artigos e autores que configurem um 

constructo processual apoiado em metodologias científicas.  

O assunto não é novo. Na altura em que surgiram as primeiras universidades na 

Europa, Tomás de Aquino decidiu pôr ordem no saber e construiu uma vigorosa 

síntese filosófica-teológica a partir do pensamento aristotélico e escreveu a Summae 

Theologiae. O filósofo medieval levou por diante essa empresa que perdura até aos 

nossos dias. Já no nosso tempo, Harold Bloom escreveu o Cânone Ocidental. Nesta 

obra, alimentada presumivelmente pela angústia de fazer a melhor escolha na hora de 

selecionar a melhor leitura, Bloom arrisca estabelecer uma lista de obras que 

supostamente formam o cânone ocidental ou, traduzido numa expressão mais 

informal, propõe o melhor dos melhores.  

 

2. QUADRO TEÓRICO 

Neste estudo tenta-se compreender a amplitude da expressão literacia digital, no 

atual contexto marcado por profundas transformações técnicas e tecnológicas a que 

assistimos e em que participamos. De forma muito particular, no panorama editorial, 

em poucos anos deparamo-nos com um espetro de publicações e de textos de 

divulgação bibliográfica sem precedentes (Hart, 2006). Daqui surge uma questão 
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fundamental – que procedimentos se devem, então, ter presentes numa revisão de 

literatura?  

Habitualmente, em projetos de investigação, depois da definição do tema a estudar, e 

para conhecer o estado da arte relativamente ao tópico, estuda-se a bibliografia 

disponível, ou seja, os autores e obras considerados relevantes pela comunidade 

científica da área em estudo. Procura-se deste modo obter uma síntese do estado do 

conhecimento relativo à problemática em estudo. Em palavras de Creswell, o 

investigador deve começar “com uma revisão de literatura [o que] o ajuda a limitar o 

escopo da sua investigação e transmite para os leitores a importância de estudar um 

tópico” (2007, p. 43). O mesmo autor reconhece não haver “um modo único de 

conduzir a revisão de literatura” e sugere alguns passos para esse processo: “passo 1- 

comece identificando as palavras-chave úteis para localizar materiais na biblioteca de 

uma faculdade; passo 2 - com essas palavras-chave em mente, vá à biblioteca e 

comece a pesquisar o catálogo em busca de títulos (por exemplo periódicos e livros) 

[…] e pesquisar em bancos de dados online como ERIC, PsychoINFO” (2007, p.49).   

Creswell recomenda que os investigadores estabeleçam uma prioridade na pesquisa 

bibliográfica: “comece com visões gerais encontradas em enciclopédias (…) artigos de 

periódicos respeitados (…) procure livros relacionados ao tópico, monografias, livros 

completos, (…) trabalhos de conferências recentes (…) artigos em web sites também 

são materiais úteis” (pp. 53-54). 

As palavras de Creswell, que em outros tópicos relativos à investigação em educação 

muito respeitamos, ilustram as estratégias generalistas, frequentemente seguidas para 

recolher bibliografia para a Revisão de Literatura. Também nós o fizemos até há dois 

anos atrás.  

Cremos, todavia, que o desafio passará por re-construir um caminho conceptual e 

metodológico adequado aos objetivos de cada investigador, num tempo em que a 

produção científica é diferente da do passado. Precisamos, então, de reconhecer 

validade científica nas obras que constituem esse corpus, seguir procedimentos exatos 

para que os resultados não sejam incompletos, ineficientes ou, em última análise, sem 
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validade científica conforme defendem investigadores ligados às Ciências Socais (I.  

Saur-Amaral, 2011 ; Tranfield, Denyer, & Smart, 2003). 

Pelos dados de que dispomos, verificamos que em Portugal, como em outros países, 

não são conhecidos ainda grandes avanços na área da Revisão Sistemática de 

Literatura das Ciências da Educação. No entanto, têm-se intensificado as publicações 

neste âmbito como se pode constar pelos autores referenciados (Gough, Tripney, 

Kenny, & Buk-Berge, 2011; Levin, Cooper, Arjomand, & Thompson, 2011; Rees & 

Oliver, 2012; Squires & et al., 2011; Stewart & Oliver, 2012; Vanderlinde & van Braak, 

2010). Noutras áreas da investigação, a Revisão Sistemática tem revelado influências 

profundas nos resultados dos estudos onde é aplicada, nomeadamente nas Ciências 

Médicas (Contandriopoulos, Lemire, Denis, & Tremblay, 2010).  

Merecem, neste contexto, uma consideração especial dois exemplos que ilustram bem 

a importância de compreender este movimento concetual de "disciplinar" a Revisão de 

Literatura: o projeto em curso Evidence Informed Policy and Practice in Education in 

Europe (2011-13) inscrito nos programas da Comunidade Europeia e que visa 

aumentar a utilização de provas para informar a tomada de decisões na política 

educacional e prática em toda a Europa e, também, os trabalhos desenvolvidos pela 

associação Campbell Collaboration, sediada na Noruega, cujo principal intuito é ajudar 

investigadores e outros profissionais a tomar decisões bem informadas a partir de 

revisões sistemáticas. Os princípios que regem estas duas iniciativas são comuns e 

similares nos pressupostos epistemológicos e são muito bem sintetizados no portal da 

Campbell Collaboration: “the purpose of a systematic review is to sum up the best 

available research on a specific question. This is done by synthesizing the results of 

several studies. A systematic review uses transparent procedures to find, evaluate and 

synthesize the results of relevant research”11.  

Subjacente aos exemplos apresentados está um entendimento de Revisão de 

Literatura enquanto processo que deverá passar por etapas devidamente delineadas e 

definidas em todos os momentos, desde os objetivos a que se propõe até aos 

procedimentos metodológicos, como defendem vários investigadores ligados às 

                                                      
11

 http://www.campbellcollaboration.org/what_is_a_systematic_review/index.php 
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Ciências Sociais (Denyer & Tranfield, 2009; I. Saur-Amaral, 2010). Segundo estes 

autores, o processo de Revisão da Literatura, ao estar inscrito e descrito no desenho 

metodológico da investigação, deve esclarecer o modo como foram selecionadas e 

apuradas as fontes, de maneira a que as conclusões a extrair sobre os assuntos em 

estudo possam ser cientificamente consistentes.   

A Revisão Sistemática caracteriza-se, por conseguinte, por empregar uma metodologia 

de pesquisa com rigor científico e de grande transparência, cujo objetivo é minimizar o 

enviesamento da literatura, na medida em que é feita uma recolha exaustiva baseada 

em critérios objetivos dos textos publicados sobre o tema em questão (Thorpe, Holt, 

Macpherson, & Pittaway, 2005; Tranfield et al., 2003). Assim, é basilar o objetivo de 

estruturar todos os procedimentos de forma a garantir a qualidade das fontes, desde 

logo pela definição de uma equação de pesquisa, de critérios de inclusão e exclusão e 

de todos os critérios que se julguem convenientes para o caso. A credibilidade da 

pesquisa será, desta forma, proporcional ao grau de cuidado com que se estabelecem 

as regras, para que o processo de pesquisa de informação possa ser replicado por 

outro indivíduo, já que aquilo que não é verificável pelos pares, não é científico (Hollis, 

1994; Hughes, 1997).  

Deveremos, assim, procurar definir critérios, métodos precisos e sistemáticos, por 

forma a identificar e selecionar as fontes bibliográficas com o máximo rigor, grau de 

eficiência a ponto de oferecer confiança no trabalho desenvolvido. O recurso ao 

software EndNote contribuirá para operacionalizar os processos a seguir descritos na 

gestão de referências e citações bibliográficas de que daremos conta ao longo do 

artigo.  

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

O processo de Revisão Sistemática implica tematizar a questão e explicitar princípios 

que contribuam para a definição de um pensamento conducente a uma experiência de 

seleção de fontes afastado o mais possível de convicções pessoais ou de avaliações 

subjetivas influenciadas por coordenadas geográficas ou de pertença a uma 

determinada comunidade académica (Briner & Denyer, 2012).  
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O pensamento de David Gough e colaboradores (Gough, Thomas, & Oliver, 2012; 

Gough et al., 2011), um dos mais proeminentes investigadores atuais na área da 

educação, e outros académicos (Slavin, 2008; Ward, House, & Hamer, 2009) põem em 

confronto as duas formas distintas de levar por diante a tarefa de se realizar uma 

revisão de literatura, realçadas neste excerto:  

 

traditional literature reviews typically present research findings relating to 

atopic of interest. They summarise what is known on a topic. They tend to 

provide details on the studies that they consider without explaining the 

criteria used to identify and include those studies or why certain studies are 

described and discussed while others are not. Potentially relevant studies 

may not have been included because the review author was unaware of 

them or, being aware of them, decided for reasons unspecified not to include 

them. If the process of identifying and including studies is not explicit, it is 

not possible to assess the appropriateness of such decisions or whether they 

were applied in a consistent and rigorous manner (p.5). 

 

Importa aqui problematizar e apresentar uma perspetiva renovada do estado da arte a 

propósito de um assunto com interesse investigativo na área das Tecnologias de 

Informação e Comunicação - o entendimento do conceito de literacia digital nas bases 

de dados ISI Web of Knowledge (ISI) e  Education Resources Information Center (ERIC) 

nos últimos cinco anos. 

Apresentamos um modelo de pesquisa a partir de um protocolo definido para o efeito, 

do qual constam: (i) objetivos (ii) equações de pesquisa pela definição dos operadores 

booleanos; (iii) âmbito; (iv) critérios de inclusão; (v) critérios exclusão; (vi) critérios de 

validade metodológica; (vii) resultados; (viii) tratamento de dados. 

De forma esquemática, poderia ser assim sintetizado: 

 

 

 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
426 

Gráfico 4 - Etapas do protocolo de Revisão Sistemática 

(Adaptado a partir de Saur-Amaral (2011 ), Tranfield & Mouchel (2002) 

 

 

Convém, entretanto, esclarecer que esta série de procedimentos pode ser realizada 

com mais ou menos passos, conforme acontece noutros âmbitos do conhecimento 

perfeitamente familiarizados com esta conceção de revisão de literatura. Este 

procedimento é, na nossa perspetiva, o que nos parece mais equilibrado, exequível e 

aplicável no âmbito das investigações produzidas nas Ciências da Educação. Apesar de 

todos os passos desta proposta terem objetivos e finalidades definidas, o último ponto 

– tratamento de dados –, merece ser sublinhado pela sua relevância no decurso do 

processo. Filtrar, organizar, analisar criticamente os resultados das pesquisas em bases 

de dados online, como é o caso da ISI e da ERIC, só se torna procedente com o auxílio 

de um programa de gestão bibliográfica, de que é um excelente exemplo o 

conceituado EndNote. Depois da seleção dos textos a incluir na revisão de literatura, 

este programa constitui um excecional recurso para organizar referências 
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bibliográficas, com facilidade de acesso e atualização de forma simples e devidamente 

sincronizadas com o processador de texto Word.  

 

4. RESULTADOS DA PESQUISA  

No gráfico a seguir, detalha-se, concretiza-se e sintetiza-se todo o processo realizado 

bem como os resultados obtidos.  

 

Gráfico 5 – Exemplo das etapas seguidas no processo de Revisão Sistemática 

 

Objetivos Identificar artigos na área da Educação que tratem o conceito de 

literacia digital, para que se estabeleça as aceções dominantes 

pelos vários autores. 

Equações de pesquisa digital literacy  

Âmbito da Pesquisa ISI Web of Knowledge e Education Resources Information Center, 

nos últimos cinco anos (2008-12). 

Critérios de inclusão Só serão aceites artigos publicados em revistas científicas. 

Critérios de exclusão Artigos sem sumário, artigos publicados noutras fontes e fora do 

âmbito educacional que não sejam em inglês e português.   

Critérios de validade 

metodológica 

Replicação do processo por dois investigadores; Verificação dos 

critérios de inclusão e exclusão; 

Resultados Descrição da pesquisa - Registo de todos os passos. 

Tratamento de dados 

 

Filtrar, analisar e descrever criticamente os resultados com auxílio 

do EndNote e do NVivo. 

 

Seguindo o esquema, a pesquisa foi desenvolvida no dia 4 de julho de 2012, tendo 

como intuito compreender a conceção de termo literacia digital em artigos científicos 

associados à educação nas bases de dados ISI e ERIC. Após definido o âmbito temático, 

interessava mapear nas bases de dados referenciais a ocorrência do termo, seguindo 

determinados critérios.  

Face à especificidade funcional intrínseca a cada uma das bases de dados, optou-se 

por ajustar os meios de busca sem alterar o sentido e o âmbito dos pressupostos 

definidos. Quer numa situação quer noutra, optou-se por iniciar todo o processo em 
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“busca avançada” de forma a poder circunscrever o melhor possível o objeto em 

estudo. Primeiro, comum à ISI e à ERIC, só aceitaram artigos com peer reviewed, como 

frequentemente se designam os artigos com arbitragem científica. Para além deste 

critério de inclusão, também só entram no acervo artigos escritos em língua inglesa e 

publicados a partir do ano 2008 até 2012. O estudo é feito somente a partir dos 

resumos.  

Atendendo à particularidade da base referencial ERIC permitir, à partida, a definição 

do tipo de documento, decidiu-se por apresentar individualmente os procedimentos 

de pesquisa. Na pesquisa realizada na base de dados bibliográfica ERIC, construiu-se a 

seguinte equação de pesquisa: selecionou-se o campo advanced search a partir da 

expressão digital literacy, alargou-se a pesquisa a keywords, sem utilizar qualquer 

operador booleano; depois, foi acionada a função peer review; o intervalo de pesquisa 

foi estabelecido entre os anos 2008 a 2012; quanto ao tipo de documento, selecionou-

se somente jornal articles. Com a definição desta equação de pesquisa, o resultado 

parcial foi de 72 ocorrências.  

A seguir, o processo de pesquisa foi replicado na base de dados multidisciplinar ISI 

Web of Knowledge. Porém, atendendo às características da sua configuração, 

começou-se por limitar a área education educational research, aberta ao campo topic e 

com o mesmo termo de pesquisa. O resultado foi de 49 ocorrências.  

Depois de exportados os todos resumos dos artigos de ambas as bases de dados, no 

total de 121 resultados com potencial interesse, no EndNote procedeu-se ao 

refinamento dos resultados. Foram encontrados 13 artigos duplicados, portanto 

comuns às duas bases de dados, tendo o número sido reduzido para 108. Exportados 

os resumos para o processador de texto, todo o trabalho de análise foi realizado a 

partir daqui. Neste caso, o trabalho de seleção exigiu um grau de filtragem ainda 

maior, porque alguns deles não se enquadravam no âmbito dos pressupostos iniciais. 

No total, foram 90 os artigos que serviram de base à análise. 

 

5. METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Na investigação qualitativa os dados são frequentemente volumosos e não 

estruturados, o que pode tornar a sua análise morosa e complexa. Por outro lado, é 
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necessário ter fácil acesso ao contexto em que ocorrem determinados fenómenos, 

uma vez que o sentido é quase sempre dependente desse contexto. Estas 

características, e ainda o facto de a investigação qualitativa ser um processo iterativo, 

sujeito a constantes reformulações, dificultam e a gestão, o tratamento e a análise dos 

dados. O computador, pela facilidade e flexibilidade que permite na organização e 

reorganização dos dados, encoraja o investigador a experimentar diferentes 

perspetivas de abordagem dos dados, o que é difícil, ou mesmo impossível, com 

recursos tradicionais.  

Atualmente, existe uma grande variedade de software de apoio à análise qualitativa. 

Optou-se pelo NVivo10 por, sendo uma ferramenta reconhecida na comunidade 

científica, permitir analisar texto, som, imagem fixa, vídeo sem ser necessária a sua 

transcrição, ainda que esta tenha, a nosso ver, várias vantagens. É também possível 

importar, analisar e exportar dados quantitativos, sociodemográficos e outros. Este 

software permite ainda recolher diretamente dados da internet - Facebook, Twitter, 

Wordpress, por exemplo, o que o torna cada vez mais poderoso para muitas das 

investigações em curso na área da utilização educativas das TIC. 

O NVivo adapta-se a diferentes desenhos metodológicos, já que é a metodologia que 

orienta o uso que o investigar faz do software e não o contrário. Com efeito, apoia a 

interpretação e a análise do investigador sendo suficientemente flexível para 

acompanhar todas as reformulações que frequentemente ocorrem durante o 

processo. O conjunto de ferramentas de questionamento dos dados (texto ou relações 

entre categorias) do NVivo estimula o investigador a explorar padrões e testar 

hipóteses facilitando a dimensão mecânica desse trabalho. 

Neste artigo utilizamos o NVivo para conhecer, clarificar e delimitar o conceito de 

literacia digital. Trata-se, no entanto, de uma abordagem inicial e exploratória a esta 

temática que continuará a ser objeto de estudo da nossa parte.  

 

 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Dos 90 resumos analisados, sete são de 2008; 21 de 2009; 22 de 2010; 32 de 2011 e 
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oito de 2012. Este baixo número em 2012 deve-se, com certeza, ao facto de a recolha 

ter sido efetuada no dia 4 de Julho 2012.  

Depois de uma leitura extensiva e intensiva dos dados obtidos, os textos, foram 

importados para a base de dados do NVivo como fontes internas. Antes da 

categorização do corpus, fez-se a tabela de frequências (palavras gramaticais omitidas) 

e posterior nuvem das palavras mais frequentes do texto. 

 

Figura 1 – Mapa de frequências das palavras (Tag Clouds) dos resumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que as ocorrências mais frequentes são, por ordem decrescente: literacy 

(248); digital (233); learning (143); student (91); information (79); research (75), o que 

anuncia desde logo as problemáticas mais relevantes no corpus estudado. 

Além da terminologia literacia digital, surgem outras expressões com significados 

semelhantes e utilizadas para referir o mesmo conceito, como mostra a figura 2. O 

termo e-literacia, que nos parece adequado ao conceito; literacia dos média que 

ocorre raramente; novas literacias e literacia informacional são mais frequentes. Em 

todos os casos, os autores referem-se a competências que ultrapassam o mero uso 

funcional das tecnologias.  
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Figura 1 – Literacia digital e denominações alternativas 

 

 

Qualquer que seja a terminologia usada pelos autores para designarem o conceito de 

literacia digital, surgem nos resumos diferentes dimensões de que dá conta afigura 3. 

 

Figura 2 – Dimensões principais do conceito literacia digital 

 

 

Salientamos as cinco dimensões a que fomos mais sensíveis, ilustrando-as com 

excertos da categorização em NVivo.  
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 Aprendizagem transformativa (“digital literacies are transformative for 

pedagogy”): vários são os autores que consideram que só existe literacia 

digital quando há uma verdadeira transformação das práticas do sujeito 

tanto na sua vida profissional como pessoal;  

 Problemática intergeracional (”Through an eighty-one-year-old 

woman's literacy narrative, I argue that literacy researchers should pay 

greater attention to elder writers”): embora não seja uma temática 

frequente, alguns dos resumos salientam que a literacia digital deve 

abranger os adultos e mesmo os idosos como forma de contribuir para o 

seu desenvolvimento pessoal e integração social;  

 Uso instrumental da tecnologia (“the majority of students performed 

basic office duties such as greeting faculty, logging computers, as well as 

answering phones”): verifica-se que frequentemente o conceito de 

literacia digital está associado a este tipo de utilização, o que não tem 

qualquer impacto nem na aprendizagem nem no dia-a-dia do sujeito; 

 Atitude do professor (“These teachers use digital technologies for 

pleasure as well as the business of life and work. I argue that it is 

important that young teachers and student teachers be given time on 

courses to think about and discuss their own digital literacy histories”): 

consideram muitos autores que é preciso que o professor tenha práticas 

sistemáticas e efetivas de uso de meios digitais nos mais variados 

contextos profissionais, sociais e pessoais e as partilhe com os alunos 

para dessa forma os envolver no uso efetivo e integrado de tecnologias. 

 

As possíveis desvantagens ou limitações do uso das tecnologias e o facto de ser 

necessário mais que um mero uso funcional das tecnologias para haver literacia digital 

são os tópicos que a seguir abordamos. 

A figura 4 esquematiza o que vários autores pensam ser necessário para haver literacia 

digital. 
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Figura 3 – Competências necessárias à literacia digital 

 

 

 

Com efeito, tanto o apoio técnico como o emocional aumentam a probabilidade de 

quem começa a usar tecnologias não se desencorajar diante das dificuldades que 

sempre surgem e que tantas vezes impedem o principiante de progredir na 

aprendizagem. Tratando-se de uso pedagógico, surge como indispensável a orientação 

do professor a quem cabe encaminhar o aluno para a correta integração pedagógica 

da tecnologia no contexto em causa. A experiência do professor, como antes 

referimos, volta a ser valorizada enquanto fator determinante no processo de 

aquisição e desenvolvimento de literacia digital. 

Em relação às possíveis desvantagens ou limitações do uso das tecnologias, cuja 

categoria de análise designamos “The dark side” (nome in vivo porque retirado 

literalmente do texto), as que surgem nos resumos estudados são comuns na literatura 

específica da área.  
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Figura 4 – Efeitos negativos decorrentes da literacia digital 

 

 

As características consideradas negativas prendem-se com aspetos emocionais, como 

a ansiedade decorrente da quantidade de informação que nos inunda cada dia, o que 

pode gerar insegurança ao não se ser capaz de dominar toda a informação; com 

aspetos cognitivos como a sobrecarga decorrente da acumulação de tarefas que as 

tecnologias acabam por desencadear. Há ainda o que se relaciona com as 

características de muita da informação que circula online: a fragmentação, a 

superficialidade, o imediatismo, e por vezes a incorreção, o que requer do utilizador 

competências de pesquisa, análise e seleção crítica a que, no contexto deste estudo, 

uns autores designam por literacia digital, outros informacional e ainda outros literacia 

dos media. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar este estudo, julgávamos conseguir delimitar o conjunto de significados 

atribuídos ao conceito de literacia digital. Sabíamos, pela experiência de leituras 

anteriores, que não haveria consenso entre os autores. Não esperávamos era que a 

divergência entre eles fosse tão ampla. Salvaguardando que se tratou de um estudo 
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exploratório, baseado apenas em resumos, técnica validada pela estratégia de Revisão 

Sistemática de Literatura, não podemos retirar desta análise conclusões aturadas. É, 

pois, com toda a reserva, que em jeito de síntese afirmamos que: diferentes autores 

utilizam terminologias diferentes para se referirem ao conceito de literacia digital; 

considerando essa aproximação entre as cinco terminologias encontradas, verificamos 

que os autores divergem quanto às dimensões que caracterizam o conceito; quanto ao 

que consideram ser aspetos necessários à aquisição e ao desenvolvimento da literacia 

digital e ainda quanto às características menos positivas que dessa aquisição 

decorrem. 

Por último, é interessante verificar que dos 90 resumos analisados apenas dois 

definem o conceito: "digital literacy (DL), a term that emerged with the explosion of 

digital information and multimedia technology, refers to basic competence in using 

digital technology” (Jun & Pow, 2011). Kenton e Blummer (2010) prometem não uma, 

mas várias definições “This paper explores the numerous definitions of digital literacy, 

discusses its relationship to information literacy, and describes applications of digital 

literacy instruction in institutions of higher education”. 

A identidade surge, frequentemente, do confronto das alteridades, mas conhecê-las 

implica um conhecimento mais aprofundado do que neste momento dispomos. Por 

isso, só através do estudo dos artigos integrais correspondentes aos resumos 

analisados nos permitirá concretizar o que inicialmente prometíamos: conhecer, 

clarificar e delimitar o conceito literacia digital.  
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Resumo 
 

Dada a problemática em torno do ensino da programação e face a alguns estudos empíricos 
sobre o que leva os alunos a ter dificuldades nesta área, iniciou-se a elaboração de um estudo 
exploratório cujo método de recolha de dados foi o focus group a fim de detetar lacunas no 
ensino da programação segundo a perspetiva dos alunos. O estudo consistiu em efetuar 
entrevistas semiestruturadas a 24 alunos do ensino profissional de duas escolas de dois 
distritos. Posteriormente, as entrevistas foram codificadas e analisadas para encontrar temas 
comuns. 
Apesar de alguma discrepância entre as respostas dos alunos das diferentes escolas, foram 
identificadas algumas categorias: o curso, o professor, o aluno e a escola. Estas deverão ser 
consideradas na elaboração de um questionário sobre esta temática com o qual se pretende 
inquirir um maior número de alunos, com características semelhantes aos participantes neste 
estudo.  
 
Palavras-chave: Programação, aprendizagem, ensino profissional, perspetiva dos alunos. 

 
Abstract 

 
Given the problems around the programming teaching and some empirical studies about 
which leads students having difficulties in this area, it was started a exploratory study whose 
data collection method was the focus group in order to detect fails in the teaching of 
programming according to the students’ perspective. The study consisted on doing the semi-
structured interviews to 24 professional courses’ students from two schools in two districts. 
Later, the interviews were coded and analyzed to find common themes. 
Despite some discrepancy between the responses of students from different schools, some 
categories have been identified: the course, the teacher, the student and the school. These 
shall be considered in the preparation of a questionnaire on this theme with which it is 
intended to inquire a greater number of students, with similar characteristics to the 
participants in this study. 
 
Keywords: Programming, learning, vocational education, students' perspective. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em vários países é cada vez maior a preocupação em refletir uma outra perspetiva de 

utilização das TIC na educação, nomeadamente uma abordagem à programação 

(Hromkovic, 2006; Cohen e Haberman, 2007). A decisão de estudar esta forma de 

utilização das TIC surgiu porque estes investigadores estavam preocupados com o 

currículo das TIC nos seus países – centrado em torno das aplicações do “Office” – e 

que não preparam os jovens para os empregos que podem vir a ter no seu futuro. A 

enfase está a ser colocada nos alunos como meros consumidores em vez de designers 

e produtores.  

A investigação também tem evidenciado que os alunos usam a tecnologia no seu dia-a-

dia e este pode ser um fator que indica que os Professores precisam de fazer mais para 

desenvolver a próxima geração de designers e produtores. A programação promove a 

resolução de problemas que podem apelar à criatividade e à criação de novos 

conhecimentos. 

É nesta perspetiva que se considera pertinente estudar sobre a problemática da 

programação considerando alguns estudos feitos em Portugal.  

Os estudos empíricos em Portugal sobre a problemática do ensino da programação 

está relacionada com o fato dos alunos não apreenderem bem os conceitos abstratos, 

por vezes relacionando com dificuldades na própria matemática (Mendes & Gomes, 

2007). Outros fatores são apontados nessa problemática, tais como a ferramenta ou 

até mesmo o software e a forma como é abordado.  

Alguns desses estudos relacionam a falta de competências para resolver problemas, de 

conhecimentos matemáticos e lógicos com as dificuldades na programação (Gomes, 

Henriques & Mendes, 2006), outros incidem na própria sintaxe da linguagem e no nível 

abstrato do pseudocódigo (Miliszewska & Tan, 2007; Lahtinen, AlaMutka & Järvinen, 

2006). Para além destes fatores, outros autores apontam métodos de ensino 

desadequados à aprendizagem da programação e a conotação negativa associada a 

esta disciplina (Gomes et al, 2008). Grande parte dos estudos neste âmbito foram 

realizados em países estrangeiros. No entanto, com base nesses estudos, em Portugal 
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já foram implementadas novas abordagens no âmbito do ensino da programação, 

nomeadamente através da utilização de programas mais interativos (Almeida, s/data). 

Ambientes como a robótica educativa na sala de aula ou o recurso a programas 

educacionais poderão ser novas abordagens a esta problemática, permitindo trabalhar 

diversos conceitos em diferentes disciplinas na área da informática (Santos, Fermé & 

Fernandes, 2006). Apesar das novas abordagens, de acordo com Gomes et al. (2008), 

verifica-se que nem todas têm resultados satisfatórios uma vez que as taxas de 

abandono e de reprovação em disciplinas de programação continuam elevadas. As 

razões podem variar, quer pelas capacidades lógico-matemáticos ou por 

condicionantes do próprio programa (Esteves, Fonseca, Morgado & Martins, 2008). De 

acordo com os autores citados, há uma clara necessidade do raciocínio lógico na 

programação. No entanto, não existe uma compreensão efetiva para a falta de 

motivação implantada no ensino da programação essencialmente no nosso país.  

Uma abordagem frequentemente negligenciada para melhorar o sucesso escolar é a 

técnica simples de ouvir os alunos. Contudo, são eles que estão excecionalmente 

posicionados para compreender a natureza dos problemas do ensino e as suas 

perceções podem ser úteis na procura de respostas para os problemas de insucesso na 

disciplina de programação. Qual será, então, a perspectiva dos alunos para o insucesso 

na disciplina de programação? 

 

1. MÉTODO 
1.1 CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Com este estudo exploratório pretendeu-se identificar as possíveis razões desses 

problemas, numa primeira fase a um pequeno grupo de alunos. Ponderou-se alargar 

este estudo a um número maior de participantes da população estudantil no ensino da 

programação. 

Na operacionalização do estudo foram realizadas entrevistas em duas escolas, uma no 

distrito de Lisboa e a outra no distrito de Leiria, recorrendo a entrevistadores 

diferentes. Com o intuito de conseguir uma maior abrangência de resultados, optou-se 

por realizar a entrevista a alunos de cursos profissionais distintos de dois níveis de 

escolaridade, correspondendo ao primeiro e ao último ano do ensino da programação: 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
441 

10.º do curso de Informática de Gestão e 12.º ano do curso Técnico de Multimédia. Os 

participantes foram organizados em grupos de três e quatro elementos, 

respetivamente. 

Para abordar o estudo em questão, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas (Hill 

& Hill, 2009). Posteriormente, o conteúdo das entrevistas foi submetido a uma análise, 

que consistiu num processo de codificação dos dados das entrevistas para encontrar 

temas comuns. 

No presente estudo participaram 24 estudantes do ensino profissional (ver Quadro 1). 

Entre os alunos, 12 pertenciam ao 10.º ano de uma escola situada em Lisboa, do curso 

Informática de Gestão. Os restantes 12 alunos pertenciam ao 12.º ano de uma escola 

situada no concelho de Leiria, do curso Técnico de Multimédia. As entrevistas 

decorreram com um entrevistador diferente em ambas as escolas. 

Na sequência do estudo, foram tidas em conta todas as questões éticas dos 

participantes. Todos os alunos, respetivos encarregados de educação e direções das 

escolas deram um consentimento informado da gravação áudio da entrevista e foram 

instruídos sobre o procedimento e objetivos da mesma. 

 

Quadro 1 – Caracterização dos participantes 

 

Ano escolar N.º de alunos Curso 

10.º Ano 12 Informática de Gestão 

12.º Ano 12 Técnico de Multimédia 

 

2.1.1 Instrumentos 

Inicialmente foi preparado um guião de perguntas (ver Figura 1), sendo este utilizado 

apenas como apoio pois, devido à imprevisibilidade das respostas dos alunos, o 

entrevistador teria de estar preparado e formular novas questões, se assim o 

entendesse (Hill & Hill, 2009). O guião de perguntas teve como base as dificuldades 

identificadas na aprendizagem da programação, baseado nos artigos de Esteves et al. 

(2008), Gomes et al. (2008), Benzeltout e Blanchfield (2009), e Preston (2006). 
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Para o registo da entrevista e posterior análise de respostas, foi utilizado um gravador 

especificamente para o efeito. 

 
Figura 5 – Guião de perguntas 

Guião de Perguntas 

1. Quais são as duas disciplinas que mais gostas? 

2. Quais são as duas disciplinas que menos gostas? 

3. O que gostas na programação? 

4. Quais são as duas disciplinas que tens mais dificuldades? 

a. [Se for Programação] Porquê? 

b. [Se não for Programação] O que gostas na programação? 

5. Se fosses tu a dar programação, o que farias de novo? 

6. O que consideras que poderia melhorar os seus resultados nas disciplinas ligadas à 

programação? 

7. Expões as tuas dúvidas na sala de aula? 

8. Consegues esclarecer sempre as dúvidas que surgem? Porquê? Como? 

9. Consideras importante o uso de manual nas disciplinas de programação? 

10. Costumas utilizar os manuais das disciplinas de programação? 

11. Consideras importante que o professor faça uma exposição da matéria nas 

disciplinas de programação? Porquê? 

12. Qual é a disciplina mais parecida com a programação? Porquê? 

13. [Se o aluno responder matemática anteriormente, reformular esta pergunta] 

Consideras que a programação tem muita matemática? 

14. Tens preferência em trabalhar: Sozinho; Grupo de 2; Grupo de 3 ou mais? 

15. Tens mais facilidade em aprender com: Colegas; Professor; Sozinho; Outro 

16. Se fosse hoje, voltarias a escolher o curso que frequentas? Porquê? 

17. Os equipamentos que utilizam são adequados e atualizados? 

18. O que achas dos programas utilizados (atualizados, disponíveis aos alunos fora e 

dentro da sala, funcionais) 

19. Achas que a programação poderá ser útil para ti no futuro? 
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2.1.2 Procedimentos 

Foi utilizada a técnica de mini focus group. Os alunos do 10.º ano foram divididos em 

grupos de três elementos e os do 12.º ano em grupos de quatro elementos. As 

entrevistas tiveram a duração de cerca de 20 minutos cada. Decorreram na escola, 

num local onde os estudantes puderam estar sentados em círculo com o entrevistador, 

à vontade e num ambiente preferencialmente calmo.  

 

2. RESULTADOS 
2.1 APRECIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

Os alunos do 12.º ano apontaram Técnicas de Multimédia como a disciplina mais 

apreciada e Sistemas de Informação como a menos apreciada (ver Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Apreciação das disciplinas pelos alunos de Técnico de Multimédia 
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a disciplina 

Mais 

apreciadas 
8 0 5 5 3 1 1 0 0 

Menos 

apreciadas 
0 8 0 6 3 0 4 3 2 

 

Os alunos do 10.º ano apontaram Educação Física como a disciplina mais apreciada e 

Matemática como a menos apreciada (ver Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Apreciação das disciplinas pelos alunos de Informática de Gestão 
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N.º de alunos 

que 

selecionaram 

a disciplina 

Mais 

apreciadas 
11 0 6 4 1 0 0 

Menos 

apreciadas 
0 12 2 1 3 5 3 

 

Ao tentar estabelecer uma relação entre os dois cursos profissionais de acordo com as 

disciplinas em comum, a matemática é fortemente apontada pelos alunos como sendo 

a disciplina menos apreciada (ver Quadro 4). 

Quadro 4 – Disciplinas menos apreciadas pelos dois cursos 

 

Inglês Matemática Português 

N.º de alunos que 

selecionaram a 

disciplina 

9 16 3 

 

2.2 EQUIPAMENTO DA ESCOLA 

Relativamente aos equipamentos que a escola disponibiliza aos alunos do curso 

Técnico de Multimédia, foram considerados adequados. Em resposta à mesma 

questão, os alunos do curso Informática de Gestão, disseram que são “bons mas um 

bocado antiquados ou rudimentares”, em número insuficiente, como referem: “na 

maioria das vezes, um computador por cada dois alunos” e apresentam falhas na rede 

que impede o acesso à Internet. Relativamente aos programas necessários na sala de 

aula para o exercício da programação, os alunos em ambas as escolas evidenciaram 

estar satisfeitos. 

2.3 NA SALA DE AULA 

Apesar dos alunos do 12.º ano do curso Técnico de Multimédia estarem de acordo 

sobre a importância do material que o professor prepara para a disciplina, estes 

consideraram que poderia ser útil um manual, não só porque disponibilizaria 

informação de uma forma mais clara mas funcionaria também como auxiliar. Também 

ajudaria os alunos menos organizados, que muitas vezes não registam toda a 
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informação das aulas. Ao contrário, dos alunos do 10.º ano do curso Informática de 

Gestão consideraram não haver qualquer necessidade do uso do manual na disciplina 

de programação. 

No que diz respeito ao esclarecimento de dúvidas, em ambos os cursos, os alunos 

privilegiam a ajuda do professor, por ser mais entendido na matéria. Outros dizem 

recorrer em primeiro lugar à ajuda dos colegas e só depois à do professor, porque 

segundo estes, eles falam a mesma “língua” facilitando a sua compreensão. E por 

último, os alunos dizem recorrer à internet. Os alunos de ambos os cursos têm 

preferência pelo trabalho a pares em vez do trabalho individual. Apenas alguns 

preferem o trabalho de grupo com três elementos.  

 

2.4 NO CONTEXTO DA PROGRAMAÇÃO 

Apesar das dificuldades que os alunos dizem sentir ao nível da programação, alguns 

referem que prosseguiriam no curso em causa. Segundo os mesmos, programar é 

complexo, por vezes confuso e envolve muito código. Os alunos também 

manifestaram preferência por uma componente mais prática em detrimento de uma 

exposição de conteúdos excessiva. Consideraram, contudo, que a programação pode 

vir a assumir um papel significativo no seu futuro. Relativamente ao recurso a 

conceitos matemáticos, os alunos consideraram-nos importantes na programação mas 

apenas um reconheceu-os como fundamental.  

 

2.5 O PAPEL DO PROFESSOR  

Nos cursos profissionais, habitualmente, é o professor a fornecer os materiais, face à 

não adoção de um manual pela escola. Assim sendo, a sua apresentação e a forma 

como o professor expõe os conteúdos programáticos é alvo de algumas críticas. No 

decorrer da análise das entrevistas foi possível identificar as dificuldades de alguns 

alunos em compreender a exposição e explicação dos conteúdos programáticos. Parte 

dessas dificuldades foram atribuídas ao professor. Com base nas respostas dos alunos, 

a categoria professor identificada poderá ser constituída em subcategorias, que 

incidirão sobre a importância que o professor deve assumir na preparação das aulas, 
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no material necessário e na forma como aborda os conteúdos programáticos junto dos 

alunos. 

 

 

 

2.6 O PAPEL DO ALUNO 

De acordo com as respostas dadas pelos alunos durante a entrevista, alguns assumem 

uma parte da responsabilidade pelo seu insucesso na programação, afirmando que 

para alcançar melhores resultados deveriam estudar mais. O facto de não se sentirem 

à vontade para esclarecer dúvidas e o constrangimento dos próprios conteúdos 

programáticos também foi realçado. Outras situações a explorar no futuro será a 

introdução de subcategorias nesta categoria, tais como: esclarecimento de dúvidas; 

hábitos e métodos de estudo; e capacidade de compreensão. 

 

3. CONCLUSÕES 

A partir deste estudo preliminar foi possível identificar algumas categorias 

importantes, nomeadamente: i) o curso; ii) o professor; iii) o aluno; e iv) a escola. 

Identificaram-se algumas discrepâncias entre as respostas dos alunos das duas escolas 

que foram sujeitas à entrevista. As mesmas podem dever-se à diferença de ano de 

escolaridade entre os entrevistados, à gestão da escola ou outros fatores inerentes a 

cada uma das escolas. Foram ainda identificadas subcategorias que poderão ser 

posteriormente utilizadas na elaboração de um questionário, no que diz respeito ao 

papel do aluno, nomeadamente: i) esclarecimento de dúvidas; ii) hábitos e métodos de 

estudo; iii) capacidade de compreensão. Quanto ao papel do professor, poderá 

contemplar-se: i) preparação das aulas; ii) preparação do material necessário; e iii) a 

forma como aborda os conteúdos programáticos junto dos alunos. A continuidade 

deste estudo poderá aprofundar esta investigação no futuro, abrangendo um maior 

número de escolas de alunos. 
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Abstract  

 
En este trabajo se exponen los resultados iniciales de una investigación (Proyecto Fondecyt 
11110455) que busca identificar y describir la influencia que tienen las creencias que poseen 
profesores formadores de carreras de pedagogia sobre su comprensión y disposición de que es 
innovar con tecnologías Digitales en sus prácticas de enseñanza habitual. Mediante un Diseño 
de investigación de tipo mixto secuencial explicativo se presentan algunos resultados 
obtenidos tras la aplicación de entrevistas cualitativas y un cuestionario de creencias a 
profesores de universidades chilenas. 
 
Keywords: Innovación, Creencias, Tecnologías Digitales, Docencia Universitaria. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación surge de la constatación de cuatro situaciones contextuales. La 

primera es que existe una racionalidad argumentativa arraigada en los sistemas 

educacionales, que atribuye a las tecnologías de información y comunicación (TIC) un 

potencial innovador para mejorar y enriquecer el diseño e implementación de 

ambientes y situaciones de formación. La segunda constatación es que a pesar de los 

esfuerzos desplegados por el Ministerio de Educación de Chile para implementar una 

política de integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, aún 

existe una enorme brecha entre las expectativas de innovación y el valor agregado 

esperado del uso de estas tecnologías en las prácticas formativas. La tercera 

constatación se relaciona con que el acto de innovar tiene directa relación con el 

significado, expectativa y experiencia que posee el profesorado, lo cual forja sus 

creencias sobre ello. Finalmente, la cuarta constatación refiere al papel que cumple la 

etapa de formación inicial del profesorado en la conformación de repertorios 

mailto:jgarrido@ucv.cl
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innovadores de experiencias de enseñanza que son utilizadas como base para el 

desenvolvimiento en situaciones profesionales reales. 

Es en la intersección de estas constataciones donde este trabajo, que se enmarca en el 

Proyecto de financiamiento público FONDECYT de Iniciación nº 11110455 “Creencias 

sobre lo que es Innovar y su influencia sobre lo que se piensa y hace con TICs en la 

enseñanza y el aprendizaje: Caracterizando las variaciones que presentan docentes y 

estudiantes de carreras de pedagogía”, persigue identificar, caracterizar y diferenciar 

las creencias que poseen profesores formadores de carreras de pedagogía respecto del 

aporte de las TIC a la enseñanza y su influencia sobre la disposición para innovar con 

ellas.  

Metodológicamente se ha utilizado un diseño de investigación Mixto de tipo 

Explicativo-Secuencial que articula los resultados de dos métodos de indagación: 

(i)tipos de creencias sobre el significado y sentido que tiene el fenómeno de las 

tecnologías digitales en la formación, la cuales se han obtenido mediante entrevistas 

de tipo cualitativa realizadas a docentes universitarios que ejercen docencia en 

carreras de pedagogía; (ii)caracterización de las creencias sobre lo que es innovar con 

tecnologías digitales en la práctica docente, la que se ha ido construyendo, a través, de 

los datos recogidos con un cuestionario estandarizado sobre creencias y disposiciones 

para innovar con TIC en la enseñanza, elaborado y aplicado a una muestra nacional de 

docentes formadores de carreras de pedagogía de universidades chilenas.  

Los resultados obtenidos permiten identificar la existencia de agrupaciones de 

creencias y tipologías de “disposiciones” más y menos favorables a la incorporación 

innovadora de las tecnologías digitales en la formación inicial del profesorado. 

 

2. DISCUSIÓN TEÓRICA 

Esta investigación basa su fundamento teórico en dos líneas argumentativas: (i)la 

problemática de las TIC como medio social y de formación y, (ii)el papel de las 

creencias para construir un significado de lo que es Innovar. 
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1.1 Problemática TIC: Medio Social y Medio Formativo. 
a. Nuevas prácticas sociales.- El uso habitual de las TIC en diversos ámbitos del 

quehacer humano, esta provocando cambios en la configuración de las prácticas 

sociales por las que se desenvuelven las personas. Un mayor número de sujetos y a 

edades más tempranas, interactúan con ambientes digitales para desarrollar diversas 

actividades individuales y colectivas (p.e. acceso a la información, comunicación con 

otros, transacciones comerciales, realización de trámites públicos o privados y/o tareas 

propias del desempeño laboral). Como resultado de esto, hay nuevas formas de 

construcción de las relaciones y realizaciones humanas. Esto esta provocando, una 

ruptura de los ejes forjados en la Modernidad para la construcción de la cultura, la 

organización social y la certidumbre sobre lo que deben ser y hacer profesiones e 

instituciones (Bauman, 2006; Coll & Monereo, 2008). Esta exposición permanente a las 

TIC también está cambiando las prácticas de acceso y producción de información, las 

que se realizan en ambientes hipertextuales modificando la comunicación y el 

intercambio de las personas (Area, Gros, Marzal, 2008; Buckingham, 2005; Gros, 2008) 

 

b. Prácticas con TIC en la FID. A partir de la presunción de que existe un nuevo perfil de 

aprendices algunos organismos, como la OCDE, han impulsado un conjunto de 

estudios para intentar describir lo que efectivamente sucede con el uso de TIC en las 

carreras de pedagogía. Los resultados obtenidos indican que estas tecnologías no son 

usadas como un elemento importante en el desarrollo de los objetivos formativos de 

dichas carreras. Esto implica que, paradojalmente, a pesar de los requerimientos 

creciente del campo laboral (léase escuelas y liceos) y/o de las orientaciones que la 

política pública impulsa para hacerse cargo pedagógicamente de estos medios, 

académicos y estudiantes de FID los utilizan marginalmente en sus desempeños 

(OCDE, 2009a). Así mismo, un estudio realizado a la realidad de las universidades 

chilenas (CET-CEPPE, 2010), permite afirmar que en las carreras de pedagogía existe un 

proceso incipiente y poco definido de incorporación de las TIC, constatando que ésta 

aún transitan por una etapa inicial de integración, o sea, aceptar y aprender a 

utilizarlas. Como resultado de esto se puede inferir que, los estudiantes de pedagogía 

en formación y los profesores recién egresados vivencian pocas experiencias que les 
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permitan aprehender y aprovechar el potencial innovador de las tecnologías instaladas 

en escuelas y liceos del país. 

 
2.2  Creencias y la Innovación Educativa. 

A partir de los trabajos de autores como Locke, Hume, Weber, Durkheim y Kuhn, el 

fenómeno de las creencias ha sido revalorado como un ámbito de estudio para 

comprender de mejor manera el pensamiento y el conocimiento que utiliza el sujeto 

en su relación con la realidad (Wolterstorff, 1996; Ellis, 1979).  

Enmarcadas en estas contribuciones, la Creencia como ámbito de estudio, resulta de 

interés para comprender fenómenos como la construcción de prácticas individuales y 

de los consensos. En dicha entelequia, se ubicada como parte del pensamiento 

intuitivo y, por tanto, eminentemente subjetivo, pero igualmente conducente a un 

saber o conocimiento. Esto se traduce en el surgimiento de concepciones o marcos 

organizativos implícitos de conceptos de naturaleza esencialmente cognitiva que 

influyen y condicionan la manera en que los sujetos afrontan sus tareas (Gil, Rico & 

Fernández, 2002). La creencia es una manera de interpretar la realidad y como tal se 

reconoce su presencia en toda actividad humana (Quintana, 2001). De esta manera, se 

acepta y valora una relación entre creencia, práctica y conocimiento (Schwitzgebel, 

2006).  

Las creencias tienen como cualidad su intencionalidad, la que se esta basada en la 

“verdad” que implican para una persona, y por representar una construcción común 

para un grupo que la utiliza como medio para lograr sus objetivos (Lycan, 1986). El 

carácter intencional de la creencia es la resultante de la convergencia recursiva entre 

el sujeto y el contexto en el que se desempeña (Bilgrami, 1994; Sperber, 2005). Este 

atributo de adaptación y contextualización es lo que permite hablar de una base de 

localidad del contenido de una creencia, por la cual ésta es ante todo un producto de la 

interacción social donde participa el sujeto. Esto origina comunidades epistémicas de 

creencias (Olivé, 1995).  

En educación el estudio de las creencias ha enriquecido el análisis de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, al permitir describir y caracterizar la conformación de un 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
453 

tipo de pensamiento y conocimiento implícito que impulsa el discurso y el desempeño 

de profesores y estudiantes. Así como las oportunidades y caminos posibles para 

lograr cambios (Berg, 1994; Pozo, Scheuer, Mateos & Pérez, 2006; Rodrigo, 1997; 

Rodrigo, Rodríguez & Marrero, 1993). Es, a partir, de esta idea de cambio desde la cual 

resulta plausible vincular el estudio de las creencias con los procesos de innovación 

educativa.  

Al respecto, los diversos estudios sobre innovación en educación coinciden en señalar 

que tras este concepto complejo y polisémico se manifiestan componentes explícitos e 

implícitos de carácter ideológico, cognitivo, ético y afectivos que relevan la influencia 

de la subjetividad en lo que se define como innovar, es decir, aquel conjunto de ideas, 

procesos y estrategias que son utilizadas para provocar un cambio sobre el propio 

quehacer, la que presenta siempre un principio teleológico de intencionalidad 

(Carbonel, 2001; Rivas, 2000). De los factores que se identifican como causantes de la 

resistencia a la innovación en educación, existe coincidencia respecto al papel que 

juega la actitud, discurso y acción que evidencian profesores y estudiantes 

especialmente por la constatación de que cualquier proceso de cambio se realiza sobre 

un algo preexistente que se sitúa en la intersección de experiencias y un contexto 

(Abrami, Poulsen & Chambers, 2004; Fullan, 1991).  

En síntesis, es posible afirmar que para comprender el para qué y el cómo las personas 

utilizan las tecnologías digitales, resulta necesario indagar sobre las creencias que 

poseen y la manera en que estas fundan su intención y acción. Es en este punto donde 

las creencias sobre lo que es Innovar resultan de interés pues enmarcan o dan sentido 

teleológico al pensamiento y práctica realizada.  

 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El objeto de estudio de esta investigación esta conformado por las Creencias sobre lo 

que es Innovar con TIC y su influencia sobre lo que profesores de carreras de 

formación inicial de docentes dicen y hacen con TIC. Para su desarrollo se han definido 

tres grandes actividades de recopilación y análisis de los datos: Conocer las creencias 

sobre lo que es Innovar, Evidenciar los discursos y prácticas que se realizan con TICs y 
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Contrastar los resultados obtenidos con el fin de establecer que tipo de relaciones se 

producen entre ellos. Con esto se busca identificar y caracterizar empíricamente las 

variaciones que surgen al usar TIC, de acuerdo, a lo que significa innovar. Enmarcado 

en un proyecto que debe entregar sus resultados en 2013 (proyecto FONDECYT nº 

11110455), a la fecha los resultados obtenidos permiten bosquejar significados y 

sentidos sobre las TIC que representan parte de las creencias que poseen los docentes 

formadores de carreras de pedagogía, así como, algunas tendencias y agrupaciones de 

creencias sobre lo que es innovar con estas tecnologías. La convergencia de ambas 

permite esbozar algunas tendencias sobre la disposición a innovar con ellas y las 

creencias que subyacen para ello.  

El diseño de investigación general utilizado es de tipo mixto secuencial explicativo 

(Creswell, 2009; Teddlie & Tashakkori, 2009). Esto ha implicado articular, 

primeramente, el uso de entrevistas semiestructuradas y estandarizadas para develar 

las creencias que poseen docentes formadores de carreras de pedagogía sobre lo que 

significa el fenómeno de las tecnologías digitales en la formación. A partir de sus 

resultados y de manera posterior, se ha elaborado y aplicado, un cuestionario 

estandarizado para caracterizar lo que es innovar con TIC en el desempeño docente. 

3.1 Fase Inicial de Diseño: Significados y Sentidos sobre TIC e Innovación. 

Mediante un muestreo de perfil tipo (Flick, 2004) se selecciono a un grupo de 13 

docentes formadores de carreras de pedagogía. El método utilizado para develar sus 

creencias sobre la relación TIC-Innovación, ha sido la realización de un ciclo de 

entrevistas aplicadas en una modalidad semiestructurada y estandarizada de inicio-

contrastación (Flick, 2004).  

Para su análisis se han utilizado los principios propuestos por la fenomenografía 

(Marton & Yan Pong, 2005; Pang, 2003). El primero de ellos (aspectos referenciales de 

la experiencia) ha implicado una lectura inductiva de las entrevistas agrupadas por las 

muestras-tipo definidas para la investigación. Para esto se han utilizado métodos 

propios del análisis del discurso: Actos del Habla, Pragmática y Polaridades (Iñiguez, 

2006). El resultado obtenido han sido 29 categorías descriptivas. 
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El segundo principio (aspecto estructural de la experiencia) ha implicado la 

comparación constante de las 29 categorías descriptivas en búsqueda de las 

similitudes y variaciones de significados y sentidos que surgen entre ellas. Finalmente, 

estos significados y sentidos se han agrupado de acuerdo a un tópico explicativo, por 

ejemplo, aquellos relacionados con el aprendizaje o aquellos relacionados con 

aspectos sociales. Sus resultados permitieron elaborar cinco “Metacategorías 

Descriptivas” que representan las creencias que los profesores formadores de carreras 

de pedagogía tienen sobre lo que es el fenómeno de las TIC y su papel en  la 

formación.  

3.2 Fase Secuencial de Diseño: Agrupaciones y Tendencias de Creencias y 
Disposiciones. 

Tomando como base los resultados obtenidos en la fase inicial del diseño de 

investigación, se elaboró un Cuestionario de tipo estandarizado para identificar y 

establecer agrupaciones y tendencias de creencias y disposiciones innovadoras de uso 

de TIC que tienen los profesores formadores de carreras de Pedagogía.  

Este cuestionario incluye información sobre la frecuencia y el nivel de uso de las 

tecnologías digitales, las creencias que tienen los profesores sobre las TIC en la 

educación, sus intenciones y el uso de diferentes tipos, tecnológicos y de enseñanza. 

Se han incorporado las cinco metacategorías descriptivas sobre el fenómeno de las TIC 

y su papel innovador en  la formación. Finalmente se han incluido ítems relacionados 

con los métodos pedagógicos y la integración tecnológica de las TIC adaptados a partir 

de la relación entre la matriz de habilidades de enseñanza y la propuesta de 

competencias tecnológicas para medir la apropiación de las TIC en contextos 

formativos (Chuen Lin, Wang Yu y Lin Chun, 2012). 

Su aplicación se realizó a un total de 100 profesores pertenecientes a 9 universidades 

chilenas, todos los cuales se desempeñan como profesores formadores en carreras de 

pedagogía en educación primaria. 

4. RESULTADOS INICIALES  

Los resultados iniciales son de dos tipo.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
456 

Primero, la existencia de cinco creencias que posee el profesorado respecto al 

significado y alcance que tienen las TIC en los procesos de formación (ver tabla 1). 

Estas indican que si bien se reconoce un papel transformador de las tecnologías 

digitales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que se implementan en la 

formación inicial del profesorado, esto sigue siendo mas bien una promesa que no se 

ha logrado consolidar. Existe la convicción de que estas tecnologías son altamente 

motivadoras para los nuevos aprendices, principalmente porque responden de una 

manera más natural a las prácticas que estos realizan habitualmente para aproximarse 

al conocimiento.  

Se puede concluir que el potencial transformador que las TIC tienen sobre las prácticas 

de enseñanza proviene de una concepción práctica-situada de la innovación, en la cual 

el uso de tecnologías digitales solo adquiere un valor cualitativo si es capaz de romper 

con la inercia que provoca la tradición y comodidad relativa que ofrecen las prácticas 

habituales. En otras palabras mostrar en los hechos de que manera las tareas y 

actividades de enseñanza que habitualmente se realizan sin el uso de tecnologías 

digitales, pueden verse potenciadas al usarlas. 

Tabla 1: Creencias sobre el papel de las TIC en la Formación. 

Creencia Descripción 

Creencia 1. 
“Las tecnologías digitales 
están en una etapa de 
transición respecto a su real 
aporte en la construcción de 
nuevas maneras de 
aprender”. 

 El uso de tecnologías digitales debe ser una parte integral 
de la formación que deben recibir los estudiantes. Lo que 
se traduce en imaginarlas como medios útiles para apoyar 
la mediación de conocimientos especializados. 

Creencia 2. 
“Las TIC tienen el potencial 
de reconfigurar lo que son 
las Prácticas del 
Profesorado”. 
 

 Los ambientes digitales son el espacio mas adecuado para 
propiciar aprendizajes en la nueva generación de 
aprendices que esta poblando la Escuela y la Universidad, 
especialmente porque en ellos la información puede 
representarse o tratarse, a través, de multimedios e 
hipermedios, cosa que resultaría para los aprendices más 
familiar que otros formatos y maneras de trabajar la 
información. 

Creencia 3. 
“Las TICs se aprenden con 
otros y en prácticas 
profesionales reales y 
situadas”. 

 Existe una influencia entre las experiencias directas de uso 
de estos medios y la resolución de problemas o 
identificación de nuevas oportunidades que su uso ha 
implicado. Las experiencias no sólo son valoradas como 
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fuentes de origen de la propia valoración que se hace a 
estos medios, sino que permiten comprender la diversidad 
de posiciones que surgen para con ellas 

Creencia 4. 
“Usar tecnologías de 
información y comunicación 
implica aceptar que se 
originan una 
heterogeneidad de 
prácticas”. 
 
 

 Existe la imposibilidad de esperar una forma única manera 
de usarlas en los contextos formativos de educación 
superior. Las razones que se esgrimen para pensar esto, 
tienen relación con la existencia de varios perfiles de 
usuarios que motivados por una intencionalidad que 
también es contextual, da paso a prácticas que pueden ser 
mas o menos innovadoras o más o menos reproductivas. 

Creencia 5.“Las TICS están 
forjando una Sociedad de 
Incertidumbres”. 
 

 Se piensa que las tecnologías digitales son funcionales a un 
determinado tipo de sociedad que esta orientada e 
intencionada hacia la competencia, la productividad y el 
individualismo. 

 

 

Segundo, la disposición a la innovación con TIC en la formación, la que se origina tanto 

respecto del aporte de las TIC en las actividades de enseñanza (tabla 2), como al tipo 

de actividades de enseñanza utilizado (tabla 3). 

Tabla 2: Intencionalidad para Usar TIC en Actividades de Docencia. 

Uso de TIC intencionado con mayor frecuencia  

1. No tengo el Interés o no me siento con el Conocimiento para Utilizar TICs en mi 

docencia. 

2. Uso TICs solo para pequeñas actividades que ayudan a preparar mis clases, por 

ejemplo, elaborar un apunte con contenido. 

3. Uso TICs durante mis clases fundamentalmente proyectando información que llevo 

preparada, por ejemplo, en un power point. 

4. Uso con frecuencia antes, durante y después de mis clases las herramientas de 

comunicación e información que ofrece Internet. 

5. Uso TICs para diseñar mis propios materiales multimediales para impartir mis clases. 

6. Uso TICs para diseñar conjuntamente con los estudiantes materiales multimediales 

que ayudan a demostrar lo aprendido en mis clases. 

7. Uso TICs para crear tutoriales con el fin de que los estudiantes trabajen de manera 
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autónoma durante mi clase. 

8. Uso plataformas virtuales para que los estudiantes desarrollen actividades 

colaborativas de manera posterior y complementaria a las sesiones presenciales. 

 

Tabla 3: Intencionalidad para Diseñar Actividades de Docencia. 

Tipo de Diseño de Clases Intencionado con Mayor Frecuencia 

1. En mi clase los contenidos los abordo articulando mis exposiciones, algunas lecturas 

claves y evaluaciones al final de las unidades en las cuales cada estudiante debe 

demostrar cuanto ha aprendido. 

2. En mi clase los contenidos los abordo mediante actividades sesión a sesión a partir de 

las cuales solicito a los estudiantes elaborar mapas conceptuales.  

3. En mi clase los contenidos los abordo mediante actividades en las cuales los 

estudiantes deben resolver situaciones problemáticas o desarrollar proyectos de 

investigación. 

4. En mi clase los contenidos los abordo mediante actividades en las cuales los 

estudiantes deben debatir y profundizar con otros estudiantes y personas los temas 

que deben aprender. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la mayor intencionalidad de uso a las TIC para 

las prácticas de enseñanza (ver gráfico 1) esta centrada en aprovechar el uso de las 

herramientas de comunicación e información que provee Internet: 52,27%. Esto se 

traduce en actividades de búsqueda de información previa a las sesiones, uso de 

herramientas de presentación de información durante las sesiones y solicitud de 

trabajos de búsqueda y profundización de información a los estudiantes, además de 

las actividades relacionadas con mantener comunicación con ellos.  

Con un porcentaje bastante menor emergen otros dos tipos de prácticas intencionadas 

con TIC: la preparación de presentaciones para mostrar información a los estudiantes 

como un medio de apoyo a su propio discurso: 11,36%. Práctica que hace uso 

principalmente de Power point. Esto implica la realización de actividades de búsqueda 

de información previa para preparar la presentación y su envío a los estudiantes. 

También resulta interesante constatar que solo un 2,27% de los profesores formadores 
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de nuevos profesores declaran no intencionar el uso de TIC en su docencia, ya sea por 

desconocimiento o por falta de interés en ellas. 

 

 

 

Gráfico 1: Intencionalidad para Usar TIC  
en Actividades de Docencia 

 

 

Otro tipo de resultado (ver gráfico 2), muestra que la resolución de situaciones 

problemáticas y la realización de investigaciones constituyen los tipos de diseños de 

actividades más intencionada por los profesores formadores durante sus prácticas de 

enseñanza, con un  54,17%. Esto implica privilegiar un fuerte nivel de protagonismo de 

los estudiantes priorizando actividades que requieren de autonomía y de trabajo más 

allá de la duración de la sesión presencial de clases. Por otro lado, un 22,92% señala 

que su diseño de actividades esta intencionado desde una perspectiva mas 

reproductiva que implica centrar las actividades en la propia exposición, la entrega de 

lecturas complementarias y la evaluación como producto final de aprendizaje. 

De mucho interés resulta la ausencia de intencionalidades que centren su atención en 

la representación de conocimiento, a través de mapas conceptuales o mapas de ideas. 
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Gráfico 2: Intencionalidad para  
Diseñar Actividades de Docencia. 

 

 
 

 

5. CONCLUSIONES INICIALES. 

Los principales resultados observados a la fecha, muestran la existencia de 

disposiciones para la enseñanza que reconocen el papel de las TIC como una realidad 

de tipo sociocultural que ha y está modificando la configuración del aula universitaria. 

Desde esta mirada puede establecerse concordancia entre las intenciones que guían el 

tipo de actividad implementada en las aulas con el tipo de uso que se intenciona con 

las TIC: Investigar/Usar Información de Internet.  
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Resumo 
O Plano Tecnológico de Educação veio apetrechar tecnologicamente as escolas portuguesas, 
modernizando-as e procurando dar condições aos professores para incorporarem as 
Tecnologias de Informação e Comunicação nas práticas pedagógicas, nomeadamente em sala 
de aula, formando alunos preparados tecnologicamente para integrarem a sociedade de 
conhecimento de que fazem parte. 
Nesta comunicação vamos analisar alguns resultados preliminares, a partir de um inquérito 
aplicado a coordenadores do PTE, relacionados com a componente pedagógica do PTE no eixo 
Conteúdos (projeto Portal das Escolas) e no eixo Formação (projeto Competências TIC). 
As conclusões preliminares apontam para a perceção de que as Tecnologias de Informação e 
Comunicação estão pedagogicamente a ser integradas, melhorando os resultados escolares 
dos alunos e o desempenho dos professores num clima de trabalho razoavelmente propício à 
mudança educacional. 
 
Palavras Chave: Plano Tecnológico de Educação, Competências TIC, Práticas pedagógicas, 
Inovação.  

Abstrat 
 
The Educational Technology Plan (ETP) has technologically equipped Portuguese schools, 
modernizing them and trying to empower teachers to incorporate Information and 
Communications Technology (ICT) in the teaching practices, particularly in the classroom, 
educating students to be technologically prepared to be part of the information society to 
which they belong too.  
In this communication we consider some preliminary results relating to the educational 
component of the GSP on the Contends axis (Gateway School Project) and on the Training axis 
(ICT skills Project), from a survey applied to the ETP coordinators. Preliminary findings indicate 
perception that ICTs are pedagogically integrated, improving students’ educational outcomes 
and teachers’ performance in a working environment reasonably propitious to educational 
change.  
 
Keywords: Educational Technology Plan (ETP), ICT skills, Pedagogical Practices, Innovation. 

 

 INTRODUÇÃO 

Em Setembro de 2007 é aprovado o Plano Tecnológico de Educação (PTE) e a sua 

gestão, coordenação, monitorização e avaliação passam para o Ministério da Educação 
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(RCM n.º137/2007). Neste documento legislativo, o XVII Governo Constitucional 

assume um compromisso de modernizar tecnologicamente as escolas, pretendendo 

colocar Portugal entre os cinco países europeus mais avançados tecnologicamente, no 

ensino, em 2010.  

O PTE pretende então “reforçar a info-inclusão das atuais e futuras comunidades 

educativas e responder aos fatores inibidores da utilização de tecnologia no ensino em 

Portugal” (RCM n.º137/2007). Tenciona-se dar resposta à necessidade de 

modernização tecnológica da educação, uma das prioridades estratégicas para a 

preparação das novas gerações para a sociedade do conhecimento. O estudo de 

diagnóstico efetuado na altura revela necessidades de intervenção que serão divididas 

em três grandes eixos de atuação: o Tecnológico, o de Conteúdos e o da Formação. 

O Despacho n.º143/2008 aprova o modelo orgânico e operacional relativo à execução 

do PTE, onde surgem as Equipas PTE que vão atuar dentro das estruturas de cada 

escola/agrupamento. Posteriormente, o Despacho n.º700/2009 vai definir como estas 

equipas devem funcionar, descrevendo o perfil e as competências do Coordenador do 

PTE para o desempenho deste cargo, quanto ao domínio da gestão, ao domínio técnico 

e ao domínio pedagógico. 

Embora o contexto atual tenha imposto constrangimentos de natureza variada ao PTE, 

a verdade é que este constitui um projeto de grande amplitude, envolvendo recursos 

consideráveis, tanto humanos como financeiros, e é um facto que neste momento as 

escolas conhecem alterações significativas resultantes das iniciativas tomadas nesse 

âmbito, nomeadamente a nível de equipamento informático, que lhes permite 

trabalhar com as TIC, em contexto de sala de aula. Assim, torna-se pertinente 

investigar de que forma está a ser aproveitado o potencial que foi sendo criado, em 

particular no que se refere à sua integração nas práticas pedagógicas em cada escola. É 

esse um dos objetivos deste trabalho, inserido numa tese de doutoramento intitulada 

“Liderança do Plano Tecnológico de Educação”. Em termos mais globais, esta 

investigação tem como propósito determinar como foi liderada a implementação e a 

apropriação do PTE, nas escolas/agrupamentos públicas(os) com ensino secundário, de 

Portugal Continental. 
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Nesta comunicação pretendemos apresentar alguns resultados relativos à 

componente pedagógica do PTE (eixos Conteúdos e Formação), baseados nos dados 

obtidos na aplicação de um inquérito por questionário a uma amostra provisória de 80 

Coordenadores PTE (CPTE). Estes dados serão ainda cruzados com outros estudos de 

forma a chegarmos a algumas conclusões preliminares.  

 

1.  A COMPONENTE PEDAGÓGICA DO PTE - ALGUNS RESULTADOS 
Os CPTE que constituem a amostra aqui analisada são predominantemente do sexo 

masculino, já perfeitamente integrados na sua carreira enquanto docentes, bastante 

experientes e também estabilizados nas escolas onde lecionam. Uma grande parte 

destes CPTE possui habilitações académicas para além da licenciatura, o que 

demonstra a sua preocupação de aprendizagem e aperfeiçoamento. No quadro 1 

sintetizamos os elementos de caracterização mais significativos. 

Quadro 1- Perfil do CPTE 

Género M – 73% 
F - 27% 

Idade <30 – 0 
30 aos 39 – 35% 
40 aos 49 – 46% 
> 49 – 19% 

Situação profissional Contratado – 4% 
Quadro de escola – 96% 

Anos como professor <6 – 1% 
6 aos 15 – 37% 
16 aos 24 – 43% 
> 24 – 19% 

Anos de docência na 
escola 

2 a 4 – 10% 
> 4 – 90% 

Habilitações 
académias 

Bacharelato – 3% 
Licenciatura – 58% 
Formação específica, pós-graduação – 15% 
Mestrado – 22% 
Doutoramento – 2% 

Grupo de 
recrutamento 

Informática (550) – 58% 
Biologia e Geologia (520) – 4% 
Matemática (500), Educação Tecnológica (530) – 3% 
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Tendo em conta as funções pedagógicas que os CPTE tiveram/têm de desempenhar, 

questionámo-los sobre as suas competências na utilização pedagógica das TIC, tendo a 

grande maioria considerado que as têm adquiridas (gráfico 1).  

 

Gráfico 1- Competências Pedagógicas dos CPTE 

 

Como ficou patente nos dados de caracterização, a grande maioria destes CPTE 

pertencem ao grupo de recrutamento disciplinar 550-Informática, grupo com uma 

responsabilidade acrescida na disseminação das boas práticas em TIC junto dos alunos. 

Neste sentido, podemos apontar que a esse perfil se juntará uma maior consciência 

para uma utilização pedagógica mais consequente das TIC. Ainda assim, alguns 

respondentes assumem fragilidades nesta dimensão do seu trabalho. 

1.1 Melhorias pedagógicas nas práticas docentes 
Em 2011, o Observatório do PTE (OPTE) elaborou um relatório com o resumo dos 

resultados e recomendações de todo o trabalho feito no acompanhamento e 

monitorização da execução dos projetos do PTE (Carneiro et al., 2011). Nos resultados 

que apresentam fazem uma apreciação muito positiva das TIC na perspetiva da 

lecionação. 
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Em sintonia com este estudo, a opinião dos CPTE sobre as alterações que o PTE já produziu 

nas suas escolas/agrupamentos é muito positiva. A grande maioria considera que as TIC 

estão a ser incorporadas nas práticas letivas, nomeadamente em contexto de sala de aula, 

permitindo aos alunos obterem melhores resultados, criando um maior envolvimento nas 

atividades letivas e a desenvolverem as suas competências TIC de forma segura, ética e 

benéfica. A percepção destes CPTE é que os professores das suas escolas conseguiram, de 

uma forma geral, melhorar a sua prática (gráfico 2). 

 
Gráfico 2 - Alterações relacionadas com a componente pedagógica do PTE. 

 

 

1.2 Eixo Conteúdos 
O Eixo Conteúdos e o seu projeto Portal das Escolas permitiram o acesso a 1463 

Recursos Educativos Digitais (RED) portugueses gratuitos, criados e partilhados por 

professores portugueses e entidades diversas (GEPE, 2012). No entanto, só 25% dos 

CPTE, professores proficientes na utilização pedagógica das TIC, já tinham criado RED e 

os tinham disponibilizado no Portal das Escolas. Por comparação, aumenta 
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significativamente a percentagem dos que já recorreram aos muitos RED disponíveis, e 

os utilizaram na sua prática, em contexto de sala de aula.  

Este tipo de utilização e criação de RED, no entendimento destes CPTE, não se 

encontra ainda generalizado nos professores das suas escolas/agrupamentos. Alguns 

admitem mesmo não ter conhecimento sobre a ocorrência desta prática pelos seus 

colegas (gráfico 3). 

 
Gráfico 3 – Utilização de REDs do Portal da Escolas 

 

 

1.3 Eixo Formação 
Relativamente ao Eixo formação e ao projeto Competências TIC, no que se reporta à 

sua execução física a 1 de Abril de 2011, verificamos nos dados oficiais que só 27,7% 

dos professores se encontravam certificados em Competências Digitais (GEPE, 2012). 

Os CPTE são de opinião que a formação oferecida foi suficiente, permitindo aos 

professores começarem a utilizar as TIC na sua prática pedagógica, de forma mais 

adequada. A utilização das TIC em contexto de sala de aula, quer por alunos, quer por 

professores, também é perspetivada de forma positiva (gráfico 6), confirmando assim 

os resultados obtidos pelo OPTE.  
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Gráfico 4 - Resultados atingidos pela formação de docentes em TIC 

 

O OPTE salienta a falta de preparação dos Professores em TIC, o que impossibilita a 

utilização dos recursos colocados ao seu dispor pelo PTE, havendo diferenças de 

departamento para departamento e em função das idades dos professores (Lopes, 

2010, p. 132). Revela ainda uma resistência passiva por parte dos professores que têm 

menor sensibilidade ao assunto. Esta resistência provoca o risco de exclusão dos 

professores mais velhos e menos preparados em TIC e, consequentemente, o risco de 

que os alunos desses professores possam ser prejudicados face aos seus colegas com 

professores mais bem preparados em TIC (Carneiro et al, 2011). 

Apesar dos CPTE da nossa amostra considerarem que a formação disponibilizada 

correspondeu de forma razoável às necessidades, na verdade, em termos globais, 

como já referimos, só 27,7% dos professores se certificaram em Competências Digitais 

e os outros dois níveis de certificação não chegaram a avançar. 

A reforçar a importância da utilização pedagógica das TIC por parte dos professores, 

destacamos o relatório da OCDE baseado nos resultados do PISA 2006, onde se analisam 
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investimento necessário para equipar as escolas, outros fatores podem melhorar a 

utilização das TIC nas escolas, como a existência de um ambiente favorável à inclusão das 

TIC no currículo dos alunos, reforçado por uma forte liderança e empenho dos líderes e 

professores das escolas. Recomenda, assim, a criação de políticas para o uso educativo das 

TIC de forma a maximizar os efeitos das infraestruturas informáticas implantadas.  

Por outro lado, Pedro (2011) demonstra uma preocupação com o desenvolvimento 

profissional dos professores, em que a valorização da utilização e integração efetiva das 

tecnologias assume um propósito central nas práticas docentes e nas atividades escolares. 

Os valores encontrados por Pedro revelam que existe ainda um extenso caminho a 

percorrer na prossecução de elevados, efetivos e sustentáveis níveis de utilização das 

tecnologias pelos professores. Verifica-se que a maior utilização de TIC é na 

preparação das atividades de ensino-aprendizagem e na classificação e avaliação do 

desempenho dos alunos. Estas tarefas não se integram no que genericamente se 

entende como integração educativa das tecnologias. No entanto, é um passo na 

exploração tecnológica, por parte dos professores, que poderá mais tarde generalizar-

se à “utilização em sala de aula em prol de metodologias inovadoras de ensino e de 

experiências de aprendizagem mais ricas, significativas e estimulantes para os alunos” 

(Pedro, 2011, p. 260). 

O acesso às TIC é crucial para o aumento da utilização das tecnologias pelos 

professores, mas não se revela fator suficiente para a modificação ou diferenciação 

das práticas ao nível da sua utilização. Assim, a formação em TIC “apresenta-se como 

fator que exerce efeitos favoráveis e relevantes no processo de utilização das 

tecnologias por parte dos professores” (idem, p. 268). Interessante será ainda verificar 

que o impacto desta formação não está diretamente relacionado com o número de 

ações frequentadas. Assim, “seria mais importante para o estabelecimento de efetivos 

índices de utilização das tecnologias em contexto (e com propósito) educativo, o 

design, o modelo, os propósitos explicitamente desenhados para a ligação à prática” 

(ibidem, p. 271). 

Cientes da importância da intervenção da equipa PTE dentro de cada escola, com o 

conhecimento das reais necessidades ganha pelo contacto diário com os seus pares, 
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questionámos os CPTE sobre se tinham participado na formação dos docentes da sua 

escola/agrupamento, em Competências TIC nível 1- Competências Digitais. Esta 

formação permite ao docente adquirir as competências básicas que possibilitam a 

utilização instrumental das TIC como ferramentas funcionais, no contexto profissional 

(Portaria n.º 731/2009). Sem ter sido muito frequente esta participação, no entanto 

algumas equipas fizeram-no. Como não eram necessários formadores com formação 

específica, elementos das equipas encontravam-se registados para esse efeito em 

áreas e domínios relacionados com as TIC, o que lhes permitiu formar os colegas, 

orientando os cursos previstos. 

Uma outra função da equipa PTE foi a criação e fomentação de redes de partilha e 

trabalho entre os seus colegas. Em paralelo com a formação, foi uma das formas 

usadas para promover o uso pedagógico das TIC nas escolas/agrupamentos.  

Como os dados do gráfico 5 revelam, embora no domínio da formação uma parte 

considerável dos CPTE não tenha assumido uma intervenção activa, deixando 

eventualmente esse papel para os centros de formação, procuraram no entanto 

estimular a partilha entre docentes a partir das TIC, considerando que este objetivo foi 

atingido de forma mais positiva. 

 

Gráfico 5- Participação da equipa PTE na formação em TIC dos docentes 
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disponibilizados às escolas/agrupamentos. Sobre este aspeto, os CPTE afirmaram que 

os computadores e videoprojectores são bastante utilizados (gráfico 6).  

Esta situação vem confirmar os resultados obtidos pelo OPTE, que revela taxas de uso 

do computador situadas no nível médio/alto nos professores inquiridos e taxas de uso 

dos materiais e de recursos digitais também positivas. Estas taxas estão diretamente 

relacionadas com o sentimento de preparação e de confiança dos professores nessas 

tecnologias (Carneiro et al, 2011).  

No nosso estudo, o uso de quadros interativos revela bastantes fragilidades (gráfico 6), 

sendo de salientar que a formação em quadros interativos foi das poucas áreas que 

avançaram na formação Nível II - Certificação de Competências Pedagógicas e 

Profissionais com TIC. Esta formação foi dada separadamente para professores de cada 

grupo disciplinar de recrutamento, tendo os formadores recebido formação específica, 

tendo em conta os grupos que iam formar. 

Gráfico 6- Taxas de utilização do equipamento informático. 
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se envolverem em novas aprendizagens” (Lopes, 2010, p.138). Verificou-se que não 

houve nenhuma atuação específica em relação a esta matéria, na implementação do 

PTE. 

Sabemos que o clima da escola/agrupamento afeta a eficácia do ensino e da 

aprendizagem nas escolas. Um clima positivo aumenta os resultados dos alunos 

“facilitando o seu desempenho e desenvolvimento, reforçando a sua participação na 

escola e melhorando os seus conhecimentos” (Silva, 2010, p.47). Tendo esta realidade 

presente, procurámos saber junto dos CPTE o clima de trabalho na sua 

escola/agrupamento (gráfico 7).  

Verificámos que uma minoria dos inquiridos considera que não tem um clima de 

trabalho propício à inovação e à mudança, com a mesma representatividade dos que 

apontam para um excelente clima. A maioria dos CPTE considera ter um clima de 

trabalho razoável ou mesmo bom. Não sendo o clima ideal para a implementação da 

mudança, no entanto estas escolas/agrupamentos, na perspetiva dos seus CPTE, não 

apresentam grande resistência à introdução de práticas inovadoras. Os elementos que 

mais ressaltam na caracterização do perfil dos professores apontam para o facto de 

estes quererem aprender mais, com atitudes positivas de “consigo fazer” e com uma 

preocupação em melhorar o seu ensino, tentando ideias novas, mas sem que isso 

represente “correr riscos”, o que pode indiciar uma relativa resistência (já antes 

referida) quando é necessário sair de uma certa “zona de conforto” que o professor vai 

naturalmente criando para si, conformando a isso as suas práticas. Note-se ainda que 

o item que aponta para valores mais altos de apreciação (o primeiro) é o único que 

remete para uma ação exterior à iniciativa do próprio docente, salientando o papel das 

lideranças e das gestões de topo (Cotec, 2007).  
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Gráfico 7- Clima de trabalho das escolas/agrupamentos dos CPTE. 

 

2. CONCLUSÕES PRELIMINARES 

As conclusões preliminares da investigação que deu origem a esta comunicação 

apontam para uma utilização das TIC, por professores e alunos, em mais de 25% das 

suas aulas. As TIC começam a estar incorporadas nas práticas letivas de parte dos 

professores portugueses, permitindo aos seus alunos obterem melhores resultados e 

aos professores melhorar a sua prática. A comprová-lo, entre outros aspetos, estarão 

as taxas de ocupação elevadas dos equipamentos informáticos. 

Para a obtenção deste resultado contribuiu o apetrechamento informático das 

escolas/agrupamentos mas muito também as ações dinamizadas nos Eixos de 

intervenção do PTE, Conteúdos e Formação. Contribuiu ainda o clima das 

escolas/agrupamentos, com alguma abertura à mudança e à inovação pedagógica. 

2.1 Eixo Conteúdos 
A implementação do Eixo Conteúdos permitiu que os professores acedessem a um 

repositório de REDs devidamente catalogado e classificado, criados pelos seus pares e 

por outras entidades, disponibilizados no Portal das Escolas. Não tem ainda uma 

participação generalizada, por parte dos professores, na partilha dos seus recursos, 

constituindo mais um local privilegiado de procura de REDs para enriquecer as aulas.  
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Assim, podemos concluir que o OE do PTE relacionado com o Eixo Conteúdos, 

“produzir e partilhar conteúdos pedagógicos em suporte informático” não está ainda 

plenamente concretizado. A forma como esta funcionalidade for entretanto 

dinamizada, pelas escolas e a nível central, irá certamente determinar o seu maior ou 

menor sucesso no futuro.  

2.2 Eixo Formação 
Um dos OEs associados a este eixo era “assegurar que, em 2010, 90% dos docentes 

vêm as suas competências TIC certificadas”. Em Abril de 2011 só 27,7% dos 

professores se encontravam certificados em Competências Digitais, podendo-se assim 

concluir que este objetivo não foi atingido. No entanto, devido à importância que a 

formação tem para a integração das TIC na prática do professor, seria de todo o 

interesse que este projeto não morresse, que a formação fosse retomada nos moldes 

previstos e que se estipulasse novo prazo para a certificação dos professores, 

generalizando assim a formação e certificação em competências TIC, outro OE do PTE. 

Outro OE é o de “Promover a utilização pedagógica das TIC”. Apesar das equipas PTE 

não terem tido um papel muito dinâmico na formação dos seus pares, no entanto 

fomentaram a criação de redes de partilha entre os professores. Podemos concluir que 

este objetivo de alguma forma foi atingido, sendo no entanto fundamental a 

elaboração de uma política de incentivo à utilização educativa das TIC e o seu registo 

nos documentos estruturantes de cada escola, bem como o desenvolvimento de um 

plano de formação perfeitamente adequado às necessidades de cada agrupamento. 

Recomenda-se ainda a participação em comunidades de aprendizagem de professores 

que partilhem as suas experiências e se apoiem na experimentação das TIC. 

Para finalizar, queremos deixar uma nota positiva, relativamente a um projeto de 

grande alcance como o PTE. Com as vicissitudes inerentes a projetos de intervenção 

em larga escala, apresentando uma significativa complexidade e procurando atingir 

vários objetivos em simultâneo e de forma articulada, de facto, com os resultados já 

visíveis, cremos que se assiste a uma incorporação importante de um conjunto 

relevante de dimensões do PTE, no que se refere em particular à sua vertente 

pedagógica. Os caminhos que entretanto vão ser percorridos irão certamente 

determinar os sucessos que vai ainda trazer, permitindo (ou não) a esta geração de 
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alunos integrarem ativamente a sociedade do conhecimento, tecnologicamente 

preparados. 
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Resumo 
A sociedade actual é marcada pelo crescimento exponencial de informação. O crescimento e o 
desenvolvimento ao longo da vida são fortemente influenciados por parte dos meios de 
comunicação, que mostram representações da realidade. 
As crianças, desde que nascem, são um dos grupos mais “moldados” pelas mensagens media. 
Querem saber sempre mais e estão sedentas por novos conteúdos que dêem resposta às suas 
indagações. Por estes motivos, é necessário prepará-las para o consumo de media. Devem ter 
a capacidade de descodificar correctamente mensagens media, através de uma análise crítica 
e de uma produção reflexiva para compreenderem melhor o mundo que as rodeiam.  
Apesar da aprendizagem existir para lá da escola, esta continua a ter uma importância 
fundamental na transmissão do saber. A Educação para os media deverá fazer parte de todas 
as componentes curriculares de ensino, desde a Educação Pré-Escolar (que continua ainda a 
ser o parente pobre do sistema educativo) ao Ensino Superior. Para que tal se possa verificar, é 
necessário que se desenvolva mais investigação acerca da apropriação que crianças, jovens e 
adultos fazem dos media. 
O nosso estudo, de natureza exploratória, pretende analisar como se faz o consumo mediático 
através do computador no Jardim-de-Infância. Verificámos que as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) fazem parte do mundo das crianças, que as vêem com grande fascínio e 
motivação. Constatámos também que a Educação desenvolvida a partir das TIC não é, ainda, 
feita no sentido de Educação para os media, mas com os media, pela carência de recursos 
educativos para esta faixa etária e pela falta de formação (inicial e contínua) dos docentes. 
Os resultados indicam que o caminho da Educação para os media ao nível da Educação Pré-
Escolar ainda é escasso, como tal, é necessário contribuir na mudança de atitudes da educação 
em específico e da sociedade em geral. 
 
Palavras-chave: Educação para os media, Computador, Jardim-de-Infância, Educação Pré-
Escolar, Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

 
Abstract 

 

Today's society is characterized by an exponential growth of information. Lifelong growth and 
development are strongly influenced by these media that show the representations of reality. 
From their birth, the children belong to a group which is one of the most shaped by media 
messages. They always want to know more and are thirsty for new contents to respond to 
their inquiries. For these reasons, it’s necessary prepare them to consume media. They must 
have the ability to correctly decode media messages through a critical analysis and a reflexive 
production. They will be able to better understand the world around them. 
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Although there learning beyond school, it continues to have an essential role in the 
transmission of knowledge. For this reason, this will be the best context to educate for the 
media. Media Education should be part of all curriculum components of education, from pre-
school (which still remains a “distant relative” of the educational system) to Higher Education. 
To make this possible it’s necessary develop more research about the appropriations that 
children, young people and adults make of media.  
Our exploratory study want to find out how media consumption is done through the computer 
in the Kindergarten. We realized that the Information and Communication Technologies are 
part of the children’s world, and they exert great interest and motivation in them. We also 
found out that the education developed through ICT it is not done for Media Education, but 
with the media, maybe due to the lack of educational resources for this age group as well as 
the lack of training (initial and continuing) of teachers. 
The results point out that Media Education at the Pre-school is still scarce, so all contributions 
are crucial to the change of paradigms of education in particular and to the society in general. 
 
Keywords: Media Education, Computer, Kindergarten, Pre-School Education, Information and 
Communication Technology. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
A sociedade de hoje é marcada pelo excesso de informação, com a qual as crianças 

contactam cada vez mais cedo. Impõe-se uma renovação da educação tendo em conta, 

não só as exigências da sociedade em geral, mas dos educandos em particular. Assim 

sendo, “a Educação pelos media, com os media e para os media, são novas dimensões 

que se juntam ao acto educativo” (A Educação na Sociedade da Informação, s.d.). 

Tal como refere Anderson (2010) no relatório da UNESCO “To be effective in the 21st 

century, citizens and workers must be able to exhibit a range of functional and critical 

thinking skills” (p. 25). É neste sentido que se verifica alguma preocupação por parte 

de instituições internacionais e europeias, onde se inclui a UNESCO, a Comissão 

Europeia, o Conselho da Europa e o Conselho Superior de Educação para os media 

(CSEM). 

O Relatório sobre Literacia Mediática no Mundo, do Parlamento Europeu, define com 

clareza e objectividade quais os motivos pelos quais os media têm um forte poder ao 

nível social, económico e cultural. Com uma expansão veloz das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC), é crucial que todos os cidadãos acompanhem esta 

forte evolução e aprendam “a lidar com uma torrente de informações” (Parlamento 

Europeu, 2008, p.10).  
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Por esta razão e devido à insuficiente investigação que tem sido feita ao nível da 

Educação Pré-Escolar nesta área, este estudo pretende compreender de que modo as 

TIC (com enfoque no computador) são utilizadas numa vertente de Educação para os 

media no Jardim-de-Infância. A nossa escolha recai neste domínio pelo facto da 

Educação Pré-Escolar ser a menos desenvolvida e investigada ao nível da Educação 

para os media (Pinto, 2011).  

A escolha por este tema deve-se também ao facto do computador ser gradualmente 

um recurso influente entre as crianças. Torna-se assim relevante desenvolver este 

estudo, visto que é insuficiente o número de estudos que se centram nos objectivos e 

formas com os quais o computador é utilizado nos Jardins-de-Infância.  

 

2.  AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

As mudanças que ocorrem no campo educativo são paralelas às mudanças que 

observamos no campo da tecnologia (Damásio, 2007). O rápido avanço tecnológico 

veio, de certa forma, contribuir para essas alterações.  

Na sociedade de informação, as Tecnologias de Informação e Comunicação serão “um 

meio fundamental de acesso à informação (…) como instrumento de transformação e 

de produção de nova informação” (Ponte, 2002, p. 19). Logo é necessário que a escola 

se adapte às “novas realidades sócio-tecnológicas”, reconhecendo que as novas 

tecnologias podem constituir um meio eficaz e actual para aprender, sendo necessário 

uma abertura e actualização constantes por parte desta, tornando-se mais próxima do 

mundo real (Ponte, 2002).  

Por este motivo, tal como refere Damásio (2007),“a literacia mediática enquadra a 

relação entre educação e tecnologia num quadro social de práticas de uso que 

envolvem competências de compreensão e interpretação das propriedades materiais 

do médium e dos seus discursos” (p. 328). 

Apesar da presença notória que se faz sentir por parte dos computadores, estes 

apenas têm o objectivo de ser um “objecto mediador, onde o homem armazena 

informação (…) que tem como base para o desenvolvimento o seu próprio 

pensamento” (Ponte, 1997, p. 43), no entanto actualmente tenta colocar-se o 
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computador no lugar do professor (Resnick, 2006). Este não pode ser visto como um 

substituto das relações sociais porque, ainda, não estão providos das competências 

humanas (Santos, 2001) nem de formas de pensamento, é apenas um “meio onde nos 

projectamos, onde mostramos o que somos e nos reconhecemos, um meio que nos dá 

um novo conhecimento de nós mesmos” (p. 50) como refere Sherry (s.d.), citado por 

Ponte (1997). 

No que concerne ao uso do computador, numa componente educativa, ainda muitas 

são as concepções que se encontram a ser desenvolvidas. Miranda (2000) refere o 

computador como um tutor e como um instrumento que pode apoiar a aprendizagem, 

como “ferramenta da mente” (Jonassen, 1996, citado por Miranda, 2000, p.32). Ponte 

(2002) afirma que o computador pode possibilitar “o desenvolvimento de novas 

formas de interacção, potenciando, desse modo, a construção de novas identidades 

pessoais” (p. 20). Rodrigues (2000) denota o computador como “uma forma de 

desenvolvimento da sociabilidade nas crianças” (p. 49) já que existe interacção grupal 

no decorrer do uso destes. Por enquanto, a ludicidade é uma das principais 

características que prevalece na ligação das TIC com o contexto educativo e destaca-se 

também a concepção de um modelo interactivo através do “aprender-fazendo” 

(Livingstone, 2002 citada por Damásio, 2007). 

No caso do Jardim-de-Infância, será responsabilidade do educador orientar as crianças 

para que o consigam fazer, desenvolvendo um “currículo centrado no aluno e criando 

os espaços onde se podem ensaiar actividades significativas de aprendizagem” 

(Salomon & Perkings, 1996, citados por Ponte, 2002, p. 10).  

As principais razões apontadas para a resistência na utilização das TIC, no contexto 

educativo, prende-se com o facto de existirem vários limites impostos às tecnologias e 

pela inexistência de metodologias e pedagogias adequadas (Damásio, 2007). 

Principalmente ao nível da Educação Pré-Escolar, estas são ainda encaradas como algo 

muito precoce, apesar de as crianças contactarem com elas desde muito cedo. O facto 

é que as tecnologias, por si só, exigem a aquisição de novas competências técnicas, 

mas não envolvem qualquer mudança nos padrões de interpretação ou representação 
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do conhecimento. É por esta razão que uma literacia dos media faz sentido, 

completando as perspectivas que são oferecidas por estas. 

É necessário que existam ligações entre as áreas da educação e comunicação,  pois 

“no cerne destas questões estão mudanças que se operam no contexto 

comunicacional em que ocorre a experiência educativa e a transformação dos 

discursos, conteúdos, formas de interacção que suportam essas estruturas, por via das 

TIC’s em ambientes sociais formais e informais.” (Damásio, 2007, p. 333). 

 

2.1. Formação de educadores e professores em TIC e media 

O papel do educador de infância sofreu alterações com a mudança de concepções 

relativas à Educação. Na Era da Sociedade da Informação o educador “mobiliza e gere 

os recursos educativos nomeadamente os ligados às Tecnologias da Informação e 

Comunicação” (Decreto-Lei nº 241/ 2001, citado por Ponte, 2002, p. 3). 

É desde já importante fazer referência à formação inicial, pois é através dela que se 

formam profissionais em Educação Pré-Escolar. É durante este período de tempo que é 

fundamental fomentar “mudanças significativas na preparação profissional dos 

educadores, incluindo maior ênfase no crescimento profissional por oposição à 

adaptação de formação vocacionada para programas e para tecnologias” (Gilmore, 

1995, citado por Ponte, 2002, p. 14). 

Também a formação contínua permite que o educador esteja “constantemente a 

aprender e a renovar-se” o que acaba por criar “uma relação mais estreita com os 

próprios alunos” (Ponte, 1997, p. 103). Numa Acção de Formação destinada a 

educadores de infância e professores do 1º ciclo, visando as tecnologias como 

processo educativo, Santos (2005) constatou que o método mais adequado no uso e 

aprendizagem das TIC terá de ter uma componente prática e uma reflexiva, 

simultaneamente. 

Por todos os motivos enumerados anteriormente, a formação dos educadores torna-se 

algo imprescindível (Reia-Batista, 2011; Calçada, 2011; Pereira, 2011; Pinto, 2011), já 

que existem lacunas no ensino-aprendizagem, no que diz respeito à correcta utilização 

das TIC e dos media.  
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Exige-se formação obrigatória, tanto a nível inicial como contínuo (Huber, 2010) e 

sensibilização de professores de todos os níveis de ensino, bem como existência de 

mais formação de profissionais media, tanto ao nível dos media como das TIC. 

(Declaração de Braga, 2011; Karklins, 2011; Kellner, 2002; Pinto, 2011; Ruivo, 2011). 

As Novas Tecnologias não podem ser encaradas como a solução de todos os 

problemas, nem como substitutas de um papel que cabe ao educador.  

 

2.2 A Criança, as TIC, os media e o contexto educativo 

As crianças hoje são “a geração do computador”, tal como diz Papert (1993), citado 

por Miranda (2000, p. 31). Contactam desde cedo com este media, visto que, muitos 

são já os lares que têm, pelo menos, um computador.  

"Comunicar é o que os jovens mais fazem através do uso das TIC” refere Espanha 

(2011), acrescentando que “não faz sentido a distinção entre o mundo online e o 

offline".  

As “crianças vêem o computador com curiosidade e naturalidade, senão com 

verdadeiro entusiasmo” (Ponte, 1997, p. 24) e isso pode constatar-se nos primeiros 

anos de vida. Tal como Papert (1997) afirmou, existe um “apaixonado caso de amor 

entre crianças e computadores” (p. 21). 

As crianças aprendem com “hard fun”, tal como referiu Papert (1993), citado por 

Resnick (2006). A aprendizagem é mais desenvolvida se as actividades envolverem a 

criação e invenção das suas próprias experiências de aprendizagem (Papert, 1980; 

Resnick, 2002, citado por Resnick, 2006).  

Ainda assim, existem algumas resistências porque este tipo de actividade poderá levar 

a criança a distanciar-se um pouco das relações sociais, tornando-se mais 

individualista. É possível reverter esta consequência organizando os jogos “de forma a 

que a cooperação entre «crianças» seja fundamental para o êxito” destes (Ponte, 

1997, p. 81).  

As tecnologias podem ser potenciadoras de aprendizagem na Educação Pré-Escolar. 

Ponte (2002) afirma que as TIC “patenteiam capacidades motoras mais desenvolvidas, 

maior criatividade, resultados mais elevados em testes de pensamento crítico e de 
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resolução de problemas, bem como melhores desempenhos na utilização da língua” 

(p. 12). Shute e Miksad (1997), citados por Ponte (2002), acrescentam que também 

“aumentam as capacidades cognitivas relativas à linguagem nas crianças em idade Pré-

Escolar” (idem). Damásio (2007), referiu que as tecnologias computacionais são o 

“principal inicializador do processo individual de criação de expressões cognitivas” 

(p.124), onde as crianças são criadoras das suas próprias experiências cognitivas. 

Relativamente à idade em que deverá ser implementada uma Educação para os media 

ou utilização de TIC, Tessiron (2010) considera que será a partir dos 3 anos, visto que, 

as crianças “são confrontadas com a mesma paisagem visual dos adultos”. Por esta 

razão e por não existir actividades no Jardim-de-Infância relacionadas com esta área 

(Pinto, 2011; Tisseron, 2010) é crucial que se desenvolvam programas que possibilitem 

às crianças entender e dar a sua opinião quanto aos conteúdos mediáticos que 

consomem diariamente (Tisseron, 2010). 

A  verdade é que, tal como afirmam Thoman & Jolls (2008) “just like we recognize that 

learning the alphabet at age four is an important building block… media literacy has 

building blocks that provide a foundation on wich more complex skills are built (p. 34). 

A tecnologia só por si não desenvolve a criança (Buckingham, 2002). O principal 

objectivo “será levá-los a agir de forma determinada, criativa e socialmente 

responsável num mundo dominado pelos media” (Santos, 2003, p. 141). 

 

 

3. EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A Educação para os media é uma área transversal, pelo que poderá ser importante 

para atingir os objectivos acima referidos, já que assume dimensões da literacia, como 

usar, produzir, alfabetizar e reflectir (Barros, 1998).  

A Educação para os media em contexto Pré-Escolar tem sido uma área pouco 

desenvolvida e estudada (Buckingham, 2009; Pinto, 2011). De facto é possível 

encontrarem-se algumas fontes que abordam a questão. Todavia, a longevidade da 

sua publicação não permite que se façam inferências relativamente ao presente, já 

que a Era digital teve o seu avanço bastante acelerado. 
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É importante conhecer qual a apropriação que as crianças e os jovens fazem dos 

media, saber os modos como os interpretam e usam (Buckingham, 2002), 

principalmente os grupos etários dos 0 aos 8 anos, universo que a cultura mediática 

costuma ignorar (High Council for Media Education, 2010).  

Na Finlândia foi desenvolvido um estudo denominado – “Barometer 2010” que 

estudou a forma como a cultura media faz parte da vida diária das crianças dos 0 aos 8 

anos. Os resultados mostram que as crianças entre os 3 e os 4 anos acedem a sites 

infantis, a partir da internet, e ao youtube. Utilizam o computador para jogar, 

geralmente sozinhos ou então na companhia dos amigos. Foi neste sentido que Ruivo 

(2011) afirmou que “a educação para utilização das TIC precisa de ser planeada desde 

o Jardim-de-Infância” (p.23), pois é a partir desta faixa etária que o consumo do media 

televisão começa a dar lugar às Tecnologias da Informação e da Comunicação, 

computador (Resnick, 2006).  

Conclui-se assim que é necessário criar mais recursos que apoiem a Educação para os 

media. É essencial que se desenvolvam mais projectos que envolva toda a sociedade 

civil, incluindo os info-excluídos. (Declaração de Braga, 2011).  

 

3.1 Metas de Aprendizagem para a Educação Pré-Escolar 

Em Outubro de 2010, foram publicadas as Metas de Aprendizagem da Educação Pré-

Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário.  

Pela primeira vez, foi criada a área referente às Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, “uma área transversal a toda a educação básica e que, dada a sua 

importância actual, ser, com vantagem, iniciada precocemente”. Referem que “as 

aprendizagens visadas nesta faixa etária não são propriamente aquelas que dizem 

respeito ao conhecimento sobre o funcionamento dos equipamentos, dos programas 

ou dos recursos digitais” (Ministério da Educação, 2010, ¶3). Consideram pertinente a 

utilização destas ferramentas numa óptica social, envolvendo as interacções dos 

educandos com os diferentes contextos com os quais contacta. 

É possível observar que existem competências muito próximas ao que a Educação para 

os media pretende contribuir para o desenvolvimento. Contudo, nos documentos 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
487 

analisados não encontrámos qualquer referência a uma Educação para os media ou 

desenvolvimento de uma literacia mediática. Ainda se confunde muito o conceito TIC 

com o de Educação para os media. 

 

4. LITERACIA DO COMPUTADOR E O COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Segundo Kellner (2002), a literacia computacional (computer literacy) é a habilidade 

tecnológica para usar computadores, dominar os programas existentes e para realizar 

alguma programação por nós mesmos.  

O trabalho com o computador favorece o trabalho cooperativo entre os educandos e 

os educadores, facilitando a sua aproximação, visto que, ambos aprendem um com o 

outro. (Papert, 1985 citado por Correia et al, 2001) 

Esta situação constata-se quando o número de computadores é escasso. Por este 

motivo, quando a criança começa uma tarefa individualmente é natural que durante o 

decorrer desta exista, de forma natural, colaboração entre pares.  

O computador é uma ferramenta que engloba texto, jogos e multimédia interactiva, 

possibilitando uma envolvência em novos modos de interacção social e aprendizagem. 

A sua cultural prolifera cada vez mais na actualidade, transformando as dimensões da 

vida, desde o trabalho até à educação. 

Todavia, ao contrário do que tem acontecido, esta TIC deve ser vista não só “as 

information machines but also as a new médium” (Resnick, 2006, p. 192). Oferecem a 

possibilidade de os educandos terem uma participação mais activa entre pares e na 

vida pública (Buckingham, 2002). 

O primeiro contacto interactivo que as crianças têm com o computador é feito a partir 

dos jogos. Estes são “um contexto extraordinariamente envolvente e ajudam a criar 

íntima familiaridade com a máquina, ao mesmo tempo que despertam a curiosidade 

em conhecer o seu próprio funcionamento” (Ponte, 1997, p. 24), mas para tal é 

necessário ser-se criterioso para saber qual será o melhor software (suportes lógicos). 

A partir deles, poder-se-á desenvolver competências cognitivas, tais como, “hand-eye 

coordination, problem solving, memory, inductive thinking (Buckingham, 2002 p.81). 

Eles conferem à criança “um novo poder para testar ideias num ambiente com regras e 
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estruturas pré-determinadas, colocando-as em posição de utilizar e dominar… um 

vasto leque de possibilidade oferecidas pelas tecnologias informáticas… aumentando a 

motivação dos aprendizes” (Correia et al, 2001, p.18). 

Actualmente, os produtos informáticos desenvolvidos para crianças têm como 

objectivo que estas aprendam sem se dar conta, passivamente. Por esta razão criou-se 

um novo conceito que funde educação com entretenimento, “Edutainment” (Resnick, 

2006).  

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo assentou nos pressupostos qualitativos referentes ao estudo de caso 

(múltiplo), tendo como objectivo “descrever e analisar o fenómeno, a que se acede 

directamente” (Araújo, Lopes, Nogueira & Pinto, 2008, p. 4).  

Esta investigação abordou a problemática da utilização das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (computador) na Educação Pré-Escolar. Pretendíamos observar e 

analisar de que forma e com que finalidade estas são utilizadas na sala de actividades. 

Deste modo, faz sentido abordar áreas relacionadas com a Educação para os media. 

Propusemo-nos a responder às seguintas questões de investigação: 

 De que forma é utilizado o computador no Jardim-de-Infância? 
 Com que objectivos é utilizado o computador no Jardim-de-Infância?  
 Há alguma relação entre a utilização do computador no Jardim-de-Infância e a 

Educação para os media? 
A amostra deste estudo envolveu duas educadoras de infancia (P1 e P2) e uma 

professora de Tecnologias da Informação e Comunicação (P3) de dois Jardins-de-

Infância (A e B), bem como um total de 29 crianças com idades entre os 4/5 anos. 

Para a recolha de dados, recorremos à análise de documentos legais (Lei Quadro para 

a Educação Pré-Escolar), Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, os 

Projectos Educativos das Instituições e ainda várias fontes ligadas aos media e 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Foram feitas entrevistas às docentes e 

observámos no contexto de que modo era usado o computador no dia-a-dia das 

crianças. 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
489 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As questões de investigação serviram-nos de guia no sentido de compreender as 

diferentes formas e objectivos com que o computador é utilizado. Analisamos cada 

instituição partindo dos dados: entrevistas, notas de campo e documentos.  

 

6.1 Utilização do computador no Jardim-de-Infância 

Ao longo da recolha de dados, as crianças demonstraram grande destreza e à-vontade 

no manuseamento do computador, o que indica que tem sido desenvolvido um 

trabalho contínuo no sentido de as familiarizar com o equipamento. Conseguem 

escrever o seu nome sem precisarem de ajuda [“não preciso que me digas as letras” 

(Criança 5 Jardim-de-Infância B (C5B))] e “estão sempre sedentos porque são as teclas, 

é a imagem, são eles que dominam a máquina” [Ed. P3 entrevista C  (P3 ent. C)]. 

Verifica-se o gosto, “Eu gosto de informática” (C9B) e o fascínio que o computador 

desperta neles e isso nota-se pela expressão quando terminam a tarefa, “a carinha 

deles é quase digna de registo porque eles dizem «fui eu que fiz! Espectacular!»” [P2 

ent. B]. 

Em relação às formas de uso do computador pelas educadoras, no Jardim-de-Infância 

A as actividades são pouco orientadas e acompanhadas pela educadora, 

proporcionando mais situações de interacção e colaboração entre pares. No Jardim-

de-Infância B as actividades desenvolvidas são todas bastante orientadas pela 

professora de TIC. Os recursos utilizados no computador passaram pelo software 

“Magia na escolinha” e pela ferramenta de desenho Paint. A actividade relativa a esta 

ferramenta, em média, é de “mais ou menos duas horas” [P3 ent C] uma vez por 

semana. 

O computador é utilizado pelas duas instituições das seguintes formas: i) jogar; ii) 

desenhar e escrever; iii) Visualizar filmes ou vídeos; iv) outros. 

i) jogar: O computador é utilizado sobretudo para desenvolver jogos lúdico-

didácticos, estando assim em foque uma prespectiva de ludicidade. 

No Jardim-de-Infância A foi possível observar que a grande maioria das actividades 

desenvolvidas com o computador foram jogos educativos, a partir do programa 
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Educare. Uma criança, escolhida pela educadora, ia para o computador e seleccionava 

o jogo que pretendia pois as crianças “já abrem os jogos de forma sistemática” [P1 ent 

A], facto comprovado pelos dados das observações que confirmam o grande à vontade 

no manuseio do computador  

Existia uma forte interacção entre pares quando as crianças estavam no computador. 

As crianças começavam por ir uma a uma para o computador, mas à medida que o 

tempo ia avançando, vários colegas aproximavam-se e começavam a interagir com o 

colega, demonstrando um espírito colaborativo e cooperativo.   

Também durante a actividade destas duas crianças se pode verificar uma situação 

interessante. Isto indica que as crianças “estão motivadas” [P1 ent A] e concentradas 

no desenvolvimento de actividades relacionadas com o computador. 

No Jardim-de-Infância B foi utilizado o software educativo “Magia na escolinha”. O 

objectivo do jogo era o de completar palavras com a vogal em falta.  

ii) desenhar e escrever: A utilização do computador visa o desenvolvimento da 

literacia digital. 

No Jardim-de-Infância A a educadora P1 refere que utiliza o Paint e o Word como 

programas. Todavia, durante as observações efectuadas não se constatou a utilização 

de qualquer um dos tipos de software. Houve apenas uma situação em que uma das 

crianças utilizou um programa equiparado, a partir de um software que reúne vários 

tipos de jogos lúdico-didácticos e o qual já referi no ponto anterior. 

O Jardim-de-Infância B Também utilizou as ferramentas Paint e Word. Este facto vai ao 

encontro do que as docentes P2 e P3 afirmaram durante as entrevistas, quando 

referiram que utilizam o paint e o word como programas. Durante as observações 

realizadas, o Paint foi o programa mais utilizado. Houve também a preocupação em 

que as crianças tivessem conhecimento das diversas ferramentas com as quais 

estavam a trabalhar. 

iii) Visualizar filmes ou vídeos: Segundo a educadora P1, do Jardim-de-Infância 

A, utilizava na sua prática os vídeos a partir da internet, principalmente utilizando 

“muito o youtube” [P1 ent A]. Uma das crianças confirmou este facto quando 

questionada sobre o que fazia no computador [“ensina-nos jogos que não sabemos… 
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Ah e filmes” (C5A)]. Numa das observações realizadas, verificou-se esta forma de 

utilização do computador.  

Em relação ao Jardim-de-Infância B, de todos os dados recolhidos, não se constatou a 

utilização do computador para visualização de filmes ou vídeos.  

iv) outros: O Jardim-de-Infância A desenvolveu, num dos dias de observação 

uma actividade mais orientada pela educadora. Neste tipo de actividades, há uma 

preparação prévia “para não cair em risco de ainda estar a procura à frente deles e 

encontrar coisas inesperadas” [P1 ent A]. A actividade pretendia envolver o jornal. A 

educadora P1 começou por mostrar às crianças vários tipos de suporte (revistas e 

jornais) com diferente tipo de funções. A partir do motor de busca Google acederam a 

um jornal online, demonstrando a organização de um jornal em formato digital. No 

final, de forma a consolidar as actividades desenvolvidas no computador, a educadora 

propôs às crianças que fizessem uma notícia em suporte de papel, para que depois 

produzissem um jornal.  

O Jardim-de-Infância B não praticou outras formas de utilização do computador 

durante as observações realizadas. Durante as entrevistas, as docentes não proferiram 

nenhuma que estivesse fora dos pontos anteriores. 

 

6.2 Objectivos da utilização do computador no Jardim-de-Infância 

No Jardim-de-Infância A, as actividades relacionadas com o computador são integradas 

no decorrer da Prática Pedagógica.  

No Jardim-de-Infância B, além de o computador ser integrado na Prática Pedagógica, 

também é utilizado numa componente extracurricular denominada Tecnologias da 

Informação e da Comunicação que se encontra em funcionamento desde o início do 

ano lectivo corrente.  

Nesta instituição existe um documento relativo a esta componente extracurricular que 

estabelece claramente os objectivos pretendidos. Esse documento refere que “todas 

as actividades pensadas e todas as ferramentas escolhidas foram no sentido de alargar 

os seus conhecimentos, mostrando-lhes «as flores, os animais, as estrelas, os 

livros…»”, o que vai ao encontro dos dados recolhidos durante a observação, onde se 
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verificou que “as aulas de informática vão ao encontro do projecto pedagógico” [P2 

ent B], “sempre em parceria com as educadoras da sala” [P3 ent C]. Existe a 

consciencialização de que ainda “existe um longo caminho a percorrer” (Programa 

actividade extracurricular) e de que “ainda falta abrir muitos caminhos na área” [P3 

ent C]. 

Dos dados recolhidos, resultam seis objectivos com os quais o computador é utilizado:  

i) Desenvolver destrezas físicas e cognitivas. No Jardim-de-Infância A, de 

acordo com a educadora, os principais objectivos da utilização desta ferramenta são o 

desenvolvimento de actividades que tenham como base o programa/planificação e a 

aquisição de “destreza a nível óculo-manual e também destreza manual” [P1 ent A]. 

Isto é feito a partir de actividades não orientadas, isto é, actividades em que as 

crianças manipulam/jogam livremente. Foi possível observar que alguns jogos 

educativos (puzzles, jogos de memória, torres de Hanói…). 

No Jardim-de-Infância B foi possível constatar a utilização de um software lúdico-

didáctico que continha jogos (puzzles, espaços para completar com letras,…) com 

objectivos semelhantes aos do Jardim-de-Infância anterior. 

 ii) Conhecer e utilizar a internet. O objectivo era que as crianças conhecessem 

as principais formas de acesso à internet, para que entendam que é uma “porta para a 

mundo” [P1 entrevista A]. A utilização dessa via foi feita tendo em conta os conteúdos 

programáticos quando viram o vídeo no youtube da história dos 7 Cabritinhos e para 

aceder a jornais on-line.  

A educadora P2 utiliza a internet para procurar “alguns trabalhos”. 

 iii) desenvolver a postura. Existe uma preocupação de “trabalhar a correcta 

postura corporal no manuseio das máquinas” já que, tal como as educadoras 

referiram, durante a entrevista conjunta. Verificou-se durante a recolha de dados 

[“Tens de colocar o braço em cima da mesa e agarrar o rato e este dedo é que 

carrega”] [P3 ent C].  

iv) utilizar ferramentas de desenho e escrita, Paint, Word e Excel. A Educadora 

do Jardim-de-Infância A considera que utiliza “o paint para eles desenvolverem a 
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destreza manual”, o “word para eles escreverem” e às vezes “quando são coisas 

matemáticas… o excel” [P1 ent A].  

No Jardim-de-Infância B, a maioria das actividades desenvolvidas envolveu a 

exploração do programa Paint “nas diferentes abordagens e técnicas” [P3 ent C], o que 

vai ao encontro do que a professora referiu durante a entrevista [“no paint… explorar 

tudo. [P3 ent C]].  

v) utilizar e conhecer o hardware e vários softwares. No Jardim-de-Infância B 

este foi um dos objectivos referidos durante a entrevista. [“quero que eles conheçam… 

que eles façam bem e saibam mexer… saibam para que é isto [apontando para o 

computador], dar-lhe um sentido.” [P2 ent B]. As crianças, no decorrer das diferentes 

actividades, demonstraram grande facilidade em jogar, manusear o rato e também em 

escrever o seu nome no início do jogo, o que indica que foram trabalhados os 

objectivos referidos.  

 

6.3 Relação entre a utilização do computador no Jardim-de-Infância e a Educação 

para os media 

Das três docentes envolvidas no estudo, apenas uma delas tem formação ao nível das 

Educação para os media, outra apenas em TIC e outra nem em Educação para os 

media, nem em TIC. 

Além da necessidade de formação para um melhor desempenho nestas áreas, as 

docentes consideram importante de introduzir a Educação para os media no Jardim-

de-Infância “porque vai desenvolver as crianças para o futuro que quer a gente queira, 

quer a gente não queira, tem por base as tecnologias” [P1 ent A] e “esta é a melhor 

idade, que eles assimilam tudo, aprendem tudo da melhor forma, não é no 1ºCiclo” 

[P3 ent C]. Contudo, é possível constatar que existe uma falta de apoio relativamente à 

Educação Pré-Escolar por parte do sistema educativo e da sociedade em geral, isto 

porque esta “continua a ser a irmã pobre do sistema educativo” e também porque a 

Educação Pré-Escolar “na nossa sociedade ainda não está muito incutida” [P3 ent C]. 

A utilização do computador no Jardim-de-Infância não se insere efectivamente na 

Educação para os media, pois não há análise crítica nem produção reflexiva de 
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mensagens media. É notória a insatisfação que as profissionais demonstraram ao 

longo da recolha de dados. Sentem falta de apoio e lacunas no que respeita ao 

desenvolvimento desta área nesta faixa etária.  

 

7. CONCLUSÕES 

O principal enfoque na utilização do computador na Educação Pré-Escolar diz respeito 

aos jogos educativos. Utiliza-se o computador na perspectiva da ludicidade aliada à 

aprendizagem, visto que, os softwares educativos são elaborados de forma a captar a 

atenção e concentração das crianças fazendo-as entrar num “mundo” fascinante e 

mágico.  

 A literacia digital é umas das principais preocupações nos objectivos com os quais o 

computador é utilizado.  

O computador é um potenciador de trabalho cooperativo e colaborativo. Quando há 

interacção entre pares, aquando da utilização do computador, há uma ajuda mútua 

entre as crianças.  

Porém, apesar de todas estas vertentes positivas relativamente ao computador, a 

verdade é que não é utilizado na Educação Pré-Escolar, numa perspectiva de uma 

Educação para os media. Mesmo existindo alguns conteúdos media, a partir de vídeos 

e filmes, não se constata uma análise crítica e produção reflexiva de mensagens media.  

Mas esta falha que se constatou tem ligação directa com a grande lacuna ao nível da 

formação dos educadores. Apesar de se começar a fazer algum trabalho nesta área, ao 

nível da formação contínua, esta continua a não conseguir responder às necessidades 

reais de hoje.  

 

8. RECOMENDAÇÕES 

Com este estudo verificámos que, apesar das várias iniciativas que têm vindo a ser 

desenvolvidas, ainda há um longo percurso a percorrer até que todos os cidadãos “de 

todas as idades e contextos” (Pinto, 2011) possuam uma literacia media, facultada 

através da Educação para os media.  
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É necessário desenvolver mais investigação a nível da apropriação dos Media pelas 

diferentes idades e a evolução formal e informal das práticas em Educação para os 

media (High Council for Media Education, 2011). A Educação para os media nas faixas 

etárias dos 0 aos 8 anos, é a que se encontra menos estudada (High Council for Media 

Education, 2010; Pinto, 2011).  

Porém, para que estas possam ser postas em prática tem de haver uma aposta “no 

reforço da formação de professores” (Declaração de Braga, 2011). 

A Educação para os media deve articular-se e integrar-se com as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, explorando assim a sua dimensão transversal.  

É necessário desenvolver novos projectos que privilegiem “o trabalho em rede, a 

cooperação, as parcerias, o potenciar de sinergias entre as diversas instituições 

“(educação, saúde, família…) é fundamental (Costa, 2011).   

Como objectos de apoio à Prática, defendemos também a criação de manuais ou 

materiais que ajudem os educadores. 

O caminho, no que diz respeito à Educação para os media no Jardim-de-Infância, ainda 

é muito curto, principalmente no que diz respeito à utilização do computador. É 

necessário que primeiro exista uma mudança de mentalidades, através da 

sensibilização dos vários agentes educativos (dentro e fora dos jardins), pois ainda há 

algum estigma em achar que as crianças desta faixa etária se encontram já preparadas 

e capacitadas para desenvolver uma leitura adequada e crítica do que consomem nos 

media. 

Compreendemos que as limitações são cada vez maiores, dada as situações adversas 

pelas quais atravessam todos os sectores. Todavia, não podemos ignorar a influência, 

cada vez mais forte, por parte dos media na nossa vida e, principalmente, na dos 

nossos educandos. Pois será a partir destes que eles criarão muitas das suas 

concepções, valores e formas de estar na vida.  
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Resumo: neste artigo apresentamos algumas empreitadas do governo brasileiro relacionadas 
com a difusão de tecnologias da informação e comunicação no ensino público escolar. A partir 
de um conjunto variado de fontes coletadas em recorrentes idas a campo, esforçamo-nos para 
perscrutar os sentidos das linguagens que se envolveram com a implantação e 
recontextualização curricular do Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) numa escola 
pública da cidade de Brusque, no sul do Brasil. De modo geral, o artigo conclui que a dispersão 
de tecnologias da informação e comunicação nas escolas públicas do país parece ser uma 
forma dos órgãos de governo promoverem linguagens supostamente habilitadas a lidar com 
ansiedades contemporâneas preocupadas em tudo digitalizar, assim como com o acúmulo de 
passados que insistem em permanecer reverberando em práticas e representações 
educacionais do presente.    
 
Palavras-chave: tecnologia da informação e comunicação, linguagem, currículo, PROUCA. 
 
 
Abstract: In this article we analyze Brazilian government projects designed to promote 
information and communication technologies in public school education. Based on a varied set 
of sources collected in the field, we scrutinize the meanings of languages involved with the 
curricular implementation and recontextualization of the One Computer per Student Program 
in a public school in the city of Brusque, in southern Brazil. In general, the article concludes 
that the diffusion of information and communication technologies in the country’s public 
schools appears to be a way for government agencies to promote languages supposedly 
prepared to deal with contemporary anxieties concerned with making everything digital, and 
with the accumulation of a past that insists on continuing to reverberate by means of 
educational practices and representations in the present. 
 
Keywords: information and communication technology, language, curriculum. 

 

Em estudo recentemente traduzido para o português, o filósofo italiano Giorgio 

Agamben (2011) analisou as maneiras pelas quais o juramento, na antiguidade grega, 

funcionava como suporte de uma relação visceral entre política e religião. Para ele, o 
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juramento, como “ato verbal que realizava um testemunho”, era uma forma de 

instituir e a ao mesmo tempo interrogar a centralidade da linguagem nas sociedades 

antigas.  

A partir da sua “arqueologia do juramento”, Agamben (2011, p. 82) concluiu que 

“talvez tenha chegado a hora de questionar o prestígio de que a linguagem usufruiu e 

usufrui em nossa cultura, enquanto instrumento de potência, eficácia e beleza 

incorporáveis”. Entre os argumentos do autor está o fato de que o exercício humano 

da linguagem “não é mais belo que o canto dos pássaros, nem é mais eficaz que os 

sinais trocados entre si pelos insetos, nem sequer é mais poderoso que o rugido com 

que o leão afirma o seu senhorio”. Assim, o imperativo que “confere à linguagem 

humana as suas virtudes peculiares não reside no ser que fala, enquanto disponibiliza 

dentro de si uma forma de vazio que o locutor toda vez deve assumir para falar”. Além 

disso, no contemporâneo – temporalidade hibrida na qual presente, passado e futuro 

se misturam de tal forma que não mais conseguimos identificar, sentir e separá-los em 

nosso cotidiano – a linguagem, se pensada de modo ensimesmado, é insuficiente para 

lidar com o caráter movediço das próprias referências que a edificam. 

Impulsionados pelas questões abertas por Agamben (2011), neste artigo, num 

primeiro momento, historicizamos algumas das políticas nacionais de educação do 

Brasil relacionadas com a difusão de tecnologias da informação e comunicação no 

ensino básico, especialmente aquelas ligadas ao Programa Um Computador por Aluno 

(PROUCA): uma estratégia criada pelo governo brasileiro para promover a “inclusão 

digital nas escolas de ensino federal, estadual, distrital, municipal ou nas escolas sem 

fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência” a partir da distribuição de 

laptops para alunos e professores (BRASIL, 2012a). Em seguida, com base num 

conjunto variado de fontes coletadas em várias idas a campo, analisamos o processo 

de recontextualização deste programa em uma escola pública da cidade de Brusque, 

estado de Santa Catarina, atentando para as linguagens que alunos e professores 

mobilizam e utilizam para dar sentido e significar as inovações curriculares que 

supostamente se desdobram e tal programa. 
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Tratamos, pois, de perscrutar os arranjos educativos que se revelam por meio de atos 

de linguagem registrados em documentos escritos provenientes de órgãos oficiais de 

educação, de reportagens da imprensa e dos discursos de educadores que 

diretamente se envolveram na implantação e recontextualização do PROUCA na escola 

pesquisada. Enfim, tentamos seguir pelas pistas deixadas por Agamben (2011) para 

refletir sobre os modos como alunos e professores se apropriam de tecnologias da 

informação e comunicação para significar a cultura escolar da qual cotidianamente 

participam.  

Ademais, enfatizamos que este artigo é um resultado parcial do projeto de pesquisa 

Aulas Conectadas? Mudanças Curriculares e Aprendizagem Colaborativa entre as 

escolas do PROUCA em Santa Catarina, financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil (CNPq), e visa socializar nossas 

análises sobre a inserção de tecnologias da informação e comunicação no ensino 

público brasileiro. 

 

PROUCA: DESEJOS CONTEMPORÂNEOS POR TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR? 

 

“É muito importante que a gente [governo do Brasil] construa uma estratégia sólida 

para que a escola possa formar e preparar essa nova geração para o uso de tecnologias 

da informação” (BRASIL, 2012b). Essa foi a principal preocupação de futuro 

demonstrada pelo atual ministro da educação do Brasil, Aloizio Mercadante, em 

reportagem veiculada pela sua assessoria de imprensa em fevereiro de 2012. Segundo 

o ministro, é fundamental assumirmos que as sociedades possuem uma “velocidade 

tecnológica [...] muito maior do que a capacidade que a escola tem de processá-la”. 

Disso decorre, segundo pensa, uma das principais missões de seu ministério: garantir 

que as escolas não fiquem “à margem da evolução tecnológica” (BRASIL, 2012b). 

Em que pese a sensibilidade do ministro em relação às demandas de tecnológicas da 

informação e comunicação no cotidiano das escolas públicas brasileiras, nada há de 
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novo em suas palavras. Explicamos o aludido tomando como referência a historicidade 

de alguns dos projetos governamentais que, nos últimos vinte anos, tentaram 

assegurar a digitalização das escolas públicas do país. 

Desde 1996, dois programas do Ministério da Educação brasileiro tem se destacado no 

âmbito da produção e distribuição de tecnologias digitais às escolas: o TV Escola e 

DVDescola. O primeiro, trata-se de um canal de televisão que “capacita, aperfeiçoa e 

atualiza educadores da rede pública. A proposta do TV Escola é proporcionar ao 

educador acesso ao canal e estimular a utilização de seus programas, contribuindo 

para a melhoria da educação construída nas escolas” (Brasil, 2007).  

De acordo com o MEC, o TV Escola atingiu, até o ano de 2007, cerca de 400 mil 

professores de 20 mil escolas do país e tem sua existência justificada porque garante o 

“aperfeiçoamento e valorização dos professores da rede pública, o enriquecimento do 

processo de ensino-aprendizagem e a melhoria da qualidade do ensino” (Brasil, 2007). 

Para orientar sua produção, até 2006, foram lançados editais federais com vistas ao 

financiamento de produções educacionais multimídia que, depois de serem 

produzidas, ficavam sob a salvaguarda do Ministério da Educação que, por sua vez, era 

responsável por organizar sua exibição via aquele canal de televisão. Posteriormente, 

algumas dessas produções foram agrupadas e formaram os Kits Tecnológicos TV 

Escola, distribuídos para as escolas públicas do Brasil. Cada um deles era composto por 

um DVD Player e uma caixa com cinquenta e três mídias DVDs, cujos conteúdos 

supostamente respondiam as necessidades educativas das disciplinas integrantes da 

matriz curricular oficial do ensino básico e a exigência de formação continuada dos 

professore (Brasil, 2007).  

Em se tratando de microcomputadores, entre os anos de 1997 e 2006, a estratégia 

governamental que mais se destacava era o Programa Nacional de Informática na 

Educação (ProInfo). Por meio dele, no período aludido, foram adquiridos mais de 147 

mil microcomputadores, distribuídos para 15 mil estabelecimentos de ensino, 

custando quase 240 milhões de Reais aos cofres públicos. Além disso, até 2006, o 

censo escolar brasileiro acusava que 348 mil escolas estavam conectadas a internet, 
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sendo que 201 mil delas possuíam laboratórios de informática, totalizando três 

milhões e oitocentos mil microcomputadores inseridos na dinâmica escolar do país.  

Paralelo a isso, durante esse mesmo período, foram criados cerca de 500 Núcleos de 

Tecnologias Educacionais (NTE), em diferentes municípios do país, com o objetivo de 

promover a formação continuada de professores para o uso das tecnologias da 

comunicação e informação em sala de aula, especialmente os microcomputadores que 

estavam sendo distribuídos de modo massivo (Brasil, 2008). 

Ao abrigo desse ideário foi criado pelo governo federal o Programa Um Computador 

por Aluno.  Ainda que tenha ganhado visibilidade nacional apenas nos últimos dois 

anos, sua criação remonta a 2007; momento que foi implantado em caráter 

experimental em cinco escolas de diferentes cidades brasileiras (São Paulo, Porto 

Alegre, Palmas, Piraí e Brasília).  

Após três anos, o PROUCA foi oficializado por intermédio da Lei 12.249, de 14 de junho 

de 2010, que estabeleceu como seu objetivo:  

 

[promover] a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino 
federal, estadual, distrital, municipal ou nas escolas sem fins lucrativos de 
atendimento a pessoas com deficiência, mediante a aquisição e a utilização 
de soluções de informática, constituídas de equipamentos de informática, 
de programas de computador (software) neles instalados e de suporte e 
assistência técnica necessários ao seu funcionamento (BRASIL, 2012b). 

 

A partir de então, o MEC, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de 

educação, iniciou um amplo esforço para oferecer gratuitamente laptops para alunos, 

professores e demais educadores de escolas públicas do país. Desses arranjos decorreu 

que, em 2008, quando ainda era uma experiência piloto, foram distribuídos 150 mil 

computadores para 380 escolas da rede pública. Em 2010, numa etapa mais avançada, 

foram entregues aos estudantes de 372 municípios aproximadamente 375 mil 

computadores (BRASIL, 2012a).  

Programas como o PROUCA parecem, então, investir no entendimento de que o 

computador, ora como ferramenta, ora como paradigma para a edificação de novas 
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relações com o conhecimento escolar, é um artefato capaz de promover a ligação 

entre o visível e o invisível, entre o local e o global, entre o micro e o macro e, 

principalmente entre um presente escolar saturado de passados e um futuro no qual a 

educação pública, além de garantir o acesso ao saber, assegurará também a inclusão 

digital da população brasileira. Uma espécie de futuro do presente no qual utopias 

educacionais parecem ser suportadas pelo estímulo ao uso pedagógico de tecnologias 

da informação e comunicação na escola, assim como por estratégias governamentais 

que delas se valem para mediar nossas ansiedades contemporâneas por tudo 

digitalizar. 

 

O PROUCA EM SANTA CATARINA: INOVAÇÕES CURRICULARES, 

RECONTEXTUALIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

 

“O dia 12 de novembro de 2010 entra para a história da educação de Brusque como o 

dia em que a Escola Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker começou a sua 

metamorfose: da escola da celulose para a escola digital”. Foi assim que Pedroso 

(2012), integrante da equipe de professores-formadores do Programa Um Computador 

por Aluno (Núcleo Santa Catarina), descreveu a “caminhada” rumo a “escola digital” 

desta instituição educacional de Brusque, município distante cerca de 100km de 

Florianópolis, a capital de Santa Catarina. 

Implantado em onze escolas de diferentes regiões, o início do PROUCA em Santa 

Catarina remonta ao ano de 2010. A época, junto a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), foi constituída uma “Equipe de Formação e Pesquisa do Projeto UCA 

de Santa Catarina (Equipe UCA-UFSC)” a partir de uma ação orquestrada com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na pessoa da professora Dra. Léa 

Fagundes. De modo geral, os trabalhos da Equipe UCA-UFSC se concentraram ao redor 

dos seguintes objetivos: 

 

• Operacionalizar a proposta de capacitação, voltada ao uso pedagógico 
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intensivo e adequado do laptop educacional em escolas públicas 
selecionadas [...] em todas unidades do Estado de SC, mediante diversas 
ações estruturadas entre o Ministério da Educação, Universidades, 
Secretarias de Educação e seus órgãos regionais de ensino, os Núcleos 
Estaduais e Municipais de Tecnologia Educacional – NTE/M e as escolas 
públicas selecionadas para implementação da fase II do projeto UCA. 
• Acompanhar e registrar por meio de diversos métodos as ações das 
distintas etapas planejadas para a Fase II do Projeto UCA. 
• Estabelecer sistemática de avaliação e desempenho aplicados ao Projeto. 
• Desenvolver instrumentos de avaliação em consonância com a sistemática 
de avaliação. 
• Desenvolver pesquisa que identifique as práticas pedagógicas inovadoras 
com o laptop educacional conectado e indicação de referenciais da mudança 
curricular necessária à escola no novo contexto da sociedade do 
conhecimento e do UCA (Cerny; Ramos, 2012a). 

 

No sentido de suportá-los, um conjunto de ações foram estrategicamente pensadas: a 

Equipe UCA-UFSC se comprometia a realizar estudos das experiências de países que 

implantaram programas educacionais semelhantes, assim como difundir em terras 

catarinenses as recomendações da Formação Brasil UCA.  

Em se tratando do envolvimento das escolas catarinenses que participavam dessa 

etapa piloto do PROUCA, ao que tudo indica, o marco simbólico das ações parece ter 

sido a realização de um encontro de “capacitação [...] dos membros da Equipe de 

Formação e do Grupo de professores-multiplicadores”, promovido entre os dias 23 e 

25 de agosto de 2010, em Florianópolis, tendo como foco a “liderança para uma 

gestão articulada de todo o processo” (Equipe UCA-UFSC, NTE/M e escolas). Dessa 

atividade participaram aproximadamente cinqüenta profissionais da educação que 

representavam cada um dos municípios onde seria implantado o PROUCA, quais 

sejam: Agrolândia, Brusque, Caçador, Chapecó, Florianópolis, Herval D  Oeste, Jaraguá 

do Sul, Joinville, São Bonifácio e Tubarão. (Cerny; Ramos, 2012a).  

Em sintonia com essas tratativas, no final de setembro e ao longo dos meses de 

outubro e novembro de 2010, os laptops passaram, de fato, a ser distribuídos para as 

escolas de Santa Catarina que aderiram ao PROUCA. Em meio a atribulações de toda 

ordem, no final desse ano o saldo era o seguinte: de um total de onze, três escolas 

ainda nem tinham começado a usar os laptops e apenas cinco delas possuíam a “rede 

UCA funcionando” (Cerny; Ramos, 2012a).  
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Ocorre que, em Jaraguá do Sul, cidade do nordeste de Santa Catarina, a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Waldemar Schmitz recebeu os laptops do PROUCA 

somente em fevereiro de 2011. Os gestores do Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal de Santa Catarina consideraram inadequado implantar tal programa enquanto 

a rede wireless não estivesse disponível aos alunos e professores. E, no Centro de 

Educação Adolfo Hedel, no município de Agrolândia (afastado 270km de Florianópolis), 

entendeu-se que o envio dos computadores apenas no apagar das luzes do ano letivo 

inviabilizava o uso pedagógico da máquina. 

Nessa mesma direção, ainda pesaram algumas dificuldades técnicas, como “os 

problemas no acesso à internet” e, especialmente, um fato: 

 

No mês de dezembro de 2010, das 11 escolas de SC, apenas 5 estavam com 
a rede UCA funcionando [...] sendo que em três delas [...] foi necessária 
intervenção da Equipe UCA-UFSC [...] em parceria com os técnicos dos 
municípios para efetivar a instalação do servidor (apesar da rede wireless 
estar instalada nessas escolas – os servidores foram deixados nas escolas 
dentro das caixas). (Cerny; Ramos, 2012a). 

 

Da explanação que fizemos sobre a historicidade do PROUCA em Santa Catarina se 

torna possível perceber que o translado “da escola da celulose para a escola digital”, 

como quer o professor-formador Pedroso (2012), de um ponto de vista operacional, 

não foi tranqüila. Na garimpagem de outros documentos que dão conta da 

implantação desse programa na Escola Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker, 

pode-se ver que a “metamorfose” por ele propalada parece ter caráter 

eminentemente retórico. 

De acordo com a leitura de Pedroso (2012), a processo de consolidação de uma “escola 

digital”, em Brusque, teria sido iniciado no dia momento em que “cada aluno recebeu 

o seu classmate”, ou seja, passou a ser portador de “um computador de mão (laptop) 

com diversas funcionalidades: conecta à Internet sem fio (wireless), grava som e vídeo, 

edita texto, planilha de cálculo e apresentações de slides, tem jogos educacionais e 

muito mais”. Além disso, a máquina teria, ainda, a capacidade de assegurar a 

“conectividade e mobilidade” tanto aos alunos quanto aos seus professores. 
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Enfrentando as palavras deste professor-formador com o Relatório de Implantação do 

PROUCA na Escola de Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker (Cerny; Ramos, 

2012b), identificamos alguns descompassos. O mais aparente deles, diz respeito a 

dificuldade de recarregar as baterias de cada laptop cedido aos alunos dessa escola. 

Chamamos a atenção para o que se revela nas dobras da seguinte citação. 

 

Os professores multiplicadores do PROUCA da Escola Theodoro Becker [...] 
criaram como solução paliativa para o recarregamento dos uquinhas 
[laptops] o uso dos estabilizadores dos computadores do Proinfo que estão 
instalados no Espaço Pedagógico Informatizado (ESPIN). Em média ele 
conseguem recarregar 40 uquinhas por seção. O recarregamento é feito de 
acordo com a demanda dos professores que usam os laptops educacionais 
com os alunos em sala de aula (Cerny; Ramos, 2012b). 

 

Além da utilização reduzida dos laptops distribuídos pelo PROUCA, dessa conjuntura 

decorria a indisponibilidade do uso do Espaço Pedagógico Informatizado da escola em 

sua plenitude, assim como que o avanço do mundo “digital” celebrado por Pedroso 

(2012) obrigava-se a dialogar com uma infra-estrutura projetada para salvaguardar, 

dentre outros, papéis. 

Se pensada de um ponto de vista pedagógico (e curricular), a recontextualização do 

PROUCA naquela escola torna-se profícua à nossa reflexão. Ainda que as limitações 

desse artigo impossibilitem maiores digressões sobre nossas entradas metodológicas 

na Escola de Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker, acreditamos ser importante 

mencionar que as fontes coletadas em campo são aqui entendidas como evidências 

das linguagens (práticas e representações educacionais) articuladas pelos mais 

diferentes interesses, usos e constrições curriculares do PROUCA. 

É o que se pode entrever na citação abaixo a respeito dos usos dos laptops nos dois 

últimos meses de 2010. Segundo a então diretora da Escola de Ensino Fundamental 

Padre Theodoro Becker: 

 

A Escola não é mais a mesma. Vimos os alunos estudando, mostrando as 
atividades uns para os outros. O que um conseguiu fazer ensina para o 
outro. É visível as mudanças no interesse pela aprendizagem, além do 
envolvimento dos familiares que também querem aprender como lidar com 
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essa ferramenta pedagógica tecnológica (Cerny; Ramos, 2012b). 

 

Ao relacionarmos a fala dessa gestora ao relatório da equipe de professores-

formadores (Núcleo Santa Catarina) a respeito da implantação do PROUCA na escola 

aludida, as transformações enunciadas pela diretora parecem derivar do processo de 

reorganização das linguagens exercitadas nas disciplinas da matriz curricular do ensino 

fundamental brasileiro. Ilustrativo disso são as apropriações do programa pelos 

professores de Língua Portuguesa e Língua Inglesa: 

 

O [...] Um Computador por Aluno, foi colocado em prática pelos professores 
de Língua Portuguesa e Língua Inglesa que desenvolveram o Projeto ECA 
(Estatuto da Criança e Adolescente) na sala de aula com a 5a série do Ensino 
Fundamental. “É fantástico as possibilidades de desenvolvimento de leitura, 
escrita e outras linguagens que esta ferramenta pedagógica fornece. Com 
ela podemos realizar leitura e pesquisa ao mesmo tempo, desenvolvendo 
nos alunos o desejo de saber, do querer aprender sempre mais novos 
conhecimentos. O laptop propicia aos alunos perceberem, na prática, a 
relação que existe entre as diversas linguagens, como sons, imagens e 
escrita”, afirma o professor [de Língua Portuguesa]. Com o uso do laptop os 
alunos passaram a se interessar mais pela linguagem dos textos, pelo prazer 
da aprendizagem. [...] A professora de Inglês [...] conta que com o uso do 
computador dinamizou muito mais as aulas. “Podemos realizar várias 
atividades e compartilhá-las através de e-mail e do hipertexto” (Cerny; 
Ramos, 2012b). 

 

De outro modo, o professor de História da mesma escola narrou os usos que fez dos 

laptops em suas aulas. Mesmo diante de percalços, como a chegada tardia dos 

computadores à escola, o docente já demonstrava seu otimismo em relação à inclusão 

dessas máquinas nas aulas de História. Disse ele: 

 
[...] É impressionante como essa máquina [computador] consegue captar a 
atenção de todos, indistintamente. Diante disso, com o pouco tempo 
possível até aqui, fica uma grande expectativa no sentido de uma utilização 
mais efetiva a partir do próximo ano letivo e, certamente, haverá uma maior 
aprendizagem com mais esse instrumento de mediação de conhecimento. O 
que já foi possível fazer [em 2010], neste ano, foi utilizar os computadores 
para complementar alguns estudos, através do uso da internet e que 
possibilitou a observação dos conteúdos sob mais de um ponto de vista. Na 
6a série “uma outra visão da independência do Brasil”; na 7a série 
“Conceitos de Capitalismo e Comunismo”, no estudo das Revoluções Russas; 
e na 8a série, informações mais abrangentes sobre “a nova República e o 
plano Real” (Cerny; Ramos, 2012b). 
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Em que pesem os esforços dos professores de Língua Portuguesa, de Língua Inglesa e 

de História para dinamizar suas práticas pedagógicas e as prescrições advindas da 

matriz curricular da escola onde atuam, não se pode deixar de notar certas 

permanências; certos acúmulos de passado transbordando do exercício de seus ofícios 

no presente.  

Imiscuídos em seus fazeres, expectativas de futuro carregadas de um tom celebratório 

em relação às tecnologias da informação e comunicação deixam ver sentimentos de 

insatisfação com as linguagens historicamente acumuladas no cotidiano da escola 

onde atuam, tais como a impossibilidade de conciliar “leitura e pesquisa ao mesmo 

tempo”, a falta de dinamicidade das aulas, a dificuldade em romper com o caráter 

monolítico e dogmático de algumas explicações sobre o passado, estudando 

determinados “conteúdos sob mais de um ponto de vista”.  

Ainda nessa mesma direção, não é prolixo dizermos que mais um desejo de ruptura 

com o presente transpassa as projeções de futuro de alunos e professores da Escola de 

Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker: a dimensão abstrata dos conteúdos 

escolares e das linguagens mobilizadas em sala para garantir o ensino e a 

aprendizagem. Observemos o depoimento de dois alunos dessa instituição. 

 

“As aulas ficaram muito mais interessantes. Agora aprendemos com mais 
vontade” conta o aluno Alisson Cruz. Para a aluna Ana Flávia Duarte “o 
laptop facilita na aprendizagem dos conteúdos, pois antes os professores 
faziam o maior esforço para que visualizássemos a matéria para que 
pudéssemos compreender melhor. Agora é bem mais prático e nossa 
aprendizagem é melhor” (Cerny; Ramos, 2012b). 

 

É pelo cruzamento entre o contentamento dos alunos com aulas do presente 

(produzido pela ruptura com praticadas escolares passadas) às expectativas de futuro 

dos docentes aludidos, que podemos enxergar os sentidos de certas linguagens que 

foram mobilizadas para assegurar o sucesso pedagógico da implantação do PROUCA 

na escola investigada.  
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Ao examinarmos as fontes que coletamos em campo é possível afirmar que o PROUCA 

parece ser o contemporâneo que moderniza as tecnologias que, no passado, foram 

enviadas de modo massificado para as escolas públicas brasileiras. De maneira 

interessante, parece que tal programa está envolvido num jogo de linguagem 

intrigante: o “analogismo” dos aparelhos de televisão e vídeo-cassete, assim como a 

estabilidade dos conteúdos educativos que integram os Kits Tecnológicos do TV Escola, 

é solapado em favor da dispersão do digital na escola. Assim, cada computador que 

adentra o universo escolar, na perspectiva dos órgãos oficiais de gestão da educação 

brasileira, é capaz de impulsionar um sistema de crença segundo o qual o digital é 

sempre mais atual, mais moderno e sempre melhor qualidade. 

Ao que nos parece, tal programa foi transformado em um artefato capaz de dividir e 

interpolar linguagens e, com isto, nutrir ambições educacionais carregadas de desejos 

de mudanças. Um esboço de “sacramento da linguagem”, conforme nos lembra 

Agamben (2011): movimento pelo qual se funde a dimensão metafísica e mágico-

religiosa do discurso religioso (pelo rito, a superação do imediato) ao caráter retórico 

de certas enunciações políticas (retórica do devir). 

Enfim, nada mais apropriado para se pensar o cotidiano escolar brasileiro num tempo 

no qual as tecnologias da informação e comunicação rumam à ubiqüidade... 
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Resumo 

 
Com base em pressupostos teóricos sobre o uso discursivo de computadores este artigo 
analisa práticas escolares que fazem uso de tecnologias digitais. Tais análises são feitas a partir 
de dados provenientes do acompanhamento longitudinal de diferentes contextos educacionais 
e representam três tipos de relação entre a escola e a tecnologia: tradicional, moderna e viva.  
 
Palavras-chave: escola, tecnologia, práticas sociais de uso da linguagem, discursivo, 
aprendizagem 

Abstract 
 

Based on theoretical assumptions about the discursive use of computers this article examines 
school practices that use digital technologies. Such analyzes are made based on data from the 
longitudinal follow-up of different educational contexts and represent three types of 
relationship between the school and technology: traditional, modern and alive. 
 
Keywods: school, technology, social practices of language use, discursive, learning 

1. O USO DISCURSIVO DE TECNOLOGIAS 

Este trabalho, com base em pressupostos sobre o uso discursivo de computadores 

(Freire 1999/2006), analisa algumas práticas escolares que fazem uso de tecnologias 

digitais, a partir da observação e do acompanhamento do que acontece em vários 

contextos educacionais que fazem uso de tecnologias, em especial, no Programa Um 

Computador por Aluno (PROUCA). O PROUCA, iniciado no final de 2009 pelo Ministério 

da Educação do governo brasileiro, visa promover a inclusão digital e a melhoria da 

qualidade da educação. O Programa distribuiu um laptop para cada aluno e professor 

da educação básica de escolas públicas pertencentes a (cerca de) dez municípios de 

cada estado brasileiro. Seguindo um modelo de parceria entre estados e municípios, 

universidades públicas e privadas (UFRGS, USP, UNICAMP, PUCSP, PUCMG, UFRJ, UFSE, 
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UFC, UFPe) e o governo federal, as equipes do PROUCA preparam os professores das 

escolas envolvidas no Programa para integrarem o laptop às atividades educacionais. 

Curiosamente, a presente reflexão remete ao final dos anos 80, período que coincide 

com a entrada dos computadores nas escolas brasileiras, impulsionada fortemente 

pelos princípios teóricos do Construcionismo (Papert, 1980/85; 1990) e 

reinterpretados por Freire (1999/2006) a partir de pressupostos teóricos da 

Neurolinguística Discursiva ou ND (Coudry, 1986/88; Coudry et all, 2010).  

A ND, orientada por uma visão abrangente de linguagem (Franchi, 1977/92), estuda as 

relações entre o cérebro, a linguagem e a vida em sociedade, e compreende o uso 

discursivo do computador “como um exercício dialógico (...) que coloca frente a frente, 

interlocutores que comentam, questionam, respondem, confrontam suas dúvidas e 

certezas” (Freire 1999/2006). O diferencial do uso discursivo das tecnologias é que se 

estabelecem dois níveis de interação relacionados: o do aluno/sujeito com o 

professor/investigador, mediado pela língua da qual são falantes, e o do aluno/sujeito 

com o computador, mediado pelos recursos verbais e não verbais disponíveis na 

interface da aplicação utilizada. O computador é visto como um mediador coadjuvante 

(Freire, 2011a) que, em resposta às ações do aluno/sujeito, apresenta algum tipo de 

contrapalavra (Bakhtin 1929/99) cuja interpretação pelo aluno/sujeito é amplamente 

beneficiada pela mediação do professor/investigador. Articulam-se, assim, o uso social 

e cognitivo da linguagem em um movimento recíproco, tendo como tema a tarefa a 

ser desenvolvida por meio do computador: uma pesquisa na web, um post escrito em 

um blog, um cálculo feito com o auxílio de uma planilha. Ocorrem, assim, por meio 

dessas interações, práticas digitais de uso social da linguagem. 

Nos anos 90 utilizávamos um desktop e alguns poucos aplicativos voltados para o 

ensino-aprendizagem. A linguagem Logo se tornou um “quase-paradigma”, uma 

espécie de filosofia de aprendizagem (Papert, 1980/85). Mas, os tempos são outros. 

Vejamos, a título de exemplo, a Figura 1, que mostra o tweet de G, abreviatura do 

nome de um aluno do ensino fundamental II de uma escola particular da região de 

Campinas (São Paulo/Brasil): 
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Figura 1: Tweet postado por G 

 

 

Observamos, no final da mensagem, três caracteres que em conjunto compõem um 

emoticon - um hífen, um ponto final e outro hífen – cujo sentido, segundo a wikipédia, 

pode ser: tédio, sarcasmo e desprezo (http://pt.wikipedia.org/wiki/Emoticon). O que a 

mensagem de G. expressa é a contradição da escola contemporânea, o que nos leva a 

inferir: (i) que a tecnologia evoluiu muito e rapidamente; (ii) que os modos de ensinar-

aprender na escola pouco mudaram. Estes dois fatores dão uma ideia da complexa 

relação entre a escola e o uso de tecnologias.  

É, pois, em torno dessas duas questões que este texto se organiza com o objetivo de 

apresentar três tipos de relação entre a escola e a tecnologia denominadas 

respectivamente de tradicional, moderna e viva. Para tanto, serão apresentados alguns 

dados-achados (Coudry, 2006), que resultam de uma metodologia de base heurística 

que orienta os estudos da ND, utilizada no acompanhamento longitudinal que direta 

ou indiretamente a autora realiza em diferentes contextos educacionais. 

2. UM MUNDO DE TECNOLOGIAS 

Dos anos 90 para cá a transformação da tecnologia foi grande e rápida. Do MSX – que 

usava um televisor portátil como monitor e tinha slots para encaixar softwares 

armazenados em cartuchos – chegamos aos modernos Ipads, finíssimos, leves, com 

tela sensível ao toque: basta girar a tela para que o conteúdo seja exibido horizontal 

ou verticalmente. Passamos do teclar, tal como fazíamos com as máquinas de 
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escrever, para clicar e, agora, tocar com a ponta dos dedos. Interfaces novas que 

demandam mudanças nos gestos para ler e escrever.  

Como num piscar de olhos, o novo se torna velho. Com o MSX, usávamos, 

basicamente, a linguagem Logo e o editor de textos; com um Ipad temos acesso a 

bibliotecas digitais, museus, laboratórios remotos, programas de simulação, uma 

infinidade de conteúdos com finalidades educativas.  

Direta ou indiretamente, as tecnologias fazem parte do nosso cotidiano, 

especialmente nos centros urbanos. A escola no início dos anos 90, adepta do uso das 

novas tecnologias, era, sem dúvida, uma agência de letramento (digital) privilegiada e, 

muitas vezes, a única; muito diferente do ocorre hoje em dia (Kleiman, 1995).  

Duas tecnologias relativamente recentes entraram para valer na vida das pessoas, em 

especial, na vida dos jovens, e têm tido uma grande penetração nas escolas: a internet 

e as redes sociais.  

O uso da internet provavelmente é uma das práticas escolares digitais mais comuns. 

Não há dúvida que a web é um elemento tecnológico fundamental pela sua riqueza 

como mídia que suporta múltiplas linguagens e formas de comunicação, podendo 

fortalecer e ampliar, de modo ainda pouco explorado, o ambiente escolar (Rocha, 

2003).  

A internet, no entanto, é mais (re)conhecida e usada educacionalmente, como uma 

extensa base de informações ou uma enorme biblioteca que contém várias outras. Sua 

propagação aumentou expressivamente a veiculação de informações, mas sabemos 

que aumento de informação não significa aumento de qualidade da informação 

(Rocha, op. cit.); tampouco que acesso à informação é garantia de conhecimento 

(Valente, 1993).  

A “pesquisa na internet” se tornou uma atividade comum nas escolas.  Até o 

aparecimento da internet os livros e, em especial, as enciclopédias, eram considerados 

acervos confiáveis e fidedignos das formulações histórico-culturais que organizam de 

certo(s) modo(s) o mundo (a cultura, as ciências, as relações sociais) de uma 

determinada comunidade discursiva – os sistemas de referência (Franchi, 1977/92). 

Esse acervo representava (e regulava) o que podia ser lido/dito a respeito de um 
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determinado assunto. Em geral, esse material impresso, difícil de ser renovado e 

atualizado, dispunha os fatos e acontecimentos em ordem alfabética, critério que 

orientava a busca dos conteúdos. 

Na web a informação é dispersa e o acesso a ela se faz por meio de sites de busca. A  

busca alfabética, no entanto, não faz mais sentido; procuramos conteúdos por 

palavras-chave e, de certa forma, obedecemos a indexação feita pelo site utilizado. O 

Google, por exemplo, classifica os sites utilizando um algoritmo de aproximadamente 

200 variáveis que calcula um ranking de relevância. Há fatores externos e internos a 

um site que podem lhe conferir maior visibilidade na indexação, mas existem outros 

que têm lugar de destaque, por outras razões, como é o caso de anunciantes de 

diferentes tipos de produtos. Em outras palavras, não é o sujeito/usuário quem busca 

a informação desejada, mas sim, um algoritmo, cujo critério e lógica são 

desconhecidos, e que funciona como mecanismo regulador do que pode/deve ser 

consultado, pelo menos, com maior frequência.  

Boa parte das informações não tem “selo de qualidade” e é possível encontrar, de 

clique em clique, informações divergentes, complementares, idênticas, incoerentes, de 

todos os tipos. Se a diversidade de fontes de consulta permite diferentes leituras de 

um suposto mesmo fato, o que é desejável do ponto de vista educacional implica 

maior responsabilidade na formação de alunos preparados para interpretar e usar 

produtivamente o que lá está posto e continuamente reposto. A jornalista Mona 

Chollet do Le Monde Diplomatique da França diz que “o cuidado na abordagem de 

informações novas e a verificação dos dados, antes a cargo dos jornalistas, agora estão 

nos ombros dos internautas” (Chollet, 2011, p.37).  

Quero com isso dizer que a mediação (Vygotsky, 1988; 2007) de um adulto mais 

experiente – no contexto educacional, o professor – faz diferença para a leitura e a 

interpretação desse mar de informações, bem como para o estabelecimento de 

relações entre o que é novo e velho, já conhecido (Coudry 2010). Isso é aprender. 

Por outro lado, vivemos uma crescente onda de redes sociais (gerais ou profissionais) - 

orkut, facebook, quepasa, linkedin, twitter - espaços de interação que seguem regras 

sociais que balizam as relações que nelas se estabelecem: é preciso convidar um 
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amigo; só quem é amigo pode visualizar o conteúdo de um determinado usuário; as 

mensagens podem ser públicas ou particulares, etc. As interações podem ser 

totalmente à distância, como no caso de amigos que moram em localidades 

geograficamente distantes, ou semipresenciais, no caso daqueles que se encontram 

também em outros contextos da vida social (escola, clube, esporte, igreja).  

Nas redes sociais, em geral, as pessoas postam conteúdos que falam de suas vidas: o 

que fazem e gostam; publicam fatos que viram ou ouviram e que causaram algum 

impacto no modo como pensam/agem. Uma preocupação crescente de toda a 

sociedade e, em especial, de pais e professores, diz respeito à segurança na internet.  

Por trás de um perfil homogeneizado existem pessoas que podem estar anos-luz de 

distância umas das outras, não só no sentido espaço-temporal, mas também no 

sentido ético. “Todos compartilham a mesma interface, às vezes, a mesma língua, as 

mesmas práticas de sociabilidade virtual, mas o resultado, como diz Chollet, é um 

“esperanto digital”, onde se encontra “o pior e o melhor que pode produzir uma 

multidão” (Chollet, 2011, p. 37).  

Uma pesquisa feita por uma empresa de telecomunicações da Austrália em 2010 

mostra que 65% dos pais de jovens entre 10 e 17 anos que foram entrevistados acham 

que a participação em redes sociais interfere negativamente no aprendizado (Araújo, 

2010). No entanto, creio que pais e professores podem se surpreender se olharem 

com mais atenção sobre o que (mais) se fala nesse universo. É possível encontrar 

pequenas comunidades que têm como objetivo discutir tarefas escolares, como 

mostra a Figura 2, comunidades organizadas pelos próprios alunos e cuja existência 

pais e professores desconhecem.  
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Figura 2: Trecho da interação da comunidade. Os diálogos são transcritos a seguir. 

  

 

 

A – No texto expositivo argumentativo você vai...(a favor da reforma agrária, contra a 

reforma agrária, sei lah naum pensei nisso ainda) 

B – eh pra quando mesmo? 

C – ela ainda não marcou... 

B – Eu vou a favor, mas não apoio o MST  

D – se fizessem uma pesquisa para quem REALMENTE apoia a reforma agrária, aposto que o 

resultado seria diferente 

E – eu so contra, mas a favor eh mais facil... 

D – não necessariamente, tem que retomar toda a história da reforma agrária pra ter um 

bom argumento de que ela torna a sociedade mais justa. Se falar que é contra, é só justificar 
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que a alteração geográfica seria baixa, pois o Brasil é 84% urbano 

 

Neste microcosmo ganha visibilidade a heterogeneidade de posturas e de interesses 

diante da escola e do conhecimento. Neste pequeno excerto o que se pode perceber? 

Os jovens falam sobre o que estão aprendendo na escola, fazendo uso de formas de 

escrita típicas da internet: o sujeito A., responsável pelo início da interlocução, faz uma 

pequena enquete sobre como os amigos pretendem construir seus argumentos a 

respeito do tema Reforma Agrária; B. pergunta qual a data limite para entregar o 

trabalho e C. responde que a professora ainda não marcou o prazo final; B. responde à 

pergunta de A. dizendo que será a favor da reforma, embora não apoie o MST 

(Movimento dos Sem Terra); D. acrescenta uma mensagem em tom irônico; e E., 

marotamente, mostrando-se um aluno “esperto”, diz que embora seja contra a 

Reforma Agrária, assumirá posição contrária para construir seus argumentos por 

considerar ser “mais fácil”, ao que D. contesta, apresentando um argumento a favor e 

outro contra a Reforma. 

Dois aspectos chamam a atenção. O primeiro deles tem a ver com a representação 

(Hall, 1997) que o aluno E. mostra ter de professor, escola e aluno, ao assumir o 

tradicional jogo escolar: como aluno, ele cumpre as tarefas de modo a corresponder 

àquilo que supõe ser mais “fácil” ou “esperado” pelo professor, mesmo que tenha que 

contrariar sua própria opinião, talvez por antecipar que será mais trabalhoso construir 

argumentos contrários à Reforma Agrária. O segundo aspecto tem a ver com o papel 

da interlocução na formulação de ideias e argumentos (Coudry e Freire, 2010). Os 

jovens, pela interlocução, são levados a assumir uma posição enunciativa particular. É 

pelo confronto com o enunciado de E. que D. explicita seus argumentos a favor e 

contra a Reforma Agrária, mostrando o que sabe ou o que supõe saber sobre o 

assunto.  

Assim, para além do visível e em meio a muitas e muitas camadas sobrepostas que 

escondem outras pequenas redes, encontramos estes jovens internautas que se 

organizam em uma comunidade de prática (Smith, 2003), de auxílio mútuo, para 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
521 

discutir, perguntar, tomar posição, argumentar, confrontar, criticar, zoar, tendo como 

tema comum, os conteúdos escolares do 7º ano.  

A rede pode sim, ser também um lugar para ensinar e aprender de um modo 

diferente, informal, quase acidental. E a escola? Como se ensina e se aprende na 

escola? Passo, então, à segunda constatação de G.:  “o método de aula tem quase 200 

anos”. 

3. MODOS E MODOS DE ENSINAR 

A palavra “modo” no plural e repetida no título desta seção tem o propósito de marcar 

a multiplicidade de “teorias” que rondam a sala de aula e habitam vários cursos de 

formação de professores. A despeito delas, vejamos na Figura 3, como um aluno 

recém ingressante na 1ª série do ensino fundamental em 2002 responde à questão do 

livro didático de História: “qual a diferença entre o que você aprende na escola e o que 

aprende em casa?” 

 

Figura 3: Resposta do aluno de 6a6m à lição de História 

 

 

Embora esteja há pouco tempo na escola, o aluno mostra que já percebeu seu 

funcionamento. Em seu texto, a escrita de “1ª série”, marca o lugar que ocupa na 

escola determinando o que nela pode fazer. Chama a atenção é o “enquadre 

disciplinar e serial que prescreve o que pode e o que deve ser dito/escrito” (Coudry e 

Freire, 2005) e o que pode ser pensado/aprendido; ambos reduzem as relações entre o 

sujeito, a escola, o conhecimento/aprendizagem. Essa redução aparece no texto do 
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aluno pelo marcador argumentativo “só” que delimita conteúdos e saberes possíveis 

nesse nível de escolaridade e é, assim, que ele diferencia o que se aprende na escola 

do que se aprende fora dela. Em casa, onde também existem lugares discursivos 

estabelecidos pela relação familiar, o mundo está presente: na novela, nas conversas 

com pais e irmãos que vivem outras experiências e comentam sobre elas, na lista de 

compras, no noticiário, no telefone que toca ou na correspondência entregue pelo 

carteiro. Em casa não há pré-requisitos, não há um currículo previamente estabelecido 

para ser seguido: a vida é o projeto de aprendizagem.   

É a esta escola que Papert, um dos criadores da linguagem Logo nos anos 80, dirige sua 

crítica (Papert, 1980/85; 1994). Uma escola que se preocupa em ensinar os conteúdos 

organizados hierarquicamente na forma de um currículo, utilizando “métodos 

instrucionistas” que resultam na "aprendizagem de um assunto morto" (Papert, 

1993/94, p. 124, 62).  

Ao contrário, a escola vislumbrada por Papert e representada pela escola de samba, 

encanta pela qualidade das “relações entre sambistas experientes e novatos nos 

ensaios das escolas” (Valente, 1985, prefácio), um ambiente de aprendizagem 

socialmente coeso e colaborativo, onde todos aprendem de forma integrada à 

realidade (Papert, 1980/85, p. 213). 

Segundo Papert (1990) o aluno aprende significativamente quando é capaz de atribuir 

um sentido do ponto de vista cognitivo (levando em conta o que já sabe a respeito do 

assunto); afetivo (quando o aprendizado é orientado por um interesse pessoal, um 

desejo, condizente com a sua história de vida); social (em função do reconhecimento 

da importância que o aprender tem na sua vida) e cultural (considerando a inserção do 

novo aprendizado no conjunto de sistemas e valores historicamente construído pela 

sociedade), tal como ocorre na escola de samba. 

Neste processo, ganham importância, os objetos culturais que são usados para 

learning-by-making, isto é, aprender-fazendo. Os artefatos tecnológicos são fruto da 

atividade reflexiva humana que antecipa e configura aquilo que o homem 

precisa/deseja fazer. Nascem, portanto, de demandas ou urgências histórico-culturais. 

O homem antecipa suas necessidades/desejos ao criar e desenvolver ferramentas – de 
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todos os tipos - e configura novas percepções, associações e aprendizagens ao utilizá-

las com determinado propósito, dando a elas sentido (Coudry e Freire, 2005).  

O que há de diferente quando se usa o computador? Na interação entre a criança e 

esse dispositivo, a máquina funciona como um interlocutor virtual, ora porque se 

submete às instruções/comandos da criança, ora porque apresenta uma ação 

inesperada, um erro, em um processo interativo dinâmico (Freire 1999/2006). Em 

qualquer uma das situações, o computador oferece uma contrapalavra a palavra da 

criança (Bakhtin 1929/1999, p. 132) dando-lhe indícios que a ajudam a se manter na 

interação. É o que Papert chama de debugging (ou depuração), ocasião em que a 

criança constrói estratégias e busca soluções. Assim, o erro é parte do processo de 

aprender, um processo que não é linear.  

Nem sempre o aluno/sujeito é capaz de ler/interpretar os indícios que o computador 

lhe oferece. Assim, o processo de depuração se beneficia e se amplia quando mediado 

pela leitura do outro que aproxima a leitura que o aluno/sujeito faz de conhecimentos 

sistematizados historicamente. A mediação do outro, portanto, potencializa o 

aprendizado, ao instigar a descoberta do que falta ao que se pretende fazer e se 

configura como condição para reorganizar o sentido daquilo que, muitas vezes, é 

percebido pelo aluno/sujeito parcial e informalmente (Freire, 2011b).  

No learning-by-making, proposto por Papert, a experimentação precede a 

formalização e a formalização é beneficiada pela experimentação e pela mediação do 

outro.  

Outro ponto enfatizado pelo autor é o fato de o aluno poder mostrar o seu trabalho, 

tomando-o como algo que pode ser “discutido, examinado, sondado e admirado" 

(Papert, 1993/94, p. 127). É assim que o aluno/sujeito pode rever o que fez a partir da 

perspectiva do outro e com base em outros sistemas de referência (Franchi, 1977/92), 

o que pode levá-lo a novas reflexões, depurações, transformações e aprendizagens. A 

mediação se amplia e convoca novos elementos que podem ser incorporados pelo 

aprendiz. 

Pensar-com e pensar-sobre, de maneira colaborativa e em sintonia com as demandas 

da vida em sociedade, são ideias relativamente simples, mas que ainda estão de fora 
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da maior parte das nossas escolas. A escola reconhecida por G. (Figura 1) e pelo aluno 

da 1ª série (Figura 3) – provavelmente por indícios diferentes – abre pouco espaço 

para o imprevisível, para a invenção, para novas relações de conhecimento, para suas 

próprias histórias. Nessa escola retratada por ambos, a prática escolar – com ou sem 

tecnologia - é pautada em treinos que demandam memorização de itens, cópias, 

respostas que repetem fórmulas, desconsiderando muitas vezes, quem é o sujeito que 

aprende e em que mundo vive, o que acaba incentivando posturas como a de E. 

(Figura 2), membro da comunidade do facebook que vai se posicionar a favor da 

Reforma Agrária, mesmo sendo contrário a ela, porque considera ser “mais fácil” 

elaborar e sustentar um argumento que não é o seu.  

4. ESCOLA TRADICIONAL, MODERNA E VIVA 

Não parece fácil quebrar esse modo de funcionamento da escola padrão (Coudry e 

Freire, 2005). Desde os anos 90 a introdução dos computadores nas escolas traz a 

promessa de desencadear inovações educacionais, mas o que se observa é que em 

organizações complexas a tendência é incorporar as tecnologias de maneira a não 

modificar substancialmente seu modo de trabalho, como é o caso da escola (Papert, 

1997).  

Embora vários programas tenham sido desenvolvidos pelo governo brasileiro desde os 

anos 80 visando o uso educacional das tecnologias digitais, a sua utilização com 

sentido, isto é, como práticas sociais de uso da linguagem, continua sendo um desafio.  

Para se ter uma ideia, uma pesquisa divulgada em agosto de 2010 pelo Comitê Gestor 

da Internet no Brasil aponta a pequena inserção da tecnologia na prática escolar. 

Foram entrevistados 1.541 professores de Português e Matemática, 4.987 alunos 

distribuídos entre o 5º ano do Ensino Fundamental I, o 9º ano do Ensino Fundamental 

II e o 2º ano do Ensino Médio; 497 diretores e 428 coordenadores pedagógicos de 497 

escolas municipais e estaduais de áreas urbanas do país. Os resultados indicam que 

cerca de 80% das escolas públicas urbanas que têm laboratório de informática estão 

conectadas à internet por banda larga, mas o baixo número de computadores e a baixa 

velocidade da conexão emperram sua efetiva utilização e apenas 20% dos professores 
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utilizam a internet com os alunos. E o que fazem os professores que usam os 

computadores e a internet durante as aulas? 66% ensinam os alunos a usar o 

computador, 44% realizam pesquisas de informação e 43% propõem projetos ou 

trabalhos sobre um tema.  

Esses dados fazem pensar a respeito de diferentes relações entre a escola (pública e 

privada) e a tecnologia, tomando como referência as instituições e/ou projetos de 

inserção de tecnologias em espaços de aprendizagem que tenho acompanhado nos 

últimos tempos. Passo, então, a apresentar 3 tipos de relações/abordagens de uso de 

tecnologia denominadas de tradicional, moderna e viva.  

 

4.1 Relação tradicional 

Compõe o cenário da abordagem tradicional o laboratório de informática. Essa 

abordagem foi durante muitos anos o modelo possível, especialmente para a escola 

pública, já que não existem recursos orçamentários suficientes para prover todas as 

salas de aula com computadores. Esta passa a ser a solução para, supostamente, 

democratizar o acesso de todos os alunos, de todos os níveis de escolarização, aos 

computadores da escola. No entanto, foi também, um convite a disciplinação do uso 

de tecnologias nas escolas em dois sentidos: (i) como obediência a certas regras que 

orientam o compartilhamento deste espaço comum: agendamento prévio, escala de 

dias, cumprimento de horários, etc.; (ii) como sistematização e organização de 

conteúdos de informática que deram origem a disciplinas de Informática ou 

Computação – e que a pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil comprova  

Desde os anos 90 vimos discutindo esse modelo – típico das escolas instrucionistas - 

contrapondo duas visões - o ensino de informática e o ensino pela informática – um 

debate, como se vê, ainda atual (Valente, 1993). Nas escolas públicas, muitas vezes, 

aquele professor que tem maiores conhecimentos técnicos acaba assumindo a tarefa 

de letrar digitalmente os alunos e tem, portanto, maiores chances de propor uma 

prática escolar em que o uso de tecnologia está contemplado.  

A escola particular com o propósito de aliar o ensino de informática ao ensino pela 

informática mantém em sua grade curricular a disciplina Informática, com professor 
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próprio, que além de desenvolver um currículo específico abre espaço para que os 

demais professores proponham atividades que usam recursos de informática para 

explorar os conteúdos que estão sendo tratados em suas aulas. É o que acontece na 

disciplina de Ciências como mostra a Figura 4: 

 

Figura 4: Trabalho de um aluno do 8º ano do ensino fundamental de uma escola particular 

 

 

Trata-se de um trabalho individual desenvolvido por alunos do 8º ano do ensino 

fundamental de uma escola particular. A atividade, realizada por ocasião da pandemia 

de gripe suína na região de Campinas (São Paulo/Brasil) em 2009, foi orientada pela 

professora de Ciências e pela professora de Informática. A atividade, do ponto de vista 

educacional, é interessante: vincula os conhecimentos aos fatos que estavam 

acontecendo, sensibiliza e informa os alunos, faz uso de um tipo de gênero textual 

particular, prevê a leitura de uma bibliografia sobre o assunto, utiliza recursos de um 

software para criação de panfletos e boletins informativos. Uma disciplina, então, 

apóia a outra: a Informática aproveita os conteúdos de Ciências para contextualizar os 

recursos do software e, Ciências, aproveita os recursos da Informática para 

desenvolver seu conteúdo.  
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O que chama a atenção, no entanto, é a dissociação entre as duas. Cada professora 

trabalha em seu horário, em sua disciplina, com parte dos conteúdos envolvidos na 

prática escolar proposta e, assim, os alunos têm que reservar suas dúvidas para um ou 

outro momento escolar, espelhando a organização tradicional do cotidiano da escola. 

Parafraseando o aluno da 1ª série da Figura 3, pode-se dizer que nas aulas de 

Informática só se tira dúvidas sobre Informática;  nas aulas de Ciências só se tira 

dúvidas de Ciências! 

 

4.2 Relação moderna 

A escola moderna, por sua vez é, em geral, da rede privada de ensino. São aquelas que 

investem pesadamente em equipamentos de ponta: lousas digitais, laptos ou tablets, 

rede wifi. Em termos de infraestrutura, existe tudo o que, provavelmente, todos 

sonhamos. A escola de G. da Figura 1 é uma delas. A instituição adota um determinado 

sistema de ensino que prevê, além de material impresso, materiais e exercícios 

disponibilizados em um Portal. A escola também está inserida nas redes sociais mais 

populares: facebook, youtube e twitter.  

A digitalização do cotidiano escolar, no entanto não é garantia de modernização dos 

métodos de ensino, como bem aponta G.. Ao contrário, soa falsa aos alunos. E por 

quê? Vejam o exemplo de Nakazoni (2011) apresentado na Figura 5. 
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Figura 5: Página da apostila de inglês de um sistema de ensino adotado por uma escola 

particular 

 

 

À esquerda, pode-se observar a formatação do material impresso que mal simula uma 

página web: reapresenta de forma linear um conteúdo encontrado na wikipédia sobre 

meios de comunicação de massa, um dos tópicos das aulas de inglês. Em algumas 

partes do material impresso, em destaque à direita na Figura 5, são indicados links – 

que não são links – para apontar outros conteúdos que podem ser acessados pelos 

alunos via internet. São, na verdade, exercícios do tipo: múltipla escolha, verdadeiro e 

falso, completar lacunas; exercícios que em nada diferem dos clássicos exercícios 

encontrados em materiais didáticos impressos: descontextualizados, metalinguísticos 

e desinteressantes. G. tem razão: não há nada de novo! 

 

4.3 Relação viva  

Retomemos o exemplo apresentado na subseção anterior. Imaginemos que a proposta 

do professor de inglês tem como tema “meios de comunicação de massa”. Que tal 

aproveitar os recursos multimodais da web para aprender inglês? Que tal propor aos 

alunos a produção de podcasts narrando brevemente a história dos principais meios 

de comunicação, paara que possam exercitar a fala e comparar suas pronúncias? Ou 

propor um fórum para discutir o assunto, para que possam exercitar a escrita/leitura 
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do inglês? Ou, ainda, pedir que escolham no youtube vídeos em inglês sobre o assunto 

para que produzam os textos das legendas, para exercitarem a escuta e a tradução 

inglês/português?  

Observamos que todas essas atividades colocam a língua em funcionamento e, assim, 

propõem atividades dinâmicas, interativas e contextualizadas. O uso da tecnologia 

aqui faz diferença. Sem a mediação coadjuvante (Freire, 2011a) da tecnologia, as 

atividades aqui sugeridas seriam outras.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa breve reflexão a respeito das relações entre escola e tecnologia concentrei meus 

argumentos na díade uso de tecnologia e conteúdo escolar, o que nos remete à 

mediação do professor. Contudo, quero esclarecer que vários fatores devem convergir 

para que o trabalho com tecnologia nas escolas ocorra de maneira viva: desde 

infraestrutura adequada (computadores, conexão à internet, espaço físico) até a 

formação de recursos humanos (professores e gestores, técnicos de apoio) preparados 

para implantar, alimentar e sustentar o trabalho nas escolas.  

Volto, no entanto, a insistir na qualidade das díades tecnologia/conteúdo e 

professor/aluno. As escolas tendem a justificar a inclusão das tecnologias digitais no 

trabalho pedagógico pelo crescente interesse dos alunos pela escola: os alunos faltam 

menos e participam mais das aulas. Entretanto, como aponta Amiel (2011), essa 

“relação simples e direta entre dispositivo e melhorias educacionais proporciona um 

elemento confortável para quem analisa, porém os resultados são de pouca utilidade 

prática. O interesse do aluno, quase sempre, é pelo dispositivo ao qual ele não tem 

acesso em casa. Mas se não for sustentado por práticas educacionais coerentes, o 

interesse é efêmero e pouco se relacionará aos objetivos educacionais propostos” 

(Amiel, 2011). Uma relação viva passa por outros caminhos.  
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Resumo 
 

A partir do presente artigo busca-se apresentar considerações sobre os enlaces teóricos e 
pedagógicos evidenciados entre o processo de formação continuada de professores da 
educação básica e a implementação de novas práticas pedagógicas em sala de aula, práticas 
essas pautadas no uso de tecnologias. Tais considerações baseiam-se nos resultados de uma 
pesquisa de doutorado desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
Matemática da UNESP de Rio Claro, SP, Brasil. A referida pesquisa engajou docentes de 
matemática da rede pública estadual de ensino do município de Erechim, Rio Grande do Sul, os 
quais envolveram-se em uma atividade formativa, na modalidade semipresencial, na qual 
experimentaram modos distintos de abordar conceitos matemáticos curriculares da educação 
básica. Como resultados o estudo evidenciou, entre outras coisas, que a implementação de 
uma nova prática pelo professor é um processo lento e complexo, perpassado por aspectos de 
naturezas diversas, tais como as preconcepções do professor sobre o papel das tecnologias na 
prática pedagógica, o impacto das diretrizes políticas e orientações curriculares nacionais no 
currículo escolar, as influências dos testes de avaliação da educação básica, as influências da 
cultura escolar e o impacto das experiências formativas vivenciadas. Nesse sentido, enfatiza-se 
a relevância da formação continuada como uma forma de fomentar e viabilizar mudanças na 
prática pedagógica pautada no uso de tecnologias. 
 
Palavras-chave: Inclusão Digital, políticas públicas, educação básica.  

 
Abstract 

 
Through this article aims to present considerations about the theoretical and pedagogics links 
evidenced between the practicing teacher education of elementary education and the 
implementation of news pedagogical practices in the classroom, these practices based on the 
use technologies. Such considerations are based on the results of a doctoral research 
developed in the graduate program in Mathematics Education at UNESP, Rio Claro, SP, Brazil. 
Their research engaged mathematics teachers in public schools of the city of Erechim, Rio 
Grande do Sul, Brazil, which are involved in a formative activity, in modality face-to-face and 
distance, in which experienced distinct modes to approaching mathematical concepts of 
elementary education. As the search results showed, among others things, that the 
implementation of a new practice by the teacher is a slow and complex process, permeated by 
aspects of various natures, such as teacher’s preconceptions about the role of technology in 
pedagogical practice, the impact of policy guidelines and curricular guidelines in school 
curriculum, the influences of evaluative tests of elementary education, the influences of school 
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culture and the impact of formative experiences lived. In this regard, it emphasizes the 
importance of continuing education as a way to encourage and make possible changes in 
pedagogical practices based on the use of technologies. 
 
Keywords: Digital Inclusion, public politicies, elementary education. 
 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
As considerações esboçadas no presente texto baseiam-se nos resultados de uma 

pesquisa de doutorado desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação em 

Educação Matemática da Universidade Estadual Paulista – UNESP, de Rio Claro, São 

Paulo, Brasil. A referida pesquisa foi desenvolvida na perspectiva qualitativa, segundo 

a acepção de Denzin e Lincoln (2000), com o objetivo de analisar o processo de 

apropriação de conhecimentos pedagógico-tecnológicos em matemática de 

professores, considerando a realidade educacional das escolas de educação básica da 

rede pública estadual, os fatores (processos) que perpassam essa apropriação, o modo 

como o movimento das políticas públicas impacta no desenvolvimento profissional do 

professor e o impacto do processo de formação continuada promovida a partir do 

referido estudo na cultura e prática cotidiana desses professores. 

A pesquisa perpassou diversas etapas, no decorrer das quais realizou-se a coleta de 

dados. Principiou com observações da prática pedagógica dos sujeitos e a realização de 

entrevistas iniciais, prosseguiu no contexto de um processo de formação continuada 

docente semipresencial (na modalidade de Curso de Extensão), transitou para o 

cenário em que os professores promoveram dinâmicas de aprendizagem usando 

tecnologias e finalizou com a realização de uma entrevista, quase dois anos após a 

conclusão do Curso. Ao longo dessas etapas foram utilizados diferentes instrumentos 

de coleta de dados, tais como questionários, entrevistas, observações em sala de aula, 

análise de documentos, gravações em vídeos de práticas pedagógicas pautadas no uso 

de tecnologias, entre outras. 

A análise dos dados coletados evidenciou processos diversos que perpassam a 

apropriação de conhecimentos pedagógico-tecnológicos em matemática pelo 

professor, dentre os quais o modo como esse professor promove novas práticas 

pedagógicas de sala de aula, práticas essas pautadas no uso de tecnologias. 
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2. PROCESSOS QUE PERPASSAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM TECNOLOGIAS 
IMPLEMENTADAS PELO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Discutindo o impacto das tecnologias na escola Kenski (2003) comenta que o domínio 

desses recursos pelo professor 

pode garantir-lhe segurança para, com conhecimento de causa, 
sobreporem-se às imposições dos programas e projetos tecnológicos 
que não tenham a necessária qualidade educativa. Criticamente, os 
professores vão poder aceitá-las ou rejeitá-las em suas práticas 
docentes, tirando o melhor proveito dessas ferramentas para auxiliar 
o ensino no momento adequado (KENSKI, 2003, p.50). 

 

No âmbito do processo de formação continuada docente analisado buscou-se 

compreender o processo de apropriação de conhecimentos pedagógico-tecnológicos 

em matemática, olhando o modo como os professores vivenciaram tais conhecimentos 

na prática pedagógica de sala de aula, ou seja, analisando a forma como promovem 

dinâmicas de aprendizagem usando tecnologias. 

A análise pautou-se nos registros obtidos no processo de implementação de uma nova 

prática pedagógica por alguns dos sujeitos colaboradores da pesquisa. Nesse texto são 

analisadas duas práticas pedagógicas com tecnologias, por meio das quais conceitos 

matemáticos foram abordados. Tais práticas foram promovidas paralelamente às 

atividades finais do Curso de Extensão. 

Os dados apreendidos nesses contextos evidenciam o modo como os professores 

vivenciaram os conhecimentos pedagógico-tecnológicos em matemática na prática 

pedagógica, isto é, como experimentam uma nova prática com tecnologia e quais 

aspectos permearam essas práticas. 

Apresentamos primeiramente a implementação da prática pedagógica com 

tecnologias desenvolvida em uma escola pública que será denotada escola C. Essa 

atividade foi desenvolvida por uma professora que aqui será nominada Profa. Marina.  

Marina desenvolveu uma prática pedagógica utilizando tecnologias com três turmas 

em que ela é docente, sendo duas do 1º ano do ensino médio e uma do 2º ano. A 

análise procedeu-se sobre a prática promovida com alunos do 1º ano do ensino médio 
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da Escola C. Nessa aula, realizada no laboratório de informática da escola C, Marina 

abordou o tema “funções polinomiais de 1º e 2º graus”. Primeiramente retomou 

diversos conceitos e propriedades, recorrendo a representações gráficas na lousa, e 

apresentou exemplos de aplicação do conteúdo, visto que a aula foi planejada com o 

propósito de fechar a unidade de trabalho sobre esse tema, constituindo-se numa 

revisão do conteúdo. O texto seguinte é um recorte plano de trabalho da aula e traz 

uma síntese das atividades desenvolvidas pelos alunos, para as quais utilizaram o 

software Graphmatica. 

Excerto 1 

Portfólio Individual: Marina – Atividades Matemáticas Desenvolvidas por Marina 

2. ESCOLA ESTADUAL ... [ESCOLA C] 

3. Profa: Marina 

4. Trabalho de Matemática  

1- Em cada função do 1° grau, determine: f é crescente ou decrescente, coeficiente 
linear ou valor que toca o eixo y, raiz da função 

a) y = x/2 + 4 

b) ..... 

Em seguida analisamos na função do 2º grau, revisando os seguintes conteúdos: 

5. concavidade, zeros ou raízes da função, valores em que a curva toca o eixo x, 
vértice, valor onde a curva troca de sentido, máximo ou mínimo e seu valor, valor em 
que a curva toca o eixo y, valor de c. 

EXERCÍCIOS 

6. 2- Em cada função do 2º grau, determine: concavidade, raízes da função, vértice, 
valor que toca o eixo y, máximo ou mínimo, qual? 

a) y = - 2x2 + 5x – 2 

b) ... 

7. Postada em 25/11/2007 

 

Analisando o modo como a docente Marina encaminhou sua prática pedagógica com 

tecnologias (estudo de funções com o software Graphmática) e a forma como ela 

conduz a prática cotidiana, algumas similaridades foram identificadas.  Notou-se que 

essa professora procede de modo similar no desenvolvimento de sua prática em sala 

de aula e na implementação de práticas pautadas no uso de tecnologias. Ela utilizou os 
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encaminhamentos didático-pedagógicos da aula clássica, ou seja, realizou explicações 

iniciais e sistematizou anotações na lousa, explicou as funcionalidades do software e, 

em seguida, distribuiu uma lista de atividades aos alunos, as quais foram desenvolvidas 

em duplas. Enquanto circulava entre os alunos, auxiliava-os na resolução das questões, 

recorrendo, muitas vezes à lousa, onde mostrava a solução trivial, assim como 

auxiliando os alunos nas dúvidas relativas ao uso do software. 

Esses aspectos sinalizam que o conhecimento didático da prática de sala de aula é 

tomado como ponto de partida na implementação de novas práticas com tecnologias, 

assim como evidencia o papel da cultura escolar na concretização de mudanças na 

prática docente. 

A docente Marina disponibilizou na ferramenta Portfólio do TelEduc as atividades 

matemáticas desenvolvidas nessas dinâmicas de aprendizagem, justificando a escolha 

do tema, os objetivos desse trabalho e, também, o modo como propôs cada atividade, 

conforme mostrado no depoimento seguinte. 

No ensino médio, na 1ª série, elaborei exercícios que fixassem as quatro 
funções: 1º grau, 2º grau, exponencial e logarítmica. Coloquei questões de 
simples aplicação de conteúdo e outras com exemplos aplicados a outras 
áreas do conhecimento. Meus objetivos nesta série eram de revisão do 
conteúdo, tendo em vista as recuperações próximas da data aplicada, 
visualização do que tínhamos estudado no papel, estimular a interpretação 
gráfica e fixar o conteúdo estudado como parte dos conteúdos para 
vestibular, objetivo principal do curso. (Marina, Mensagem postada no 
Portfólio Individual em 25/11/2007). 

Além das atividades sobre funções polinomiais ela propôs exercícios envolvendo 

funções exponenciais e logarítmicas, com ênfase na resolução de problemas, conforme 

exemplos apresentados no excerto seguinte. 

Excerto 2 

Portfólio Individual: Marina – Atividades Matemáticas Desenvolvidas com o software 
Graphmática 

8. ESCOLA ESTADUAL ... [ESCOLA C] 

9. Profa: Marina 

10. 1-Um comerciante gastou R$ 300,00 na compra de um lote de maçãs e cada maçã 
será vendida a R$ 2,00. Assim o lucro com a venda das maçãs será dado pela lei y = 2x – 
300. 

a) para que não haja lucro nem prejuízo, quantas maçãs precisarão serem 
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vendidas? 

b) Se não forem vendidas as maçãs, de quanto será o prejuízo? 

c) A partir de qual número de maçãs vendidas? 

d) o comerciante terá lucro? 

11. 2-... 

12. 3-.... 

13. 4-Na função y= 4x, responda: 

a) é crescente ou decrescente; 

b) toca o eixo y? em que valor? 

c)  toca o eixo x? 

14. 5-O número de bactérias de uma cultura, t horas após o início de certo 
experimento, é dado pela expressão N(t)= 1200.20,4t. Ou y=1200(2)(0,4x). Nessas 
condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38400 bactérias. 

15. 6-...  

16. 7-Na função y= log5 x, responda: 

a) é crescente ou decrescente 

b) toca o eixo x? em que valor? toca o eixo y? 

c) qual o valor de y para x= 125?  

17. Postada em 25/11/2007 

 

Analisando as atividades mostradas no excerto 2 verifica-se que Marina preocupou-se 

em contemplar a resolução de problemas em sua prática pedagógica com tecnologias. 

Essa característica do trabalho proposto ressalta o impacto dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) nas práticas promovidas pelos professores, visto que a 

resolução de problemas e o uso de tecnologias fazem parte das tendências do ensino 

preconizadas nesse documento. Do mesmo modo, segundo depoimento dessa 

docente, as tendências verificadas nos testes de avaliação da educação básica 

brasileira, como o Prova Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação do Rio Grande do 

Sul – SAERS, têm suscitado mudanças nas práticas pedagógicas na escola. Segundo ela, 

o fato da resolução de problemas e a análise de gráficos figurarem entre os itens 

apresentados nesses testes, essas tendências vêm sendo incorporadas às atividades 

propostas aos alunos. 
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Contudo, embora haja preocupação com a adaptação do ensino escolar às diretrizes 

instituídas pelos PCN na escola pública, nota-se que ainda não há uma cultura de uso 

das tecnologias, conforme afirma Kenski (2007), assim como de resolução de 

problemas e, com isso, predominam as abordagens baseadas em livros didáticos 

distribuídos aos professores, os quais têm norteado e delineado a prática docente 

escolar e o programa curricular. 

Ao conversar com Marina sobre o modo como havia planejado e desenvolvido as 

atividades matemáticas, procurando saber como ela entendia o papel da tecnologia no 

trabalho pedagógico desenvolvido e na aprendizagem matemática dos alunos, diversos 

aspectos foram destacados, conforme depoimento a seguir. 

Pesquisadora: Como você vê o papel da tecnologia, do software, nessas 
atividades? De que forma o Graphmática contribuiu na abordagem do tema 
funções e pode ter favorecido a aprendizagem dos seus alunos? 

Marina: Eu percebi que os alunos ficaram motivados pra fazer as 
atividades, porque é uma aula diferente. Eles saíram da sala animados pra 
ir para o laboratório e isso já torna a aula melhor, mais proveitosa pra eles. 
Assim, no começo eles ficaram perdidos, eles tinham bastante dúvida sobre 
o software, mas depois eles pegaram o jeito. Eu vejo assim, que o papel do 
software, no caso o Graphmática, foi uma forma de mostrar pra eles tudo 
aquilo que a gente viu na sala de aula, mostrar na prática coisas como 
coeficiente linear, concavidade, pontos de mínimo e máximo. E como eles 
puderam rever todas essas coisas, né, na tela do computador, eles fixaram 
melhor esse conteúdo, aprendendo melhor (Entrevista, outubro de 2007). 

 

Para essa professora, o uso de tecnologias na prática docente em matemática torna a 

abordagem diferente e, esse aspecto contribui para motivar os alunos, fazendo com 

que se interessem mais pela aula. Assinala, também, que as tecnologias permitem ao 

aluno aprender os conceitos matemáticos a partir da sua representação gráfica, visto 

que ele precisa identificá-los nas representações exibidas na tela do computador. 

Assim, para essa professora a implementação de uma nova prática caracteriza-se como 

uma inovação metodológica em termos da prática docente, bem como evidenciam o 

impacto na prática formativa vivida na cultura e prática dessa professora. Marina 

avaliou essa experiência de forma positiva, expressando em diferentes momentos e 

situações sua satisfação, realização pessoal e profissional, por sentir-se capaz e ousar 

experimentar uma nova prática, na qual as tecnologias fizeram-se presentes. 
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A aplicação do software Graphmática em minhas aulas teve inúmeros 
pontos positivos. Entre eles posso destacar: realização pessoal; respeito; 
expressões de prazer por parte dos alunos; clareza nas interpretações; 
demonstrações de entendimento do que tínhamos estudado em aula (até 
por parte daqueles que em provas escritas não tinham mostrado resultados 
positivos); interesse; atenção; familiaridade com a informática (é o dia-a-dia 
deles, o mundo deles); interação professor-aluno, aluno-professor; troca de 
experiências; investigação além da prevista em sala; interdisciplinaridade; 
rapidez na troca de informações; as notas da avaliação proposta. (Marina, 
Mensagem postada no Portfólio Individual em 25/11/2007). 

 
Para ela o uso de tecnologias na abordagem de conteúdos curriculares da matemática 

privilegia dimensões da prática docente relacionadas à realização profissional, 

valorização da atividade docente, fortalecimento da relação professoraluno e 

ampliação das possibilidades de investigação e discussão matemática, entre outros. 

Sobre isso entende-se que o fato do processo formativo implementado com esses 

docentes ter sido planejado a partir da realidade deles, das suas necessidades, bem 

como ter sido realizado no contexto da prática (no lócus do trabalho do professor), 

focando conteúdos específicos da área de conhecimento e curriculares das séries que 

lecionam, favoreceu o envolvimento deles nas atividades e a implementação de novas 

práticas pedagógicas pautadas no uso de tecnologias. 

Em outras palavras, tal como propõem Santos (2008) e Simião (2006), promover 

formação docente contextualizada pode ser um caminho de favorecer o 

desenvolvimento profissional do professor em consonância com a sua realidade, 

prioridades e interesses e, portanto, pode desencadear mudanças na prática 

pedagógica de sala de aula. Além disso, a apropriação de conhecimentos de uso 

pedagógico das tecnologias favorece a participação social do professor em novos 

contextos e em diferentes situações. 

 (14:31:45) Marina fala para Todos: Nas minhas aulas ultimamente o 
coletivo está mais ou menos assim: aluno-professor-lápis-papel-fala-
GRAPHMÁTICA e, estou vivendo uma realidade muito diferente de antes e, 
MUITO MELHOR (Marina, Chat de 17/11/2007). 

 
Por outro lado, o modo como Marina promoveu a nova prática com tecnologias reflete 

suas preconcepções sobre o papel das tecnologias no ensino de matemática, pois 

essas atividades foram desenvolvidas para “fixar” o conteúdo estudado em sala de 
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aula, servindo como uma revisão à prova que seria realizada em seguida. Esse aspecto 

sinaliza que mudanças em termos da cultura e da prática docente escolar demandam 

tempo e práticas formativas diferenciadas, as quais possam favorecer mudanças no 

contexto da escola pública no que se refere ao uso de tecnologias. 

A outra prática apresentada nesse texto foi também desenvolvida na escola C, com 

uma classe de alunos do 3ª ano do ensino médio. A professora responsável pela 

atividade será aqui chamada Débora. 

A professora Débora promoveu dinâmicas de aprendizagem usando tecnologias, nas 

quais utilizou os softwares MuPAD e Wingeom. Na primeira atividade, com o MuPAD, 

foram desenvolvidas questões sobre polinômios, tais como valor numérico, soma e 

diferença de polinômios e representação gráfica em duas e três dimensões de vários 

tipos de funções. Já o trabalho desenvolvido com o software Wingeom consistiu no 

desenvolvimento de um projeto em que foram abordados conteúdos de geometria 

espacial. Primeiramente, Débora propôs algumas atividades envolvendo sólidos 

geométricos. Além disso, no final de 2007 a docente Débora desenvolveu um trabalho 

educativo usando tecnologias informáticas com os alunos da terceira série do ensino 

médio, estudantes esses em recuperação. Nesse trabalho, o qual se constituiu na 

avaliação final da disciplina de matemática, os alunos, distribuídos em grupos, 

elaboraram atividades envolvendo conceitos diversos de geometria espacial e usaram 

o software Wingeom. O excerto seguinte expõe uma atividade matemática elaborada 

por um dos grupos de alunos, que aborda noções espaciais como volume, capacidade 

volumétrica máxima, razão entre volumes, definição de cone reto, esfera etc. 

Excerto 3 

18. Atividade de Geometria Espacial Elaborada pelo Grupo 6 – Profa. Débora 

19. ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM O SOFTWARE WINGEOM 

Num recipiente cônico de raio 3, completamente cheio com água, foi introduzida uma 
esfera maciça como mostra a figura. 

a) Qual é o raio da Esfera? 

R: O raio da esfera se mede de D a F como observa-se na figura  
(linear/segmento ou face/enter), df= 2,07900cm. 
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a) Qual o volume de água que permaneceu no cone? 

R: O volume do cone é igual a 75,39 cm³.  
O volume da esfera é de 37,64 cm³. 

Para encontrar o volume de água que permaneceu 
no cone (ãac^2*ba/3-4/3ãdf^3), calculamos o  
volume do cone menos o volume da esfera o que resultou em 37,75cm³. 

20.  

21. Alunos da Escola C – 3º Ano – 2007 

  

A maneira como a atividade está apresentada evidencia traços da abordagem 

convencional de sala de aula mescladas ao uso dos recursos e da linguagem simbólica 

do Wingeom, indícios esses que sinalizam a coexistência de movimentos de mudança e 

resistência nos processos educativos e na implementação de novas práticas. Dito de 

outro modo, embora haja iniciativa à implementação de modificações na prática 

docente, os procedimentos pedagógicos da aula clássica estão impregnados na prática 

do professor, definindo o seu perfil profissional e, portanto, condicionando o processo 

de desenvolvimento profissional. Esses aspectos corroboram o papel da cultura escolar 

nas práticas promovidas pelo professor, consonante Dayrell (1996).  

Da mesma forma, sinalizam que o conhecimento do professor sobre modos de 

conduzir a prática de sala de aula constitui-se numa dinâmica, tal como preconiza 

Kosik (2002), na qual tomam lugar os conhecimentos e concepções prévias, as 

condições de trabalho e fatores internos e externos que pressionam o professor. 

Assim, é importante que as ações formativas valorizem o conhecimento do professor e 

seus modos de conduzir a prática pedagógica, pois esses fornecem subsídios para a 

implementação de novas práticas, de dinâmicas de aprendizagem diferenciadas.  

Ao conversar com Débora sobre as atividades desenvolvidas, questionei-a sobre a 

contribuição dessas na aprendizagem dos estudantes e da relevância do papel da 

tecnologia, no caso o software Wingeom, na realização de tais atividades. As 

considerações da docente a esse respeito são mostradas no depoimento abaixo 

Pesquisadora: Como você vê a contribuição das atividades elaboradas pelos 
alunos para a aprendizagem deles? De que forma a tecnologia, o Wingeom 
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contribuiu na abordagem dos conteúdos focados nas atividades de 
geometria espacial? 

Débora: Bom, eu acredito que a partir desta metodologia, destas 
atividades, os alunos puderam experimentar muitas formas de explorar os 
conteúdos de geometria espacial e eles tiveram contato com outras 
ferramentas, porque em sala de aula a gente fica só no quadro e giz, né. Foi 
muito legal porque eles tiveram que criar as atividades e também resolver e 
por isso eles se envolveram mais, eles pesquisavam e testavam as coisas no 
Wingeom e.... Eu vejo que eles aprenderam muito com isso tudo. Pra mim, 
eu vejo assim, que no Wingeom eles puderam ver na prática todos aqueles 
conteúdos que a gente viu na sala de aula e a Internet também ajudou 
muito eles nesse trabalho, porque eles pesquisaram bastante (Entrevista, 
dezembro de 2007). 

De acordo com Débora, o papel da tecnologia na abordagem de conteúdos 

matemáticos diz respeito à “aplicação prática”. A tecnologia favorece a interação do 

estudante com o conteúdo, visto que ele não está apenas limitado a ouvir explicações 

e resolver operações matemáticas implícitas nas listas de exercícios dos livros 

didáticos, mas sim, ele é mobilizado a pensar sobre os conteúdos, pesquisar, fazer 

experimentações matemáticas, testar conjecturas etc. 

Os encaminhamentos propostos pelas docentes citadas nesse texto refletem suas 

preconcepções sobre o papel das tecnologias no ensino de matemática, assim como 

sinalizam que mudanças em termos da prática docente demandam tempo, ações 

formativas diversas e colaboração dos diversos segmentos da escola. Contudo, 

considera-se que essas iniciativas, de um modo geral, constituem um avanço 

pedagógico para esses professores, pois foi uma forma de vivenciar a tecnologia na 

prática de sala de aula e não apenas no contexto de atividades formativas. E mais, 

compreendo que essas iniciativas evidenciam os reflexos da prática formativa na 

prática desses professores, sinalizando mudanças em termos da cultura docente.  

De acordo com a avaliação das docentes, essa dinâmica de aprendizagem significou 

um avanço, uma inovação na sua prática pedagógica, pois ela ousou propor uma aula 

diferente e sentiu-se capaz de mudar. Sobre isso Moretti (2007) e Costa (2004) 

preconizam que à medida que o docente envolve-se na elaboração de propostas de 

trabalho para a aula de matemática, ele reconstrói seu conhecimento sobre aquele 

conteúdo, ao tempo que experimenta novas práticas.  
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Notou-se que para as docentes Marina e Débora, o papel das tecnologias no ensino de 

matemática está relacionado à visualização, e motivação à aprendizagem, pois esses 

recursos propiciam aulas diferentes, estimulando o envolvimento do estudante com o 

trabalho educativo. Esse depoimento explicita a concepção acerca do papel 

educacional das tecnologias arraigada no âmbito da escola pública, ao mesmo tempo 

em que reforça a necessidade do professor vivenciar novas e distintas situações de uso 

das mesmas no ensino de matemática, corroborando as considerações de Bairral 

(2007) e Kenski (2007). Para esses autores, as ações formativas para uso pedagógico 

das tecnologias assumem importante papel na qualificação da prática docente e em 

favor da transformação da escola. 

Diante disso, considera-se pertinente e necessário ampliar as ações de formação 

continuada docente, para que os professores das distintas áreas do conhecimento 

possam vivenciar diversas e variadas formas de uso desses recursos, contemplando os 

conteúdos da área específica e as necessidades dessas áreas e do contexto escolar 

específico. É preciso, ainda, que todos os segmentos da escola sejam engajados nesse 

movimento, incluindo-se pais, funcionários, coordenação, direção e alunos, uma vez 

que todos precisam aceitar e apoiar mudanças na escola (DAYRELL, 1996). Tais 

iniciativas podem deflagrar mudanças na cultura docente e da escola. 

Além disso, os dados apreendidos no contexto das experiências práticas promovidas 

por alguns sujeitos da pesquisa ao longo do Curso sinalizam que as concepções prévias 

desses professores permearam o modo como elaboraram as atividades e os 

encaminhamentos pedagógicos das mesmas. 

A estrutura das atividades elaboradas por Marina e Andréia e as reflexões dessas 

professoras sobre o trabalho desenvolvido mostram que as concepções prévias dessas 

professoras permearam o processo de experimentar uma nova prática. Marina 

comenta “que o papel do software, no caso o Graphmática, foi uma forma de mostrar 

pra eles tudo aquilo que a gente viu na sala de aula, mostrar na prática coisas como 

coeficiente linear, concavidade, pontos de mínimo e máximo”. 

Em contrapartida, as atividades desenvolvidas por Débora, e alguns aspectos das 

atividades promovidas por Marina, contemplam a perspectiva assumida nas atividades 
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promovidas no Curso, evidenciando, assim o impacto da experiência vivida na 

implementação de uma nova prática e na cultura docente no âmbito das escolas 

envolvidas. 

Em síntese, visto que alguns sujeitos da pesquisa usaram as tecnologias na perspectiva 

das concepções manifestadas inicialmente e outros utilizaram-nas na perspectiva 

assumida nas atividades do Curso, considera-se que a implementação de novas 

práticas pelo professor é permeada, entre outras coisas, pelas preconcepções desse 

profissional acerca do papel das tecnologias no ensino de matemática, ressaltando a 

dialeticidade do processo de apropriação de conhecimentos pedagógico-tecnológicos 

em matemática pelos sujeitos da pesquisa, em harmonia com os princípios expostos 

em Kosik (2002). 

Outro aspecto evidenciado na implementação de uma nova prática diz respeito às 

mudanças no contexto da prática. Refletindo sobre essa questão após a realização de 

algumas aulas no laboratório, a docente Débora comentou algumas possibilidades 

relacionadas ao uso das tecnologias na aprendizagem matemática, sublinhando as 

mudanças propiciadas por esses recursos na abordagem de conteúdos matemáticos. 

22. O uso das TIC proporciona uma nova forma de pensar, de fazermos 
descobertas da teoria, colocarmos em prática conceitos teóricos na 
matemática, é uma pesquisa em movimento, por isso ainda nos assusta, ma 
devemos tentar. (Débora, Mensagem Postada no Portfólio Individual, 
08/11/07) 

A partir das práticas promovidas com tecnologias, Débora considera que as tecnologias 

propiciam uma aprendizagem mais dinâmica, pois estimula novas formas de pensar, 

favorece descobertas da teoria etc. E mesmo que essa iniciativa represente um 

desafio, o professor precisa ousar. 

Por último, analisando o desenvolvimento dessas experiências foi possível perceber o 

deslocamento do eixo da prática pedagógica, que na aula clássica centra-se na figura 

do professor e na aula pautada no uso de tecnologias alterna-se continuamente entre 

professor e aluno. Verifica-se, também, que houve maior interação entre docentes e 

discentes, que foi permeada por momentos de discussão e reflexão sobre formas de 

realizar representações gráficas e/ou geométricas, conjecturas sobre relações entre 

elementos constituintes dessas figuras, bem como dos conceitos matemáticos 
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presentes nas mesmas e os possíveis processos de desenvolvimento de tais atividades. 

Tal mudança reafirma as considerações de Ponte (2000) sobre as mudanças 

propiciadas na prática pedagógica em matemática pelo uso de tecnologias. 

Sobre as mudanças mobilizadas na escola no que se refere à incorporação de 

tecnologias na prática docente, Ponte (2000) comenta que a utilização fluente e 

qualificada das tecnologias em educação ocorre somente após um longo e complexo 

processo de apropriação, o qual abrange as dimensões pedagógica e tecnológica. 

Assim, baseando-se em Pérez Gómez (1998), considera-se que os processos de 

mudança identificados e analisados na pesquisa citada nesse texto mostraram que há 

uma interdependência entre as mudanças pessoais, profissionais e organizacionais 

deflagradas no cotidiano do professor. Com isso, considera-se que as práticas 

formativas, na perspectiva do desenvolvimento profissional docente, promovidas no 

âmbito da escola, precisam valorizar os conhecimentos da prática dos professores, 

pois esses são ampliados por meio da ressignificação das práticas produzidas e das 

interlocuções e interações entre os personagens do cenário escolar. 

Diante disso, entende-se que a concretização de tais mudanças se dá mediante a 

ampliação das ações formativas voltadas ao uso pedagógico das tecnologias, cujos 

objetivos e encaminhamentos precisam favorecer a superação de concepções 

limitadas sobre esses recursos, o desenvolvimento profissional docente e a 

modificação da cultura docente instituída nas escolas. Além disso, é preciso haver 

envolvimento dos diversos segmentos escolares nesse processo e comprometimento 

do professor. 

 Por fim, embora as concepções prévias dos professores sobre o papel das 

tecnologias tomaram lugar na implementação de novas práticas, mudanças no âmbito 

da dinâmica da aula foram percebidas. A partir dessas constatações e das 

considerações de Kosik (2002), depreende-se que o embate entre as preconcepções 

dos docentes e a concretização do uso das tecnologias na prática deflagra mudanças 

no modo como essa nova prática se constitui e nas relações e interlocuções que aí se 

estabelecem. 
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3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo traz como resultados compreensões e reflexões sobre a apropriação de 

conhecimentos pedagógico-tecnológicos, sinalizando que fatores estruturais da 

realidade escolar e da política da formação docente potenciam positiva ou 

negativamente as possibilidades de formação do professor da escola pública. 

Mostram, ainda, que a forma como os sujeitos da pesquisa concebem o papel das 

tecnologias no ensino de matemática, interfere no modo como vislumbram esses 

recursos na formação e prática docente. 

Analogamente, a análise sobre a apropriação de conhecimentos pedagógico-

tecnológicos em matemática no âmbito do Curso realizado, indicam que esse processo 

é influenciado pelas preconcepções dos professores sobre ensino, tecnologia e 

matemática, pelas suas experiências prévias com tecnologias, pelos conhecimentos 

didáticos da prática de sala de aula e, também, pelas condições estruturais da escola 

(como a ausência/presença de tecnologias). Esse conjunto de elementos interferem no 

modo como os professores pensam e concretizam o uso desses recursos, ao mesmo 

tempo em que potenciam ou restringem as possibilidades de uso desses recursos.  

No que se refere à implementação de práticas pedagógicas pautadas no uso de 

tecnologias na educação básica, o estudo mostrou que tais práticas constituem-se a 

partir de processos de naturezas diversas. A análise das práticas promovidas pelos 

professores colaboradores do referido estudo evidencia que essas práticas são 

atravessadas por processos diversos, tais como as preconcepções sobre ensino e 

acerca do papel da tecnologia no ensino de matemática. Além disso, essas práticas são 

potenciadas pelas condições da escola, incluindo o apoio e incentivo dos diversos 

segmentos escolares e por um projeto de informática educativa e, sobretudo, pelas 

experiências vivenciadas nos processos de formação continuada de professores. 

Os resultados da pesquisa sintetizada nesse artigo evidenciam que as experiências 

formativas vivenciadas pelos professores em processos de formação continuada 

deflagram movimentos de mudança na cultura e prática docente dos professores, visto 

que os conhecimentos pedagógico-tecnológicos em matemática se fazem presentes 

nas práticas sociais e profissionais desses sujeitos, ampliando as possibilidades de 
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interação e de desenvolvimento profissional, bem como contribuindo na constituição 

de uma cultura de informática educativa.  
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Abstract 

 

Los ambientes virtuales han demostrado su utilidad para la optimización de los procesos de 
aprendizaje académico. Igualmente, se constata que en dichos ambientes de realidad virtual, 
el aprendiz pone en marcha procesos aprendidos en la realidad física. 
Este proceso de generalización del aprendizaje es explicado por las teorías cognitivas de 
aprendizaje. El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de dichas teorías, articulándolas 
de forma ordenada y organizada. De esta forma se ofrece una panorámica del proceso de 
aprendizaje en ambientes reales y virtuales, de cómo dichos aprendizajes se generalizan de un 
ambiente a outro, y las razones teóricas que sustentan esta realidad. 
Se concluye afirmando que este traspaso de aprendizajes se debe a la presencia de elementos 
contextuales comunes en los dos ambientes. Este fenómeno es posible gracias a la existencia 
de un lenguaje simbólico. 
 

Keywords: Ambientes virtuales de aprendizaje, Teorías de aprendizaje, Generalización de los 
aprendizajes. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los nuevos recursos tecnológicos han aportado una nueva dimensión a los procesos 

formativos rompiendo las barreras espacio temporales. Un contexto mediado por 

artefactos tecnológicos que ha supuesto, no sólo, plantearse el concepto mismo de lo 

que supone aprender, sino también el proceso mismo por el que se generan los 

aprendizajes como fruto de la interacción entre los participantes. Nuevas demandas, 

hacen surgir nuevos planteamientos de formación que añaden, un poco más si cabe, 

un grado de complejidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje, 

entendido como proceso social, potencia al individuo, lo interroga, lo sitúa frente a los 

que le rodean y respecto a sí mismo, al tiempo que posibilita el desarrollo y el 
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aprendizaje de las personas y organizaciones. La comunicación se constituye, de este 

modo, en el acto central de la vida humana (Cortese, 2004). 

A partir de este marco de referencia, consideramos que no se puede entender el 

aprendizaje desde una perspectiva social y compartida, sin analizar las formas de 

relación entre los participantes, en una situación de colaboración en red, sea 

presencial o virtual. Comprender ambos procesos es esencial para entender cómo se 

genera el conocimiento en los procesos grupales o en redes institucionales. 

El siguiente trabajo puede considerarse un ensayo académico sobre las teorías del 

aprendizaje desde la perspectiva de la Psicología Cognitiva, teorías que pueden 

explicar cómo se aprende en la Realidad Virtual. Se trata de un ensayo en la medida 

que se trata de ofrecer un panorama general de teorías contrastadas en Psicología, de 

algunas propuestas e incluso de opiniones personales. Detrás de esta exposición 

subyace el deseo de comprender cómo la realidad física y la realidad virtual quedan 

vinculadas por un proceso de aprendizaje, aparentemente con características 

comunes. En este sentido, este documento también trata de fomentar la reflexión 

sobre el potencial explicativo de las teorías cognitivas sobre el aprendizaje en la 

Realidad Virtual, así como alentar un posible debate sobre la necesidad o no de un 

cambio paradigmático. 

En primer lugar, es necesario establecer una definición sobre qué es la Realidad 

Virtual. De esta forma, se puede define un marco común de comprensión. Aunque son 

múltiples las definiciones de Realidad Virtual, no obstante, es posible llegar a la 

conclusión de que este concepto hace referencia a una representación digitalizada de 

un sistema que es capaz de estimular a la persona para que tenga la sensación de 

encontrarse en un sistema representado o sistema original. 

Por su parte, los Mundos Virtuales (MV) pueden entenderse como el resultado de 

representar en Realidad Virtual (RV) un sistema social complejo. Es decir, que un MV 

es un espacio digital que representa un sistema real o imaginado. En este sentio, el MV 

es una simulación. Por otro lado, y desde esta perspectiva, los MV tienen un carácter 
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social. Esto implica que las plataformas donde se implementan los MV son 

principalmente multiusuario. 

Siguiendo con esta línea conceptual, se llega a la idea de Ambiente Multiusuario 

Virtual (AMV) que no es otra cosa que, tal como apunta Imperator (2009), espacios de 

alto nivel de simulación, interacción, creación y despempeño. 

De esta forma, este campo de trabajo implica establecer un acuerdo sobre tres 

conceptos básicos: Realidad Virtual, Mundo Virtual, y Ambientes Multiusuario 

Virtuales. 

2. APRENDIZAJE EN MUNDOS VIRTUALES 

Los MV han estado vinculados con el aprendizaje casi desde el inicio de su desarrollo. 

En este sentido, puede recordarse que Second Life (SL), uno de los MV más 

generalizados, desarrolló la plataforma de RV Teen Grid. Este MV está diseñado 

específicamente para la educación, dirigiéndose principalmente a los adolescentes. En 

este mismo sentido, SL afirma disponer de más de 300 instituciones universitarias 

subscritas a su servicio. Por tanto, la Educación y los MV mantienen una estrecha 

relación desde hace tiempo. 

En general, los estudios en MV y la Educación muestran que para generar aprendizajes 

en ambientes digitales, deben darse al menos tres elementos: 

- Presencial social: es decir, el percibirse y ser percibido en el contexto social dentro 
del ambiente virtualizado. En este sentido, la presencialidad en 3 Dimensiones 
supera las limitaciones que en ocasiones puede experimentarse en la enseñaza a 
distancia (Wang y Burton, 2012). 

- Presencia cognitiva: que puede entenderse como la necesidad de que realmente se 
produzca una construcción de conocimiento en el ambiente virtual. 

- Interacción: cuya acción es necesaria, aunque no suficiente para garantizar una 
auténtica acción educativa. 

Coincidimos con García (2003) cuando considera que la cultura es prioritariamente 

mediación social para la incorporación de esquemas de acción significativos para el 

grupo de referencia, por lo que es de vital importancia tener en consideración los 

sistemas de comunicación y las innovaciones comunicacionales, en el marco de un 

contexto globalizado y tecnológico. 
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Con relación a la interacción destaca la idea de “affordance” que procedente del 

campo de la ecología (Gibson, 1979), y que se ha aplicado en la última década a la 

tecnología en educación (Kirschner, 2002). Este término, que carece de traducción 

directa en castellano, aplicado a la tecnología en Educación, trata de explicar la 

capacidad que un artefacto (tecnológico o ambiente tecnológico) es capaz de impulsar 

el desarrollo de un comportamiento aprendido previamente. 

Este concepto tiene gran relación con algunas teorías de la Psicología Cognitiva que, 

como se verá a continuación, explican el proceso de despliegue de comportamientos 

específicos a partir de la interacción que el individuo establece con su medio. 

En resumen, los estudios revisados muestran que los MV son instrumentos eficientes 

de aprendizaje, y además, parece que existe un acuerdo en considerar que en los MV 

los roles docentes son similares a los roles experimentados en la realidad física 

(Marcelo, 2009). 

3. TEORÍAS PSICOCOGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

Dentro de los fundamentos teóricos que la Psicología Cognitiva ofrece para explicar el 

proceso de aprendizaje, existen algunas propuestas que pueden aplicarse 

satisfactoriamente al aprendizaje en MV. Sin embargo, estos mismos enfoques 

teóricos no cierran la totalidad de las posibilidades explicativas, impulsando la 

propuesta de nuevas cuestiones y preguntas de interés. 

Existe un amplio abanico de teorías que pueden argumentarse para explicar el 

aprendizaje en MV. Tal vez, la más nombrada es el constructivismo (Wang y Burton, 

2012), y junto con el constructivismo, vamos a citar la teoría de esquemas (De Vega, 

1984). 

La teoría constructivista analiza el proceso de aprendizaje desde un ámbito más social. 

Trata de explicar cómo la persona aprende como individuo social. Entendemos que el 

proceso formativo es por naturaleza un proceso comunicativo (Strittmater y otros, 

1996), de interacción social (Titone, 1986; Estebaranz, 1999) en el que el mensaje no 

se refiere únicamente a conocimientos teóricos o prácticos, sino también a 

sentimientos, actitudes, valores, etc., y que en estos momentos se desarrolla tanto 
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cara a cara como virtualmente, mediado por artefactos tecnológicos, que cada vez 

asemejan el mundo virtual con el real. 

 Por su parte, la teoría de esquemas ofrece una perspectiva más personalizada, 

centrándose en cómo la persona internamente, gestiona su conocimiento. En este 

sentido, el constructivismo tiene una perspectiva más social y la teoría de esquemas 

una visión más individual. 

 

3.1 Constructivismo 

El constructivismo, cuyo origen puede situarse en las teorías de Jean Piaget (1896-

1980) y de George Kelly (1905-1967) junto con las aportaciones de un sin fin de 

pensadores, investigadores y autores (ver Raskin, 2002). Ha marcado a varias 

generaciones de educadores e investigadores de la Educación por las consecuencias 

que tienen sus propuestas así como por el alcance de las mismas. Mantiene que el 

aprendizaje es un proceso de construcción de significados, que cobran sentido a partir 

de la experiencia personal del que aprende (Merriam, Caffarella y Baumgartner, 2007). 

El matiz se encuentra en el grado en el que el contexto influye en el proceso de 

aprendizaje. 

El potencial de esta teoría para explicar el aprendizaje en entornos virtuales ha sido 

tratado en diversas investigaciones (Seitzinger, 2006; Hargis, 2008). En general, estos 

estudios concluyen que el constructivismo es eficaz a la hora de explicar el proceso de 

aprendizaje en entornos virtuales, así como en enseñanza e-learning y enseñanza a 

distancia. 

A la luz de la teoría constructivista, el conocimiento que adquiere la persona es 

resultado de la interacción social. Cuando la persona habla con los demás, debate, 

escucha las opiniones de los otros, asume críticas y comentarios, etc., va matizando, 

depurando y dando forma a ese conocimiento que se integra en el cuerpo de 

conocimiento de la misma persona. 

Este proceso general, analizado eficientemente por el constructivismo, ha sido 

matizado por algunas teorías derivadas de la propia perspectiva constructivista. Entre 
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estas teorías derivadas se encuentra el llamado constructivismo comunal (Holmes, 

Tanguey, Fitz, Savage y Mehan, 2001). 

El constructivimo comunal indica que las personas en un entorno virtual, como puede 

ser un espacio de RV o la propia Internet, elaboran conceptos, producen 

informaciones, aportan procedimientos, expresan emociones y actitudes, etc. Estos 

“artefactos” u objetos de conocimiento son volcados a la sociedad, de forma que la 

cantidad de conocimiento del mismo grupo social, va aumentando paulatinamente 

gracias a estas aportaciones. Estudios recientes llegan a la conclusión de que  el 

constructivismo comunal es una teoría eficaz para comprender la gama de 

“affordance” que ofrece, por ejemplo, SL (Girvan y Savage, 2010). 

3.2 Teoría de esquemas 

Los esquemas se pueden entender como formas específicas de organizar las 

experiencias y los conocimientos que las personas van adquiriendo (Bartlett, 1932). En 

el que la organización del conocimiento es compatible con la idea de sistema. Una 

forma de pensamiento de alto nivel. Así, los esquemas estarían formados a su vez, por 

unidades más pequeñas, que podrían ser nodos de información o incluso sub-

esquemas más simples. 

Los esquemas son resultado de la abstracción simbólica que es capaz de generar la 

mente, cuando la persona es expuesta en su entorno, a sucesos similares de forma 

reiterada. 

Una consecuencia esta organización del conocimiento basada en unidades más simples 

producto de la abstracción simbólica, es la capacidad que tienen de actualizarse y por 

tanto aprender, a partir de nuevas exposiciones a eventos contextuales similares. 

Dentro de esta visión general se han desarrollado distintas aproximaciones específicas. 

Así, se cuenta con la teoría de frames o marcos (Minsky, 1975), la teoría de scripts o 

guiones, o la perspectiva proposicional entre otras. 

En la teoría de frames o marcos, éstos serían un tipo de esquema que trata de describir 

las categorías de los objetos. Se basa en la idea de que una representación abstracta 

debe contener aquellos  elementos esenciales que dan sentido al marco de referencia 

experimentado en la realidad. Es decir, que una determinada realidad queda 
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representada de forma abstracta cuando se genera un artefacto simbólico que incluyo 

los elementos (también simbólicos) que representan las partes esenciales que definen 

determinadamente a la realidad representada. 

Estos elementos o puntos básicos que se abstraen como parte consustancial del 

conjunto representado, pueden entenderse como si fuesen slots de un circuito 

electrónico.  

Los circuitos electrónicos incorporan huecos o slots que pueden ser ocupados por 

distintos mecanismos o bien pueden prepararse para que por ellos pase una cantidad 

determinada de corriente. En función de qué mecanismo se incorpore o qué cantidad 

de corriente eléctrica permitan pasar, el circuito electrónico adquirirá unas funciones u 

otras, servirá para una cosa o para otra. 

 

Dibujo 1. Elementos aislados, sin representación aparente  

 

 

 

Por ejemplo, en la siguiente imagen aparecen uno serie de figuras que parecen grapas 

(dibujo 1). Solamente con las que aparecen es difícil saber si el conjunto representa 

algo o no. Sin embargo, a medida que se añaden elementos, es decir, que se van 

rellenando los huecos o slots con unidades, se va vislumbrando que el conjunto 

conforma una figura geométrica conocida (dibujo 2). 
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Dibujo 2. Organización en forma de triangulo 

 

 

El resultado de este simple ejemplo puede generalizarse a situaciones más complejas, 

como representaciones en tres dimensiones, o sucesos de la vida cotidiana. 

En resumen, a partir del modelo de esquemas tipo marco es posible concluir que para 

que una persona identifique un entorno como perteneciente a una categoría, éste 

debe incluir una serie de elementos clave. Estos elementos se generan a partir de la 

experiencia de la reiterada exposición a eventos similares. 

Por tanto, los MV para ser eficaces en el aprendizaje, deben tener en cuenta qué 

elementos representan, de forma que la persona pueda usuaria del MV, puede 

identificar el entorno representado, y sea capaz de trasladar los aprendido en el 

entorno simulado a su contrapartida física (RF). 

Por otra parte, los esquemas de tipo srcripts o guiones permiten representar una 

rutina de acontecimientos. Se trata de una forma de organizar el conocimiento sobre 

los pasos que hay que seguir para realizar una acción compleja. Uno de los ejemplos 

clásicos es el conjunto de conductas que las personas ponen en marcha cuando llegan 

a un restaurante. Dependiendo de la categoría del restaurante, será apropiado o no 

poner en marcha algunas conductas o no. Por ejemplo, en restaurantes de alto 

prestigio y muy formales, lo apropiado es que el jefe de sala (maitre) asigne la mesa, 

mientras que en restaurantes más populares la asignación no es algo más flexible. 
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Por último, las teorías proposicionales, también conocidas como gramática de la 

historia (Mandler, 1967) son representaciones en forma de acción narrativa. Pueden 

representarse también como vínculos entre eventos y nodos, relacionándose así, con 

los mapas conceptuales. 

Tras esta revisión de las teorías con mayor trayectoria en Psicología del aprendizaje, 

hay que advertir que son muchas más las propuestas teóricas y enfoques que por 

distintas razones no se han tratado en estas páginas, una de ellas, quizás la más obvia 

es la necesidad de ser breves para no prolongar en exceso esta comunicación. Entre 

estas razones destaca también que, desde la perspectiva de los autores, algunas 

teorías recientes necesitan de un mayor recorrido empírico que garantice su valor 

explicativo real de los procesos educativos desarrollados en ambientes virtuales.  

A pesar de ello, no se quiere dejar pasar la oportunidad de exponer, aunque sea de 

forma testimonial, otras teorías de aprendizaje que en mayor o menor medida, 

pueden ser útiles a la hora de entender el proceso de generalización y traslación del 

aprendizaje, entre ambientes presenciales y virtuales: 

 Teorías sobre la memoria como los modelos de Atkinson-Shiffrin (1968), o el 
modelo de Baddeley (Baddeley y Hitch, 1974). Estas teorías han tenido un 
efecto destacable en el diseño instructivo, elemento básico tanto en la 
formación en MV con en ambientes físicos. 

 Teoría del aprendizaje transformativo (Taylor, 2008) ofrece una visión 
alternativa del proceso de apropiación en el aprendizaje, incluyendo el factor 
emotivo. 

 Teorías neuroeducativas. Basadas en el estudio del cerebro, estas teorías 
enlazan dos elementos separados durante décadas por los investigadores en 
Pedagogía (al contrario que la Psicología, que ha dedicado espacial atención a 
este aspecto) como es el elemento funcional de la educación frente a sustrato 
biológico que permite dicha funcionalidad. Hay que tener en cuenta que teorías 
cercanas a la neurociencia educativa o neureducación, tales como el 
conexionismo, el procesamiento distribuido en paralelo, y en general todos los 
enfoques que utilizan el cerebro como metáfora, tienen un origen similar 
dentro de la psicología cognitivista (Rumelhart, y McClelland, 1986). Aunque 
anteriormente ya se hizo referencia a Minsky (opus cit.) tal vez sea Seymour 
Papert (Sudáfrica, 1928) el personaje que dentro de la educación más ha 
representado estas propuestas teóricas 

 Conectivismo, como parte de las teorías del aprendizaje social, tiene sus 
antecedentes en las teorías de Vigotsky y de Bandura, encuadrándose por 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
560 

tanto, en el marco general de la Psicología Cogntivia expuesto a lo largo de 
estas páginas.  

 

4. CONCLUSIONES 

En función de la potencia explicativa de las teorías revisadas, es posible establecer un 

resumen, a modo de conclusión, del proceso de aprendizaje y acción de la persona 

dentro de un contexto de interacción. 

En primer lugar, es necesario destacar, aunque sea evidente, que las personas 

desarrollan su actividad (cognitiva y comportamental) dentro de un entorno específico. 

Estos entornos varían a lo largo de la jornada si bien, constituyen un catálogo 

relativamente estable para la inmensa mayoría de los individuos. 

A través de la reiterada exposición a entornos específicos y estables, éstos pasan a ser 

apropiados por las personas a través de elementos simbólicos abstractos y distintivos, 

generando espacios experimentados y almacenados en su memoria. Estos dos 

aspectos son bastante bien explicados y predichos por el constructivismo en cualquiera 

de sus versiones. 

Cuando una persona se encuentra expuesta a un contexto o entorno específico, el 

individuo trata de encontrar elementos que le indiquen a qué categoría pertenece el 

espacio donde se encuentra. Este proceso es comprensible desde el modelo de marcos 

o frames. 

Cuando la persona identifica dónde se encuentra, porque reconoce el sitio como 

perteneciente a una categoría conocida, el sujeto despliega el protocolo de 

comportamiento que ha aprendido para esa situación. La teoría de guiones o script 

describe bastante bien este proceso. 

Cada evento se convierte en un una experiencia que alimenta el proceso, y que 

permanece retenida en la persona (almacenada) en distintos formatos. Una posible 

forma de almacenamiento es la estructura en proposiciones narrativas.  

Todo este proceso de experimentación, identificación y despliegue es coherente con el 

aprendizaje situacional y la idea de affordance (ilustración 1). 

Ilustración 1. Resumen proceso de aprendizaje  
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A partir de este proceso general y de las explicaciones parciales aportadas por cada 

teoría, surgen algunas cuestiones interesantes sobre el aprendizaje en ambientes 

virtuales. Así, se ha comentado anteriormente que los roles desarrollados por los 

agentes en el aprendizaje en RV es similar a los roles en el aprendizaje en RF. Por 

tanto, es plausible suponer que el proceso de despliegue pueda darse en ambas 

realidades, generándose un resultado de aprendizaje independiente del entorno de 

adquisición. Dicho de otra forma, es posible suponer que lo aprendido en RV se 

despliega en RF y viceversa, sin impacto significativo. Esto supondría una superación 

de la dualidad Físico Vs Virtual. No obstante, esto no supondría una superación de la 

disyuntiva Cuerpo – Mente tal como podría entenderse desde la perspectiva de la 

Embodied Cognition. 

Si lo expuesto hasta el momento es cierto, ¿qué puede ocurrir si una persona aprende 

“cosas” contradictorias en función del ámbito (real – virtual) para un mismo contexto? 

Como hipótesis pueden aventurarse dos respuestas: 

1 Podría darse un efecto de diferenciación excesiva o “sobre-diferenciación”, es 
decir, una discriminación que incluyese como factor diferencial el ámbito de 
procedencia. 

2 O bien, que se produzca un efecto de “sobre-generalización” de forma que la 
persona pierda los referentes, de forma que no sepa qué hacer en diferentes 
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contextos, simplemente porque no sabe identificar el contexto donde se 
encuentra. 

Ante estas dos posibilidades, la más preocupante, en términos de socialización es la 

segunda hipótesis. La comprobación de ambas hipótesis, con estudios científicos, 

podría clarificar si el aprendizaje en RV-RF es intercambiable, más exigente en 

términos cognitivos (efecto de sobre-diferenciación) o bien una fuente de problemas 

de socialización (efecto de sobre-generalización). 
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Resumo 

O artigo apresenta um projeto de investigação que pretende analisar a relevância do papel dos 
líderes escolares (diretores escolares) no processo de integração educativa das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC) nas escolas Portuguesas. Pretende-se analisar, entre outras 
variáveis, a proficiência e índices de utilização das TIC apresentados pelos diretores escolares e 
em que medida estes se relacionam com a efectiva utilização das TIC pelos professores nas 
várias dimensões da actividade docente. Assume-se ainda como objetivo, identificar factores 
potenciadores da integração educativa das TIC na perspectiva dos diretores escolares em 
comparação com as opiniões dos professores. Como participantes no estudo pretende-se 
envolver todos os diretores de escolas do ensino básico e secundário e professores de todas as 
áreas disciplinares. 
 
Palavras-chave: Lideranças escolares, TIC, integração educativa das TIC, autoeficácia, 
professores, educação 

Abstrat 
This paper presents a research project who aims to purpose to analyze the relevance of the 
role of school leaders (principals) in the process of technologies integration in portuguese 
schools. We Intend to analyze, among other variables, the proficiency and ICT use levels by 
school principals comparing with the effective use of ICT by teachers in their professional 
practices. Another goal is to identify enhancers factors for educational ICT integration in the 
perspective of school principals comparing with the teachers perspectives. The aim is to 
involve as participants in the study, all school principals and teachers from all subject areas of 
portuguese basic and secondary public schools. 
 
Keywords: ICT, educational leaderships, educational ICT integration, education, self-efficacy, 
teachers and education.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 
O estudo em causa, a desenvolver no âmbito do doutoramento em educação na 

especialidade de tecnologias da informação e comunicação (TIC), integra-se no 

domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Educação, com foco 

na integração educativa das TIC nas práticas profissionais de docentes e diretores 

escolares, por se entender que este processo se apresenta determinante de uma plena 

mailto:jmpiedade@ie.ul.pt
mailto:nspedro@ie.ul.pt
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e efetiva adoção das TIC nos contextos escolares, o que em si, se asume, como fator 

determinante na ambicionada modernização das práticas de ensino e de 

aprendizagem e das dinâmicas de gestão da informação e de comunicação em 

contexto escolar. 

Com a realização deste estudo procura-se contribuir para responder à questão: qual a 

relevância associada ao papel dos diretores escolares no processo de integração 

educativa das TIC nas escolas portuguesas. 

 

2. LIDERANÇAS ESCOLARES E A INTEGRAÇÃO EDUCATIVA DAS TECNOLOGIAS 
A sociedade atual apresenta, como é natural, grandes desafios à escola e aos agentes 

educativos. A escola não pode ser alheia ao desenvolvimento da sociedade e aos 

desafios que esse desenvolvimento acarreta. Os órgãos de gestão das escolas, 

enquanto entidades com responsabilidade sobre todas as questões relacionadas com a 

definição das estratégias e planos de intervenção ao nível da gestão pedagógica, tem 

um papel preponderante nesse processo de adaptação organizacional das escolas à 

sociedade digital e consequentemente, no processo de integração educativa das 

tecnologias.  

Costa (2008) refere que um dos maiores constrangimentos à utilização das TIC na sala 

de aula situa-se ao nível do contexto e organização da própria escola e não ao nível 

dos alunos. Do mesmo modo alguns estudos recentes relacionam a problemática da 

gestão e da liderança escolar com a efetiva integração das tecnologias quer a nível 

curricular e pedagógico quer a nível da gestão e da comunicação institucional 

(Tondeur, van Keer, van Braak & Valck, 2008; Drent & Meelissen, 2008; Stuart, Mills & 

Remus, 2009). 

Segundo, Jacobsen e Hunter (2002), os líderes escolares estão sobre uma crescente 

pressão relacionada com a integração das tecnologias por parte da comunidade 

educativa. Consideram os mesmos autores que, embora a mudança implique um 

esforço conjunto de toda a comunidade educativa o papel dos líderes escolares é 

imprescindível. Os líderes escolares serão os responsáveis pela identificação e 

definição de estratégias de mudança que serão necessárias nos seus contextos 

educativos (Stuart, Mills & Remus, 2009).  
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Embora a organização da escola seja no todo importante, a liderança da escola é no 

seu interior um elemento crítico na integração da tecnologia na cultura da escola 

(Anderson & Dexter, 2000). Sweeney (2005), partilha da mesma opinião “ uma 

liderança eficaz é a componente mais crítica para garantir o sucesso na implementação 

de qualquer programa num ambiente educacional” (p.48). As ações e visões 

estratégicas dos líderes escolares têm grande impacto e podem influenciar a inovação 

educativa não apenas no panorama institucional mas igualmente sob uma perspetiva 

societal. 

Mulkeen (2000), num estudo realizado em escolas irlandesas refere que as práticas de 

utilização das TIC por parte dos líderes escolares, nomeadamente ao nível do email, 

parece exercer influência nas práticas de utilização dos restantes professores. O 

mesmo autor salienta ainda, como fator favorável a participação das escolas em 

projetos piloto inovadores e que esse grau de envolvimento se encontra muito ligado 

às lideranças escolares. 

Vários outros autores referem o papel dos líderes escolares, na liderança e na 

motivação de todos os agentes educativos da sua comunidade escolar para encetar as 

mudanças exigidas pela sociedade tecnológica e todas as suas implicações para a 

escola (Fullan, 1992,2001; Hayes, 2007;  OCDE 2001). 

Fullan (2001), apresenta cinco aspetos a considerar pela instituição escolar quando se 

perspetiva a integração das tecnologias, a saber: (i) conhecimento dos professores, (ii) 

profissionalismo da comunidade escolar, (iii) coerência e adequação dos programas, 

(iv) recursos técnicos, e em último lugar mas sem menor ordem de prioridade a (v) 

liderança. Pensamos que todos estes cinco aspetos se encontram em si mesmos direta 

e indiretamente, relacionados com liderança escolar, uma vez que, uma liderança com 

uma forte visão estratégia pode influenciar positivamente todos estes fatores. 

Tearle (2003) chamou à atenção, nos seus estudos, para o facto do contexto-escola 

como um todo desempenhar uma forte influência na utilização das TIC na sala de aula. 

Em particular, salientou o (i) apoio por parte dos órgãos de direção escolar e (ii) as 

perspetivas construtivistas acerca da aprendizagem, como exercendo um papel 

importante no incentivo à utilização das tecnologias. Na verdade, estudos recentes 
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relacionam a problemática da gestão e da liderança escolar com a efetiva integração 

das tecnologias, quer a nível curricular e pedagógico quer a nível da gestão e da 

comunicação institucional.  

O papel exercido pelos órgãos de gestão escolares foi particularmente assinalado por 

Daly, Pachler e Pelletier (2009). Estes autores referem especificamente como grande 

desafio o desenvolvimento junto das lideranças escolares de uma ‘visão’ apropriada 

das TIC no contexto escolar concreto. Palak e Walls (2009) acrescentam como 

importante para a integração tecnológica nas escolas a própria disponibilidade para as 

tecnologias apresentada pela escola (‘School readiness’ como havia já sido proposto 

pela BECTA, 2006), ou seja, o sentido favorecedor e a preocupação que a mesma 

evidencia relativamente ao processo, associando a este, o adequado apoio técnico. Os 

autores sinalizam ambos os elementos como fundamentais de instituir nos contextos 

escolares com vista a implementar e manter a utilização educativa das tecnologias em 

tais realidades.  

Em sentido semelhante, Younie (2006) e Wong e Li (2008) sublinham igualmente a 

importância assumida pelas direções escolares na integração educativa das 

tecnologias. Defendem estes autores, a necessidade de ver estimuladas e instituídas 

nas escolas lideranças transformacionais, um estilo de liderança que coloca a 

“emphasis on the commitments and capacities of organisational members (…) 

increasing the organisation’s capacity to innovate (and) adopting a commitment-

building strategy for school restructuring” (p.103). Como igualmente determinante do 

processo de inovação tecnológica, os mesmos autores sublinham ainda a importância 

que assume o clima escolar, o ambiente social vivido, e o grau em que o mesmo se 

revela favorável/desfavorável à integração tecnológica. 

Também Latchem (2006), defende que o processo de implementação das tecnologias 

nas escolas precisa ser estudado sob o ponto de vista dos diretores/ líderes, pois são 

estes os principais responsáveis por implementar as medidas capazes de garantir que a 

inovação tecnológica se irá difundir no ambiente escolar. 

Apesar da importância reconhecida, pela literatura de referência, dos líderes escolares 

no processo de integração das tecnologias nas escolas, os vários programas definidos 
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oficialmente a nível nacional, tendem a não contemplar ações concretamente 

direcionadas para diretores escolares, em particular, ações ao nível da formação em 

gestão e liderança com tecnologia e mecanismos de apoio e regulação do seu papel 

nesse processo. Nos últimos anos destacam-se apenas limitadas iniciativas de apoio e 

de formação ao nível de processos e procedimentos de gestão, sendo o projeto 

“Líderes Inovadores” (com o objetivo de promover nos líderes escolares competências 

inovadoras no âmbito da gestão escolar), iniciado em 2010 pela Microsoft Portugal em 

parceira com o ministério da educação, uma das iniciativas que de relevo se encontra 

no terreno.  

 

3. PROBLEMA E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO 
Coutinho (2011) refere que o problema de investigação tem como objetivo centrar a 

investigação num dado domínio e delimitar as fronteiras da investigação. Segunda a 

mesma autora, o problema de investigação serve de orientador à revisão da literatura, 

identificando e delimitando o campo teórico e fornecendo informação sobre os dados 

a recolher no campo empírico. 

A problemática de investigação do estudo enquadra-se dentro da temática da 

integração educativa das tecnologias, em particular ao nível do papel dos líderes 

escolares neste processo. De acordo com a literatura, os líderes escolares não só 

devem ter um papel ativo na definição das linhas orientadoras para a integração das 

tecnologias como devem liderar e regular de forma ativa esse processo. Neste 

pressuposto, achou-se pertinente estudar a relevância associada ao papel dos líderes 

escolares na integração das TIC nas escolas do ensino público Português.  

Num projeto de investigação, os objetivos assumidos devem permitir conhecer o que 

se pretende investigar e representam a operacionalização do problema ou questão de 

investigação a que se pretende responder. Nesse pressuposto definiram-se para o 

estudo em causa os seguintes objetivos: 

 Analisar as perspetivas e a visão estratégia dos órgãos de gestão das escolas do 
ensino básico e secundário nacional do setor público em relação à integração 
das TIC nas escolas; 

 Perceber o papel exercido pelos líderes escolares na promoção de iniciativas 
inovadoras nas suas escolas; 
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 Verificar o grau de proficiência na utilização das TIC apresentado pelos líderes 
escolares das escolas analisadas; 

 Analisar a relação entre o índice de utilização das TIC nas escolas estudadas e o 
grau de proficiência apresenta pelos seus líderes escolares; 

 Perceber o impacto de projetos de promoção de competências inovadoras para 
líderes escolar na utilização efetivas das TIC pelos docentes dessas escolas 

 Perspetivar um conjunto de linhas orientadoras que privilegiem a efetiva 
integração das tecnologias na escola; 

 Identificar necessidades de formação em TIC sinalizadas por parte líderes 
escolares. 

 

4. METODOLOGIA 
O estudo em causa, enquadra-se no paradigma de investigação pós-positivista 

(Creswell, 2010), assumindo dentro do mesmo uma natureza sobretudo descritiva, 

garantindo-se assim por parte do investigador uma postura objetiva e não 

intervencionista, orientando-se a ação para a procura e garantia de padrões 

adequados de validade, fidedignidade e fiabilidade dos dados obtidos e conclusões 

apresentadas (Creswell, 2003). 

Este estudo pode classificar-se ainda como uma investigação descrito-correlacional 

(Fortin, 2003), dado que se pretende com o mesmo colocar em relação vários 

construtos como por exemplo, a participação em projetos de desenvolvimento de 

competências inovadoras para líderes escolares e a utilização das TIC pelos docentes 

das suas escolas, ou a proficiência na utilização das TIC apresentada pelos líderes 

escolares  e a utilização das TIC pelos docentes das suas escolas,  procurando ainda 

analisar, reconhecer e descriminar fatores determinantes para o processo de 

integração das tecnologias. 

O mesmo integra uma metodologia de recolha e análise de dados de cariz quantitativo 

na medida em que se recorre a inquéritos por questionário e escalas de self-report 

como instrumentos de recolha de dados e a procedimentos quantitativos de análise 

dos mesmos.  

A escolha do questionário como instrumento de recolha de dados, deve-se ao facto de 

este, se apresentar como um método relativamente rápido e eficaz de obter 

informação de um número elevado de indivíduos (Vilela, 2009). A sua utilização é 
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adequada quando se pretende obter conhecimento sobre uma determinada 

população, as suas condições e modos de vida, os seus comportamentos, ou seus 

valores ou as suas opiniões (Quivy & Campenhoudt, 1992). 

 

4.1 Participantes 
Segundo Almeida e Freire (2008), um dos aspetos mais importantes a considerar no 

desenho de um projeto de investigação relaciona-se com o número e características 

dos sujeitos que irão participar estudo. Nesse pressuposto, os participantes do estudo 

serão diretores de escolas do ensino público em Portugal continental, e professores do 

ensino básico e secundário. 

Tendo por base o projeto de investigação e os objetivos definidos, pretende-se analisar 

dois grupos de líderes escolares: 

 Grupo A: diretores de órgãos de gestão de escolas ou agrupamento de escolas 
do ensino básico e secundário do setor público, selecionadas de forma 
aleatória em número equivalente ao grupo B de participantes. 

 Grupo B: diretores de órgãos de gestão de escolas ou agrupamento de escolas 
do ensino básico e secundário que participaram nas primeiras duas fase do 
projeto “Líderes inovadores” da Microsoft Portugal. Destes consideramos 
apenas o que tiveram classificação “Excelente‟, ou seja avaliação superior a 8,9 
valores, num total de 35 participantes. 

Dado que se pretende fazer uma análise comparativa entre escolas, proceder-se-á de 

modo a inquirir os docentes de todas as escolas selecionadas para participar no 

estudo, relativamente a i) práticas de utilização das TIC em contexto escolar e ii) 

perceção do impacto vivenciado na escola/agrupamento decorrente da 

implementação do plano de melhoria e desenvolvimento escolar desenvolvido pela 

direção. Pretende-se que o processo de aplicação e recolha dos questionários seja 

realizado totalmente online usando a aplicação google docs. 

 

4.2 Instrumentos 
Para realização do presente estudo serão desenvolvidos e/ ou utilizados os seguintes 

instrumentos: 

 Escala de utilização das TIC nas práticas de gestão pelos líderes escolares, a 
aplicar aos diretores escolares; 
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 Escala de proficiência na utilização das TIC ( Computer Self-Efficacy Scale, de 
Cassidy & Eachus, 2002), a aplicar aos diretores escolares; 

 Escala de utilização das TIC em contexto escolar, Measure Teacher´s Technology 
Use Scale, desenvolvida por Bebel, Russel e O´Dwyer (2004), a aplicar aos 
professores das várias escolas; 

 Questionário sobre fatores potenciadores e limitadores da integração educativa 
das TIC, a aplicar a todos os participantes; 

A Computer Self-Efficacy Scale foi desenvolvida por Cassidy e Eachus (2002). 

Cumprindo os pressupostos de aplicação da teoria de Bandura, os autores apresentam 

o instrumento como “domain-specific”. O instrumento é originalmente composto por 

30 itens, com 5 opções de resposta de formato tipo-likert (variando entre “Discordo 

totalmente” e “Concordo totalmente”).  

A Measure Teacher´s Tecnhology Use Scale, é proposta pelos autores como um 

instrumento multidimensional, que considera que a utilização das tecnologias por 

parte dos docentes não acontece de igual forma e com igual intensidade de diferentes 

domínios de atuação. A escala apresenta-se assim organizada em 7 dimensões de 

acordo com a figura1. 

Figura 1 – Dimensões e itens exemplo da Measure Teacher´s Tecnhology Use Scale 
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No processo de elaboração dos instrumentos de recolha de dados, surge a necessidade 

de avaliar a qualidade dos mesmos efetuando a sua validação. Nesse sentido, a escala 

de proficiência (Computer Self-Efficacy Scale) e a escala de utilização das TIC (Measure 

Teacher´s Technology Use Scale) foram validadas pelos autores em estudos anteriores 

(Piedade, 2010; Pedro, 2011), tendo apresentado índices de fiabilidade elevados. 

Relativamente à escala de utilização das TIC pelos diretores escolares, encontra-se 

neste momento em processo de validação por especialistas na área da gestão e 

administração escolar.  

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 
Este estudo pretende ser mais um contributo, ainda que com possíveis limitações, para 

a investigação no domínio das tecnologias da informação e comunicação na educação. 
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Os dados obtidos deverão permitir perceber qual a relevância da participação dos 

diretores escolares no processo de integração educativa das tecnologias, identificar 

necessidades de formação sentidas pelos líderes escolares e perceber a relação entre o 

grau de proficiência na utilização das TIC apresentado pelos líderes escolares e a 

utilização efetiva das TIC pelos docentes das suas escolas. De igual modo, pretende-se 

perceber qual o impacto de projetos ou programas de promoção de competências 

para diretores escolares na integração das TIC nas suas escolas e no desenvolvimento 

de iniciativas inovadoras. 
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Abstract 

 
This paper provides the implementation of international standards on teaching Information 
and Communication Technology (ICT) subjects in upper secondary schools   
 in Albania. Two-stage process and the historical overview of actual implementations of ICT 
subjects are first introduced. The first stage answers whether proper curricula are chosen and 
implemented. The second stage outlines how the introduction is evaluated, after 10 years that 
ICT subjects are presented in 7th, 8th and 9th grade curricula.   
 Implementation of ICT subjects in high performing countries in this field is examined. Some 
countries with similar social-economic and political conditions are analyzed.  
Also a clear lack for earlier implementation of ICT knowledge is evidenced. 
 
 
 
1. INTRODUCING 
Albanian educational system is one of the systems relatively delayed in Europe for the 

treatment of the information technology. Especially in pre-university system has and 

has had difficulties in the implementation of subjects on information and 

communication technology. In the late 80’s and early 90’s can really be talked about 

the first ideas of the treatment of these subjects in 8-year schools (at that time). So, 

the beginning of the implementation of information and communication subjects is 

related to the political transition period of Albania. 

Albanian educational system is one of the most mined structures during political and 

social economical transition in Albania. 

Although the rate of illiteracy is obviously reduced, it should be further improved the 

educational level regarding to European and global standards and should be reduced 

the problematic scale in educational system, particularly in rural areas. Although the 

focus of this study will be the problem of implementing information technology 

subjects, it might be of interest the general contest of pre-university (9-year) 

mailto:gberati@hotmail.com
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educational system. In this paper we will try to give a historical chronology over the 

situation and the problems of Albanian pre-university educational system and will 

present the input method of subjects over information and communication technology 

or computer science and the challenges of this process. A chronological study of 

educational system over years would be very useful to highlight the advantages and 

disadvantages of 9-year educational system in general and the advantages and 

disadvantages of current implementation of information and communication 

technology subjects in Albania. 

 

2. A GENERAL HISTORY ON THE ALBANIAN EDUCATIONAL SYSTEM  
Albanians, historically, consider education a valuable inheritance. Following the 

tradition of previous generations, not just in years but centuries too education 

continues to be one of the fundamental values of Albanian society and one of the keys 

of its future. The first Albanian school is officially known that of 8 March 1887 but the 

roots and its truth exist earlier. Since that time till now in the history of Albanian 

education are marked many significant facts that prove the desire and educational 

achievements as well as evidenced famous personalities whose attempts are focused 

on the enrichment of Albanians mind and on the perfection of Albanians values.  

In the Albanian Republic, for decades 7 March is celebrated as the National Day of 

Teachers’. In fact the first documents written in Albanian belong to XV century. The 

oldest book in Albanian is “Meshari” of Gjon Buzuk published in 1555. The rich 

language and its relatively stable spelling show that this document is based on an 

earlier tradition of Albanian writing. The Ottoman dominion brought an economical, 

cultural and educational backwardness. However clerics who loved education 

organized the illegal teaching of Albanian into houses, churches, mosques and 

orthotics churches. In XVII-XVIII centuries developed the construction of medrese and 

Islamic schools where the main place occupied Islamic learning, but there were given 

even some scientific knowledge. In that time many schools were opened even by the 

orthodox clerk in which the lesson was given in Greek. In 1950 the Academy of 

Voskopoja was created, which has become an important center, with European 

dimensions for the cultural development and didactic thought. During the Albanian 
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National Renaissance era the attempts to develop education had significant increase. 

The Albanian League of Prizren (1878-1881) drew up the program for the official 

recognition of Albanian language and Albanian schools. It was assigned a common 

alphabet. Later many other school texts were published for Albanian schools. The first 

Albanian classroom with clear national physiognomy, with democratic character, 

common for boys and girls of all social societies and different beliefs. In 1909 the first 

high school of national education was opened “The Normal School” of Elbasan which 

served to prepare elementary school teachers. The Declaration of Independence in 

1912 for the first time in the history of Albania, education and Albanian schools 

organized and led by the National Government, throwing in this way the initial basis of 

Albanian education legislation.  

In the following years are many attempts for the organization of the legal state and for 

the introduction of the west European legislation. These years are characterized by 

stability of education, the consolidation of compulsory primary schools (5 years in the 

city) and (6 years in the villages) and the creation of the full system of secondary 

education.  

In 1946 it was approved the first educational reform which consisted in the creation of 

a new educational system build on socialist principles and in the fundamental 

transformation of ideological criteria, scientific and pedagogical education learning 

process on the basis of Marxist-Leninist ideology. It was determined the structure of 

general secondary school, whose duration was shortened from 13 to 11 years, 

concretely primary education became 4 years, the unique education 3 years and the 

secondary education was 4 years. Primary and later 7 year education was declared 

compulsory. School was considered equal for all, boys and girls from cities and villages. 

These reforms were further followed by the beginning of the fight against illiteracy.  

In 1946 the first high school in Albania was opened “The High Pedagogical Institute” in 

Tirana. In 1951 other high institutions were opened and in 1957 was opened the State 

University of Tirana. In 1963 the compulsory education passed from 7 years to 8 years 

and the general was extended to 12 years. Studying plans and programs made 

significant changes to strengthen the ideological contents. It was also given 
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importance to the education of the new communist generation. In 1970 the Institute 

of Pedagogical Studies (ISP) was established, today known as the Institute of Curricula 

and Training or (ICT). In the 1990s attempts were made to modernize the teaching 

plans and programs of pre-university education in the spirit of changes made 

internationally. As a result of this, work was mainly concentrated in the exact science 

subjects, concretely efforts were made to modernize the methods of teaching these 

subjects. In some of them, changes were preceded by conclusions of a national 

character.  

 
3. NEW HISTORY OF EDUCATION.  
Actually, the basic education or the so called compulsory education in Albania is 9 

years. All children aged 6-16 must attend the elementary schooling. Parents have the 

right to choose between public schools, where education is offered free of charge and 

the licensed private schools where education is offered against a payment. Children 

are obligated to start school at age 6. There is no exceptional criterion for entering the 

first class of basic education, except for very special cases where the child appears with 

a very poor development.  

The 9 year education began its implementation in 2003 and is divided into two cycles: 

primary cycle which covers the I-V classes while secondary cycle covers the VI-IX 

classes’. In the primary cycle all the subjects are conducted by a single teacher. 

Exceptions are for the fourth and fifth classes, for which, schools according to their 

possibilities use specific teachers for native languages, mathematics, natural sciences, 

foreign languages, arts and physical education. In the secondary cycle education is 

carried by different teachers according to fields and certain profiles.  

Basic education tends to develop intellectual, creative, practice and physical abilities of 

students, to develop their personality and to provide them with the basic elements of 

general culture and civil education.  

The beginning and end of school year, the number of teaching weeks, holidays and 

exams determine the structure of the school year. The teaching plan is basic national 

document   drafted by the Ministry of Education and has a normative character for all 

basic education schools.  
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For each school year subjects and the amount of weekly and annually hours for each 

subject are listed.  

The required subjects in the 9 years education system are: native language, foreign 

language, history, knowledge of the nature, geography, mathematics, physics, 

chemistry, biology, social education, physical education, music and visual education, 

informatics. The second foreign language is offered as optional subject. New, in the 

curriculum of basic education are the extracurricular activity hours with one hour a 

week for the primary cycle and two hours for the second. During the years 2007-2009 

it was applied a successful reform in the basic education related to school-based 

curricula where concerned to appropriate instructions of the Ministry of Education and 

Science (MES) of 2007 15% of the hours of each subject of basic education should be 

managed by the school and teachers together holding various curricular projects with 

students of a class or different classes12. This amount of hours should support the 

interest and real needs of children and now in many schools the practice of curricular 

project implementation is present. This reform initiated the first step of the curricular 

management as basic education schools have their curricular part to implement. The 

subject program is a nominative document which is drafted with the custom of The 

Ministry of Education, taking into account the curriculum. Part of the curriculum are 

the general objectives of the subject according to subject lines, guidelines for teaching, 

student assessment, recommendations for scheduling along the lines and 

implementation issues of free hours, instruction for teaching tools. Each subject 

program is accompanied with curricular guide for teachers.  

 13 

 

 

                                                      
12  [Source: Ministry of Labor and Social Affairs– department of statistics] 

 

13  http://www.daiict.ac.in/daiict/academics/ug.html 

 

http://www.daiict.ac.in/daiict/academics/ug.html
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4. HISTORY OF INTRODUCING INFORMATION, TECHNOLOGY AND COMMUNICATION 
IN ALBANIA AND ICT EDUCATION.  

 
4.1 Albanian Business and ICT  
 
In this part, an online survey was conducted for the ICT usage in Albanian Businesses 
done for study reasons. I tried to use those data to create an idea about history of 
introducing ICT in Albanian businesses. The aim of this online survey was to identify 
how much the businesses are using Information technology and what the trend for the 
future in this field is. In which scale was the demand from industry for ICT education.  
 

Figure 1: Businesses that have ICT in years 1999, 2005, 2010 
 

 
 
Figure 1 shows in percentage the level of completed surveys from the contracted ones. 

As it is shown 26% of the big businesses contacted have completed the online survey 

and just 7% of the small and medium businesses14. Even though the number of 

companies who took the survey was low, it can be used to gain some understanding of 

the situation of Albanian ICT usage15.  

                                                      
14  Global Information Technology Report 2009-2010, Report 2010-2011 

 

 

15  [Baci, Zoto, Hakrama, 2010] 
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In Albania computers first came into place in 1971. In year 1980, in Tirana was built 

first urban network of computers as a “system mixed of government and academic”. 

Deep political, economic and social changes of the early 90s had a great impact on the 

education and scientific research in Albania.    

University education in Albania started in 1951 with creation of the Polytechnic 

Institute, transformed in the State University of Tirana in 1957. Brunch of Mathematics 

was created in Faculty of Natural Sciences. In year 1989 was created in Tirana 

University Brunch of Informatics. In 1991 the University of Tirana was split in two: − 

Polytechnic University of Tirana, composed by engineering faculties as Mechanical 

Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Geology and Minerals. In 2007 

two new faculties were created: Information Technology, and Mathematics and 

Physics Engineering. − University of Tirana composed by non-engineering faculties as 

Natural Sciences, Medicine, Law, Philology etc. 

After changes of 1991, university branches in other cities were upgraded to 

universities in Shkodra, Elbasani, Korca, Vlora, Gjirokastra, Durresi. Some of them have 

departments of IT, in Shkodra and Vlora diplomas of IT are given since 4 years.  

The increasing demand from business and industry for ICT specialists and the wide 

network of ICT educational high schools and universities, require a more qualitative 

and quantitative knowledge even in secondary schools.  

 

ICT Curricula in secondary schools over the years in Albania 

Before year 2000 subjects related were called Technological Knowledge  

 

Technological education program for the seventh grade, of upper secondary school 

from 2000-2007 was also general technology with very little ICT in it.  

 

After 2007 program for seventh grade included: 

-Identify some of the applicative programs in the Windows operating system 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
584 

-to identify the common functions of the most popular applicative programs and use 

them 

-to identify and choose some of the problems that raise up while working in the most 

used in windows applications 

-to be trained in the recognition and use of the keyboard, the main functions of its 

keys.  

-to be trained to use quickly the keyboard 

Technological education program for eighths grade, of upper secondary school from 

2007- In this grade the program aims to: 

-To provide sufficient knowledge information processing text program  

-To prepare students to use the computer for immediate and everyday needs 

-To provide sufficient knowledge for the recognition and use of processing programs of 

figure information.  

-To provide basic knowledge of collecting and processing of the information.  

-To create basis for further deepening of knowledge in the preparation of materials of 

the type text and table.  

-To be further trained in the use of mouse and keyboard 

 

General objectives  of curricula 

In informatics, in compulsory education (classes 7, 8, 9) it is intended that the student 

to be able to: 

-Know computer and be able to identify its main parts.  

-Know programs and be able to distinguish operative programs from those applicable.  

-know some rules of work in computer  

-identify some main functions of operative programs  

-to know some features of working with the most commonly used applicative 

programs  

-create, save, open, correct, move, manipulate, in some of the applicative programs of 

the windows operating system.  

-understand what is internet, how it is used and exploited.  
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-create, open and use e-mail.  

-gain a work culture to deepen knowledge independently in this area throughout life  

-be trained to use well the mouse and keyboard.  

 

Literature specifically includes: 

2007-2008, was introduced for the first time text book “Informatika 7” dhe 

“Informatika 8”   as teaching material for subject “Informatika” in upper secondary 

school, in grades 7, 8 with author called Federik Shalsi.  

2008-2009, the text books “Informatika 7”, “Informatika 8” dhe “Informatika 9”   was 

decided for grades 7, 8, 9 as a teaching material for subject “Informatika” in upper 

secondary school, in grades 7, 8 and 9 with the same author Federik Shalsi. (Curricula 

of three grades has significantly intersections) 

After the year 2009 text books and teaching material are selected with a standard 

procedure from teachers of informatics in school. So is a kind of competition for best 

book.  

Conclusion on this point is that the literature on information and communication 

technology for secondary schools has many deficits. 

Is missing issues such are:  

Economic, social and ethic aspects on using ICT 

Careers in ICT  

Database concepts etc  

Some thing is overdone such is:  

Pascal programming and/or C++ programming (9 grade) 

 

ICT teacher training  

"Teacher of Informatics" has only 3 year history. In some universities are opened 

professional and science master courses for preparing teachers of informatics and 

computer sciences. In this situation the teacher on duty in most cases are not qualified  
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Lack of qualification consists in the lack of in terms of professional or didactic absence. 

In these circumstances the ministry of education is providing courses with teachers of 

informatics.  

Currently, in the beginning of 2011 is developed a program for teacher training for 

subjects of ICT. Different teachers with different educational background, can 

participate this program, most of them are teachers of mathematics and physics.  

Only 20% of in service teachers of ICT in secondary schools are qualified 16 

ICT subjects in upper secondary schools by countries 

Let us see some other countries how they performed on ICT subject implementation in 

secondary schools.  

Country Year of starting Grade of starting Performing factor 

Australia 1988 Grade 7 HP  

Kenya 2005 Grade 11 LP 

Norway 1986 Grade 6 HP 

Philippine 2002 Grade 7 LP 

United Kingdom 1985 Grade 6 HP 

Austria 1985 Grade 7 HP 
17 
 
Australia 

In all of Australia, ICT is not a subject until the final two years of schooling, despite 

similar subjects being available before VCE or equivalent. In Victoria, children start ICT 

in Prep but are not reported upon until they are in Year 1. They undertake a wide 

range of activities using technology to learn in all curriculum areas. 

 

Kenya 

                                                      
16  Youth-Challenge.co.uk, ICT Youth Challenge 

 

 

17http://www.wikipedia.org/ 

 

 

http://www.youth-challenge.co.uk/
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In Kenya, ICT is not taught as a subject in primary school. It is taught as an added 

advantage to some schools. In high school, the ICT is an optional subject. In the 

university level students are offered several options to choose from. One may either 

take Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Computer 

Science, Bachelor of Business Information Technology or Bachelor of Science in 

Computing Technology. All these courses are inter-related in terms of course work but 

differ in the majors that a student wants to take or Master. 

 

Norway 

In Norway, ICT is a course which students can select for their second year of upper 

secondary school. From pre-school to Year 10, ICT is interwoven throughout the 

curriculum as part of the Essential Learning of Communication. 

 

Philippines 

Other countries, such as the Philippines, also have integrated ICT in their curriculum. 

As early as pre-elementary education in some schools, pupils are having their 

computer subjects. Other non-computer degree courses in tertiary also incorporated 

Computer Technology as part of their curriculum. 

 

United Kingdom 

In the United Kingdom, Information and Communication Technology (ICT) is a subject 

in education, and a part of the National Curriculum. Students are taught to use 

software such as office suites, desktop publishers; they are also taught about ICT 

theory, and how ICT can be used to solve problems. Computer programming is not 

taught at upper secondary level. 

Students also study the Data Protection Act, the Computer Misuse Act, and other legal 

and ethical issues related to ICT. 
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Many schools have specialist school status in technology and, more recently, in math 

and computing, and these schools champion the use of ICT to enhance teaching and 

learning.18 

                                                      
 (Viviane Reding, Member of the European Commission responsible for Information 

Society). 

 

"ICT4D Africa Scan”. http://open.bellanet.org/afscan/. This is a pilot site to experiment 

with a different way of presenting “who is doing what” in the area of ICT for 

Development (ICT4D) in Africa.  

 

 

“Gambia-UNESCO ICT Fellowship Center”. 2006. The Stockholm Challenge. 

http://www.stockholmchallenge.se/projectdata.asp?id=1&projectid=916. The purpose 

of this initiative is to bring ICT infrastructure to the door step of young people, 

particularly persons with disabilities.  

 

 

”Educational Technology Policy in Southern Africa”. 2001. IRDC. 

http://www.apc.org/books/ictpolsa/ch4/ch4-toc.htm. Chapter 4 in An Information 

Policy Handbook for Southern Africa, edited by Tina James. This chapter examines  

 

“ICTs in Education Options Paper”. July 16, 2005. Ministry of Education, Science, & 

Technology, Government of Kenya. 

http://ict.aed.org/kenya/ICT_in_Ed_options_paper_Kenya.pdf. The paper discusses 

ways in which ICTs can be leveraged to support and improve the delivery of quality 

education for all Kenyans.  

Souter, David et al. June 2005. “The Economic Impact of Telecommunications on Rural 

Livelihoods and Poverty Reduction”. DfID. 

http://www.telafrica.org/R8347/files/pdfs/FinalReport.pdf. The research reported in 

this document assesses the impact of the telephone on the lives of the rural poor in 

http://open.bellanet.org/afscan/
http://www.stockholmchallenge.se/projectdata.asp?id=1&projectid=916
http://www.apc.org/books/ictpolsa/ch4/ch4-toc.htm
http://ict.aed.org/kenya/ICT_in_Ed_options_paper_Kenya.pdf
http://www.telafrica.org/R8347/files/pdfs/FinalReport.pdf
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The cuuriculum in australia isn’t very old, but it express the goods that the students 

can take from the itc.the capability of learning  is not wide …it doesn’t include all parts 

of life…it include only five elements  Applying social and ethical protocols and practices 

when using ICT    Investigating with ICT    Creating with ICT    Communicating with ICT    

Managing and operating ICT.  

I think that the history in australia isnt so old than in England because in england it is 

used itc before.and so the curriculum in england has became richer and richer,it 

include all the parts of life,and the curriculum in england its is explained for evry step 

for evrything.all the student have opportunity to know the goods that came from itc. 

The england curriculum is old,it’s a big culture there for itc,the students and pupils 

have opportunity to know itc since primary school and to do it an important book to 

learn.as we can see the england curriculum . As we can see above the English 

curriculum, everything is described step by step, from its origins as the students get 

acquainted with the world of information and how to use, modify, adjust interfere 

with this information, methods and tools appropriate regulations genes educational 

technology policy development, particularly as it refers to the use of ICTs in schools. 

 

If we put an eye in norway curriculum i will compare it with australian curriculum,,i 

would say that they are in the same level,but a little more developed is the norway 

curriculum.that happened because the norway is an europian city and so it has the 

attend of europian schools like england or france or other west cities.the norway 

curriculum put the emphasis in the importance of itc,it is like mathematic or like the 

ability of reading and writing 

If we see the curriculum of albania and compare it with other cities and countries it 

isnt so good.we have a new culture in the world of itc.there are less than ten years 

that we are listening the word itc.the lessons for itc are include since the primary 

                                                                                                                                                            
three developing countries – in the state of Gujarat in India, in Mozambique and, in 

Tanzania .  
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school but they aren’t so good and so developmed.we have to do a lot of work if we 

want to be over europian counties because its so difficult to be like them.i think that in 

albania doesn’t exist the culture to accept the importance of itc,,also here in albania 

don’t exist professional teacher for itc. we still face a bitter reality that teachers of 

mathematics or language teacher gives ITC completed classes. if we compare the 

Albanian curriculum with that of other countries leaves much to be desired 

 

5. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 
Attention should be given to further research on pedagogy, to respond to 

developments in ICT industry. Model experiments should result in a full analysis of the 

contribution of ICT in educational outcomes, taking into account different learning 

styles, target groups, social and cultural contexts and sizes of groups. Practices to 

change the models need to be documented and studied to ensure the necessary and 

estimable information. 

In public schools there are standard books for 7th and 8th grade which are obligatory 

materials. There are different study materials which can be discussed for 9th grade 

There are no IT dictionaries for schools.  

There are no practical guides for practical classes in upper secondary school.  

Most successful performing countries are based in standards and solutions like 

Recommendations of UNESCO. But also these recommendations need to reconsidered 

in behalf of new developments in ICT fields.  

Successful examples from other countries are useful to be standardizes too.  

Proposed solutions will be based on High performing (HP) countries like: Austria, 

Finland, Sweden, Denmark and the UK ect. 

Average performing (AP): Germany, Ireland, France, Netherlands, Belgium and 

Luxembourg might have some similarities with our country in other aspects like expert 

efforts, government efforts 8some key factors) for optimal implementation of ICT.  

Future work on this research will be evidencing some optimal solution based on 

international standards about curricula, study materials, methodologies and other 

infrastructure elements for proposing to Albanian Educational system on teaching 

subjects of ICT.  
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TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y USO DE LAS TIC” 
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Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” 

ja_tano@yahoo.com.mx  

 
 Resumen 

 
Con el punto de partida de la formación inicial de los profesores de educación básica, 
requerimos en nuestro sistema educativo nacional, la formación continua que nos permita 
dilucidar que el proceso educativo es continuo y los resultados del aprendizaje tendrán la 
tendencia hacia la mejora continua. En la Reforma de Educación Básica 2011, se declara que: 
“difícilmente podríamos hablar de mejora de la educación sin atender el desarrollo profesional 
de los maestros”. 
Una de las competencias profesionales a desarrollar será el uso de las TIC, como una 
herramienta que posibilite la aplicación de estrategias de enseñanza y de aprendizaje basada 
en las habilidades digitales y con el uso adecuado de la tecnología de la información nos 
permitirá generar las condiciones para la creación de las comunidades de aprendizaje a través 
del aprendizaje colaborativo. 

Abstract 
 

With the starting point of the initial training of teachers in basic education, we require in our 
national education system, lifelong learning that allows us to clarify that the educational 
process is continuous and learning outcomes will tend towards continuous improvement. In 
the Basic Education Reform 2011, states that: “it would be difficult to talk about improving 
education without addressing the professional development of teachers”. 
One of the skills you develop will be the use of TIC as a tool to enable implementation of 
teaching strategies based learning and digital skills and appropriate use of information 
technology will allow us to create the conditions for creation of learning communities through 
collaborative learning. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer,  

les estamos robando el mañana.  

John Dewey 

 

Nos podemos percatar con estos movimientos recientes en nuestro sistema educativo 

nacional que hoy por hoy las TIC ocupan un lugar dentro de los pilares básicos de la 

sociedad, por lo que las autoridades han considerado integrar esta nueva cultura 

dentro de la Educación, en todos los niveles. 

mailto:ja_tano@yahoo.com.mx
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Nos hemos percatado desde nuestra experiencia docente que hay una lucha para la 

mejora de la calidad de la educación, obvio es que se requiere una eficiencia en la 

gestión y en la función de la necesidad de mayor trasparencia que se requiere en 

nuestro sistema de educación pública. 

Como menciona Inés Aguerrondo (2002), la discusión sobre la carrera docente es difícil 

porque significa en realidad discutir implícitamente todas las variables centrales que 

organizan la educación, esto es: el modelo de institución escolar a que se apunta, las 

definiciones centrales del papel del docente, la formación y la capacitación para el 

desarrollo profesional, los modelos de gestión de la educación en general y, también 

en particular, lo relativo al reclutamiento, el ingreso, el ascenso y el retiro del personal.  

Es necesario reconocer en la sistematicidad de las reformas de la formación docente 

para los maestros en servicio que no nos han permitido encararles desde la 

perspectiva holística. Por lo general, se ha tratado de llevar a la práctica estrategias 

apoyadas en perspectivas parciales, que en definitiva no han ayudado a solucionar el 

problema. 

Pero ¿qué son las TIC?  "Las tecnologías de la información y la comunicación no son 

ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Kofi Annan (2003), menciona, “se disponen de herramientas 

para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 

avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua”, en palabras concretas, 

son herramientas, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan 

y presentan información de la forma más variada; creando nuevos lenguajes y formas 

de representación, que permiten crear escenarios de aprendizaje, los cuales, deben 

conocer las instituciones educativas, en especial el profesor. 

El docente debe usar estas herramientas tanto para aprender y para enseñar, 

diseñando de manera adecuada dentro de su planificación las estrategias que 

permitan empleo de estas. Para este efecto, debe facilitarse a los profesores la 

adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les permitan integrar los 

medios didácticos  como contenidos, metodologías y  evaluación.  
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“En efecto, ningún medio es educativo hasta que no se "construye" 

pedagógicamente. No lo es el ordenador, ni la televisión, ni un reproductor 

de videocintas, ni un mapa, ni un libro... sin su recolocación en nuevas 

coordenadas, con arreglo a pautas reguladoras que inscriben en ellos una 

intencionalidad y una modalidad de aprovechamiento instructivas. La 

recolocación supone, bien elaborar materiales ad hoc (software para 

aprender un contenido curricular, un programa televisivo para ejercitar 

algún idioma extranjero, un manual para primaria, etc.), bien idear una 

guía que permita insertar en una estrategia didáctica, al servicio de 

objetivos concretos, productos de procedencia extraescolar (un gestor de 

bases de datos para apoyar pequeñas indagaciones, o registrar información 

de personajes históricos; una antología poética para estimular el gusto por 

la lectura de este género y apreciarlo como manifestación de un clima 

cultural, o para medir la métrica, etc.). Esta impronta es necesaria y no 

arbitraria. Confiere viabilidad educativa al medio y, por tanto, es una 

precondición de uso. Yo la he denominado contextualización genético-

constitutiva” Romero Morante, Jesús (2002). 

 

Las tecnologías de la información y comunicación contribuyen al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza, dando como 

resultado una educación de calidad, así como la administración y gestión de todos los 

procesos educativos, permitiendo el intercambio de información y fomentando la 

investigación.  

En este escenario, el aprendizaje deja de ser un proceso pasivo para ser autodirigido, y 

autocontrolado, al aplicarlos genera una sociedad en red que aprende, es decir, 

avanzando a modelos de aprendizaje alternativos que se denominan constructivistas. 

El concepto de ambientes de aprendizaje constructivista han ganado terreno entre las 

personas que manejan las TICS, en especial el Internet,  de esta manera supone pensar 

en un espacio real o virtual, pero en cualquiera de estas situaciones se debe atender 
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de manera especial a la persona que aprende, la situación o espacio donde actúa, 

interacciona y aprende, la utilización de herramientas y medios que faciliten el 

aprendizaje, apoyándose unos a otros para la resolución de problemas.  

Pero en la actualidad existen docentes que aplican la manera tradicionalista de 

enseñanza y tienen una conducta renuente al uso de las TICS, otros interpretan que el 

uso de la tecnología en su metodología de enseñanza es solo poner diapositivas 

proyectadas en una pantalla con el uso del cañón, pero no es así, esta técnica no es 

más que una copia del uso de una lámina de rotafolio, para que en verdad sea el uso 

de tecnología de información y comunicación debe aplicarse estrategias que permitan 

la interacción del alumno con la tecnología. 

Algunos de los nuevos instrumentos TIC que se pueden implemenar en la educación 

son: 

 El uso de fuentes de información a manera de hipermedia.  

 El uso de del canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo 
mediante el e-mail, redes sociales, foros telemáticos o chats. 

 Desarrollo de expresión e innovación mediante procesadores de texto, gráficos, 
editores de páginas web, presentaciones multimedia, cámaras de video, etc. 

 Instrumentos cognitivos y procesamiento de información en hojas de cálculo, 
gestores de bases de datos y programas estadísticos. 
 

Todos los instrumentos anteriores pueden ser empleados sea cual fuere el nivel de los 

centros educativos, lo que requiere el docente es una capacitación y actualización 

didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar las herramientas de las TIC. 

 

“Están surgiendo nuevas formas de docencia extraordinariamente 

potentes, que tendrán una importantísima incidencia en nuestro mundo y 

revolucionarán (ya lo están haciendo) el sector de la enseñanza. Este 

nacimiento se debe al uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones, como vehículo y canal para impartir 

la formación: la interactividad y la conectividad global que proporcionan 

estos medios telemáticos, son claves en el proceso de aprendizaje”. Iñigo 

Babot (2000). 
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Al saber manejar las TIC, el siguiente paso es la innovación que debe ser entendida 

como el cambio producido en las concepciones de la enseñanza y en los proyectos 

educativos, es decir, hacer lo de antes pero con otros procedimientos más rápidos, 

accesibles y simples. 

El uso adecuado de las TIC permite generar una colaboración que desaparece fronteras 

y lo individual, la información está en la red y al alcance de todos, los elementos 

relevantes pueden ser puestos a disposición de los demás generando una colaboración 

incesante, incrementando el conocimiento mediante la investigación, generando al 

alumno una serie de preguntas que requiere responder  mediante el análisis de la 

situación determinada, la respuesta obtenida  puede plasmarla empleando programas 

específicos para dibujo, edición de audio, video, que pone a disposición de los demás 

para generar una comunidad virtual de aprendizaje y al mismo tiempo desarrolla su 

creatividad al diseñar este tipo de materiales para expresar sus ideas, análisis y 

aportaciones de los temas de su interés, también puede responder a dudas, sobre el 

análisis propuestos mediante la comunicación en línea, por comentarios en la red, e-

mail o foros, retroalimentando su trabajo para mejorar sus habilidades. 

La utilización de las TIC hace que la educación llegue a más personas, logrando una 

ventaja en el uso de técnicas de enseñanza, manejo de multimedia para el logro de la 

interactividad del alumno y conformando comunidades de aprendizajes, que aportan 

comunicación en un sentido o varios sentidos, con alcances amplios que facilitan la 

generación de ideas, permitiendo la producción y manejo de contenidos dentro de 

comunidades colaborativas, incrementando sus valores con la convivencias entre sus 

semejantes. El Plan de Estudios 2011 de Educación Básica menciona, el trabajo 

colaborativo alude a estudiantes y maestros, y orienta las acciones para el 

descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias, con el 

propósito de construir aprendizajes en colectivo. Pero también puede tener sus 

desventajas al ser mal empleadas como es poca seguridad en el manejo de 

información, perdida de la privacidad, el costo elevado de la tecnología, que evita que 

esté al alcance de todos, requiere una capacitación constante en las innovaciones 

tecnológicas, como el mantenimiento de las mismas. Un elemento que hay que cuidar 
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mucho es el aislamiento que puede ser resultado del uso excesivo y mal planeado por 

algunos alumnos, maestros o persona que utiliza la tecnología. 

Las desventajas pueden ir disminuyendo a medida de transformar hacia una actitud 

positiva y la no resistencia al cambio de quien va a utilizar estas herramienta, así como 

brindando una capacitación adecuada al docente, que permita el desarrollo o 

fortalecimiento, tal es el caso de la iniciativa por la capacitación y certificación en HDT -

Habilidades Digitales para Todos- las cuales son el conjunto de habilidades y 

capacidades relacionadas con el uso de las TIC en los procesos de aprendizaje, se dice 

que una persona desarrolla sus habilidades digitales cuando: 

- Conoce las TIC y las utiliza creativa y eficazmente. 

- Busca, analiza y evalúa la información que obtiene a partir de diversas 

fuentes. 

- Soluciona problemas y aprende a tomar decisiones correctas. 

- Aprovecha herramientas de Internet para publicar y producir sus propios 
contenidos. 

- Se comunica y trabaja en equipo con otros. 

- Se comporta de forma respetuosa y responsable cuando utiliza las TIC, es 
decir, como un ciudadano digital que contribuye al desarrollo de su 
comunidad. 

 

El atender dicho programa de capacitación, permitirá desarrollar una competencia 

curricular en educación básica, la cual se relaciona propiamente con el desarrollo de 

habilidades digitales. Dicho estándar visualiza una población que utiliza medios y 

entornos digitales para comunicar ideas e información, así como interactuar con otros. 

Además, implica la comprensión de conceptos, sistemas y funcionamiento de las TIC, 

es decir, saber utilizar herramientas digitales para resolver distintos tipos de 

problemas. 

Este estándar contempla seis campos y dentro de cada uno se espera que los alumnos 

y sus maestros puedan desarrollar habilidades digitales específicas que se detallan a 

continuación: 

 - Creatividad e innovación. Este estándar implica que alumnos y maestros 
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desarrollen materiales donde las TIC se usen creativamente y apoyen la construcción 
de conocimientos escolares. Estos pueden ser galerías de fotos, videos, presentaciones 
animadas y muchas otras más. 

 - Comunicación y colaboración. Se refiere a la utilización de medios y entornos 
digitales para que alumnos y maestros comuniquen sus ideas, interactúen y aprendan 
a trabajar colaborativamente con otros. 

 - Investigación y manejo de información. Este punto hace referencia a la importancia 
de aprender a usar las TIC para recabar, seleccionar, analizar, evaluar y utilizar 
información, procesar datos y comunicar resultados. 

 - Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Aquí se espera 
que alumnos y maestros sepan planear, organizar y llevar a cabo investigaciones, 
administrar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones con base en información 
veraz y utilizando herramientas digitales. 

 - Ciudadanía digital. Este campo subraya la importancia de que la comunidad escolar 
utilice las TIC a su alcance con una actitud ética, legal, segura y responsable. 

 - Funcionamiento y conceptos de las TIC. Implica la comprensión sobre el 
funcionamiento de las TIC para que alumnos y maestros seleccionen las más 
adecuadas según sus necesidades y las utilicen productivamente para transferir los 
conocimientos adquiridos. 

 

“La tecnología puede contribuir a mejorar la educación si su uso se 

contextualiza en una refundación de las relaciones institucionales y la 

transformación de la práctica docente, los propósitos educativos, los 

planteamientos pedagógicos y las propuestas didácticas. La organización 

de actividades de aprendizaje orientadas hacia el intercambio de ideas, la 

construcción de conocimiento, la apropiación de prácticas sociales, la 

colaboración y la producción de diferentes formas de representación, sólo 

son posibles con profesores que las sepan diseñar y llevar a la práctica. Lo 

que va a mejorar la educación es una comprensión profunda de sus 

problemáticas, la construcción de alternativas para resolverlas, y de 

propuestas cuidadosamente construidas, probadas y diseminadas. No hay 

computadora que haga eso” Kalman, Judith (2012). 

 

Tenemos ante nosotros la gran oportunidad de que a través de las TIC, desde el nuevo 

rol del docente se requiere ser inclusivo, con metas comunes, que se favorezca el 
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liderazgo compartido, se intercambien recursos, así mismo se desarrolla el sentido de 

responsabilidad y corresponsabilidad en entornos presenciales y virtuales, en tiempo 

real y asíncrono. Entonces se podrá aprovechar en este rol que nos demanda el uso de 

los recursos tecnológicos que tenemos  nuestro alcance como medios para 

comunicarnos, obtener información y construir conocimiento. 

Finalmente, apoyo la reflexión aquí expresada en lo que es la gestión para el desarrollo 

de Habilidades Digitales con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

que son fundamentales para el desarrollo económico, político y social de los países, y 

cobran sentido ante la existencia de la economía del conocimiento. La ausencia de una 

política de tecnologías de la información y la comunicación en la escuela pública 

aumenta la desigualdad entre los países y las personas. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) prevé que 

construir sociedades del conocimiento contribuye a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

Los cuatro principios que la Unesco estableció en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información orientan la formulación de políticas, y son los siguientes: 

 

1. Acceso universal a la información. 

2. Libertad de expresión. 

3. Diversidad cultural y lingüística. 

4. Educación para todos. 

Asimismo, como señala la Unesco (2009), “uno de los fenómenos más notables del 

nuevo paradigma educativo es la multiplicación de los centros potenciales de 

aprendizaje y formación. Si la educación se convierte en un proceso continuo que no 

se limita a un lugar y tiempo determinados, es importante valorar el ámbito del 

aprendizaje informal, cuyo potencial se ve hoy reforzado por la posibilidad de acceso 

que ofrecen las nuevas tecnologías”. 
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Resumo 

Estudar a realidade educativa tendo como referente a relação pedagógica pressupõe estar 
atento na estrutura organizativa da classe e nos conteúdos postos em seu contexto, mas 
também nos encontros entre os sujeitos implicados e no saber gerado a partir destes 
encontros. 
A presente comunicação tem como marco a tese doutoral “A relação Pedagógica na Escola 
2.0” (Doutoranda: Franciele Corti; Orientadora: Dra. Cristina Alonso Cano; Faculdade de 
Pedagogia da Universitat de Barcelona). 
Apresenta-se uma síntese do marco teórico, prévio ao trabalho de campo, com uma revisão 
histórica sobre o estudo da relação pedagógica e, posteriormente, centrada na perspectiva 
biográfico-narrativa, expõe-se uma série de aspectos que constituem a relação pedagógica na 
Escola 2.0: a escuta e a autoria em grupo, o desejo de aprender, a constituição do saber e os 
dilemas e contradições do docente. 
Focalizar a mirada sobre a educação contemporânea desde a perspectiva da relação 
pedagógica é um caminho para que se produza um profundo conhecimento da realidade 
educativa 2.0. 
 

Palavras-chave: Relação pedagógica, educação 2.0, autoria, desejo, saber, dilemas. 

 

Resumen 

Estudiar la realidad educativa teniendo como referente la relación pedagógica presupone estar 
atento en la estructura organizativa del aula y en los contenidos puestos en contexto, pero 
también en los encuentros entre los sujetos implicados y en el saber generado a partir de estos 
encuentros. 
La presente comunicación se enmarca en la tesis doctoral “La relación pedagógica en la 
Escuela 2.0” (Doctoranda: Franciele Corti; Directora: Cristina Alonso Cano; Facultad de 
Pedagogía de la Universitat de Barcelona). 
Se presenta una síntesis del marco teórico, previo al trabajo de campo, a través de una revisión 
histórica sobre el estudio de la relación pedagógica y, posteriormente, centrada en la 
perspectiva biográfico-narrativa, se expone una serie de aspectos que constituyen la relación 
pedagógica en la escuela 2.0: la escucha y la autoría en grupo, el deseo de aprender, la 
constitución del saber y los dilemas y contradicciones del docente. 
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Focalizar la mirada sobre la educación contemporánea desde la perspectiva de la relación 
pedagógica es un camino para que se genere un profundo conocimiento de la realidad 
educativa 2.0. 
 

Palabras-clave: Relación pedagógica, educación 2.0, autoría, deseo, saber, dilemas. 

 
1. LA EDUCACIÓN 2.0 DESDE LA PERSPECTIVA DE LA RELACIÓN PEDAGÓGICA 

En estos momentos el sistema escolar español, al igual que ocurre en otros países 

europeos, norteamericanos e iberoamericanos, se encuentra en un momento de 

adaptación a la incorporación masiva de tecnologías digitales en las escuelas, 

respaldada por políticas educativas denominadas genéricamente como estrategias 

1x1. Lo que se pretende es que cada alumno y profesor tenga su ordenador portátil y 

que los centros sean dotados de proyectores multimedia y pizarras digitales. 

En esta nueva realidad, se propicia el estudio de la enseñanza y el aprendizaje 

mediados por Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a partir de nuevas 

perspectivas. 

La comunicación presentada se enmarca en una tesis doctoral (en curso) que tiene por 

finalidad estudiar la experiencia cotidiana de la relación pedagógica entre profesores y 

jóvenes confiados a su responsabilidad en aulas mediadas por tecnologías. En los 

últimos años se han puesto en marcha numerosos estudios sobre la implementación 

de TIC en las aulas, que se han centrado mayoritariamente en la tecnología, más que 

en la Educación. La originalidad de la presente investigación reside justamente en el 

hecho de que no ignoramos la existencia de la tecnología en sí, pero focalizamos la 

mirada en la relación pedagógica que de cierta forma está influenciada por las 

tecnologías en las aulas contemporáneas. 

La investigación plantea la descripción e interpretación del significado esencial de esta 

experiencia, es decir, aquello que hace que la relación pedagógica en las aulas del siglo 

XXI se diferencie de las demás relaciones sociales y cómo viven la relación pedagógica 

los sujetos implicados. Con este fin se adopta la metodología fenomenológico-

hermenéutica formulada por Max van Manen (2003). 

El objetivo de la esta comunicación es presentar una síntesis del marco teórico de la 

tesis, anterior al trabajo de campo. Se explorará cómo la relación pedagógica viene 
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siendo estudiada, a lo largo del tiempo, a partir de diversas perspectivas de acuerdo 

con las teorías y tradiciones de cada momento histórico, para luego explorar las 

posibilidades de aplicación y adaptación del concepto a un ambiente educativo 

mediado por TIC. Haciendo una revisión teórica sobre el tema, podemos identificar 

tendencias clásicas (como la psicolingüística, el análisis de la interacción didáctica, la 

etnografía lingüística e investigación socio-cultural, la perspectiva de Van Manen) y 

tendencias contemporáneas (como el maternaje, la pedagogía personalista-humanista-

del amor y la comunidad, del cuidado, el análisis de pedagogías visibles e invisibles y la 

pedagogía biográfico-narrativa) (Paredes, 2011). 

 

1.2 PERSPECTIVAS DE LA RELACIÓN PEDAGÓGICA A LO LARGO DE LA HISTORIA 
El estudio de la relación pedagógica en las escuelas comenzó a mediados del siglo 

pasado. Una primera aproximación fue a través de la psicolingüística, desde lo que 

denominaban “acto didáctico” (Titone, 1972, 1976 y 1986; Rodríguez, 1985). Marqués 

(s. d.) ha realizado recientemente una síntesis de esa tradición en la que analiza los 

cuatro elementos básicos del acto didáctico: docente, discente, contenidos y contexto. 

De acuerdo con esta perspectiva, en el acto didáctico, el profesor planifica 

determinadas actividades para los estudiantes en el marco de una estrategia didáctica 

que pretende el logro de determinados objetivos educativos en un contexto 

determinado. 

Una segunda perspectiva clásica en el estudio de la relación pedagógica, a partir del 

análisis de la interacción didáctica, es el estudio de la comunicación eficaz en el aula 

(Flanders, 1977; Landsheere, 1977; Postic, 1982). Un estudio de tipo cuantitativo, 

realizado a partir de observaciones no participantes con base en una plantilla de ítems 

a ser observados. Recientemente, Mercer (2011) ha hecho una revisión de la 

comunicación en el aula desde la etnografía lingüística y la investigación sociocultural 

que intenta enfocarla de otra forma. Los principales cuestionamientos dentro de esta 

perspectiva giran en torno a: qué necesitamos comprender del diálogo en el aula; qué 

tipo de diálogo pedagógico es el que mejor ayuda a la enseñanza; qué solución aporta 

lo colaborativo al aprendizaje infantil; cómo utilizar la investigación para promover el 

cambio educativo. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
603 

Con el trascurso del tiempo, la investigación sobre la relación pedagógica fue 

diversificándose. Los tres principales enfoques de estudio fueron el sociológico, el 

psicosociológico y el psicoanalítico. Cada uno de ellos con sus principios y formas de 

actuar en el campo. 

Siguiendo la línea de las perspectivas clásicas, Max Van Manen (1998) reflexiona sobre 

qué tipo de relación se puede establecer entre un docente y los estudiantes puestos a 

su cargo, y describe tres características de la relación pedagógica: 

a) la relación pedagógica es de carácter tripolar ambos, docente y estudiante, están 

orientados hacia una asignatura y al mundo con el que se relaciona esta asignatura; 

b) la relación pedagógica entre ellos debe ser bidireccional, en la medida en que pone 

en juego la voluntad del profesor para que los estudiantes aprendan, y por parte de 

éstos la disposición por aprender; 

c) la relación pedagógica entre el profesor y los estudiantes tiene una cualidad 

personal. El profesor no tan solo se limita a ‘pasar’ un corpus de conocimientos a los 

estudiantes, sino que también personifica lo que enseña. 

Éste último aspecto ha sido objeto de estudio y se ha vinculado con, al menos, dos 

características del docente, la credibilidad y el mostrarse uno mismo delante de los 

estudiantes.  

En las dos últimas décadas, reaparece con fuerza en el panorama educativo la 

preocupación por rescatar la noción de construcción del sujeto como un proceso 

inacabado y, consecuentemente, a nuevos replanteamientos y consideraciones en 

torno al sujeto y la relación pedagógica. Emergen perspectivas contemporáneas en 

torno a lo que ocurre en las aulas entre estudiantes y profesores. Las ideas de 

pedagogía de ayuda han sido substituidas por otras tales como el maternaje (Martínez 

Bonafé, en: Herrán & Paredes, 2008), la pedagogía personalista-humanista-del amor y 

la comunidad (Buber, 1997; Freire, 1997), la pedagogía del cuidado (Tina, en: 

Hernández, Hermosilla & Fernández, 2006), el análisis de pedagogías visibles e 

invisibles (Bernstein, 1993) y la pedagogía biográfico-narrativa, que sostiene que el 

aprendizaje nace de la interacción reflexiva con otros a partir de las propias 

trayectorias (Hernández, 2011a). 
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1.3 LA RELACIÓN PEDAGÓGICA EN LA ESCUELA 2.0 
El estudio de la relación pedagógica a partir de la perspectiva biográfico-narrativa 

adquiere una especial importancia en la Escuela 2.0. El rol del profesor de mediador 

del aprendizaje, de organizador del aula y de motivador, y la importancia de la 

autonomía del alumnado hacen con que el aprendizaje a partir de la relación personal 

entre los sujetos actuantes sea fundamental. 

Según Hernández (2011b) el campo de estudio de la relación pedagógica va más allá de 

la programación de contenidos, actividades de aprendizaje o evaluación. La noción y la 

experiencia de lo que llamamos relación pedagógica se sustenta en lo que Max Van 

Manen (1998) denomina como “influencia pedagógica”. Desde una perspectiva amplia, 

“influencia” connota la actitud abierta que muestra un ser humano respecto la 

presencia de otro. Incorporar el concepto de influencia con un propósito pedagógico 

requiere tener presente, “respetar al niño tal y como es y cómo quiere llegar a ser” y 

reconocerlo “como una persona más que ha entrado en nuestra vida, que nos reclama, 

que ha transformado nuestra vida” (Van Manen, 1998, p. 35-36). 

Nuestra tarea como docentes, sobretodo en la Escuela 2.0, se fundamenta cada vez 

más en explorar las posibilidades formativas de cultivar una relación pedagógica 

compleja que tenga en cuenta las aportaciones de todos los sujetos participantes 

(Porres, 2011). 

Según Hernández (2011c) la relación pedagógica tiene que ver con el deseo, no sólo de 

aprender, sino de ser, juntos y en reciprocidad. Desde los lugares que cada cual ocupa. 

Es una opción que se escoge, viene dada o se (re)inventa. En este sentido, una relación 

pedagógica se piensa desde el deseo de ser con otros. Lo que la vincula de manera 

indefectible con la autoría de ser, y la aleja de la intención de querer, cueste lo que 

cueste, que se consiga un determinado objetivo. La relación pedagógica se vincula con 

el deseo porque supone reconocer-se en el otro y poner en marcha nuestra capacidad 

de autoría para aprender a discernir lo que nos puede convenir en cada momento 

(Deleuze, 1995; Alves, 2009). La relación pedagógica en la Escuela 2.0 se constituye por 

algunos aspectos clave (Hernández, 2011c) que se exponen a continuación. 
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1.1.1 La escucha y la autoría en grupo 

Aprender de la relación con otros es una característica fundamental de la relación 

pedagógica en la Escuela 2.0. La relación pedagógica es un lugar de encuentro con los 

otros y con uno mismo, sea física o virtualmente: un lugar para conectarse. En este 

lugar de encuentro, el aprendizaje más importante es el participar (ser autor) y 

escuchar y respetar a los demás. 

1.1.2 El deseo de aprender 

La relación pedagógica forma parte de un movimiento deseante (deseo de aprender y 

deseo de ser) que posibilita sentirse, saberse y mostrarse como agente actuante, como 

autor en la relación. Este movimiento afecta a todos los participantes, aunque de 

maneras y con conexiones distintas. 

Berardi (2007) llama la atención de que se ha malinterpretado a menudo la noción de 

deseo como si éste fuese una subjetividad, una fuerza positiva. Su distinción entre el 

“campo del deseo”, como campo psíquico repleto de contradicciones, fluctuaciones, 

apropiaciones y colonizado por quienes buscan controlar e inducir el deseo, se 

contrapone con la noción de “movimiento deseante” que abre las puertas a pensar en 

una relación pedagógica que actúa de forma eficaz en la formación del deseo al 

encontrarse y relacionarse con el otro. 

En este sentido, la relación pedagógica necesita dejar la obsesión por reproducir y, 

principalmente, por interpretar al estudiante, diagnosticarlo y clasificarlo. Cuando esto 

ocurre es lo mismo que matar el deseo. La Escuela 2.0, entonces, puede llegar a ser un 

espacio de deseos, dónde el aprendizaje nazca del deseo de participar y de ser autor 

en el equipo. 

1.1.3 La constitución del saber 

Charlot (2000) señala que aprender es sobre todo un proceso relacional, en la medida 

en que aprendemos de nosotros, de los otros y de los conocimientos. Esta ampliación 

del sentido del aprender en términos de saber, pone en cuestión la idea de la escuela 

que centra el aprendizaje vinculándolo a la memorización y reproducción de 

información. De esta manera, en la Escuela 2.0 el saber pasa a ser el vínculo entre 
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quien aprende y lo que se supone que se ha de aprender. Un vínculo que permite no 

sólo conocer nuevos temas y desarrollar determinadas habilidades y competencias, 

sino que pone especial énfasis en reconocer aquello que le relaciona consigo mismo y 

con los otros. 

Si ponemos sentido a una información, si la situamos y ponemos en contexto, está 

información se convierte en conocimiento. Pero solo en el momento que jugamos ese 

conocimiento relacionándolo con nosotros mismo es que o convertimos en saber. 

Aprender es poner voz a la experiencia, es hablar con un lenguaje que no es postizo, es 

poner su propia voz (Larrosa, 2010). Las posibilidades de autoría y autonomía de la 

Escuela 2.0 hacen con que sea posible poner las voces de los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje y verdaderamente llegar a convertir el conocimiento en saber. 

1.1.4 Los dilemas y contradicciones del docente 

Si el foco de la relación pedagógica es la trama de encuentros y sus sentidos, que tiene 

lugar en torno a las experiencias de aprender, el profesor no está exento de dilemas y 

contradicciones. Ponerse en la relación pedagógica supone, por tanto, no sólo mirar lo 

que les pasa a los estudiantes, sino prestar atención a lo que le pasa a uno cuando 

entra a formar parte de esa trama de relaciones. Trama que sitúa el docente en una 

posición de vulnerabilidad, en la medida que lo transforma de un “sujeto que tan solo 

enseña” a “alguien que también aprende”, como señalaba Paulo Freire (1997). 

Pero, como nos recuerda Porres (2011, p. 68), “la vulnerabilidad del docente como 

sujeto que aprende comporta un tránsito más, que transforma definitivamente la 

relación pedagógica: pasar del docente como ‘alguien que aprende de su propia 

práctica’ al docente que se sitúa delante de sus estudiantes como ‘alguien que 

aprende con ellos’”. 

De este modo, entrar en la red de aprendizaje que vamos tejiendo en el aula como 

alguien que aprende “con” los estudiantes facilita que todo circule y fluya de otro 

modo. Y es que implicar a los estudiantes en su aprendizaje cambia la naturaleza de la 

relación alumno/docente, pero implicarlos también en el aprendizaje de su profesor 

redefine completamente esta relación. 
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1.4 CONSIDERACIONES FINALES 
La relación pedagógica es una trama, un campo compuesto por fuerzas que influyen en 

él, que le modifican. Definiendo el campo están el profesor, sus alumnos y el 

conocimiento. En el campo, muchas fuerzas hacen con que la relación esté en 

constante movimiento: la escucha, el deseo de ser y de saber, la constitución del 

saber, los dilemas… Y las TIC, como medios todavía “no normalizados” en el aula – 

como sería la tecnología del lápiz, por ejemplo – son una fuerza que en estos 

momentos influye en el campo de la relación pedagógica; como un imán que al 

aproximarse a un campo magnético, ejerce una influencia a tal punto que cambia su 

configuración. 

Diversos son los cuestionamientos que emergen a la luz del estudio del estado de la 

cuestión, que nortearán el trabajo de campo y que indicarán el recogido a ser realizado 

en la tesis doctoral. ¿Dónde radica la naturaleza especial de la relación pedagógica? 

¿Cómo viven la relación pedagógica los profesores y los alumnos? ¿Cuáles son las 

cualidades esenciales de la relación pedagógica en un aula mediado por TIC? 

No es fácil llegar a responder de forma satisfactoria a estos interrogantes, ya que 

pertenecen al mundo real, forman parte de la educación que es un proceso vivo, 

humano y singular, de carácter relacional. A pesar de ello, es posible promover un 

camino investigativo riguroso que posibilite la aprehensión de los significados de la 

experiencia vivida dentro de la relación pedagógica. 

Para poder llegar a una mayor comprensión de las claves del proceso educativo 

relacional, nos preguntamos, ahora a un nivel más concreto, sobre la realidad 

educativa 2.0. 

¿Cuáles son los propósitos pedagógicos de la escuela del siglo XXI? ¿Hasta dónde llega 

la influencia pedagógica? ¿Cómo actúa la esperanza pedagógica? ¿Cómo es el 

encuentro del profesor con los jóvenes cuya educación le ha sido confiada?  

¿Cómo actúan realmente los profesores en los diferentes tipos de situaciones 

pedagógicas? ¿Cómo es la comunicación/el lenguaje en la escuela contemporánea? 

¿Qué papel juega el deseo en la relación pedagógica? ¿Cómo actúan los cuerpos en la 

tecnología? 
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¿Qué papel juegan el tiempo y el espacio en la relación pedagógica 2.0? ¿Cómo la 

acción pedagógica puede mediar la influencia del mundo? ¿Cuáles son las "reglas del 

juego" cuando las fronteras del escolar y del extra-escolar (el dentro y el fuera) se 

permeabilizan? ¿Cómo es el proceso de multi-alfabetización? ¿En qué medida la 

tecnología organizativa del aula influencia en la relación pedagógica? ¿Cómo se 

experimenta la confianza en la relación pedagógica mediada por TIC? 

Estos son los desafíos que la Escuela 2.0 tiene como trasfondo y que tiene que 

enfrentarse. Estudiar la escuela contemporánea mediada por TIC a partir de la 

perspectiva de la relación pedagógica es un camino para que se genere un profundo 

conocimiento de la realidad educativa 2.0. 
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Resumo 
 

Dada a crescente utilização da Internet em casa pelas crianças, o papel regulador dos pais em 
relação à utilização da Internet pelos seus filhos / as é uma estratégia muito importante para a 
prevenção e controle de riscos. Esta nova área de socialização apresenta peculiaridades a 
serem / as crianças que desenvolveram habilidades de enfrentamento através da Internet para 
os pais. 
O objetivo deste artigo é examinar as diferentes atitudes e estilos parentais quando se trata de 
regular esse uso, e analisar como as atitudes e estilos parentais sobre o uso da Internet estão 
relacionados com as características dos pais, a filhos / as e da família. Quanto às atitudes dos 
pais foram considerados idéias sobre quem tem o controle sobre Internet (por exemplo, pai, 
filho, irmão), ea justificação da sua utilização. Em termos de estilos educativos na internet 
analisou as duas dimensões de calor (estratégias de comunicação e suporte para o uso da 
Internet) e controle (estratégias de monitoramento, o uso de filtros bloqueadores e regras 
para o uso da internet). Os participantes deste estudo foram 711 pais com crianças nas fases 
iniciais do ensino primário e secundário. Foram sorteadas quatro escolas que fossem 
representativas de rural, urbano e privadas a propriedade pública, ou um concerto. Os 
resultados mostraram que as dimensões das estratégias de controlo frequentemente 
utilizadas pelos pais foram de bloqueio ea utilização de regras seguidas por monitorização 
enquanto a dimensão de calor era de comunicação. Além disso, atitudes e estilos desenvolve 
de forma diferente dependendo de algumas características das crianças, escolaridade, sexo, 
filhos / as, e de acordo com outras variáveis para os pais, tais como idade, escolaridade, área 
de residência, etc. 
 
Palavras-chave: Estratégias de regulação da Internet, uso de Internet de Risco, Atitudes dos 
Pais. 
 

Resumen 
 

Teniendo en cuenta el creciente uso de internet en casa por parte de los menores, el papel 
regulador de los padres y madres respecto al uso de internet por parte de sus hijos/as resulta 
una estrategia muy relevante para la prevención y control de los riesgos. Esta nueva área de 
socialización presenta peculiaridades al ser los/as menores los que    han desarrollado mayores 
habilidades de manejo de internet que los padres y madres.  
El objetivo de este trabajo es examinar las diferentes actitudes y estilos parentales a la  hora 
de regular este uso, así como analizar en qué medida las actitudes y estilos parentales sobre el 
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uso de internet están relacionadas con las características de los padres y madres, de los 
hijos/as y de la familia. Como actitudes parentales se consideraron las ideas sobre quién tiene 
el control sobre internet (e.g., padre, madre, niño, hermano) y las motivaciones para su uso. 
En cuanto a los estilos educativos sobre internet se analizaron las dos dimensiones de calidez 
(estrategias de comunicación y apoyo respecto al uso de internet) y control (estrategias de 
supervisión, uso de filtros de bloqueo y reglas de uso de internet). Los participantes de este 
estudio fueron 711 padres y madres con hijos en las etapas escolares de primaria y secundaria. 
Se seleccionaron al azar cuatro centros educativos que fueran representativos de la zona rural 
y urbana y de titularidad privada, pública o concertada. Los resultados mostraron que en la 
dimensión de control, las estrategias más frecuentes utilizadas por los progenitores fueron el 
bloqueo y el uso de reglas seguido de la supervisión mientras que en la dimensión de calidez 
fue la comunicación. Asimismo, las actitudes y los estilos se desarrollan de forma diferente 
según algunas características de los menores y de los padres y madres.  
 
Palabras claves: Internet, Estrategias Regulación, Riesgos uso Internet, Actitudes Parentales. 
 

 

1.  INTRODUCCIÓN  
Internet se ha establecido en los hogares de forma culminante convirtiéndose en un 

miembro más de la familia. Sin embargo, muchos padres y madres encuentran 

dificultades  a la hora de regular el uso de internet de los hijos/as, lo cual les produce 

altos grados de preocupación debido a los riesgos reales que entraña el uso de internet 

por parte de los menores. Diversos estudios han evaluado las características de estos 

riesgos (Valcke, Bonte, De Wever, y Rots, 2010) concluyendo que se pueden agrupar 

en la exposición a contenidos peligrosos, los contactos que se establecen en la red y un 

tercer ámbito comercial. Así, la exposición a imágenes, textos o vídeos con contenidos 

del tipo pornográfico, violento o racista, las relaciones con personas desconocidas que 

incluyan contactos que atenten contra la privacidad y dignidad de los/as menores, así 

como las actividades comerciales que pueden llevar a cabo, representan las factores 

de riesgo más acuciantes para los/as menores.  

Antes este panorama, los padres y las madres, como principales agentes educativos 

despliegan una serie de estrategias con la finalidad de prevenir y paliar este tipo de 

riesgos, sin embargo, dado el carácter novedoso de este tipo de socialización, 

estaríamos ante un proceso de socialización invertida (Grossbart, McConnell-Hughes, 

Pryor y Yost, 2002) ya que los hijos/as cuentan con mayores competencias y 

habilidades en el manejo de la herramienta en sí de Internet,  en términos de mayor 

uso y más variedad de uso, más conocimiento y más experiencia en el uso, mayor 
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capacidad para buscar y usar información y más frecuencia en el uso de las redes 

sociales.  

Sin embargo, pese a esta posible brecha, los padres y las madres intervienen utilizando 

una serie de estrategias. Así, (Eastin, Bradley, Greenberg y Hofschire, 2006) definieron 

tres tipos de estrategias: factual (desvelando cómo se producen los programas y 

contenidos de internet), evaluativa (valorando la existencia de tales programas y 

contenidos y discutiendo sus posibles efectos en las personas) y restrictiva 

(promoviendo reglas parentales para su uso). Del mismo modo, Lwin, Stanaland y 

Miyazaki (2008) distinguieron entre estrategias de mediación restrictiva del tipo 

limitación del tiempo de conexión y la localización del ordenador en el hogar, y de 

mediación activa a través de la cual los padres y madres permanecen cerca y hablan 

con sus hijos acerca de los contenidos de internet. El uso de estas estrategias es 

variado, así, los resultados del Eurobarómetro (European Commission, 2008) 

apuntaban a que el 74% de los padres y madres de los países de Europa afirmaban 

hablar con sus hijos/as sobre internet y un 61%  afirmaron  que siempre o muy 

frecuentemente permanece cerca de sus hijos/as cuando navegan por la red. Sólo  

25% de media no imponen restricciones a la hora de conectarse a internet. Sin 

embargo, cuando los hijos/as son los que valoran estas estrategias, en el caso de 

España, declaraban que sus padres y madres solo controlan el tiempo que permanecen 

conectados (European Commission, 2007).  

Algunos estudios han analizado las diferencia en el uso de estrategias dependiendo de 

la edad en la que se encuentren los/as menores. Mitchell, Finkelhor y Wolak (2005) 

apuntaban a que los padres de niños preadolescentes (10-12 años) tienden a controlar 

y supervisar más su comportamiento en internet que los de los adolescentes (12 a 17 

años) y Rosen, Cheever y Carrier (2008), encontraron que los padres de adolescentes 

suelen utilizar más los estilos indulgentes y negligentes que los padres de hijos 

preadolescentes.  

Así pues, el primer objetivo fue analizar qué actitudes y qué estrategias tienen los 

padres y las madres ante el uso de internet de sus hijos/as. El segundo objetivo fue 

analizar la influencia de la las variables sociodemográficas en los estilos parentales de 
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control y calidez. Como tercer objetivo se planteó el análisis de las diferencias de 

estrategias y actitudes en los diferentes ciclos educativos de los/as menores.  

 
2. MÉTODO  
2.1 Participantes 

En el presente estudio han participado 711 padres y madres, un 32,7% eran hombres y 

un 63,7% mujeres, con edades comprendidas entre 27 y 60 años con la finalidad de 

abarcar diversos intervalos de edades de los progenitores. Fueron familias procedentes 

de la isla de Tenerife en Canarias y con hijos comprendidos entre los 6 y los 18 años, 

por ser estas edades en las que se consideró suele hacerse uso de internet, y 

escolarizados en diferentes centros de la isla en los ciclos de Primaria y Secundaria 

respectivamente. Las principales características sociodemográficas pueden apreciarse 

en la Tabla 1.  

Tabla 1. Variables sociodemográficas de los/as participantes en el estudio 
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2.2 Instrumentos 

El instrumento que se utilizó para este estudio fue el Cuestionario sobre las actitudes, 

regulación de los progenitores y el uso de internet (Álvarez, Padilla y Rodríguez, 2011), 

en concreto la parte de actitudes y regulación. La primera parte del cuestionario 

consta con preguntas relativas a los datos sociodemográficos donde se recogen 

aspectos como la edad, sexo, y posición de los hijos/as; sexo, edad, nivel de estudios y 

situación laboral del progenitor así como tipo de familia y municipio de residencia. En 

una segunda parte se recaban las actitudes parentales: poder de decisión sobre el 

contenido que el hijo/a ve en internet (vg., ¿Quién decide lo que su hijo/a ve en 

Internet? Hijo/a, padre, madre, hermanos, amigos, profesores, 1. Nunca – 5.  Siempre); 

motivaciones sobre el uso de Internet (vg., ¿Cuáles son los motivos por los que le 

Variable   M (DT) o % 

Progenitores    

Sexo 
Masculino 32,7% 

Femenino 63,7% 

Edad   41,71(5,60) 

Tipología Familiar 
Monoparental 21,9 

Biparental 62,6% 

Nivel de estudios 

Sin estudios o estudios primarios 14,3% 

Graduado Escolar o Formación profesional. 45% 

Bachiller 17,5% 

Estudios Universitarios 29,7% 

Situación laboral 
Empleado 69,8% 

Desempleado 28,7% 

Zona 
Rural 50,7% 

Urbana 47,8% 

Número de hijos/as  1,97 (0,70) 

Hijos/as   

Sexo 
Masculino  41,6% 

Femenino  55,8% 

Edad   12,21(2,95) 

Ciclo educativo 
Primaria 42,1% 

Secundaria 56,4% 
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parece adecuado como padre/madre que su hijo/a utilice Internet?: para aprender, 

para su entretenimiento, para que se relaje, para que se sienta acompañado, para que 

hable con amigos, 1. Totalmente en desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo). En una 

tercera parte se recaba la regulación:  apreciación sobre el tiempo de uso de internet 

de sus hijos/as (vg., Como padre/madre, considera que el tiempo que su hijo/a utiliza 

Internet es 1. Muy poco – 5. Excesivo); grado de preocupación por lo que el hijo/a ve 

en Internet (vg., ¿Se preocupa por lo que su hijo/a ve en Internet?, 1.  Nada – 5. 

Totalmente); y por último frecuencia de orientación respecto a los contenidos que el 

hijo/a ve en internet (vg., ¿Con qué frecuencia usted orienta a su hijo/a con respecto a 

los contenidos convenientes para su edad?,1. Nunca-5. Siempre).   

En una segunda parte del cuestionario se valoran los estilos educativos del padre y la 

madre sobre el uso de internet, cuya versión fue adaptada del cuestionario Internet 

Parenting Style (Valcke, Bonte, De Wever, y Rots, 2010. Dicho cuestionario contiene 

dos subescalas: calidez parental y control parental y se basa en escalas tipo Likert que 

varían de 1 (nunca) a 4 (siempre) puntos. La calidez parental (a= .90) se midió a través 

de 14 ítems, 11 sobre comunicación (vg., Hablo con mi hijo/a sobre lo que él o ella hace 

a través de internet) y 3 de apoyo (vg., Me siento junto a mi hijo/a en el ordenador 

para navegar en internet). El control parental (a= .78) se estudió a través de 11 ítems: 

4 ítems de supervisión (vg., Estoy cerca de mi hijo/a cuando se encuentra navegando 

en internet), 2 ítems sobre bloqueo del uso de Internet (vg., Hago que mi hijo/a pare la 

visita de un sitio web poco adecuado) y 5 ítems sobre reglas de uso de 

Internet  (vg., Sólo permito que mi hijo/a navegue en internet en días y horas 

específicas).  

 

2.3. Procedimiento 

Tras la selección de cuatro centros educativos en la isla de Tenerife que tuvieran 

etapas educativas entre la etapa de Primaria y Bachillerato, con la finalidad de contar 

con familias con hijos de diferentes ciclos educativos, se establecieron una serie de 

reuniones  para informar sobre los objetivos, el interés y alcance de la investigación.  

Tras los consentimientos de los centros, se inició la recogida de datos a través del 
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envío de los cuestionarios a los padres y madres, tras su recopilación se procedió al 

vaciado de los datos y su análisis en el paquete estadístico SPSS-18.0. 

3. RESULTADOS  

En relación al primer objetivo, analizar qué actitudes tienen los padres y las madres 

ante el uso de internet de sus hijos/as, tal y como se puede observar en la Figura 1, la 

madre es la que más decide lo que se ve en Internet, seguida del hijo y del padre. 

Asimismo, la finalidad de aprender es la que mayores niveles alcanza, mientras que la 

sentirse acompañado es la que menos valoran los padres y las madres.  

Figura 1. Media de las actitudes parentales sobre el uso de Internet de los/as menores 

 

 

 

Respecto a las estrategias presentan los padres y madres ante el uso de internet de sus 

hijos/as, tal y como se puede observar en la Figura 2, el estilo que más utilizan los 

padres y madres es la comunicación, mientras que el menos reportado fue el apoyo.  

Figura 2. Medias de los estilos educativos de los padres y madres 
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Como segundo objetivo, se realizaron ANOVAs con los estilos parentales de control y 

calidez y las variables sociodemográficas de la familia. Tal y como se puede apreciar en 

la Figura 3, en relación al control, en término de supervisión y uso de reglas de 

internet, se encontraron diferencias significativas con respecto al sexo de hijos 

F(1,639)=4.263; p=.039), siendo los padres de los chicos los que mostraron más control 

(M=2.59) en comparación con los padres de las chicas (M=2.44). Asimismo, se 

encontraron diferencias significativas con respecto a la zona donde vive la familia 

(F(1,647)=34.335; p=.000), siendo las familias de las zonas urbanas las que mostraron  

más control (M=2.72) que las familias de las zonas rurales (M=2.29).  

Figura 3. Diferencia de control parental según el sexo del hijo/a y la zona de residencia 
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Asimismo, respecto a la calidez, que englobaría la comunicación y el apoyo, también se 

encontraron diferencias significativas con respecto a la zona donde vive la familia 

(F(1,656)=58.976; p=.000), así,  se observó que las familias de zona urbana muestran 

más calidez a la hora de regular el uso de internet de sus hijos (M=2.75)  que las 

familias de zona rural (M=2.17). Por otro lado, también se observaron diferencias 

significativas con respecto al nivel de estudios de los padres (F(1,651)=8.399; p=.000), 

así, los padres con la titulación de Bachiller (M=2.71) y los universitarios de grado 

medio (M=2.85) mostraron más calidez que los padres con estudios primarios 

(M=2.14) y que los padres cuya titulación era el Graduado Escolar (M=2.16).  Estos 

resultados se pueden apreciar en la Figura 4.  

Figura 4. Diferencia del nivel de calidez según la zona de residencia y el nivel de 
estudios de los padres 

 

 

Con la finalidad de explorar las diferencia de cada uno de las actitudes y estilos en los 

diferentes ciclos educativos de los/as menores, se realizaron ANOVAs. Tal y como se 

puede apreciar en la Tabla 1, en relación a las actitudes parentales, se encontraron 

diferencias significativas con respecto a quién decide lo que se ve en internet, así, los 

padres de alumnos de secundaria  consideran más que son sus propios hijos los que 

deciden lo que se ve en internet que los padres de los alumnos de primaria, mientras 

que tanto el padre como la madre de los alumnos de primaria deciden más que los de 

secundaria.  Por otro lado, también se encontraron diferencias significativas respecto a 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

U
rb

an
a

R
u

ra
l

Es
tu

d
io

s
P

ri
m

ar
io

s

G
ra

d
u

ad
o

Es
co

la
r

B
ac

h
ill

er
at

o

U
n

iv
er

si
ta

ri
o

s
gr

ad
o

 m
e

d
io

Zona Nivel de estudios de los padres

Calidez 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
620 

la finalidad por la que los padres y madres consideran que sus hijos deben utilizar 

internet y el ciclo en el que se encuentran, así y de forma significativa, los padres de 

secundaria consideran más que sus hijos deben utilizar internet para hablar con 

amigos que los padres de alumnos de primaria. También de forma significativa, los 

padres de los alumnos de secundaria consideran más que su hijo debe utilizar internet 

para sentirse acompañado que los padres de alumnos de  primaria. Respecto a los 

estilos parentales, los padres de alumnos de primaria mostraron más supervisión que 

los padres de los alumnos de secundaria. Asimismo, en relación al estilo de detención 

también se encontraron diferencias significativas obteniendo mayores niveles los 

padres de los alumnos de primaria que los de secundaria y en relación al estilo de 

explicar reglas de uso, los padres de alumnos de primaria muestran más este estilo que 

los padres de los alumnos de secundaria. En relación con el estilo de comunicación, se 

encontraron diferencias significativas siendo  

los padres de alumnos de primaria los que tienen mayores niveles de comunicación 

con sus hijos en comparación con los padres de los alumnos de secundaria. Por último, 

en relación al apoyo que los padres hacen en el uso de internet de sus hijos, también 

se han observado diferencias significativas siendo los padres de alumnos de primaria 

los que muestran más apoyo.  
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Tabla1. Diferencia de medias de las actitudes y estilos educativos y el ciclo educativo del 
menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primaria Secundaria    

 Media (Sx) Media (Sx) F gl p 

Deciden      

Hijos 1.75 (1.17) 2.70 (1.18) 103.453 1/648 .000 

Padre 2.77 (1.25) 1.78(1.36) 91.022 1/659 .000 

Madre 3.01(1.12) 2.12(1.37) 78.511 1/665 .000 

Motivación      

Aprender 3.30 (.92) 3.31(.85) .002 1/683 .966 

Hablar con amigos 1.51(1.26) 2.28(1.11) 69.022 1/663 .000 

Sentirse 

acompañado 
.31(.63) .59(.87) 20.808 1/659 .000 

Relaciones sociales .91 (.78) 1.43(.82) 68.196 1/657 .000 

Estilos educativos      

Control 2.95 (.72) 2.18(.99) 117.021 1/647 .000 

Calidez 3.01 (.76) 2.04(.99) 184.761 1/656 .000 

Supervisión 2.90(.84) 1.98 (1.06) 141.492 1/663 .000 

Detención 2.97(.98) 2.34 (1.16) 53.327 1/659 .000 

Reglas de uso 2.95 ( .84) 2.20 ( 1.15) 85.085 1/665 .000 

Comunicación 3.21 (.69) 2.43 (.98) 128.358 1/657 .000 

Apoyo 2.82 (.93) 1.66 (1.11) 203.972 1/675 .000 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
622 

4. Discusión  

Los resultados muestran cómo la estrategia que más utilizan los padres y las madres es 

la comunicación seguida del bloqueo, mientras que el apoyo, en términos de navegar 

juntos por la red compartir tiempo frente a la pantalla  es la menos utilizada, lo cual 

puede indicar, que pese a que los padres y madres tienen una buena disposición a 

hablar con los hijos/as sobre el uso de internet no se implican en navegar juntos y 

compartir actividades online con ellos/as, lo cual puede estar debido a la brecha  

digital (Grossbart et al., 2002).  

Con respecto a las actitudes, se observa que las madres son las que más deciden lo que 

se ve en internet lo cual refleja la mayor presencia de las madres en el hogar familiar 

con relación al padre. Asimismo, las madres tienen un toque más realista que los 

padres al pensar que sus hijos son los que deciden lo que ven en internet de acuerdo 

con los reportes de los propios niños y niñas. En la dimensión de control las estrategias 

más frecuentes utilizadas por los progenitores fueron el bloqueo y el uso de reglas 

seguido de la supervisión mientras que en la dimensión de calidez fue la comunicación. 

De modo que se observa el uso de estrategias típicas tanto del estilo autorizado como 

del autoritario, lo cual se ha confirmado en estudios anteriores (Eastin et al., 2006; 

Rosen et al., 2008). El ciclo escolar influye extraordinariamente en la dimensión del 

control ya que los progenitores de alumnos de primaria mostraron más supervisión, 

mayores niveles de bloqueo y explicaron las reglas de uso de internet en mayor 

medida que los de los alumnos de secundaria (Valcke et al., 2010). 

Los progenitores de alumnos de primaria son los que tienen mayores niveles de 

comunicación y apoyo con sus hijos en comparación con los de los alumnos de 

secundaria; son también las familias de la zona urbana y aquellos con niveles de 

estudios más altos lo de mayor comunicación. De manera convergente con los 

resultados de género sobre el control parental también se comunican más los 

progenitores con los chicos que con las chicas.  

Por su parte, según la interpretación generacional y, dado que los padres también se 

están socializando en esta área como señala Grossbart, et al. (2002), los progenitores 

no se esforzarían tanto en regular a sus hijos de secundaria porque pertenecen a una 
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generación en la que todavía no se han sensibilizado suficientemente sobre la 

necesidad de regular el uso de internet  (según la European Commission, 2008, un 48% 

de los progenitores no imponen tales controles en España).  

El ciclo educativo y el género de los hijos también modula las actitudes parentales. Así, 

decide más el padre y la madre de los alumnos de primaria que los de secundaria, un 

resultado encontrado en numerosos estudios en distintos tramos de edad (Valcke et 

al., 2010; Mitchell et al., 2005). Los progenitores de alumnos de secundaria entienden 

más la motivación de sentirse acompañados por el uso de internet lo que indica que ya 

se van adaptando a los nuevos requerimientos sociales de la edad.  

Asimismo, resulta muy diagnóstico conocer cuáles son sus énfasis educativos y por 

donde van sus preocupaciones al respecto, con el fin de plantearse las intervenciones 

con padres para fomentar el tipo de regulación apropiada y organizar planes de 

actuación que disminuyan la brecha digital. De esta forma los padres y madres no solo 

conocerían mejor los principales riesgos de internet (Valcke, Bonte, De Wever, y Rots, 

2010), también estarían capacitados para desplegar las herramientas adecuadas para 

prevenir dichos riesgos.  

Una de las limitaciones de esta investigación es que no se contó con autoinformes de 

los hijos/as., los cuales pueden aportar una visión diferente a la realidad educativa del 

hogar (European Commission, 2007), por lo tanto sería interesante analizar las 

diferencias en la percepción de las estrategias y actitudes de los progenitores y de los 

hijos/as.  
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Resumo 
As TMeL no RVCC, no âmbito da EFA é um estudo exploratório que resulta de um trabalho de 
investigação realizado no âmbito do curso de mestrado em Tecnologias e Metodologias em e-
Learning, para a obtenção do grau de mestre, pela Faculdade de Ciências e Instituto de 
Educação da Universidade de Lisboa. 
Constitui móbil deste estudo investigar a viabilidade do recurso às TMe-L no reconhecimento 
de competências a distância nos processos de RVCC.  
As questões de investigação são: Qual a perceção da viabilidade e potencialidade da utilização 
das TMeL do ponto de vista institucional, pedagógico e operacional?; Quais as competências 
digitais dos elementos da equipa do CNO?; Qual a percepção do nível de formação e 
necessidades formativas dos elementos da equipa?; Quais as práticas das equipas no recurso 
às TMeL? 
Com os resultados objectiva-se relacionar as formas de operacionalização do reconhecimento 
de competências a distância com recurso às TMeL, com a percepção de viabilidade das TMeL, 
as competências digitais e a formação da equipa.  
Este estudo incidiu sobre um CNO da NUT III – Lezíria do Tejo. Participaram a directora e a 
coordenadora do CNO, 3 profissionais de RVC e 6 formadores. Os instrumentos de recolha de 
dados utilizados foram um inquérito por questionário, aplicado a profissionais de RVC e 
Formadores, e inquérito por entrevista, dirigida à coordenação pedagógica e direcção.  
Os dados recolhidos apontam para uma visão positiva da utilização das TMeL, competências 
informáticas relativamente adequadas à aplicação das TMeL, mas uma utilização pouco 
diversificada, não fazendo os informantes uso do verdadeiro potencial das TMeL no processo 
de RVCC. 
Palavras-Chave: Educação e Formação de Adultos; Processo de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências; Reconhecimento de competências à distância; Tecnologias e 
Metodologias em e-Learning.  
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Abstract 
The E-Learning Technologies and Methodologies (EL-TM) in the Competencies Recognition 
Process  (CRP), within the Adults Education and Training Courses (AETC) is an exploratory 
research, conducted within the Master's degree in  E-Learning Technologies and 
Methodologies from the Faculty of Sciences and the Institute of Education, University of 
Lisbon. 
This research investigates the possibility of using the EL-TM in the adults’ competencies 
recognition at a distance in the CRP. 
The research questions are as follow: 1) What are  the perceptions about the potential use of 
EL-TM, from the institutional, educational and operational perspectives? 2) What are the New 
Opportunities’ (NO) team members' current digital skills? 3) Which are the teams ‘perceived 
training level and training needs? 4) What are the team’s practices, concerning the use of EL-
TM? 
 Building on the results, it is intended to relate the adults’ competencies recognition at 
distance, using the EL-TM, with the team’s perceptions of the EL-TM   feasibility, the team’s 
digital skills and the team’s training needs. 
A NOC nine members’ team participated in this research, including the NOC’s director, the 
coordinator, three CRV professionals and six trainers. For the data collection,  the CRV 
professionals and trainers answered to a  survey and two interviews with the pedagogical 
coordinator and the director were set up. 
 The collected data show the teams’ positive views towards the use of EL-TM, appropriate 
computer skills, but limited use of e-learning technologies and methodologies in the 
Competencies Recognition Process. 
 Key words: Adults’ Education and Training; Competencies Recognition Process; E-Learning 
Technologies and Methodologies; New Opportunities Centers 

 

1. INTRODUÇÃO 

Numa sociedade da informação em constante mudança e com a exigência de uma 

atualização de conhecimentos constante, revela-se imprescindível uma aprendizagem 

ao longo da vida. Portugal, nos últimos anos investiu na EFA, por intermédio, mais 

recentemente, da Iniciativa Novas Oportunidades (INO), no sentido de fazer face às 

exigências desta sociedade da informação e do conhecimento, promovendo a 

aprendizagem ao longo da vida. Todavia, tendo em conta as diversas alternativas de 

EFA, o sucesso da EFA depende da capacidade desta se adequar às necessidades e 

características do seu público-alvo. Esta adequação é visível na utilização de novas 

abordagens e metodologias, na elaboração de referenciais de competências-chave 

para a EFA. Uma das mais recentes orientações emitidas permite a realização de 

sessões de reconhecimento de competências a distância, no âmbito dos processos de 

RVCC (Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), 2011 Fevereiro 11).  
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Embora esta orientação venha ao encontro de orientações emitidas por diversas 

organizações supranacionais (Comissão Europeia, UNESCO, OCDE) no sentido de 

utilizar as TIC ao serviço da educação e formação, a orientação da ANQ “apela” a uma 

atuação ad hoc por parte das equipas Técnico-Pedagógicas (TP) dos Centros Novas 

Oportunidades (CNO) e alguns estudos apontam no sentido de que nem todos os 

actores na educação e formação estão sensibilizados e/ou preparados para utilizar as 

TMeL de forma adequada e retirar o melhor partido destas.  

É nesta sequência de pensamento que surge o propósito deste estudo. Estudar a 

utilização das TMe-L na Educação de Adultos é o objetivo deste estudo, mais 

concretamente a investigação da viabilidade do recurso às TMeL no reconhecimento 

de competências à distância nos processos de RVCC no âmbito da EFA, de acordo com 

a visão institucional (da direcção do CNO), pedagógica (da coordenação do CNO) e 

operacional (dos profissionais de RVC e formadores) dos intervenientes, tentando 

identificar as características dos utilizadores destas metodologias, a percepção de 

viabilidade e potencialidades das TMeL, as competências digitais da equipa TP do CNO, 

a percepção do nível de formação dessa equipa e necessidades formativas e as práticas 

no recurso às TMeL.  

Com estes dados pretende-se relacionar as formas de operacionalização do 

reconhecimento de competências à distância com recurso às TMeL com a perceção da 

viabilidade e potencialidade da utilização da TMeL, as competências digitais de 

profissionais de RVC e Formadores e formação da equipa TP do CNO. Pretende-se 

assim contribuir para a discussão sobre a utilização das TMe-L na EFA, as razões de 

sucesso ou insucesso da mesma e as necessidades formativas percebidas.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A Aprendizagem ao longo da vida e a Educação e Formação de Adultos 
Os indivíduos são os principais autores das sociedades da informação e do 

conhecimento, pois estes quando assumem controlo das suas vidas e se tornam 

cidadãos activos têm a capacidade de criar conhecimento e usar de forma eficaz e 

inteligentemente, em contextos de mutação contínua, dando resposta ao desafio da 
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mudança. Assim, a resposta reside na aprendizagem (educação e formação) ao longo 

da vida. (Comissão Europeia, 2000). 

A aprendizagem ao longo da vida é um ponto-chave para fazer face a estes desafios. 

No entanto, para que seja uma realidade, terá que contar com a parceria dos sistemas 

de educação e formação e com a capacidade destes para se adaptar às novas 

realidades, nomeadamente no que diz respeito à EFA.  

No âmbito da Estratégia Europeia de Emprego, a Comissão das Comunidades 

Europeias e os Estados-Membros definiram a aprendizagem ao longo da vida como 

"toda a actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objectivo 

de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma 

perspectiva pessoal, cívica, social e/ou relacionada com o emprego" (memorando 

sobre a aprendizagem ao longo da vida, 2000, p. 3),  

A EFA encontra-se intimamente ligada esta aprendizagem ao longo da vida e ambas 

são ferramentas importantes ao serviço da sociedade da informação e do 

conhecimento.   

 

2.2 Sociedade da Informação e do Conhecimento 
Nos últimos anos, a rápida evolução das TIC e a emergência da sociedade da 

informação têm motivado estudos e reflexões, alguns contraditórios, acerca das mais-

valias das TIC, sobre os problemas associados à sua utilização e sobre os significados da 

sociedade da informação.  

Segundo o Livro Verde para a Sociedade de Informação em Portugal (Missão para a 

Sociedade da Informação, 1997), a expressão ‘Sociedade da Informação’ refere-se a 

um modo de desenvolvimento social e económico em que a informação, conducente à 

criação de conhecimento e à satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas, 

desempenha um papel central na atividade económica, na criação de riqueza e na 

definição da qualidade de vida dos cidadãos e das suas práticas culturais. 

Se esta sociedade da informação e o desenvolvimento tecnológico associado estão a 

ter como resultado uma grande mudança nas nossas vidas e no futuro, a escola será, 

certamente, uma das principais implicadas neste processo de mudança.    
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2.3 A escola na sociedade da Informação 
Muito se tem discutido acerca dos novos papéis da escola, em consequência dos novos 

tempos e das grandes mudanças vindouras. Afonso (2001 como citado em Simson, 

Park & Fernandes, 2001, p.30) refere que o papel da escola continua válido, havendo a 

necessidade de esta se adequar aos desafios e problemas atuais, de forma a assumir 

com eficácia as novas missões que lhe são exigidas, particularmente as que advêm das 

mutações da economia globalizada e da emergência da sociedade da informação.  

Segundo Castells (2005), a escola, ou a educação, pode ser uma das áreas que ganhará 

mais com o desenvolvimento das novas tecnologias e dos recursos que estas 

comportam, pois as TIC aumentam a capacidade que os aprendentes têm em progredir 

em termos de conhecimento.  

Segundo Gomes (2003) a integração das TIC na educação podem auxiliar a emergência 

de novos cenários de aprendizagem. Neste contexto surgem conceitos como 

“aprendizagem em rede”, “web-Learning”, “on-line learning” que se definem como 

sendo uma representação multimédia dos conteúdos de ensino estruturado sobre 

redes de comunicação por computador. 

 

2.4 As tecnologias e metodologias e-learning  
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), quando usadas para fins 

educativos, servindo o propósito de apoiar e melhorar as aprendizagens dos alunos e 

promover ambientes de aprendizagem, podem-se considerar um subdomínio da 

tecnologia educativo. Este termo refere-se à conjugação da tecnologia computacional 

ou informática com as tecnologias das telecomunicações, tendo na internet a sua 

maior expressão.  

O termo e-Learning, que deriva da expressão anglo-saxónica “electronic learning”, 

representa uma metodologia de ensino-aprendizagem, que permite uma grande 

flexibilidade espácio-temporal entre professor/formador e o aluno/formando. 

Para Gomes (2005), o conceito de e-learning compreende situações de apoio tutorial 

ao ensino presencial, em que o professor disponibiliza materiais, sugere recursos 

interage on-line com os alunos, não constituindo este cenário um modelo de educação 
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a distância, podendo o e-learning estar associado a uma complementaridade de 

actividades presenciais e actividades a distância.  

Caixinha (2005) define o e-learning como um conjunto de metodologias e tecnologias 

que têm como objectivo promover o ensino e a aprendizagem através da utilização da 

Internet/WWW como dispositivo de mediação, acesso a recursos pedagógicos, acesso 

a mecanismos de avaliação e acesso a funcionalidades de gestão dos processos 

(gestão). Assim, ao longo do presente estudo referimo-nos ao e-learning, como a 

utilização de TMeL no apoio ao regime presencial, e de complementaridade entre 

actividades presenciais e atividades a distância, no sentido de potenciar e facilitar o 

reconhecimento de competências no âmbito dos processos de RVCC.  

O e-learning, ou a utilização das tecnologias e metodologias de e-learning, apresenta, 

segundo Lima e Capitão (2001) vantagens e desvantagens que diferem consoante a 

visão, sendo que os autores apresentam a visão do aluno, do professor e da 

instituição.  

No entanto, para que se possam, efetivamente, aproveitar e rentabilizar 

pedagogicamente as potencialidades do e-Learning é indispensável que os 

profissionais da educação tenham consciência destas vantagens e potencialidades e 

que se munam de vontade e competência para as utilizar adequadamente ao serviço 

da educação e da aprendizagem ao longo da vida, que se encontra num contínuo 

processo de mudança com vista à sociedade da informação e do conhecimento.  

 

3. METODOLOGIA 

3.1  Introdução e opções metodológicas 
Na dissertação que serve de base a este artigo, partindo do problema “viabilidade do 

recurso às TMe-L no reconhecimento de competências a distância nos processos de 

RVCC”, procuram-se respostas às seguintes questões de investigação:  

 Qual a percepção de viabilidade e potencialidade de utilização das TMeL do 

ponto de vista institucional, pedagógico e operacional? 

 Quais as competências digitais dos elementos da equipa TP do CNO? 

 Qual a percepção do nível de formação e necessidades formativas da equipa TP 

do CNO? 
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 Quais as práticas dos elementos da equipa TP do CNO no recurso às TMeL? 

No sentido de responder a estas questões, metodologicamente, adoptou-se uma 

abordagem hibrida em que se privilegiou tanto os métodos qualitativos como 

quantitativos, de forma a permitir a confrontação de dados e a obtenção de uma 

compreensão mais profunda e holística do problema. Assim, estas duas metodologias 

de investigação foram utilizadas de forma complementar e articulada. 

O estudo tem um caracter exploratório, tendo sido recolhidos dados qualitativos, com 

recurso ao inquérito por questionário e, de forma complementar, dados qualitativos 

através de inquérito por entrevista. Os inquéritos por questionário visaram recolher 

dados junto dos profissionais de RVC e dos formadores do CNO, obtendo uma visão 

mais operacional, e os inquéritos por entrevista visaram recolher dados junto da 

direcção e coordenação pedagógica no CNO.  

3.2  Participantes 
A população do estudo é caracterizada como finita, sendo constituída pela equipa TP 

do CNO (3 profissionais de RVC e 6 Formadores), coordenação Pedagógica (1 

coordenadora pedagógico) e direcção (1 directora) de um Centro de Novas 

Oportunidade integrado na NUT III Lezíria-Tejo promovido por uma escola pública.  

A equipa TP do CNO inquirida por questionário é composta por 3 profissionais de RVC, 

dos quais 2 pertencem ao género feminino e 1 do género masculino, 6 formadores, 

todos pertencentes ao género feminino. Cinco elementos encontram-se entre os 31 e 

os 40 anos, 2 entre os 41 e os 50, 1 elemento entre os 20 e os 30 anos e outro com 

mais de 51 anos de idade. Existem 3 profissionais de RVC, dois dedicados à realização 

do processo de RVCC de Nível Secundário e 1 de nível básico. Os 6 formadores 

dividem-se em dois grupos, nível básico e nível secundário e cada um é responsável 

por uma ou mais áreas de competências-chave.  

Relativamente ao tempo de afectação ao CNO, 7 elementos encontram-se afectos a 

100%,um elemento até 25% e outro entre 75 a 99%. No que concerne ao tempo de 

experiência em CNO, o tempo de experiência dos elementos da equipa é de: até 1 ano, 

1 elemento; entre 1 e 2 anos, 1 elemento; entre 2 e 3 anos, 2 elementos; entre 3 e 4 

anos, 3 elementos; entre 4 a 5 anos, 1 elemento e; entre 7 a 8 anos, 1 elemento.  
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O inquérito por entrevista foi aplicado à coordenação e à direcção do CNO. Estes 2 

participantes são ambos do sexo feminino e têm idades compreendidas entre os 41 e 

os 50 anos de idade. 

 

3.3 Instrumentação  
Os instrumentos de recolha de dados escolhidos foram o inquérito por questionário e 

o inquérito por entrevista. 

3.3.1 Inquérito por questionário  

Foi aplicado um questionário constituído por um conjunto de 61 questões, agrupadas 

em 5 secções. Responderam ao questionário todos os 9 elementos da equipa TP do 

CNO. 

O inquérito por questionário apresenta cinco secções distintas: (1)caracterização dos 

participantes; (2) competências na utilização das TIC; (3) utilização das TIC no 

desempenho da actividade do CNO; (4) utilização das TMeL na operacionalização do 

processo de RVCC e; (5) formação em TIC e TMeL.  

Importa ainda sublinhar que foram colocadas questões que se podem classificar de 

forma diferente quanto à modalidade e modo. Assim, foram utilizadas:  

- questões abertas;  

- questões fechadas;  

- questões de escolha múltipla (leque fechado e aberto) 

A elaboração do inquérito por questionário foi feita com base nas questões 

norteadoras do estudo. Após a construção da primeira versão do questionário, foi 

necessário proceder à sua validação, de modo a garantir a sua relevância, clareza, 

coerência e neutralidade. A validação passou por duas fases metodológicas: (1) revisão 

por especialistas; (2) pré-teste mediante duas entrevistas em focus group.  

Os questionários foram aplicados durante o mês de Junho e os dados quantitativos 

decorrentes das questões fechadas e de escolha múltipla foram analisados com 

recurso ao software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). As questões de 

modalidade aberta serão alvo de uma análise de conteúdo.  
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3.3.2 Inquérito por entrevista  

Optou-se pelo inquérito por entrevista dada a sua adequação aos objectivos do estudo 

e ao número de participantes.  

As entrevistas efectuadas são classificadas de semiestruturadas uma vez que as 

questões formuladas são questões tipo, distribuídas por blocos temáticos, não sendo 

rígida a ordem e forma de colocar as questões, respeitando sempre o 

conteúdo/objectivo de cada bloco, a clareza a coerência e a neutralidade.  

O guião das entrevistas realizadas à directora e à coordenadora do CNO está dividido 

em 6 blocos:  

O Bloco I visa legitimar a entrevista e motivar o entrevistado;  

O Bloco II visa conhecer a importância atribuída às TIC e às TMeL; 

O Bloco III visa conhecer os incentivos à utilização das TIC e das TMeL e identificar os 

recursos informáticos colocados à disposição da equipa TP do CNO; 

O Bloco IV visa aferir a percepção de efeitos e consequências do reconhecimento à 

distância no processo de RVCC.  

O Bloco V visa aferir a percepção das necessidades de formação da equipa TP do CNO 

na área das TIC e TMeL e as entidades que devem estar envolvidas.  

O Bloco VI visa convidar o entrevistado a colocar questões, se considerar necessário, e 

encerrar a entrevista.  

A elaboração do inquérito por entrevista foi feita com base nas questões norteadoras 

do estudo. Após a construção da primeira versão do guião de entrevista foi efectuada 

a validação interna das entrevistas, mediante a recolha de opinião de colegas de 

investigação da área das Ciências Sociais e Humanas,  relativamente à estrutura, à 

articulação entre objectivos/questões, formato das questões, aspectos omissos e 

existência de repetições ou ambiguidades. 

As entrevistas foram realizadas no mês de Julho com vista a uma análise de conteúdo. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análise descritiva  
Procedeu-se ao tratamento dos dados quantitativos com o SPSS e à respectiva análise 

descritiva, o que permitiu obter algumas respostas relativamente às questões de 

investigação formuladas.  

No que concerne à questão de investigação “Qual a percepção de viabilidade e 

potencialidade de utilização das TMeL do ponto de vista institucional, pedagógico e 

operacional?”, as respostas foram obtidas através das questões: 

 6, 7 e 8 da secção IV (UTILIZAÇÃO DAS TMEL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE RVCC), que questionam os inquiridos quanto ao contributo do 

reconhecimento de competências a distância com recurso às TMeL para a 

autonomia e motivação dos candidatos, assim como para uma gestão mais flexível 

dos tempos de trabalho, onde foi pedido que expressassem a sua opinião numa 

escala de 1 a 3 (1 – Pouco; 2 – Moderadamente;, 3 - Muito), indicam que: 

o Autonomia - 55,6% (5 inquiridos) dos inquiridos consideram que o 

reconhecimento de competências a distância com recurso às TMeL 

contribui “Muito” para uma maior autonomia dos candidatos, 33,3% (3 

inquiridos) que contribui “Moderadamente” e 11,1% (1 inquirido) que 

contribui “Pouco”.   

o Motivação - 55,6% (5 inquiridos) dos inquiridos consideram que contribui 

“Moderadamente” para um aumento da motivação dos candidatos, 33,3% 

(3 inquiridos) que contribui “Muito” e 11,1% (1 inquirido) que contribui 

“Pouco”.   

o Gestão mais flexível dos tempos de trabalho - 66,7% (6 inquiridos) dos 

inquiridos consideram contribui “Muito” para uma gestão mais flexível dos 

tempos de trabalho inerentes aos processos de RVCC e 33,3% (3 inquiridos) 

que contribui “Moderadamente”. 

No que concerne à questão “Quais as competências digitais dos elementos da equipa 

TP do CNO?” verificou-se que as questões: 

 1 a 9 da secção II (COMPETÊNCIAS NA UTILIZAÇÃO DAS TIC), indicam que: 

o Todos os inquiridos possuem e utilizam computador e internet e têm 

acesso a computador com ligação à internet em contexto profissional.  

o Todos utilizam o computador e a internet há mais de 6 anos.  

 10 e 11 da secção II (COMPETÊNCIAS NA UTILIZAÇÃO DAS TIC), que questionam os 

inquiridos quanto aos seus conhecimentos no domínio das TIC, no geral, e 

especificamente em diversos recursos informáticos, onde foi pedido que 
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classificassem os seus conhecimentos numa escala de 1 a 5 (1 – Nenhuns; 2 – 

Fracos;, 3 – Satisfatórios; 4 – Bons; 5 – Muito Bons), indicam que: 

o Obteve-se uma média de 3,77, com um desvio padrão de 0,71, ou seja, 

classificaram os conhecimentos como bons ou satisfatórios.  

Relativamente à questão “Qual a percepção do nível de formação e necessidades 

formativas da equipa TP do CNO?” verificou-se que as questões: 

 1 e 2 da secção V (FORMAÇÃO EM TIC E TMEL), que questionam os inquiridos 

quanto ao número de formações em TIC e TMeL realizadas nos últimos 3 anos 

lectivos, assim como o impacto das mesmas na prática profissional, onde foi 

pedido que classificassem esse impacto numa escala de 1 a 5 (1 – Nenhum; 2 – 

Reduzido;, 3 – Moderado; 4 – Significativo; 5 – Elevado), indicam que:  

o 33,3% (3 inquiridos) dos inquiridos realizaram 4 formações formais na 

área das TIC, igual percentagem realizou 3 formações, 11,1% (1 

inquirido) realizou uma formação e igual percentagem não realizou 

nenhuma formação.  

o Dos 8 informantes que fizeram formação formal, 50% (4 inquiridos) 

consideraram que estas formações tiveram um impacto significativo na 

sua prática profissional, 37,5% (3 inquiridos) consideram que tiveram 

um impacto elevado e 12,5%  (1 inquirido) impacto moderado.  

o Dos inquiridos que realizaram formação formal, 50% (4 inquiridos) 

indicaram que apenas uma formação comtemplou as TMeL, 25%  (2 

inquiridos) indicaram 3 e a mesma percentagem indicou 2.  

o O somatório de formações realizada por toda a equipa é de 24 acções 

de formação, sendo que destas 14 comtemplaram as TMeL 

 3 da secção V (FORMAÇÃO EM TIC E TMEL), que questionam os inquiridos 

quanto à sua posição pessoal relativamente a afirmações acerca da intenção de 

se envolverem em mais formações TIC e TMeL, satisfação com o nível de 

proficiência na utilização das TIC e TMeL, necessidade de formação em TIC e 

TMeL e satisfação com o nível de formação nas TIC e TMeL, onde foi pedido 

que considerassem uma escala de concordância de 1 a 4 (1 – Discordo 

Totalmente; 2 – Discordo;, 3 – Concordo; 4 – Concordo Totalmente), indica 

que:  

o 44,4% (4 inquiridos) consideram que concordam totalmente com a 

afirmação que indica a intenção de se envolverem em mais acções de 

formação para desenvolver competências a TIC, igual percentagem 

concordam e 11,1% (1 inquirido) discorda.  

o 55,6 (5 inquiridos) consideram que concordam com a afirmação que 

indica a intenção de envolver-se em mais acções de formação para 
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desenvolver competências em TMeL, 33,3% (3 inquiridos) concordam 

totalmente e 11,1% (1 inquirido) discorda. 

o 66,7% (6 inquiridos) consideram que concordam com a afirmação que 

indica a satisfação com o nível de proficiência na utilização das TIC, 

11,1% (1 inquirido) concorda totalmente e 22,2% (2 inquiridos) 

discorda.  

o 66,7% (6 inquiridos) consideram que concordam com a afirmação que 

indica a satisfação com o nível de proficiência na utilização das TMeL, 

22,2 (2 inquiridos) discordam e 11,1% (1 inquirido) discorda totalmente.  

o 66,7% (6 inquiridos) consideram que concordam com a afirmação que 

indica a necessidade de obter mais formação em TIC, 22,2% (2 

inquiridos) concordam totalmente e 11,1% (1 inquirido) discorda.  

o 55,6% (5 inquiridos) consideram que concordam com a afirmação que 

indica a necessidade de obter mais formação em TMeL, 33,3% (3 

inquiridos) concordam totalmente e 11,1% (1 inquirido) discorda.  

o 77,8% (7 inquiridos) consideram que concordam com a afirmação que 

indica como satisfatório o actual nível de formação em TIC, 11,1% (1 

inquirido) concorda totalmente e 11,1% (1 inquirido) discorda.  

o 77,8% (7 inquiridos) consideram que concordam com a afirmação que 

indica como satisfatório o actual nível de formação em TMeL e 22,2% (2 

inquiridos) discordam.  

Relativamente à questão “Quais as práticas dos elementos da equipa TP do CNO no 

recurso às TMeL?” verificou-se que as questões: 

 1 da secção III (UTILIZAÇÃO DAS TIC NO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE DO 

CNO), indica que todos os elementos da equipa utilizam as TIC e as TMeL no 

desempenho da sua actividade no CNO. 

 2 da secção III (UTILIZAÇÃO DAS TIC NO DESEMPENHO DA ACTIVIDADE DO 

CNO), que questiona os inquiridos quanto à frequência com que utiliza as TIC 

para a realização de pesquisas para a planificação das sessões de, para a 

validação de competências, para a construção de materiais e para adaptar a 

sua acção às necessidade dos candidatos, onde foi pedido que considerassem 

uma escala de frequência de 1 a 4 (1 – Nunca; 2 – Raramente;, 3 – 

Frequentemente; 4 – sempre), indica que:  

o 66,7% (6 inquiridos) utilizam frequentemente as TIC para planificar as 

suas sessões de reconhecimento de competências, 22,2% (2 inquiridos) 

sempre e 11,1 (1 inquirido) raramente utiliza. 

o 55,6% (5 inquiridos) utilizam frequentemente as TIC para apoiar o RVC, 

33,3% (3 inquiridos) raramente utilizam e 11,1 (1 inquirido) utiliza 

sempre. 
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o 55,6% (5 inquiridos) utilizam frequentemente as TIC para construir 

materiais, 33,3% (3 inquiridos) utilizam sempre e 11,1 (1 inquirido) 

raramente utilizam. 

o 66,7% (6 inquiridos) utilizam frequentemente as TIC para adaptar a sua 

acção às necessidades dos candidatos e 33,3% (3 inquiridos) utilizam 

sempre. 

 2 da secção IV (UTILIZAÇÃO DAS TMEL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO 

DE RVCC), que questiona os inquiridos quanto à frequência com que utiliza as 

TMeL para a realização de pesquisas para comunicar, colaborar/interagir, 

disponibilizar informação, recolher informação e para gestão/controlo, onde foi 

pedido que considerassem uma escala de frequência de 1 a 4 (1 – Nunca; 2 – 

Raramente;, 3 – Frequentemente; 4 – sempre), indica que:  

o 66,7% (6 inquiridos) utilizam frequentemente as TMeL para 

comunicação, 22,2% (2 inquiridos) raramente utilizam e 11,1 (1 

inquirido) nunca utilizam. 

o 33,3% (3 inquiridos) utilizam frequentemente as TMeL para colaboração 

e 33,3% (3 inquiridos) nunca utilizam, assim como 33,3% (3 inquiridos) 

raramente utilizam. 

o 66,7% (6 inquiridos) utilizam frequentemente as TMeL para 

disponibilizar informação, 22,2% (2 inquiridos) utilizam sempre e 11,1 (1 

inquirido) raramente utiliza. 

o 55,6% (5 inquiridos) utilizam frequentemente as TMeL para recolher 

informação dos candidatos, 22,2% (2 inquiridos) nunca utilizam  e 22,2% 

(2 inquiridos) raramente utilizam. 

o 55,6% (5 inquiridos) utilizam frequentemente as TMeL para gestão e 

controlo dos trabalhos entregues/presenças on-line, 22,2% (2 

inquiridos) nunca utilizam  e 22,2% (2 inquiridos) raramente utilizam. 

 3 da secção IV (UTILIZAÇÃO DAS TMEL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO 

DE RVCC), indica que 88,9% (8 inquiridos) dos elementos da equipa formalizam 

as suas práticas com recurso às TMeL no Sistema Integrado de Gestão da 

Oferta Formativa (SIGO) como reconhecimento de competências a distância e 

11,1% (1 inquirido) não formaliza. A acção mais formalizada é a de gestão e 

controlo (55,6% dos inquiridos), seguido da recolha e disponibilização de 

informação (33,3 dos inquiridos), por último a comunicação (22,2% dos 

inquiridos) e a colaboração (11,1%) com menos percentagem de formalização 

no SIGO.  

 4 da secção IV (UTILIZAÇÃO DAS TMEL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO 

DE RVCC), indica que as ferramentas Web2.0 utilizadas pelos elementos da 

equipa são o envio de correio electrónico e listas de distribuição (100% dos 
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inquiridos), submissão/entrega de trabalhos on-line (77,8% dos inquiridos), 

fóruns e chats (22,2% dos inquiridos) e áudio/videoconferência, quadros 

brancos/partilha de aplicações e questionários (11,1% dos inquiridos). 

 5 da secção IV (UTILIZAÇÃO DAS TMEL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO 

DE RVCC), que questiona os inquiridos quanto à percentagem de sessões de 

reconhecimento de competências a distância que realizam, onde foi pedido 

que considerassem uma escala de percentagem de 1 a 5 (1 – 0%; 2 – Menos de 

10%;, 3 – de 10 a 20%; 4 – de 21 a 30%; 5 – mais de 30%), indica que:  

o No processo de nível básico 66,7% (4 inquiridos) realizam menos de 10% 

de sessões a distância, 16,7% (1 inquirido) realiza mais de 30%, 

percentagem igual não realiza.  

o No processo de nível secundário, todos os inquiridos realizam sessões 

de reconhecimento de competências a distância, sendo que 50% (3 

inquiridos) realizam entre 10 a 20% de sessões a distância, 16,7% (1 

inquirido) de 21 a 30%, 16,7% (1 inquirido)  mais de 30% e 16,7% menos 

de 10%.  

 

5. CONCLUSÕES/DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com base nos resultados obtidos e através da análise descritiva dos dados 

quantitativos dos inquéritos por questionário verificou-se que, relativamente à 

percepção de viabilidade e potencialidades da utilização das TMeL, o maior impacto 

percebido é o da gestão mais flexível dos tempos de trabalho. Também foram 

identificadas como potencialidades o facto de contribuírem para a autonomia e 

motivação do adulto em processo de RVCC. Assim, a opinião geral é que a utilização 

das TMeL tem um impacto forte e positivo no processo de RVCC.  

No que concerne às competências na utilização das TIC verifica-se que todos os 

elementos da equipa são utilizadores experientes do computador e da internet. 

Relativamente ao nível de formação, necessidades formativas e nível de proficiência na 

utilização das TIC e das TMeL verificou-se que a formação realizada nas TIC ou TMeL é 

maioritariamente formal.  

A maioria dos elementos da equipa indicam que pretendem realizar e que tem 

necessidade de mais formação na área das TIC e das TMeL. No entanto, há mais 

elementos insatisfeitos com o seu nível de proficiência nas TMeL, em especifico, do 

que insatisfeitos com o nível de proficiência nas TIC, no geral. Este resultado deve-se, 
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provavelmente, ao facto de terem menor número de formações em TMeL, num 

somatório de 24 acções de formação, apenas 58,3% contemplam alguma componente 

de TMeL. 

No que diz respeito às necessidades formativas, os elementos da equipa consideram 

que necessitam de igual forma de formação na área das TIC e das TMeL.  

Relativamente às práticas profissionais dos elementos da equipa, no que diz respeito à 

utilização das TIC e das TMeL, verificou-se que todos utilizam o computador e a 

internet para planificar sessões de reconhecimento de competências, construção de 

materiais, para apoiar a validação e para adaptar a acção às características de cada 

candidato. No entanto, e apesar da quase todos utilizarem as TMeL na 

operacionalização do processo RVCC, a esmagadora maioria utiliza frequentemente as 

TMeL para disponibilizar informação e para comunicação com os candidatos, alguns 

utilizam para controlo/gestão e recolha de informação, mas a maioria raramente ou 

nunca usam para colaboração/interacção com os candidatos. Estes dados são 

consistentes com as ferramentas Web2.0 utilizadas visto que a grande maioria usa o 

envio e a recepção de correio electrónico, ferramentas mais adequadas à 

disponibilização de informação, recursos e comunicação e uma minoria utiliza chats, 

fóruns, quadros brancos e partilha de aplicações e áudio/videoconferência, mais 

adequados a colaboração com os candidatos. Estes dados levam-nos, também a 

concluir que há uma menor comunicação síncrona do que assíncrona e que não se 

fomenta a colaboração/interacção dinâmica e on-line entre participantes e entre 

participantes e equipa TP do CNO.  

No que concerne à formalização e à percentagem de sessões de reconhecimento à 

distância verifica-se que existe uma maior percentagem de sessões de reconhecimento 

a distância com candidatos de nível secundário do que de nível básico.  

Podemos concluir, provisoriamente, que os elementos têm visão positiva da utilização 

das TMeL, têm competências informáticas relativamente adequadas à aplicação das 

TMeL, embora com uma formação pouco direcionada para as TMeL, mas fazem uma 

utilização pouco diversificada, não fazendo uso do verdadeiro potencial das TMeL no 

processo de RVCC. 
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Pretende-se ir mais longe no tratamento estatístico, procurando  relações entre 

variáveis, tentando explicar/justificar as práticas com as competências digitais e 

formação dos elementos da equipa. Crê-se, também que a análise de conteúdo das 

questões abertas do inquérito por questionário trará novos elementos explicativos 

para os resultados encontrados, assim como a análise de conteúdo das entrevistas 

realizadas.  

6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PERSPETIVAS FUTURAS 

Relativamente às limitações que apontamos a este estudo, a principal prende-se com o 

facto de este estudo abranger a realidade de um único CNO.  

Recomendamos que em estudos futuros se alargue o número de participantes, 

abrangendo mais CNO e, consequentemente, outras realidades, permitindo conhecer 

as práticas profissionais com recurso às TMeL noutras ofertas de EFA.  
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Resumo  

 
Um aspecto bastante relevante na Educação a Distância refere-se à dificuldade que 
professores encontram para o levantamento do perfil dos alunos, uma vez que não contam 
com a observação direta proporcionada pelo contato face-a-face. Contudo, o conhecimento do 
contexto dos cursistas é essencial para a definição de estratégias pedagógicas mais efetivas. 
Nesse sentido, este artigo tem o objetivo de apresentar o Mapper, um software voltado para o 
apoio à tomada de decisões em cursos da modalidade a distância. O Mapper utiliza técnicas de 
mineração de dados para fornecer mapas, gráficos e tabelas com informações sobre a 
distribuição de cursistas e formadores no território nacional, bem como sobre o perfil desses 
indivíduos.  
Palavras-chave: Educação a Distância, Tomada de Decisão, Software, Mapper.  
 

Abstract  
 

A relevant aspect in Distance Education refers to the difficulty that teachers have for ascertain 
the profile of students, since it does not have direct observation provided by the contact face-
to-face.  However, knowledge of the context of the course participants is essential for the 
design of more effective teaching strategies. This paper aims to present the Mapper, a 
software aimed at supporting decision-making in the distance mode courses. The Mapper uses 
of data mining techniques to provide maps, graphs and tables with information about the 
distribution of course participants and trainers in the country, as well as the profile of these 
individuals.  
Keywords: Distance Education, Decision Making, Software, Mapper.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 

No ensino presencial o professor, por meio da observação direta, tem a possibilidade 

de refletir sobre a validade de suas estratégias pedagógicas à medida que as 

similitudes entre seus alunos tornam-se mais evidentes. A partir dessa reflexão é 

possível ao professor ajustar suas ações ao contexto dos alunos, buscando, além da 

formalização dos conceitos, também uma aprendizagem mais significativa. Porém, na 
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Educação a Distância (EaD), a falta de contato face-a-face entre professores e alunos é 

um fator complicador que deve ser considerado quando um dos objetivos do curso é 

desenvolver atividades contextualizadas a partir da vida cotidiana e profissional dos 

alunos. Dessa maneira, o modelo mais adequado para a EaD é o que pretende 

aproximar, tanto quanto possível, alunos e professores. Evidentemente essa 

aproximação é facilitada quando os professores estabelecem pontos de convergência 

entre as atividades que propõem e as vivências dos alunos. 

Nesse sentido, VALENTE (1999) propõe uma abordagem de EaD definida como “estar 

junto virtual”, na qual, além das questões técnicas que permitem a colaboração no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), também tem fundamental relevância o fato 

do professor acompanhar e auxiliar o aluno buscando compreender o que ele faz e, 

dessa forma, propor situações contextualizadas e significativas. No entanto, é 

necessário ressaltar que o conceito de “estar junto virtual” implica o professor 

conhecer o contexto do aluno, suas necessidades e motivações.  

Todavia, na Educação a Distância, a definição do contexto do aluno no que se refere ao 

seu perfil sócio-economico-cultural é um processo ainda bastante lento para ser 

realizado manualmente, daí a necessidade de softwares específicos que permitam aos 

formadores ter uma vasta gama de informações sobre os alunos, além de verificar se 

os materiais produzidos por eles estão articulados com suas experiências.  

Nesta perspectiva, uma técnica computacional que vem sendo utilizada para subsidiar 

a tomada de decisões pedagógicas é denominada Data-driven Decision Making (D3M), 

ou em uma tradução livre “Dados Voltados para a Tomada de Decisão”.  A D3M 

adaptada para a educação consiste em correlacionar dados dos alunos para fornecer 

informações precisas sobre eles, a fim de que os professores possam realizar ajustes 

em seus estilos de ensino ou nos conteúdos da disciplina com o intuito de conseguir 

melhorias consideráveis no processo de ensino e aprendizagem (JOHNSON, 1997, p. 1). 

No que se refere ao referencial epistemológico que deve nortear a EaD, VALENTE 

(2000, p. 97-99) considera que a educação a distância deve encarar a aprendizagem 

mediante um paradigma que a conceba como um fruto da construção do 

conhecimento, não como a recepção e memorização arbitrária da informação, que 
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ocorre de forma não substantiva na estrutura cognitiva do receptor. Nessa 

perspectiva, ensinar deixa de ser a simples transmissão da informação e passa a ser a 

criação de ambientes em que o aprendiz possa interagir de modo significativo com 

uma variedade de situações e problemas contextualizados. Assim, a EaD deve 

possibilitar aos alunos um ambiente potencialmente significativo, assentado em suas 

experiências, pois, nesse caso, eles conseguem compreender e generalizar um 

conteúdo para várias situações, uma vez que observam relações da matéria estudada 

com suas próprias vivências. Para tanto, é necessário fazer uso de ferramentas que 

permitam aos professores levantar o perfil dos alunos no tocante ao seu 

desenvolvimento intelectual e às suas necessidades socioemotivas. 

Todavia, a maioria dos projetos de cursos de educação a distância continua 

privilegiando aspectos de uma educação reguladora, deixando de levar em conta as 

necessidades e o contexto dos estudantes. Segundo MORAES (2002, p. 3), as técnicas 

pedagógicas que permeiam muitos dos cursos a distância são desenvolvidas em um 

ambiente descontextualizado, enfatizando a memorização de fatos ou de informações 

isoladas. Nesses casos, a profusão de tecnologias aplicadas à educação a distância são 

responsáveis por camuflar velhas teorias que continuam encarando o aluno como 

mero espectador. Embora muitos cursos a distância utilizem vastos recursos sonoros, 

visuais e de animações, a educação a distância carece de recursos que permitam aos 

professores conhecer os alunos, suas necessidades e motivações para que, a partir daí, 

possam propor metodologias de ensino e aprendizagem mais adequadas e 

epistemologicamente mais atualizadas com o contexto contemporâneo. 

Assim, este artigo tem por objetivo apresentar, mediante uma análise descritiva, o 

Mapper, um sistema de apoio a tomada de decisão que auxilia o professor ou gestor 

escolar a definir estratégias pedagógicas em um curso à distância a partir de mapas, 

gráficos e estatísticas sobre os cursistas e formadores. Para tanto, este texto busca 

descrever e analisar as funcionalidades propostas pelo Mapper a fim de observar se 

apóiam efetivamente a tomada de decisão e, caso não atinja esse objetivo, apontar as 

inconsistências e propor melhorias técnicas e conceituais voltadas à otimização das 

funcionalidades presentes no software. Convém ressaltar que o Mapper está em 
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constante processo de desenvolvimento, ou seja, implementações de novos recursos 

ou ajustes de recursos existentes ainda estão sendo considerados. 

 

2. ANÁLISE DO MAPPER COMO UM SISTEMA DE APOIO À DECISÃO 

Em primeira instância convém salientar que a 4ª Edição do Curso a Distância de 

Tecnologia Assistiva (TA) oferecida pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) serviu 

como elemento para a análise das funcionalidades do Mapper neste artigo. Ou seja, a 

base de dados que subsidia a visualização gráfica é coletada a partir do AVA em que o 

curso é oferecido. Assim, dados pessoais de alunos e formadores, bem como a 

quantificação da interação deles com o AVA, são utilizados pelo Mapper como 

matéria-prima para apresentação de mapas, gráficos e tabelas.  

 

2.1. Mapas  
Um dos recursos mais significativos do Mapper e pelo qual derivou-se seu nome é a 

possibilidade de visualizar em um mapa do território nacional a distribuição de alunos 

e formadores. 

2.1.1. Distribuição de Alunos e Formadores no território Nacional  
De acordo com a Figura 1 podemos observar que a distribuição de cursistas do curso 

de Tecnologia Assistiva concentra-se nas regiões nordeste e sudeste do Brasil, com 

grande representatividade no Estado de São Paulo. O mapa nos mostra que, embora 

haja alunos no Estado do Amazonas, o curso de TA, em sua 4ª edição, não atingiu o 

Norte e o Centro Oeste do país representados em azul. A partir dessa representação 

gráfica fornecida pelo Mapper é possível elaborar estratégias para contemplar essas 

regiões em edições futuras do curso de TA. Para tanto, há que se considerar o público 

alvo nesses Estados e suas características como pré-requisitos técnicos 

(disponibilidade de recursos de hardware e software e habilidades em informática), 

escolaridade, faixa etária, entre outros fatores. Evidentemente a identificação desses 

elementos não é segregar, mas suprir deficiências para possibilitar a inclusão.  
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Figura 1 - Distribuição de cursistas do curso de TA no território nacional 

 

No entanto, o modo como a Legenda é exibida pode causar certa confusão para 

tomada de decisões, pois o intervalo de classes é fixo, ou seja, não importa a 

quantidade de alunos por curso, o intervalo de classes da legenda sempre será o 

mesmo. A confusão está em observarmos o Estado de Goiás e o Estado do Maranhão e 

inferirmos que ambos os Estados possuem cerca de 200 inscritos, por exemplo. Para 

ilustrar, sabe-se, mediante o Mapper, que o Estado de Goiás possui 172 alunos no 

curso de TA e que o Estado do Maranhão possui 70. Convém considerar que esses 

Estados não possuem grande distinção no que se refere à sua dimensão territorial e a 

legenda, do modo como está organizado o intervalo, nos leva a crer também que não 

há distinção significativa no número de alunos nesses Estados, porém a diferença é de 

mais de 100 alunos de um Estado para outro. 

Para elaborar adequadamente cada intervalo de classe está sendo implementado no 

Mapper um algoritmo que utiliza técnicas estatísticas que levam em consideração o 

número de Estados (Pólos), o número de inscritos em cada Estado, bem como o Estado 
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com menor e maior número de alunos, para, a partir daí, estabelecer corretamente um 

intervalo para a legenda. 

2.2. Gráficos  
Um ponto que merece ser mencionado nesta análise sobre o Mapper refere-se aos 

dados que o software utiliza para a composição dos elementos gráficos. O Mapper é 

uma ferramenta independente de AVA, assim a riqueza dos mapas e gráficos depende 

da quantidade e da qualidade dos dados armazenados nos bancos de dados dos AVA e 

importados pelo Mapper. É importante salientar que entre os dados informados no 

cadastro de usuários da 4ª edição do curso de TA, apenas 4 deles fornecem subsídios 

para a confecção dos gráficos: Estado de Nascimento, Escolaridade, Data de 

Nascimento e Sexo. Esses dados são tratados pelo Mapper mediante visualizações 

gráficas, como veremos a seguir. 

2.2.1. Estado de Origem 

Entre os gráficos que o Mapper disponibiliza está um gráfico de barras com a 

freqüência de alunos originários de um determinado Estado. Esse gráfico permite ao 

formador tomar decisões referentes às estratégias pedagógicas que serão utilizadas 

com uma determinada turma uma vez que deverão ser consideradas as 

particularidades de cada Estado de origem do aluno. Um exemplo de uma possível 

informação fornecida por este gráfico pode ser vista na Figura 2, onde notamos que a 

distribuição de cursistas concentra-se nas regiões sudeste e nordeste do Brasil. 

 

Figura 2 - Estado de origem dos alunos 
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O Mapper também permite obtermos o gráfico referente ao Estado de origem dos 

formadores (Figura 3), onde notamos que o Estado de São Paulo é o Estado natal da 

maioria dos profissionais responsáveis por organizar as atividades de cada pólo do 

curso, seguido por Goiás.  

Figura 3 - Estado de origem dos formadores 

 

Como podemos observar, ambos os gráficos permitem uma boa inferência, todavia, 

está sendo desenvolvido no Mapper a funcionalidade que permite realizar um 

cruzamento entre o Estado de Nascimento de um aluno e o Estado atual em que ele 

reside. Tal cruzamento possibilitará análises mais profundas, pois será possível 
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observar, por exemplo, se houve uma migração relevante dos alunos para outros 

Estados ou se permaneceram em seus Estados de origem, ou seja, se houve no aluno 

um choque significativo entre diferentes culturas ou a perpetuação de particularidades 

regionais. Convém ressaltar que a funcionalidade que permite realizar cruzamentos 

será abordada no capítulo 3. 

Já o gráfico de Estado de origem dos alunos e formadores, representado na Figura 4, 

deve ser utilizado com certo critério, pois ao classificar tanto alunos quanto 

formadores em uma única categoria, percebemos que a representatividade dos alunos 

suplanta a dos formadores, ou seja, é um gráfico voltado para análises que não visem a 

diferenciação entre alunos e formadores. 

 

 

Figura 4 - Estado de origem dos Alunos e Formadores 

 

2.2.2. Escolaridade  
Uma vez que a escolaridade é um fator extremamente relevante a ser considerado na 

definição do público alvo de um curso a distância, é importante analisar qual o nível de 

escolaridade com maior ou menor incidência em um curso de EaD. Para esta 

finalidade, o Mapper dispõe de um gráfico de barras com a freqüência de alunos e 

formadores por escolaridade. 

De acordo com a Figura 5, notamos que no curso de TA é predominante a presença de 

alunos com pós-graduação (latu sensu) e curso superior completo. Percebe-se assim 
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que o curso de TA, como extensão universitária, é procurado preferencialmente por 

um público que busca suprir deficiências encontradas na formação inicial e que 

persistiram mesmo com a pós graduação. Esse gráfico disponibilizado pelo Mapper 

permite que a partir da análise da predominância de certa escolaridade seja possível 

definir a distribuição de materiais didáticos com maior ou menor densidade de acordo 

com hábitos de leitura dos alunos. 

 

 

Figura 5 - Escolaridade dos Alunos 

 

Uma observação que deve ser feita sobre o gráfico refere-se à distinção entre 

Doutorado, Mestrado e Pós-graduação. A distinção desses termos pode gerar certa 

confusão uma vez que tanto o Doutorado quanto o Mestrado são classificados como 

Pós-graduação do tipo Strict Sensu. O ideal seria substituir o termo Pós-graduação por 

Especialização (Latu Sensu). Convém salientar que essa alteração deve ser realizada no 

formulário do AVA disponibilizado para cadastro do aluno ou formador. 

No que se refere à escolaridade dos formadores, o Mapper também disponibiliza um 

gráfico de barras, como podemos observar na Figura 6. Conseguimos inferir a partir 

desse gráfico que há também a predominância de formadores com pós-graduação 

(Latu Sensu), mas também é bastante representativa a quantidade de formadores com 

superior incompleto ou nível técnico. 
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Figura 6 - Escolaridade dos Formadores 

 

O gráfico da Figura 7 é bastante influenciado pela freqüência de escolaridade dos 

alunos, os formadores têm pouca relevância na composição desse gráfico sendo que 

são em menor número. Por esse motivo, notamos que esse gráfico é muito parecido 

com o da Figura 5 (Escolaridade dos Alunos), devendo ser revista sua pertinência como 

gráfico para subsidiar decisões. 

Figura 7 - Escolaridade dos Alunos e Formadores 

 

2.2.3. Faixa Etária 

A Data de Nascimento de alunos ou formadores informada no preenchimento do 

cadastro de usuário no AVA era um campo não utilizado para a elaboração de gráficos. 

Porém, sabemos que a frequência da faixa etária de um grupo é uma informação 

bastante relevante na tomada de decisão. Dessa maneira, no dia 16/04/2012 foi 

solicitado ao mantenedor técnico do Mapper que desenvolvesse um gráfico que 

fornecesse a freqüência das idades dos alunos e dos formadores. A solicitação foi 

prontamente atendida e no dia 18/04/2012 o gráfico com as idades dos usuários já 

estava disponível no Mapper (Figura 8). 
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Figura 8 - Faixa etária dos Alunos 

 

 

É importante salientar que o termo Faixa Etária não é o mais indicado para definir o 

gráfico criado, uma vez que o gráfico não utiliza faixas ou intervalo de classes, exibindo 

apenas a frequência de usuários por idade. No entanto, está em fase de elaboração a 

melhoria do gráfico a fim de desenvolver os intervalos de classes segundo critérios 

estatísticos já mencionados anteriormente.  

Outro ponto que deve ser considerado incide novamente sobre os dados disponíveis 

para elaboração do gráfico, ou seja, é opcional o preenchimento do campo Data de 

Nascimento no formulário do AVA. Dessa forma, no que diz respeito à frequência das 

idades dos alunos, o gráfico da Figura 8 deve ser encarado como uma amostra apenas, 

pois dentre os 2438 alunos, 2186 não informaram a data de nascimento, logo não é 

possível constatar precisamente a frequência das idades. Além disso, qualquer data 

válida segundo o padrão brasileiro de dia, mês e ano será aceita no cadastro de 

usuário no AVA, mesmo que a data informada seja superior à data atual. Nesse caso, 

os cálculos resultarão em idades com valores negativos sendo que a fórmula para o 

cálculo da idade é a data atual subtraída da data de nascimento. Notamos essa 

inconsistência no gráfico da Figura 8 na freqüência das idades -25 e -7, além de idades 

destoantes como 11 e 12 anos que também aparecem e se devem também ao que foi 

informado no preenchimento do cadastro. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
653 

A Data de Nascimento informada pelos formadores no cadastro de usuário do AVA 

também possibilita a criação de gráficos, todavia, as inconsistências relatadas no 

gráfico da Figura 8 repetem-se também no gráfico da Figura 9. No tocante ao poder de 

decisão, o gráfico possibilita uma boa inferência. Por exemplo, notamos no gráfico da 

Figura 9 que a frequência das idades dos formadores é bastante uniforme, podemos 

observar que a maioria tem 42 anos de idade. Há também um número significativo de 

formadores com 28 anos de idade. Essa é uma informação interessante, pois aliada ao 

tipo de racionalismo que predomina entre os formadores, prático ou técnico, podemos 

inferir se o modo de conduzir as atividades pedagógicas tem alguma relação com a 

idade e o tempo de formação. 

 

 

Figura 9 - Faixa etária dos Formadores 

 

Novamente o gráfico da Figura 10, ao unir as idades dos alunos e formadores, 

compromete uma análise mais focada em um público específico, exceto se quisermos 

uma informação geral das idades de todos os atores envolvidos no processo de 

educação a distância. Nesse caso, o gráfico da Figura 10 confirma que a maior 

representatividade das idades, tanto de alunos, quanto de formadores do curso de TA, 

está na faixa de 27 a 42 anos de idade. 
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Figura 10 - Faixa etária dos Alunos e Formadores 

 

2.2.4. Gênero 
Outro dado amplamente utilizado em análises estatísticas refere-se ao gênero dos 

indivíduos. Nesse sentido, o Mapper fornece um gráfico de pizza com a porcentagem 

dos alunos por gênero, como podemos observar na Figura 11, na qual o referido 

gráfico nos mostra que o sexo feminino é predominante entre os alunos que cursam 

TA. Essa informação, de certo modo, já era esperada, uma vez que, segundo 

concepções do senso comum, as mulheres representam a maioria das pessoas que 

realizam cursos de extensão na área da educação, sobretudo, cursos voltados à 

inclusão de pessoas com deficiência. Mesmo assim, a existência do gráfico justifica-se 

pelo fato de que para se produzir Ciência, mesmo o esperado precisa ser confirmado. 

 

Figura 11 - Gênero dos Alunos 
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O Mapper também permite visualizar o gráfico da porcentagem de gênero dos 

formadores, como mostrado na Figura 12, na qual notamos que não é identificada 

nenhuma predominância significativa de gênero, sendo bastante equilibrada a 

quantidade de homens e mulheres que atuam como formadores do curso de TA. 

 

Figura 12 - Gênero dos Formadores 

 

Ao observamos o gráfico da Figura 13, que mostra o gênero tanto de formadores 

quanto de alunos, notamos que a predominância é do sexo feminino. Isso se deve ao 

fato da grande maioria dos alunos ser do sexo feminino e o número de alunos ser 

maior que o número de formadores. Mais uma vez, sugere-se que os administradores 
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de um curso a distância reflitam sobre a relevância desse gráfico para a tomada de 

decisões. 

Figura 13 - Gênero dos Alunos e Formadores 

 

Buscando uma interação maior do Mapper com o usuário, está sendo implementada 

no sistema a funcionalidade que possibilita que o gênero dos indivíduos seja cruzado 

com outros dados, como por exemplo, a relação entre escolaridade e sexo ou entre 

escolaridade e idade, entre outros. 

 

2.2.5. Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem  
O Mapper permite obtermos informações gráficas sobre a quantidade de acessos de 

alunos e/ou formadores ao AVA. Essas informações fornecem um indicativo dos 

períodos em que o AVA foi mais acessado, porém não é possível mensurar o tempo 

médio dos acessos, apenas a quantidade.  

Ao observarmos os gráficos da Figura 14 e da Figura 15 notamos que em datas 

específicas houve picos de acessos ao AVA, tanto de alunos quanto de formadores. O 

pico de acesso dos formadores ocorreu no dia 05/03/2011, já dos alunos ocorreu no 

dia 07/03/2011. Essa informação fornecida pelo Mapper é bastante útil para 

determinar quais elementos fazem com que haja esses picos de acessos, se é em razão 

de um assunto extremamente interessante publicado no fórum pelos formadores, ou 

se é em razão de uma data que antecede a entrega de algum trabalho, por exemplo. 
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Ao analisarmos o gráfico da Figura 14 podemos notar que o fluxo de acessos dos 

alunos ao AVA é bastante oscilante, pois ocorre de maneira pontual. 

 

Figura 14 - Acesso dos Alunos ao AVA 

 

Já com relação aos formadores, após um pico de acessos, houve uma diminuição e 

posterior estabilização nos acessos ao AVA, como apresentado na Figura 15. 

 

Figura 15- Acesso dos Formadores ao AVA 

 

O gráfico da Figura 16, embora represente os acessos de alunos e formadores, é muito 

parecido com o gráfico apresentado na Figura 14. Isso se deve ao fato de que a 

quantidade de alunos é muito superior à de formadores, dessa maneira, os acessos 
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dos formadores ao AVA não causam um impacto para a mudança do gráfico. Sugere-se 

novamente que a pertinência do gráfico da Figura 16 seja revista juntamente com os 

administradores do curso a distância. 

 

 

Figura 16 - Acesso dos Alunos e Formadores ao AVA 

 

Convém salientar que em sua primeira versão, o gráfico de acessos ao AVA 

considerava todas as datas de acesso ao ambiente. Dessa forma, no eixo relacionado 

ao tempo não víamos as datas, mas sim uma faixa contínua que tinha esse formato 

devido a todas as datas que se sobrepunham umas às outras, como podemos observar 

na Figura 17. Após conversas com mantenedor técnico do Mapper, os rótulos das 

datas presentes no eixo X foram redimensionados com um espaço entre eles, como já 

vistos nos gráficos acima.  

 

Figura 17 - Primeira Versão do Gráfico de Acesso dos Alunos ao AVA 
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Além do redimensionamento dos rótulos das datas do eixo X já implementado, o 

Mapper contará também com filtros para especificação de períodos. Dessa maneira, o 

analista conseguirá estipular qual o período ele gostaria de observar a freqüência dos 

acessos. Com o uso de filtros o sistema terá uma interação maior com o analista para a 

geração de gráficos que atendam necessidades específicas. No caso do gráfico de 

acessos ao AVA, um exemplo de filtro pode ser observado na Figura 18. 

 
Figura 18 - Exemplo para Especificação de Períodos para Gerar o Gráfico de Acessos 

 

 
 

3. CRUZAMENTOS DE DADOS NO MAPPER 

Embora os gráficos apresentados pelo Mapper possibilitem muitos elementos para a 

tomada de decisão, estão sendo desenvolvidas funcionalidades que permitirão 

relações mais sofisticadas entre os dados. Assim, propõem-se aqui alguns exemplos de 

cruzamentos que serão implementado em versões futuras do Mapper. Nesse sentido, 

é importante frisar que uma ferramenta que dispõe de cruzamento de dados deve 
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permitir, à medida do possível, a intervenção direta do pesquisador no sentido de 

gerar tabelas ou gráficos que atendam às suas expectativas. Para estarem em 

conformidade com esse princípio, os gráficos disponibilizados pelo Mapper não podem 

ser previamente padronizados, pois sua criação deve levar em consideração o 

interesse do pesquisador. A Figura 19 representa um Layout de uma funcionalidade 

que será desenvolvida no Mapper buscando uma maior interação do pesquisador com 

a ferramenta, para tanto, propõem-se uma lista com as variáveis disponíveis para 

realizar os cruzamentos de dados. Todavia, como já mencionado anteriormente, a 

variedade nas combinações dos cruzamentos depende das variáveis disponíveis, ou 

seja, do quão rico em detalhes é o formulário respondido pelos usuários do AVA. 

 

Figura 19 - Exemplo para a Tela de Escolha da Linha do Cruzamento de Dados 

 
 

A título de exemplo, podemos observar na Figura 20 que a Escolaridade já foi 

selecionada e enviada para a lista de Linha(s) para compor a linha do cruzamento. 

Verificamos ainda que o Sexo está selecionado e será enviado para a lista de Coluna(s) 

para que seja realizado o cruzamento desta variável com a Escolaridade. 

 

 

 

Figura 19 - Exemplo para a Tela de Escolha da Linha do Cruzamento de Dados 
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Figura 19 - Exemplo para a Tela de Escolha da Linha do Cruzamento de Dados 

Após a seleção das variáveis que irão compor o cruzamento em termos de linhas e 

colunas, temos a opção de gerar apenas a tabela de cruzamento, apenas o gráfico ou 

ainda ambas as representações do cruzamento (Figura 21). 

 

Figura 21 - Exemplo para a Tela de Cruzamento de Dados 

 

O Quadro 1 mostra o que seria o resultado do Cruzamento entre Sexo e Escolaridade 

representado na forma de tabela e na Figura 22 é exibido um gráfico de cilindros para 

representar o mesmo cruzamento. 

 
Quadro 1 - Exemplo do Cruzamento de Gênero com Escolaridade 

 
 

 

Figura 22 - Exemplo de Gráfico para o Cruzamento de Gênero com Escolaridade 
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4. FORMULÁRIOS 

Uma vez que os formulários compõem a base de dados que subsidia a criação de 

muitos gráficos produzidos pelo Mapper, é importante lançar um olhar na maneira 

como eles estão articulados, ou seja, não há como um gráfico ou tabela possibilitar 

tomadas de decisões mais precisas se os dados que alimentam tais recursos são 

escassos ou pouco confiáveis.  

 

4.1. Formulário Antigo 
Os dados do perfil do usuário em um AVA, seja ele, cursista ou formador, são 

registrados mediante o preenchimento de um formulário. A Figura 23 representa a 

primeira versão do formulário usado no AVA. 
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Figura 23 - Primeira Versão do Formulário de Cadastro no AVA 

 

Como podemos observar no Formulário da Figura 23, apenas os campos marcados 

com (*) requeriam preenchimento obrigatório, assim, dados como data de 

nascimento, sexo, cidade, estado, profissão e escolaridade poderiam não ser 

informados. Cumpre ressaltar que os dados considerados não obrigatórios no 

formulário da Figura 23 são elementos essenciais para análises mais elaboradas. Além 

disso, o fato dos campos Cidade e Estado serem de preenchimento livre dificultam a 

tabulação dos dados, uma vez que uma cidade como Presidente Prudente, por 

exemplo, poderia ser digitada de várias formas: Pres. Prudente, P. Prudente ou 

Presidente Pdte. 

 

4.2. Formulário Novo 
O novo formulário representado pela Figura 24 tornou obrigatório o preenchimento 

dos campos cidade, estado e profissão, porém ainda continua deixando opcional o 

preenchimento de dados como data de nascimento, sexo e escolaridade. O fato de um 

campo não obrigatório ser utilizado como variável na composição de tabelas e 
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gráficos, além de representar apenas uma amostra e não o todo, ainda produz 

inúmeras inconsistências na análise, como já vimos em seções anteriores deste artigo.  

 

Figura 24 - Versão Atual do Formulário de Cadastro no AVA 

 

Uma incoerência lógica que podemos notar no Formulário da Figura 24 se refere ao 

preenchimento dos dados referentes às deficiências que o usuário possa ter. O 

formulário permite a escolha de várias categorias de deficiência e, inclusive, nenhuma. 

A inconsistência está em marcar todas as deficiências, algo que pode ocorrer, e 

também marcar nenhuma deficiência. Assim, o usuário estaria informando que possui 

todas e nenhuma deficiência. 

 

4.3. Como deve ser o Formulário  
Um ponto que merece ser destacado é justamente a necessidade de um formulário 

com dados representativos para que tenhamos informações relevantes e passíveis de 

serem cruzadas entre si. Para obtermos análises multidimensionais, os dados não 
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podem ser coletados em um único domínio, como os dados do perfil apenas, mas 

devem abranger também o contexto do usuário em suas diferentes esferas. Assim, é 

necessário que haja um questionário sócio-economico-cultural da região do usuário, 

com perguntas como Qual o forte da sua região? (pecuária, indústria...), Quais os 

problemas da sua região (Desemprego, Fome, saneamento, saúde...), entre outras. 

Essas informações mais gerais são fundamentais para desenvolver estratégias didáticas 

focadas no contexto do educando.  

Além disso, os materiais produzidos pelos alunos e publicados no AVA devem ser 

acrescidos de metadados que indiquem quais temáticas foram abordadas em sua 

composição. Esses metadados cruzados com as questões sócio-economicas-culturais 

responderá se o curso está atendendo aos anseios dos cursistas de determinada 

região. 

A Figura 25 nos mostra como é atualmente o Layout para o envio de arquivos para o 

Portfólio Individual no Teleduc. Os únicos metadados disponibilizados pelo AVA para 

um material publicado ser referem ao seu título, descrição e tipo de 

compartilhamento. 

 

Figura 25 - Layout Atual da tela para envio de arquivos para o Portfólio Individual no Teleduc 
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Para que o Mapper possa realizar cruzamentos entre as características gerais dos 

alunos com a temática dos materiais publicados por eles no AVA, é fundamental que, 

além dos metadados estruturais, tais como título, descrição e tipo de 

compartilhamento, a tela contenha também metadados semânticos, como, por 

exemplo, Área do Conhecimento e Assunto (Figura 26 e Figura 27).  

 

Figura 26 - Sugestão de Inclusão do Metadado Semântico “Área do Conhecimento” 
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Figura 27 - Sugestão de Inclusão do Metadado Semântico “Assunto” 

 

É importante ressaltar que a seleção da Área do Conhecimento, bem como do assunto 

relacionado ao material deve ser obrigatória, pois de outra forma não será possível 

adicionar informação semântica ao arquivo publicado no portfólio (Figura 28). Além 

disso, sugere-se que os metadados disponibilizados para um portfólio não sejam 

padronizados para todos os cursos, mas sim elaborados por seus gerenciadores, 

havendo, assim, metadados específicos com valores mais adequados a determinado 

curso. 
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Figura 28 - Metadados acerca de um material postado no AVA 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o Mapper, como ferramenta de suporte à decisão em cursos a 

distância, tem grande potencial, sobretudo no que se refere à apresentação dos mapas 

de distribuição de cursistas e formadores. Além disso, ajustes estão sendo realizados 

no que se refere a uma maior interação do analista/pesquisador/formador com o 

sistema, a fim de que as informações fornecidas pela ferramenta sejam utilizadas com 

maior efetividade na condução de suas estratégias pedagógicas. Convém considerar 

também que a base de dados utilizada pelo Mapper deve armazenar, além de dados 

pessoais, dados socioeconômicos e também metadados acerca dos materiais postados 

no AVA para que as funções disponibilizadas pela ferramenta possibilitem análises 

mais profundas.  

Neste sentido, o Mapper permite potencializar a abordagem de EaD que visa abranger 

em sua concepção o “estar junto virtual”, pois constitui-se como um elemento para 

compreender o contexto do educando, facilitando, desse modo, o planejamento e 

execução de estratégias pedagógicas mais significativas. 
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Abstract 
 

La puesta en marcha de nuevo Espacio Europeo de Enseñaza Superior en Europa ha coincidido 
con el desarrollo de nuevas políticas de formación universitarias en gran parte de los países 
iberoamericanos. El concepto de competencias ha adquirido un papel destacado en dicho 
proceso, junto con el uso de la tecnología. 
El objetivo de este trabajo fue analizar las posibles diferencias en el uso de los recursos de 
Internet, en función de una enseñanza presencial, semipresencial o a distancia, dentro del 
ámbito universitario iberoamericano. 
Para ello se contó con una muestra incidental de 5311 alumnos universitarios de cinco países 
iberoamericanos. Se procedió a un análisis descriptivo de la muestra, así como a un análisis de 
la varianza y de diferencias de medias sobre un cuestionario ad-hoc. 
El resultado muestra diferencias significativas en gran parte de las variables vinculadas al uso 
de los recursos de Internet en función de la modalidad de enseñanza.  
  
Keywords: TIC's, Universidad, Iberoamérica, Enseñanza a distancia, Enseñanza presencial. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Las últimas décadas han venido marcadas por una serie de hechos, vinculados entre sí, 

que están determinando la realidad educativa actual. Por un lado, el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han desarrollado las 

capacidades del ser humano para la comunicación y la interacción social. Por otro lado, 

la sociedad ha evolucionado hacia una democratización del conocimiento, en gran 

parte, por las soluciones tecnológicas. Al mismo tiempo, se ha experimentado un 

aumento de la preocupación por la producción, que está generado un fenómeno de 

deslocalización. Este suceso, experimentado fuertemente en la industria, también se 

está dando en el ámbito del conocimiento (Balañá, 2007). 

Estos factores, junto con otros, han conformado un panorama general que puede 

concretarse como sigue: 

mailto:jmrios@uma.es
mailto:elbagomez@valles.udg.mx
mailto:mariom@valles.udg.mx
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 El conocimiento se produce en equipos de trabajo especializados, de alta 

calidad, que marcan la diferencia por sus niveles de financiación, producción, y 

difusión. 

- La ciudadanía necesita acceder a este conocimiento “puntero” para poder 

acceder a niveles de profesionalización competitivos. 

- La tecnología ofrece soluciones para poder poner en contacto el conocimiento 

producido en estos centros de calidad y los ciudadanos de gran parte de los 

países. 

En ésta vorágine de la globalización que ha traído consigo la “deslocalización del 

conocimiento “, no vale con quedarse con los brazos cruzados y ver como los países 

que están a la puntera industrial y de la formación de sus ciudadanos (por contar con 

determinados recursos económicos, humanos, y estratégicas puestas en marcha de 

programas de capacitación, etc.)  controlan e imponen modelos. Debemos aprovechar 

el ser distintos, incluso con menor cantidad de recursos, para crear e innovar con lo 

que tenemos y generar en el interior de nuestra universidad el conocimiento y capital 

humano diferenciador.  

Con la educación y formación basada en competencias profesionales y potenciadas 

con el uso de las TIC seremos capaces de no dejarnos arrollar por lo global. Además lo 

local nunca ha dejado de tener valor dado que cada grupo de investigadores con los 

saberes, acciones y procederes en el contexto de su práctica, es tan capaz de generar 

conocimiento que lo identifique como un grupo interdisciplinario único, sin dejar de 

ser universal, capaz entonces de resolver problemas que atañen a su contexto. No 

hablamos ya de deslocalización sino de innovación (Nederr, 2011). 

No es objetivo de la universidad ser competitivo desde el punto de vista del marketing.  

En el conocimiento es medular la calidad de la educación, los usos de herramientas 

tecnológicas que nunca terminan de poder adaptarse a los cambios acompañadas 

desde luego con las nuevas práctica docentes,…tareas que trascienden y permiten ser 

una universidad, global y local. Atenta, sin embargo, a las tendencias micro y macro 

contextuales (Barbero, 2002). 
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El aprendizaje trasciende a todos los ámbitos de los países, creando la denominada 

Sociedad del Conocimiento, en ella se comparten producciones científicas a través de 

la universalización y abaratamiento de las tecnologías a cada vez más sectores de la 

población, rompiendo barreras de tiempo-lugar (UNESCO, 2005). 

Dicho lo anterior, las políticas gubernamentales se han movilizado con la intención de 

satisfacer las necesidades de encauzar esta situación en el terreno administrativo. De 

esta forma, los países europeos, así como los países iberoamericanos han aprobado 

distintas normativas que tratan de potenciar este tipo de sociedad, basado en el 

conocimiento.  

Entre las distintas actuaciones cabe señalar el desarrollo del llamado Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior, en Europa. Iniciativas similares se han producido en países 

sudamericanos (Perú, Chile, Argentina, etc.), centroamericanos y del caribe (Panamá, 

Puerto Rico) o norteamericanos de habla hispana, como en el caso de México. 

Dentro de estas políticas hay dos elementos que destacan por su interés y presencia, 

por un lado el concepto de competencias, y por otro la implementación de las TIC.  

A pesar de su importancia, no existe un acuerdo unánime sobre qué se entiende por 

competencias. Sí parece imponerse la idea de que una persona es competente porque 

demuestra su capacidad ante una tarea contextualizada (Carrera y Coiduras, 2012; 

Frade 2009;  OIT, 2004). De esta forma, la competencia está vinculada a la acción (Lira 

y Ramírez, 2005) 

El término de Educación Basada en Competencias Laborales y profesionales como 

binomio emerge de la imperante necesidad de dar un giro al ámbito educativo, 

mediante una orientación que ha dado el enfoque complejo de competencias a las IES 

(Instituciones de Educación Superior), que se centra en la gestión de la calidad, y se ve 

reflejado en el proceso integral de formación (docencia, investigación y extensión) 

cuyos elementos (que conforman a las competencias tales como, habilidades, 

actitudes, conocimientos y valores) funcionan como un sistema que interactúa entre sí 

(OIT-CINTERFOR, 2004;  Tobón,  2008).  
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Pese a las distintas posturas de los organismos y los teóricos por definir las 

competencias, sí existen elementos de similitud que se rescatan de las descripciones 

que hacen de las competencias,  por ejemplo, para la Comisión Europea (CE), citada 

por la SEP (2010, p.1)  

Las competencias se refieren a una combinación de destrezas, conocimientos, 

aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición para aprender además 

del saber común: Las competencias brindan al alumno, además de las 

habilidades básicas, la capacidad de captar el mundo circundante, ordenar sus 

impresiones, comprender las relaciones entre los hechos que observa y actuar 

en consecuencia. Para ello se necesita, no una memorización sin sentido de 

asignaturas paralelas, ni siquiera la adquisición de habilidades relativamente 

mecánicas, sino saberes transversales susceptibles de ser actualizados en la 

vida cotidiana, que se manifiesten en la capacidad de resolución de problemas 

diferentes de los presentados en el aula escolar. No solo transmiten saberes y 

destrezas manuales, sino buscan contemplar los aspectos culturales, sociales y 

actitudinales que tienen que ver con la capacidad de las personas. 

Beneitone, Esquetini, González, Meletá, Siufi y Wagenaar (2007, p. 320) dentro del 

Informe Final Tuning 2004-2007, describen competencia como: 

Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las 

exigencias de los contextos sociales. Fomentar las competencias es el objetivo 

de los programas educativos. Las competencias son capacidades que la 

persona desarrolla en forma gradual y  a lo largo de todo el proceso educativo 

y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias 

relacionadas con la formación profesional en general (competencias genéricas) 

o con un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio). 

Un profesional competente no es solo aquel que evidencia ser capaz de realizar tareas 

propias de su profesión. La realidad actual demanda sujetos con un compromiso 

orientado hacia la complejidad que les exige ser capaces de abordar cualquier 

situación desde un pensamiento transdisciplinar. El mundo es cambiante, 
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impredecible, el ámbito laboral, social y económico rebasan nuestras predicciones, 

razón más que contundente para que un profesional sepa actuar en situaciones 

heterogéneas, adversas, inesperadas y aplicar sus saberes y conocimientos con ética e 

idoneidad en cada situación a la que se enfrente.  

La importancia de indagar mediante investigaciones como ésta, sobre qué hacen las 

personas, o cómo lo hacen, puede ofrecer indicios sobre sus competencias 

profesionales, personales y tecnológicas. En el particular caso de este estudio se 

analizan los hábitos y uso que los alumnos universitarios hacen de Internet.  

Las competencias TIC que los alumnos del siglo XXI deben obtener o adquirir es, sin 

duda, un reto que deben asumir de manera universitaria o extrauniversitaria. Ser 

competitivos en la infosociedad requiere de una infraestructura tecnológica y de 

modalidades de enseñanza-aprendizaje innovadoras por parte de las universidades 

(Ortega, Gutiérrez y Bracho, 2007). 

En el ámbito iberoamericano debe hacerse un análisis, mediante la investigación, de 

sus modalidades de enseñanza innovadoras mediadas por las TIC, háblese de la 

educación presencial, semipresencial o a distancia en aras de favorecer su inserción 

con calidad educativa en la sociedad del conocimiento (Casas, 2005). Así mismo 

conocer los usos que sus alumnos hacen de los recursos tecnológicos como la 

plataforma Moodle, las redes sociales como Facebook, Tuenti, MySpace, etc.  (Tapia, 

Gómez, Herranz de la Casa y Mattellanes, 2010), puede darle los diagnósticos 

necesarios a las Universidades para implementar sus políticas en materias de TIC. 

En este sentido, el objetivo de este trabajo fue analizar las posibles diferencias en el 

uso de los recursos de Internet, en función de una enseñanza presencial o a distancia, 

dentro del ámbito universitario iberoamericano. 

 
2. MÉTODO 

La investigación que aquí se presenta, es parte de un estudio más amplio que analizaba 

cuestiones relacionadas como los medios de comunicación, la formación y los recursos 

tecnológicos. Este proyecto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (A/023024/09, 2009-2010). 
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Para su realización se siguió un diseño de investigación basado en encuesta 

(metodología survey) para lo cual se construyó un cuestionario ad-hoc. El cuestionario 

se administró a una muestra de universitarios de cinco países (Argentina, Chile, 

España, México y Perú ) de las siguientes universidades: 1. Universidad Nacional de 

Catamarca (Argentina), 2. Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), 3. Universidad de 

Santo Tomás (Chile), 4. Universidad de Málaga (España), 5. Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (México), 6. Universidad de Guadalajara sede de CUValles (México), 7. 

Universidad de Guadalajara Universidad Virtual (México), y 8. Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo (Perú ). 

Las universidades participantes distintas modalidades de enseñanza en cuanto a la 

presencialidad. Así, la modalidad a distancia está ofertada por las Universidades de 

Catamarca y a la Universidad de Guadalajara (Sistema Virtual); la semipresencial es por 

el Centro Universitario de las Valles de la Universidad de Guadalajara mientras que el 

resto de universidades mantienen una modalidad presencial.  

Tabla 1. Distribución de la muestra por universidades 

Universidad 

Modali

dad Mujer Hombre 

Edad 

(Moda) Total 

Argentina. Universidad de Buenos Aires 
Presen

cial 20 7 27 27 

Argentina. Universidad Nacional de 

Catamarca 
Virtual 

26 1 33 27 

Argentina. Universidad Nacional de 

Cuyo 

Presen

cial 132 21 23 153 

Chile. Universidad Santo Tomás 
Presen

cial 
626 

283 <20 909 

España. Universidad de Málaga 
Presen

cial 365 136 23 501 

México. Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

Presen

cial 144 29 23 173 

México. Universidad de Guadalajara Semipr 263 193 23 456 
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(CuValles) esenci

al 

México. Universidad de Guadalajara Virtual 1093 789 35 1882 

Perú. Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo 

Presen

cial 653 404 <20 1057 

Total     5185 

El número de participantes fue de 5185 alumnos, distribuidos según se indica en la 

tabla 1. Como puede apreciarse, 2820 alumnos asisten presencialmente a clase, 456 en 

la modalidad semipresencial y 1909 en el modo virtual. 

Por su parte, el instrumento utilizado fue un cuestionario ad-hoc que incluía 

cuestiones sociodemográficas, así como preguntas sobre uso y consumo de Internet y 

medios de comunicación. En la presente comunicación solamente se han atendido a 

las cuestiones de uso de Internet.  

Entre los ítems sobre Internet, se incluía un bloque sobre en qué nivel educativo la 

persona adquirió sus conocimientos informáticos (de forma autodidacta, primaria, 

secundaria, universidad o con amigos). Se incluía también, un ítem sobre número de 

horas diario de uso de las computadoras, así como la antigüedad como usuario de 

Internet. Por último, se incluían dos bloques de ítems, el primero sobre qué uso hace la 

persona de Internet, y el segundo sobre los cambios experimentados en tareas 

académicas a raíz de usar Internet. La mayoría de las cuestiones se respondía con 

escalas de apreciación que se ordenaba de 1 a 5, siendo 1 nada y 5 mucho (1- nada, 2- 

poco, 3- regular, 4- bastante, 5- mucho), o bien, eligiendo una o más opciones de entre 

un listado. 

Se aplicó un análisis descriptivo para conocer las características sociodemográficas de 

la muestra, así como un Análisis de la Varianza (ANOVA) para identificar las posibles 

diferencias significativas entre modalidades de enseñanza. Se aplicó la prueba de 

Bonferroni con la intención de comprobar el sentido de las posibles diferencias 

significativas. 

Se realizaron otra serie de análisis con la intención de explorar el potencial de los datos 

(Hernández Orella, Ramírez y Ferri, 2004). Aunque estos resultados se expondrán 
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brevemente en el siguiente epígrafe, no son tenidos en cuenta en las conclusiones 

siguiendo el principio de “parsimonia” de la Ciencia. En este sentido, debe 

considerarse que el objetivo de esta investigación queda suficientemente satisfecho 

con el análisis descriptivo y el análisis de varianza. En cualquier caso, tal como se 

indica, se realizaron otros análisis, entre los cuales destacan el análisis de consistencia 

interna, análisis de componentes principales, análisis de discriminación y un análisis de 

regresión sobre la modalidad (sólo con carácter orientativo). 

 
3. RESULTADOS 

En función de las características sociodemográficas, las características de interés de la 

población de procedencia de la muestra participante, pueden resumirse como sigue: 

 Estudiantes universitarios de países hispanohablantes del sur de España, 

Sudamérica y Norteamérica. 

 Con una proporción de 60% a 40% aproximadamente, a favor de las mujeres. 

 Y de edad media comprendida entre los 18 y 25 años (intervalo modal) con un 

rango entre los 18 y los 50 años de edad. 

Las características de edad, sexo y universidad de pertenencia se han indicado 

anteriormente. Por tal motivo, se expone a continuación directamente, los resultados 

del ANOVA.  

En la tabla 2 se exponen los resultados obtenidos en el ANOVA entre las distintas 

modalidades, incluyendo también la media de cada modalidad en la escala de 

respuesta, así como la presencia o ausencia de significatividad en comparación por 

pares de modalidad (prueba de Bonferroni). De esta forma, se han tratado de resumir 

la presencia de diferencias significativas, el sentido de dichas diferencias, así como la 

ausencia de las mismas. En la última columna (Obser.) se han incluido los valores de 

significación cercanos al valor alfa de .05. 

Tabla 2. Diferencias significativas entre modalidades (ANOVA de un factor). (alfa=.05) 

(**<.000001). P: Presencial, S: Semipresencial, V: Virtual 

 Medias    

Ítem P S V Sig. 
de F 

No sig., 
entre 

Obser
. 
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Adquirí mis conocimientos de 
computación de forma autodidáctica 

3,8 3,59 3,82 .003   

Adquirí mis conocimientos de 
computación en Primaria 

2,09 1,58 1,31 **   

Adquirí mis conocimientos de 
computación de en Secundaria 

2,56 2,23 1,63 **   

Adquirí mis conocimientos de 
computación en la Universidad 

2,94 3,67 3,13 **   

Adquirí mis conocimientos de 
computación gracias a las amistades 

3,14 3,12 2,84 ** P-S (n.s.=1)  

Cuantas horas les dedicas al uso de la 
computadora al día 

3,13 3,01 3,58 ** P-S 
(n.s.=.065) 

 

Desde cuando es usuario de Internet 3,69 3,71 3,81 ** P-S (n.s.=1)  

Uso Internet para buscar información 4,38 4,34 4,53 ** P-S (n.s.=1)  

Uso Internet para leer el correo 4,21 3,96 4,35 **   

Uso Internet para publicar imágenes 2,88 2,56 2,18 **   

Uso Internet para publicar vídeos 1,92 1,67 1,52 ** S-V 
(n.s.=.052) 

 

Uso Internet para publicar podcast 1,62 1,48 1,37 ** S-V 
(n.s.=.107) 

 

Uso Internet para publicar un blog 1,86 1,85 1,54 ** P-S (n.s.=1)  

Uso Internet para publicar en una wiki 1,43 1,43 1,28 ** P-S (n.s.=1)  

Uso Internet para descargar vídeos y 
música 

3,54 3,3 2,86 **   

Uso Internet para descargar cine 2,37 1,97 1,62 **   

Uso Internet para comunicarme con los 
compañeros y amistades 

4,42 4,32 4,2 ** P-S 
(n.s.=.262) y 
S-V 
(s.n.=.116) 

 

Uso Internet para jugar 2,24 2,18 1,78 ** S-V (s.n.=1)  

Uso Internet para realizar gestiones 
administrativas 

3,34 2,85 3,47 **   

Internet ha disminuido mi consumo de 
libros, revistas, etc., en papel 

3,3 3,49 3,83 **   

Ha aumentado mi dependencia a 
Internet 

3,65 3,63 3,94 ** P-S (n.s.=1)  

Internet me ha permitido reducir el 3,4 3,52 3,75 ** P-S  
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tiempo para hacer mis trabajos (n.s.=.280) 

Internet ha mejorado mi rendimiento 
académico 

3,46 3,75 4,09 **   

Internet ha favorecido mi relación con 
el profesorado 

3,21 3,32 3,5 ** P-S 
(n.s.=.285) 

S-V 
(n.s.=.
040) 

Internet ha favorecido mi relación con 
los compañeros 

3,9 3,82 3,53 ** P-S 
(n.s.=.642) 

 

Uso Facebook 3,28 2,76 2,26 **   

Uso Tuenti 1,5 1,16 1,05 **   

Uso Linkedin 1,07 1,07 1,08 No 
Sig. 

No Sig.   

 

Por otra parte, el análisis de consistencia interna, a través de coeficiente alfa de 

Cronbach, ofreció un valor de 0.82. El análisis de componentes principales (KMO= 

0.823) sugirió la existencia de seis componentes básicos en la prueba scree plot (56.5% 

de la varianza). El primer componente se ha asociado a las aportaciones del usuario a 

la comunidad (12.63% de la varianza), el segundo componente se vinculó a la gestión y 

la comunicación (10.22% de la varianza), el tercer componente se consideró como 

parte de la influencia que ejerce Internet en el ámbito académico del usuario (8.88% 

de la varianza), el cuarto componente se vincula al ocio (8.54% de la varianza), el 

quinto componente se asoció a la influencia en el ámbito laboral (8.22% de la varianza) 

mientras que el sexto componente se vinculó a las fuentes de aprendizaje (7.98% de la 

varianza). 

A partir de las puntuaciones de regresión derivadas del análisis de componentes, se 

realizó un análisis discriminante tomando como variable dependiente la modalidad de 

estudio (presencial, semipresencial o a distancia). 

El resultado generó dos funciones canónicas cuyos coeficientes estandarizados se 

resumen en la tabla 3. 

Tabla 3. Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas 

Componente Funcion 1 

(98.5% de la varianza) 

Función 2 

(1.5% de la varianza) 
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Aportaciones 0.213 -0.243 

Gestion y comunicación -0.221 0.645 

Influencia académica -0.157 -0.326 

Ocio 0.756 0.477 

Influencia trabajo -0.471 0.022 

Fuentes de aprendizaje 0.656 -0.366 

 

Aunque es evidente que el análisis de regresión lineal no es apropiado para variables 

ordinales, se aplicó a las variables procedentes del análisis de componentes, utilizando 

la modalidad de estudio como variable predicha. Dadas el incumplimiento de los 

supuestos métricos básicos, este resultado sólo tiene un valor orientativo y en ningún 

caso se ha tomado como sustento de ninguna conclusión. 

En cualquier caso, el análisis de regresión presentó un ajuste medio-bajo (R2= 0.337) 

que presentó la siguiente expresión (coeficientes B no estandarizados): 

Modalidad= 1.837 – 0.95 (aportación) + 0.96 (gestión y comunicación) + 0.73 

(influencia académica) – 0.373 (ocio) + 0.271 (infuencia laboral) – 0.310 (fuentes de 

aprendizaje) 

 
4. CONCLUSIONES 

Atendiendo al principio de parsimonia científica, este apartado se centra 

exclusivamente en lo esencial para el objetivo inicial. De forma resumida, los 

resultados permiten extraer las siguientes conclusiones: 

 Existen diferencias entre todas las modalidades de enseñanza sobre los ítems 

propuestos. 

 Hay menos diferencias significativas entre las modalidades presencial y 

semipresencial que entre estas con la virtual. 

 La Universidad ha sido la principal fuente de formación en el uso de la red y los 

computadores para el alumnado de la modalidad virtual, que también muestra 

una mayor tendencia a la formación autodidacta. 
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 El alumnado de la modalidad virtual es quien más horas dedica a la red. 

 El alumnado de la modalidad presencial dedica su tiempo en la red, 

principalmente a: publicar imágenes, publicar vídeos, publicar podcast, publicar 

un blog, publicar en una wiki, descargar vídeos y música, descargar cine, 

comunicarse con los compañeros y amistades y jugar. 

 El alumnado de la modalidad virtual usa Internet sobre todo para: buscar 

información, atender el correo y realizar gestiones personales. En este sentido, 

destaca la falta de un uso más lúdico, en contraposición a la formación 

presencial y semipresencial. 

 La principal influencia de Internet en el alumnado presencial ha sido la mejora 

de las relaciones interpersonales con los compañeros. Esta situación es 

coherente con el mayor uso que hacen de las redes sociales en comparación 

con el resto de modalidades. 

 Internet ha supuesto una mejora general en las tareas académicas del 

alumnado virtual. Destaca también la mejora de las relaciones con los 

docentes, frente al resto de modalidades. 

No obstante, este estudio tiene ciertas limitaciones que obligan a tomar los resultados 

con cierta precaución. En este sentido, las conclusiones pueden tener un valor 

orientativo, pero no deberían generalizarse a una población universitaria sin antes 

realizar estudios complementarios. Entre estas limitaciones se encuentran: 

 La muestra utilizada es amplia, pero no es probabilística. Por tal motivo, no 

puede considerarse que sea representativa de una población general, más que 

de aquella que se ha definido anteriormente. 

 El estudio es descriptivo, por tanto, no pueden establecerse conclusiones de 

causalidad entre las variables. Así, no es posible atribuir valor de causa a las 

modalidades de enseñanza puesto que existen otras variables que pueden 

estar afectando la relación puesta de manifiesto en este estudio. Entre otras 

posibles variables moderadoras y mediadoras se encuentra la edad de los 
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participantes, el estilo de enseñanza de los docentes, la política educativa 

general de las universidades participantes, las necesidades formativas del 

alumnado, etc. 

A pesar de lo expuesto, y considerando los resultados en general, este estudio puede 

concluir afirmando que se ha encontrado un patrón de relación entre la modalidad 

virtual y el uso de Internet, diferenciado del patrón de uso en las modalidades 

presenciales y semipresenciales. Este resultado implica que las competencias TIC 

pueden ser afectadas por la modalidad, en la medida que se argumentó en la 

introducción de este documento. 

En este sentido, las líneas de continuidad del estudio podrían ser las siguientes: 

 Replicar el estudio con una muestra representativa para confirmar o no los 

indicios hallados aquí. 

 Identificar las variables que pueden estar implicadas en estas diferencias. 

 Establecer vías de aplicabilidad de estos resultados al desarrollo de las 

competencias TIC en el ámbito universitario. 
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Resumo 
 

Os desafios contemporâneos carecem de repensar a educação, através da difusão das Tic’s 
bem como da educação a distância, que possibilitam a utilização em contextos, tempo e local 
diversificados, através da diversificação dos recursos midiáticos existentes. A rigidez estrutural 
dos currículos proporciona um distanciamento das propostas educacionais, onde os conteúdos 
muitas vezes são desvinculados do cotidiano. Diminuindo o potencial das mídias, 
principalmente das redes sociais e das plataformas educacionais, transformando-os em meros 
meios informativos de mão única e repositórios estáticos. Esse artigo busca debater o porque 
do uso limitado das plataformas como meio de interação entre os atores e se de algum modo 
a diversidade de plataformas atrapalha a difusão do uso pelos professores e apropriação do 
uso pelos alunos. Toma-se como exemplo a utilização das Tic’s por docentes do curso Técnico 
de Edificações do Instituto Federal Sul-riograndense, como subsidio para responder ao anseio 
de registrar as mudanças que estão ocorrendo constantemente na educação, relacionadas ao 
ensino técnico, a inserção das tecnologias de informação e a repercussão das mesmas a partir 
da formação dos professores. 
 
Palavras-chave: Tic’s, Ensino técnico, Formação docente. 

 

Abstract 
 
The contemporary challenges need to rethink education through the dissemination of Tic's as 
well as distance education, which enable the use of contexts, diverse time and place, through 
the diversification of existing media resources. The structural rigidity of the curriculum 
provides a distancing of the educational proposals, where the contents are often disconnected 
from everyday life. Decreasing the potential of the media, especially social networks and 
educational platforms, turning them into mere means of one-way information and static 
repositories. This article seeks to discuss why the limited use of the platforms as a means of 
interaction between actors and somehow the diversity of platforms hinders the widespread 
use by teachers and appropriation of the use by students. Take as example the use of ICT by 
teachers of the course Technical Building of the Instituto Federal Sul-riograndense, as a basis 
to respond to the desire to record the changes that are constantly occurring in education 
related to technical education, the integration of technologies impact of information and from 
the same teacher training. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Nos dias atuais em que a inclusão digital permeia o cotidiano, as mídias demonstram 

potencializar  o ensino  através de uma sociedade repleta de recursos cada vez mais 

informatizada e farta de elementos imagéticos, sonoros e textuais. 

Os desafios contemporâneos carecem de repensar a educação, através da difusão das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC’S) bem como da educação a distância 

(EAD), que possibilitam a utilização em contextos, tempo e locais distintos, através da 

diversificação dos recursos midiáticos existentes. 

As tecnologias atuais utilizadas pelos docentes, tais como os conhecidos slides 

estáticos, gerados a partir de um software de apresentações já não comportam mais a 

saciedade dos estudantes da contemporaneidade, que se identificam e são atraídos 

por uma aula mais dinâmica e rica em elementos midiáticos. 

O uso do paradigma atual das formas de comunicações em sala de aula, como a 

tradicional maneira de aula expositiva apoiada em recursos que apenas trocam as 

antigas lâminas de projetores por lâminas virtuais, não suporta mais esse anseio da 

contemporaneidade. Diminuindo ou inutilizando o potencial das mídias, 

principalmente das redes sociais e das plataformas educacionais, transformando-os 

em meros meios de reprodução escrita da oratória do professor. 

Um exemplo disso é verificado no curso de Edificações do Instituto Federal Sul-

riograndense -  Campus Pelotas, onde algumas disciplinas possibilitam que o docente 

amplie seu campo de trabalho através da utilização de mídias para complementar sua 

prática em  sala de aula e potencializar o processo de ensino/aprendizagem através de 

tais recursos.  

Porém não basta o uso pelo uso, já que os recursos visuais estão disponíveis na rede, 

tais como vídeos na web de práticas construtivas que podem ser visualizados por 

qualquer usuário, mas sim, como pode ser realizado essas adaptações do que já existe, 

para o uso educacional em sala de aula? A partir de tais constatações é possível 
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discutir o porquê do uso limitado ou não apropriado das mídias ao ensino técnico 

como meio de ampliação do conhecimento, bem como, debater se de algum modo, a 

diversidade de mídias (quando utilizadas, tais como slides, vídeos, webs...) dificulta a 

difusão do uso pelos professores e apropriação pelos estudantes. 

O processo da adaptação docente a comunicação midiática 

Diferente da geração atual em que a inclusão digital faz parte do seu processo de 

formação, no corpo docente de muitas instituições esse processo de formação 

professoral apenas tangencia o uso das mídias, muitas vezes de forma superficial. O 

professor ainda está vinculado a confecção da sua aula de modo presencial, criando 

quanto muito, “slides” de apresentação com o conteúdo estático, muitas vezes sem 

usar a capacidade máxima dos aplicativos. 

 Dos professores que se “atrevem” a utilizar as diferentes mídias, basicamente tomam 

mão de usar plataformas disponibilizadas pelas própria instituição, tais como o 

Teleduc, porém, em grande parte, sem empregar sua capacidade máxima (como sua 

capacidade de relacionamento, tipo chat), reduzindo-os apenas a simples repositórios.  

O mais comum é se pensar que as características de um meio qualquer não se alteram 

por conta da entrada de um novo objeto, mas ilude-se quem pensa que um objeto 

como o computador [...] entra no universo escolar como um “recurso a mais” que se 

soma a outros e que apenas prolongaria uma lógica de trabalho que já se encontra ali. 

(VOLTOLINI, 2007, p. 121). 

A rapidez do desenvolvimento tecnológico faz com que as reações a tecnologia sejam 

diferentes entre as gerações, por motivação da sua oportuna combinação com a 

hegemônica força psicologizante na educação. Com a prioridade do discurso unificante 

dos poderes econômicos e midiáticos sobre o político, resulta em provocar transmitir 

ao docente um sensação de mediação com certo afastamento, por questionar a 

pertinência de sua in(ter)ferência em detrimento da eficiência e economia tecnológica 

na educação.  

Nasce então a criação da “necessidade de flexibilização” dos artifícios de ensino pela 

concorrência, na sala de aula, entre equipamentos computacionais e o professor. Uma 

vez que se exige do professor retirar o máximo benefício instrumental da máquina, 
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qualquer dispersão, que a diversidade do uso da mesma máquina proporciona, se 

configura um obstáculo para o ensino. (VOLTOLINI, 2007). 

“o professor se dá conta que grande parte de seu esforço 
consiste em evitar que o fascínio exercido pelas possibilidades 
da máquina predominem sobre as finalidades de seu uso.” 
(Ibid., p. 122). 

A adaptação do docente a comunicação midiática necessita que o papel do professor 

seja repensado para depois posto em prática e não uma falsa adaptação. O professor 

não deve ser apenas usuário das mídias mas sim um agente potencializador do uso, 

nem ao menos se sentir em disputa pela atenção do aluno. 

O perfil “remodelado” do professor que se propõem utilizar as tecnologias de 

informação deve fazer consideração ao papel da metodologia como um recurso de 

aprendizagem, usar seu potencial, e não crer que está se “atualizando” usando os 

artifícios da educação à distância não reconhecendo seu valor e apenas sentindo-se 

forçado a utilizar. Alguns usam o discurso da EAD porém empregam os recursos de 

forma retrógrada ou limitando-os.  

Conforme exemplifica Kesnki (2003), para realizar as transformações esperadas para 

que o professor adapte-se a comunicação midiática é necessário que: 

 o docente conheça as Tic’s para que possa lidar com elas de forma crítica; 

 saber utilizá-las pedagogicamente; 

 trabalhar com o conhecimento adquirido; 

 estar sempre em busca de novas informações de modo a capacitar-se 
continuamente para acompanhar as mudanças estruturais dos saberes; 

 assumir a postura de questionamento e criatividade diante das informações; 

 exercer o papel de orientação e cooperação com os discentes. 
Além desses pontos, os professores devem tomar um cuidado na inserção das Tic’s em 

sala de aula, para que essas não sejam consideradas um “matar tempo’, onde no modo 

presencial seja utilizado quando “acabou a matéria” e liga-se a televisão passando um 

filme pouco conectado ao assunto,. Para tanto é necessário a capacitação docente, 

como agente dinamizador, orientador da construção através do auxílio crítico e 

criativo. 
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Tal postura que pode ser comtemplada através da reflexão de forma crítica sobre o 

uso de mídias em sala de aula e o desenvolvimento de habilidades instrumentais para 

a otimização do uso das Tic’s. 

Novas configurações de aprendizagem possibilitadas pelo uso da tecnologias de 

comunicação de informação permitem estruturas contextos educativos e mais ricos, 

variados e complexos. Como cita Alves (2001) possibilitando “incluir o mundo na aula” 

e a “aula no mundo”. 

Quando da boa apropriação das Tic’s é possível que se estabeleça interações entre 

diferentes tipos de mídias, favorecendo a construção do conhecimento, bem como 

utiliza-las para a comunicação entre os atores que fazem parte do processo de 

aprendizagem. Para Vygotsky (1988) uma vez que a indigência do indivíduo de 

constituir interações, a fluência que a era digital tecnológica requer, como a realização 

de ações em contextos distintos e mídias diferenciadas. 

O indivíduo constrói pessoalmente os seus conhecimentos nas interações com outros 

atores e a partir das interações com os signos e instrumentos presentes na sociedade. 

(Vygotsky, 1988). 

O que mais seria apropriado para um curso visual como o curso de Técnico em 

Edificações usar bases midiáticas para suporte e ampliação dos processos pedagógicos 

envolvidos? Então o porque não fazer o uso de tais potenciais? Bem como estender a 

prática docente as comunicações permitas pelas Tic’s? 

A prática das Tic’s muitas vezes é fundamentada em pressupostos tradicionais e 

moralistas, distorcendo e empobrecendo as possibilidades tecnológicas em âmbito 

pedagógico, muitas vezes ainda remetida a um conceito retrógrado em que a 

educação a distância era atrelada a não-presença física do aluno, que não podia 

comparecer. Tal prática era diminuta com a falta de interatividade, onde a 

aprendizagem centrava-se no autodidatismo. 

Como descreve Alves (2002) através da propagação das tecnologias de comunicação se 

torna possível repensar os conceitos de educação e tecnologia de forma integrada. 

Instituindo novas propostas pedagógicas que englobem as potencialidade que as novas 
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tecnologias, em especial as de suporte digital trazem para o processo coletivo de 

construção do conhecimento. 

Cabe então ressaltar a pergunta, porque mesmo com as tecnologias de comunicação 

em propagação o curso de Técnico em Edificações não se apropria de tais 

potencialidades, a partir da interatividade? 

Este estudo partiu do anseio de registrar as mudanças que estão ocorrendo 

constantemente na educação, relacionadas ao ensino técnico, com a inserção das 

tecnologias de informação e a repercussão das mesmas a partir da formação dos 

professores. 

 Materiais e Método  

Metodologicamente essa pesquisa, é lançada a partir de um estudo de caso qualitativo 

apoiado na revisão bibliográfica sobre o tema. Parte-se de uma investigação baseada 

na revisão bibliográfica dos principais conceitos que abordam o tema, buscado o 

estado da arte em que se posiciona tais questionamentos.  

A abordagem qualitativa, aqui nesse texto, responde a uma questão particular de 

pesquisa, que não privilegia a quantificação, ou seja, trabalha em um universo de 

significados, motivos, crenças, valores e atitudes, um universo de relações que não 

pode ser reduzido a números. (MINAYO, 2002). 

Essa abordagem foi escolhida por apresentar as condições para um estudo de 

estudantes e professores em seu contexto, focando especificamente as dificuldades e 

potencialidades que esses atores se deparem quando refletem a prática professoral no 

curso técnico de edificações através do uso de mídias. 

Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 
pesquisador como seu principal instrumento, os dados 
coletados são predominantemente descritivos; a preocupação 
com o processo é maior do que com o produto; o significado 
que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 
especial pelo pesquisador, a análise  dos dados segue o 
processo indutivo. (LÜDKE & ANDRÉ, 1991, p. 11). 

Segundo Macedo (1994) o conceito restrito de revisão bibliográfica é definido pela 

busca de informações bibliográficas, seleção de documentos que se relacionam com o 

problema da pesquisa e o fichamento dos mesmos através dos referencias para uso 
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posterior. Ou seja, trata-se do primeiro passo da pesquisa científica com o objetivo de 

rastrear e revisar a literatura existente. 

Os objetivos da pesquisa bibliográfica são de identificar as informações e os dados que 

contam no material pesquisado, estabelecer relações entre as informações e os 

subsídios obtidos com o problema proposto e analisar a consistência das informações 

e elementos apresentados pelos autores. 

Por se tratar de uma pesquisa contemporânea, aqui estende-se a pesquisa 

bibliográfica também a documental, ou seja, qualquer informação não só oriunda de 

textos como também de imagens, sons, vídeos, estatísticas, donde a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento editorial. 

Buscou-se exemplificar tais dificuldades geradas a partir do estudo de caso do Curso 

Técnico em Edificações do IFSUL. Para análise tomou-se como referencia a disciplina 

do curso que já utilizava TIC’S para ampliação da sala de aula denominada Técnicas 

Construtivas I.  

Segundo Yin (1994) o que se busca utilizando a metodologia do estudo de caso, é a 

compreensão do “caso” em detalhe, com ênfase no seu contexto natural, 

identificando-se sua complexidade. 

Um estudo de caso é caracterizado como incidindo numa 
entidade bem definida como um programa, uma instituição, 
um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social. 
Visa conhecer em profundidade o seu “como” e os seus 
“porquês”, fazendo justiça à sua unidade e identidade 
próprias. Assume-se como uma investigação particularista, 
procurando descobrir o que nela há de mais essencial e 
característico. (PONTE, 1994, p.03). 

Como exemplifica Coutinho e Chaves (2002) o estudo de caso aborda cinco 

características chave: 

1. o caso é “um sistema limitado” — onde a primeira empreitada do investigador 
é determinar os limites do “seu” caso de forma objetiva e precisa; 

2. é um caso sobre “algo”, que há que identificar para conferir foco e direção à 
investigação ; 

3. é necessário existir a preocupação de preservar o caráter “único, específico, 
diferente e complexo do caso” (MERTENS, 1998);  

4. a investigação decorre em ambiente natural; 
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5. o investigador recorre a fontes múltiplas de dados e a métodos de coleta muito 
diversificados: observações diretas e indiretas, entrevistas, questionários, 
narrativas, registos de áudio e vídeo, diários, cartas, documentos, etc.  

Essa pesquisa é ponto inicial para um projeto de ensino que compreende a produção 

de material didático e paradidático19 sobre Edificações nomeado “A produção de 

material didático de edificações para utilização em sala de aula e via web”, incluindo o 

redesenho e a proposição de recursos que auxiliem as relações de 

ensino/aprendizagem através das TIC’S. 

Esses produtos serão materiais didáticos para o ensino de edificações através do o uso 

do recurso de vídeos, materiais paradidáticos, e uma reflexão sobre o estudante de 

edificações inserido no canteiro de obra, bem como a formação do professor que 

utiliza tais subsídios. 

Outra etapa da investigação dar-se-á na análise e interpretação dos dados obtidos na 

coleta de dados e o cruzamento com as leituras realizadas no decorrer do processo de 

investigação. Segundo Minayo (1992) essa fase possui três objetivos: estabelecer uma 

compreensão dos dados coletados, responder ou não as perguntas do trabalho de 

pesquisa e ampliar o conhecimento do tema pesquisado.  

Para analisar as entrevistas realizadas no decorrer da coleta 
de dados foi utilizada a técnica conhecida como análise de 
conteúdo, que caminha no limite da objetividade e da 
subjetividade, do rigor científico e não do olhar viciado do 
observador. (BARDIN, 1977, MINAYO, 1993  e VALA, 1986).  

                                                      
19

 "Os livros paradidáticos são constituídos de informações objetivas que, em resumo, pretendem 
transmitir conhecimento e informação. Abordam assuntos paralelos ligados às matérias do currículo 
regular, de forma a complementar aos livros didáticos. Exemplo uma publicação sobre a Mata Atlântica 
discutindo aspectos da ecologia, criada de forma a complementar o livro de Biologia utilizado 
regularmente em sala de aula. Cabe lembrar que o grupo dos paradidáticos pode apresentar diferentes 
graus de didatismo. Fazem parte do mesmo conjunto obras praticamente equivalentes ao livro didático 
e outras onde a ficção se destaca. São aquelas que, através de uma história inventada, pretendem 
ensinar o leitor a não ter medo do dentista ou a amar a natureza. Em outras palavras, mesmo lançando 
mão da ficção e da linguagem poética, os livros paradidáticos têm sempre e sempre o intuito final de 
passar algum tipo de lição ou informação objetiva e esclarecedora. Como nos didáticos, ao terminar de 
ler uma obra paradidática, todos os leitores devem ter chegado à uma mesma e única conclusão. O 
livros paradidáticos também necessitam de atualização periódica: a astronomia muda; os países 
mudam; a ecologia muda; dentistas já deram mais medo; minorias sociais mudam; os costumes, a 
família, a economia, a pedagogia ou as posturas diante da sexualidade, também". (AZEVEDO, 2001, 
p.07). 
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O procedimento da técnica de análise de conteúdo se faz inicialmente através da 

identificação de unidades de registro, baseada nas repetidas leituras das mensagens 

coletadas e uso dos meios midiáticos que as disciplinas abordaram. Segundo Bardin 

(1977, p.104) unidades de registro são “a unidade de significação a codificar e 

corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando a 

categorização e a contagem frequencial”.  

Atualmente a pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados onde será utilizado 

instrumentos, basicamente apoiados nas técnicas de entrevista semiestruturadas e 

análise documental. Finalmente se fará necessária à análise e interpretação dos dados, 

onde serão feitos os cruzamentos de informações de modo a se conseguir um exame 

qualitativo do caso como um todo.  

Como produto busca-se estabelecer algumas diretrizes e a confecção de material 

didático/pedagógico para ser disponibilizado aos estudantes do curso como 

suporte/ampliação da sala de aula e alargamento da pesquisa com os futuros 

resultados a partir da observação do uso dos mesmos bem com prover ferramentas de 

comunicação e interação entre os atores. 

O curso e as Tic’s: potencialidades não-potencializadas.   

O ensino Técnico, no Brasil, como a educação em geral, tem sido elemento de estudo e 

discussão nos assuntos que abordam as políticas públicas da educação, dando cada vez 

mais ênfase, a preocupação com as práticas docentes, inclusive com o incentivo as 

práticas de EAD, motivados inclusive pela difusão UAB. 

 Para situar, a formação do Técnico em edificações abrange disciplinas como, sistemas 

construtivos, desenho técnico, projeto arquitetônico, materiais de construção, 

gerenciamento e orçamento de obras, solos, topografia, normas de segurança e saúde 

no trabalho, organizadas conforme o projeto pedagógico do curso e obedecendo a 

pré-requisitos fundamentais para a adequada continuidade do processo educativo, 

adaptado constantemente às novas tecnologias e necessidades do mercado sempre 

permeado com as legislações e normas técnicas vigentes. 
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O aluno do Curso Técnico em Edificações20 do Instituto federal Sul-riograndense, 

baseado no Decreto que regulamenta a profissão, através da conexão entre o 

planejamento, a execução, o conhecimento teórico e a prática efetiva relativa às 

construções civis, forma profissionais qualificados para atuarem em escritórios 

técnicos e no canteiro de obras, nas áreas de desenho, projetos, orçamentos, ensaios 

tecnológicos, levantamentos topográficos, elaboração e acompanhamento de 

cronogramas, fiscalização e controle de qualidade em canteiro e indústrias, dentre 

outras atividades. Nesse sentido, o Técnico em Edificações elabora e executa projetos 

de edificações conforme normas técnicas de segurança e atribuições legais. Planeja a 

execução e elabora orçamento de obras. Presta assistência técnica no estudo e 

desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações. Orienta 

e coordena a execução de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações 

em edificações. Orienta na assistência técnica para compra, venda e utilização de 

produtos e equipamentos especializados. 

Dentre essas disciplinas, algumas se apropriam do uso das Tic’s, de maneira aleatória, 

pois não está especificado no projeto de curso alguma plataforma específica, nem 

mesmo é debatido/incentivado, pela organização didática do curso.  Das disciplinas 

que trabalham com esses recursos, elencou-se duas para a observação sobre o uso: 

Projeto Arquitetônico e Técnicas Construtivas. 

As disciplinas foram escolhidas por propiciarem aos seus alunos materiais 

disponibilizados na Web e pela proximidade temporal de suas criações, a primeira 

utilizando o ambiente de suporte a Educação Teleduc, disponibilizado pela instituição e 

a segunda disciplina usuária de um blog21  gratuito disponível na rede chamado 

WordPress22 (Figura 01).  

 

                                                      
20

 Segundo o Decreto Nº 90.922, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1985 que regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 de 
novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de 
nível médio ou de 2º grau. 

21
 Acesso em www.edificaacoes.wordpress.com/ 

 
22

 O WordPress é uma plataforma semântica de vanguarda para publicação pessoal, com foco na 
estética, nos Padrões Web e na usabilidade. O WordPress é ao mesmo tempo um software livre e 

gratuito. Acesso em http://br.wordpress.org/ . 

http://www.edificaacoes.wordpress.com/
http://br.wordpress.org/
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Figura 01 - Ambiente de suporte a Educação Teleduc e blog Wordpress 

 

Projeto Arquitetônico é uma disciplina que tenta aproximar o técnico em edificações a 

solucionar a problemática da criação de espaços, propondo projetos dentro de suas 

habilitações e resolvendo questões técnicas e formais. A disciplina é usuária do 

ambiente Teleduc desde novembro de 2009. 

A disciplina de Técnicas Construtivas tem como objetivo proporcionar ao aluno, além 

de um completo entrosamento com as etapas da construção civil, um entendimento 

de como se processa esta indústria, tanto no conhecimento geral do projeto quanto na 

parte de tecnologias específicas, a partir do momento em que se verifica a necessidade 

de uma construção do início até o término da mesma com a respectiva verificação de 

funcionamento e entrega ao cliente do produto final. A disciplina é usuária de julho de 

2009. 

A partir de observações feitas nos comandos de estatísticas disponíveis em ambas 

plataformas, nota-se que as duas disciplinas fazem amplamente dos recursos 

oferecidos apenas na parte de repositório, deixando de lado as potencialidades de 

comunicação e interação dos atores. 

Segundo Rocha (2002) ambientes de suporte à Educação à Distância (EaD) como o 

Teleduc possuem ferramentas de comunicação delineadas para permitirem a 

realização de atividades de aprendizagem baseadas na construção colaborativa de 

conhecimentos. O Teleduc é um ambiente de educação, participação e administração 

de cursos à distância na Web que vem sendo desenvolvido desde 1997, pelo Núcleo de 

Informática aplicada à Educação (NIED) em parceria com o Instituto de Computação 

(IC), ambos da Unicamp, tendo seu desenvolvimento de forma participativa, com todas 

as suas ferramentas idealizadas, projetadas e depuradas segundo as necessidades 

relatadas por seus usuários. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
696 

Concebido para apoiar a aprendizagem, o TelEduc possui a ferramenta Atividades 

como elemento central do ambiente, além de ferramentas como Material de Apoio, 

Portfólio, Leituras, estes usados como lugar de postagens de materiais, bem como 

espaços para a comunicação entre os usuários Bate-Papo, Fóruns de Discussões, 

Mural, Perguntas Frequentes. 

Como demonstra a ferramenta de estatística do Teleduc (Figura 02), a Disciplina de 

Projeto Arquitetônico possui um grande movimento no que se trata de material 

disponibilizado pelos professores, que atuam como mediadores do grupo, e grande 

depositário dos trabalhos realizados durante o semestre pelos alunos, que ficam a 

disponibilização do professor para correção. Porém a mesma denuncia que as outras 

fermentas, principalmente as que dão ênfase as discussões e debates, tais como o 

Fórum ou Mural, não são utilizadas. 

Figura 02 – Mapa de interação 

 

 

Das 79 inscrições de alunos, apenas 29 fizeram ao menos uma interação com um dos 

formadores por meio do Correio, e nenhum no prazo de dois anos fez interação aluno 

x aluno. 

Quanto a utilização do bate-papo cabe a ênfase que o mesmo nunca foi utilizado por 

nenhum usuário cadastrado. 
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Já no Blog da disciplina de Técnicas Construtivas, não são disponibilizadas ferramentas 

para comunicação síncrona, como um bate-papo, porem existe a possibilidade de 

postagem de Comentários em cada post, demonstrando também um não-uso da 

ferramenta de comunicação. 

O blog é estruturado tal como uma página web com postagens feitas sobre temas 

debatidos em aula ou divulgação de material de apoio e informações. Diferente do 

ambiente Teleduc, possui uma interface mais “comum” tal como um blog de 

informações qualquer. Mesmo assim, não demonstra nenhuma vantagem em relação 

a plataforma paga no que tange a comunicação. 

Os gráficos acessíveis no blog (Figura 3), demostram uma grande ,movimentação de 

acessos (nota-se que por ser um blog, este é de livre acesso a qualquer usuário de 

web, diferente do Teleduc em que os alunos tem de serem cadastrados), porém muito 

poucas interações (Figura 4). 

 

Figura 03 – Estatística de acessos 
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Figura 04 –  indicativos de interações 

 

 

Em todo o tempo de existência do blog o processo de comentário só foi realizado 7 

vezes, sendo que o blog possui em média 60 acessos diários. 

Essa análise superficial já aponta um desuso nas ferramentas que propiciam debates e 

discussões sobre o material disponibilizado e apontam uma falta de proposta 

pedagógica que incentive o aluno a fazer comentários e questionamentos sobre os 

temas abobadados, podendo assim ampliar seu processo de aprendizagem. 

Com o objetivo de ampliar esse estudo e baseado na falta de interatividade nas 

plataformas demonstradas na observação das plataformas citadas,  essa pesquisa 

encontra-se em momento de ampliação do estudo, rastreando os resultado através da 

estruturação de um hipertexto com o temas das disciplinas encadeados por 

ferramentas de comentários e fóruns de modo o verificar quais os trajetos realizados 

pelos alunos de curso e quais as dificuldades que os mesmos encontram para a 

utilização dos meios de comunicação propostos. 

Parte-se do pressuposto de que um processo de estruturação de um material didático 

deve ser dinâmico, resultando de uma atividade de discussões e avaliações contínuas 

estabelecidas por uma comunidade acadêmica, a mais ampla possível, com o propósito 

de validá-lo ao longo do tempo. 
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Adiciona-se o interesse de que os resultados deste estudo ampliem a noção de tempo 

e espaço de sala de aula, considerando-se que os materiais didáticos a serem 

estruturados, em formato digital, deverão estar disponibilizados para acesso remoto 

através da internet. Desta maneira, o estudante poderá acessar estes materiais a 

qualquer momento, compatibilizando horários, e ainda utilizá-los de acordo com o seu 

ritmo de aprendizagem. 

A atividade de estruturação de materiais didáticos, aqui proposta, terá como base a 

Teoria Antropológica da Didática (Chevallard, 1991). Yves Chevallard apresenta a 

“noção estruturada do saber”, considerando que um saber se constitui a partir de 

quatro elementos fundamentais: problemas, técnicas (maneiras de resolver os 

problemas), tecnologias (discursos racionais sobre as técnicas) e teorias (justificativa, 

explicação e produção de tecnologias). Parte-se do pressuposto de que no âmbito de 

um contexto educativo, um saber deve ser veiculado em sua estrutura integral, 

diferenciando-se de um contexto técnico-profissional, no qual estão enfatizados os 

problemas e suas técnicas de resolução, ou ainda em uma atividade científica, na qual 

existe um maior investimento em teorias e tecnologias. 

Baseado nesta compreensão, para a identificação dos elementos de saber que irão 

compor os materiais didáticos, inicia-se com a delimitação de problemas do curso de 

edificações que possam envolver, então, o uso de uma material teórico como forma de 

solução ou como parte do processo de resolução de tais problemas e ampliação do 

“momento” sala de aula. Logo, busca-se reconhecer o conjunto de técnicas e teorias 

pertinentes a estes processos de resolução. Reúnem-se os discursos que justificam tais 

técnicas e ainda as teorias subjacentes a estes discursos. Desta forma, procura-se 

estruturar materiais que se caracterizam por articularem teoria e prática. 

O propósito de disponibilizar esse material didático, em formato digital, para que 

possam ser acessados em qualquer tempo e lugar e que, por outro lado, possam ser 

reestruturados e atualizados por uma comunidade acadêmica, remete ao conceito de 

objetos de aprendizagem e à concepção de repositórios específicos para estes tipos de 

objetos.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
700 

O conceito de objetos de aprendizagem (Learning Objects - LO) está relacionado com o 

propósito de localizar conteúdos educacionais na Web, para serem reutilizados em 

diferentes contextos, otimizando o processo de produção e formatação destes 

conteúdos. Os Objetos de Aprendizagem são “entidades digitais utilizadas para 

divulgar informação através da Internet, as quais são independentes umas das outras”, 

existindo a busca de uma padronização da distribuição deste conteúdo digital (BETTIO, 

2003, p.19). 

Conclusões 

Das observações e análises realizadas, nota-se a intenção da inserção das TIC’S por 

parte dos docentes da disciplina elencada, porem a não-ênfase do uso das ferramentas 

de interatividades como potencializadoras do ensino/aprendizagem. Foi verificado o 

grande número de  acessos aos vídeos postados, demonstrando que são os recursos 

mais utilizados. 

Baseando-se nisso, pretende-se propor um exercício que provoque no estudante a 

vontade de interagir e utilizar algumas ferramentas externas ao blog para comunicação 

síncrona e não-síncrona.  

Parte-se da demonstração em aula de um dos recursos midiáticos demonstrados (um 

vídeo, um hipertexto...)  de modo que após a visualização/uso se fará uma rodada de 

debates sobre o tema, sendo ampliado, através da proposta da formulação de um 

relatório sobre o material exposto por cada um dos estudantes. 

Tal relatório deverá ser postado em um link vinculado ao blog, que também estará 

disponibilizando o mesmo material visto em sala de aula. Esse espaço de discussão 

adotado será a tecnologia gratuita do GoogleDocs23, inserida ao blog, que possibilita a 

edição do texto de maneira colaborativa online, e também possui um espaço de 

interação que poderá ser síncrona, previsto e agendado pelo professor ou não-

síncrona, permitindo que o estudante faça seu horário de colaboração. 

                                                      
23 O Google Docs é um pacote de aplicativos da Google que funciona totalmente online 

diretamente no browser de acesso a internet. Possui a compatibilização com 

aplicativos da Microsoft Office e OpenOffice.org.  
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O professor então terá a possiblidade de interagir através dos textos colaborativa 

mente junto aos estudantes, agregando o potencial das tecnologias de informação e 

comunicação, ampliando o momento de sala de aula. 

A escrita colaborativa segundo Hayes (2000) é, primordialmente, uma atividade social, 

onde esta sua característica remete-nos para a principal intenção da escrita: a intenção 

comunicativa, em que escreve-se para se comunicar com outros seres humanos, 

interligada a contextualização social do ato de escrever. 

Um dos potenciais desse novo recurso a ser abordado pela disciplina, além do uso de 

recursos midiáticos pelos professores e estudantes, é a possibilidade das discussões 

ficarem registradas em um texto, diferente da oralidade da sala de aula, podendo ser 

retomada posteriormente tanto pelo professor quanto pelo aluno. 

No contexto trabalhado, tem-se procurado avançar no processo de estruturação de 

materiais didáticos frente ao conceito de objetos de aprendizagem, buscando atender 

às suas características de usabilidade, acessibilidade e interoperabilidade (POLSANI, 

2003).  

O processo de ensino de Técnicas construtivas através do blog se insere nas 

tecnologias cognitivas escritas e orais, o desenho também é escrita, também é texto, é 

discurso. Para isso é necessário uma ampla revisão dos materiais didáticos e do 

currículo, para assim podermos compreender a educação como um processo de 

construção subjetivo do estudante, em uma sociedade em constante renovação.  
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Resumo 
 

A sociedade moderna requer um novo tipo de homem e principalmente de trabalhador. O 
indivíduo precisa desenvolver novas capacidades para sobreviver e integrar-se no mercado de 
trabalho. No mundo globalizado, as invenções tecnológicas têm surgido de forma 
avassaladora. Para acompanhar a Terceira Revolução Industrial torna-se indispensável à 
qualificação do trabalhador, ou seja, que o mesmo seja capaz de aprender a aprender ao longo 
da vida.  A Educação  a Distância 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 já que o 
mundo começa a, cada vez mais, se transformar em sociedade da informação. Diante desse 
contexto, resolveu-se investigar os impactos das tecnologias da comunicação e informação na 
formação de professores da Educação Básica na modalidade a distância e os desafios inerentes 
a essa modalidade. A presente produção científica é fruto de pesquisa bibliográfica e pesquisa 
de campo (análise quantitativa). 
 

Palavras-chave: EaD, TICs, Formação, Professores. 

 
Abstract 

 

Modern society requires a new type of man and especially workers. The individual needs to 
develop new skills to survive and integrate in the labor market. In the globalized world, 
technological inventions have appeared so overwhelming. To accompany the Third Industrial 
Revolution becomes indispensable to the worker's qualification, namely that it is capable of 
learning to learn throughout life. The Distance Education emerges as an appropriate means to 
create new educational opportunities for an increasing number of young people and adults 
who wish to resume their studies, have access to courses that complement their formal 
education, once the world is becoming, increasingly, an information society. Given this 
context, we decided to investigate the impacts of information and communication 
technologies (TCIs) in teacher training of basic education in distance mode and the challenges 
inherent in this mode. The present paper is the result of scientific literature and field research 
(quantitative analysis). 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A sociedade atual mergulha em profundas mudanças, e assim, emerge 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 exige 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. 

As rápidas evoluções socioculturais e tecnológicas do mundo atual geram incessantes 

mudanças nas organizações, no pensamento humano e revelam um novo universo no 

cotidiano das pessoas. Isso exige independência, criatividade e autocrítica na obtenção 

e na seleção de informações, assim como na construção do conhecimento. 

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 padrões de vida das pessoas, seja na maneira de 

se comunicar, seja nas habilidades profissionais de atuação ou na forma de aquisição 

do conhecimento e do pensar. 

E neste sentido, 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. 

Diante de todo esse processo, o papel da escola e do professor evidencia-se como o 

grande desafio, que é trabalhar em busca da formação de cidadãos aptos na utilização 
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da tecnologia no seu cotidiano de forma crítica e criativa. Esse novo caminho a ser 

trilhado exige do professor capacitação para o uso de tecnologias cada vez mais 

sofisticadas e acima de tudo uma nova postura, para que possa mediar esse processo 

na formação dos seus alunos, criando novas estratégias e um ambiente motivador e 

desafiador, mesmo com tantas implicações e dificuldades.  

A educação começa a navegar nesse mundo de transformações radicais, em que o 

desenvolvimento das tecnologias digitais e a profusão das redes interativas colocam a 

humanidade diante de um caminho sem volta, criando um cenário de incertezas. 

 

2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A Educação a Distância (EaD) por sua experiência de ensino com metodologias não 

presenciais pode contribuir para a transformação dos sistemas convencionais, ou seja, 

a experiência acumulada e o saber desenvolvido na EaD podem melhorar o ensino 

presencial. 

Por suas características intrínsecas, por sua própria natureza, a EaD, mais do 
que as instituições convencionais de ensino superior poderá contribuir para 
a formação inicial e continuada dos estudantes mais autônomos, já que a 
auto-aprendizagem é um dos fatores básicos de sua realização. Por 
aprendizagem autônoma entende-se um processo de ensino e aprendizado 
centrado no aprendente, cujas experiências são aproveitadas como recurso, 
e no qual o professor deve assumir-se como recurso do aprendente, 
considerado como um ser autônomo, gestor de seu processo de 
aprendizagem, capaz de autodirigir e auto-regular este processo. (BELLONI, 
p.39, 2011) 

É claro que não se pode adotar a educação a distância por modismos ou porque ela 

seja a solução para todos os problemas da educação convencional. Faz-se necessário 

ter conhecimento da realidade e um planejamento cuidadoso, no sentido de não 

banalizar o ensino a distância. A maioria dos programas ou projetos brasileiros a 

distância implantados no século passado fracassaram. E tal fracasso ocorreu devido à 

organização do material impresso que não respeitava as diversidades regionais e 

estava desvinculado da realidade dos alunos. Pensar em um programa a distância que 

atendesse todo o território brasileiro seria um engodo, considerando que o Brasil é um 

país gigantesco e como tal tem suas diferenças regionais.  
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Outro aspecto que precisa ser considerado é a implantação de programas ou projetos 

que utilizem quase que exclusivamente os recursos tecnológicos, esquecendo-se de 

que existem municípios brasileiros que não possuem internet. Se a EaD se propuser a 

trabalhar dessa forma, estará fadada ao fracasso, considerando principalmente a 

dimensão geográfica do Brasil, onde os rincões mais distantes ainda não dispõem de 

tais recursos tecnológico-digitais. 

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, p. 22, 2000) 

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) iniciou suas atividades na área da 

educação  a distância 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. A sede do núcleo está localizada na Cidade Universitária Paulo VI em 

São Luís possuindo vários pólos no interior do estado. Em 2008, o núcleo comemorou 

10 anos de existência e o pioneirismo no âmbito da educação  a distância no 

Maranhão. 

O Núcleo de Tecnologias para Educação da Universidade Estadual do Maranhão tem 

por objetivo primordial  a formação do profissional nas diversas áreas, em nível de 

ensino médio, graduação, pós-graduação e formação continuada. 

O núcleo desenvolve as seguintes atividades voltadas para a formação inicial  e 

continuada dos professores: 

 Programa Magistério 2001 que já formou diversos professores em mais de 15 

municípios maranhenses. O Programa é constituído por um curso de formação 

em nível médio oferecido aos professores leigos. 

 Licenciatura em Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental: curso de 

graduação que tem como objetivo formar profissionais para atuarem nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental. No ano de 2006, a Universidade Estadual do 

Maranhão certificou sua primeira turma. Vale ressaltar que este curso tem 

passado por ajustes na sua metodologia ao longo de sua existência: a primeira 

versão (semipresencial) foi baseada em apostilamento; a segunda versão 
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(telepresencial), baseada em fascículos, teleconferências e ambiente virtual de 

aprendizagem, a terceira versão está baseada em fascículos, videoconferência 

e ambiente virtual de aprendizagem. 

 Licenciatura em Ensino Religioso: curso de graduação que visa formar 

profissionais para atuar em funções de docência no Ensino Religioso da 

Educação Básica, bem como na coordenação de trabalhos pedagógicos nesta 

área. O curso iniciou suas atividades em 2006. 

 Pedagogia: curso de graduação que visa formar profissionais para atuar na 

Educação Infantil e nas series Iniciais do Ensino Fundamental. 

 Filosofia: curso destinado à formação de professores que atuarão no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio instigando o pensamento crítico e inovador dos 

alunos. 

 Formação Pedagógica de Docentes: tem como objetivo oferecer formação 

pedagógica aos portadores de diplomas de graduação (bacharéis e tecnólogos) 

que atuam ou pretendem atuar no Ensino Fundamental ou Ensino Médio. 

 Curso Formação de Tutores: curso de aperfeiçoamento cujo objetivo maior é 

capacitar profissionais com formação superior para desempenhar a função de 

tutor nos cursos à distância.  

As metodologias utilizadas são as mais variadas visto que se ajustam às propostas das 

disciplinas, às especificidades da educação a distância e aos princípios da universidade. 

São utilizados como meios de comunicação e informação, os recursos presentes no 

ensino presencial complementados por outros recursos: material impresso, 

videoaulas, webconferência, acompanhamento tutorial (tutor presencial, tutor  a 

distância), ‘call center’, ambiente virtual de aprendizagem e acervo bibliográfico. 

É sabido que a educação a 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.  

É importante lembrar que o aspecto temporal, embora muitas vezes 
negligenciado, é de extrema importância: o contato regular e eficiente, que 
facilita uma interação satisfatória e propiciadora de segurança psicológica 
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entre os estudantes e a instituição “ensinante”, é crucial para a motivação 
do aluno, condição indispensável para a aprendizagem autônoma. A rigor, 
os problemas gerados pela separação no espaço (descontiguidade) podem 
ser mais facilmente superados por sistemas eficientes de comunicação 
pessoal simultânea ou diferida entre os estudantes, tutores e professores e 
entre os próprios alunos. (BELLONI, p.24, 2001)   

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 

(site, AVA); implementação logística para distribuição do material didático; 

implantação dos Centros de Apoio (pólos). Ao longo do curso, os alunos desenvolvem 

diversas atividades práticas na comunidade escolar.  Essas atividades são as mais 

diversificadas possíveis, tais como palestras, oficinas, mostras pedagógicas, seminários 

temáticos, 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. 

A Universidade Estadual do Maranhão ao ofertar cursos na modalidade a distância do 

estado vislumbra a possibilidade de garantir acesso e condições de aprendizagem a 

todos os alunos, ampliando assim, as oportunidades de qualificação profissional à 

população que reside nos mais diversos e distantes municípios maranhenses. É de 

fundamental importância, que o processo de ensino e de aprendizagem se dê em um 

ambiente de construção, onde a interdisciplinaridade e a contextualização funcionem 

como alicerces para o seu desenvolvimento.  

Dentre outros mediadores, a internet se apresenta como uma ferramenta que tem 

formas especiais de possibilitar a percepção,  simbolizar e atuar sobre o mundo 

globalizado, com uma capacidade de permitir níveis de apresentação simbólica 

ainda  não oferecidos por outras ferramentas, no que tange à capacidade de simular 

problemas e situações (realidade virtual na educação - interação com outros recursos 

como a robótica). Porém, não se deve justificar a introdução da internet simplesmente 

pela rapidez no processo de passagem das informações que ela possibilita. É 

importante que essa introdução se prenda a uma mudança global de uma nova forma 

de "fazer pedagógico” em consonância com os meios pedagógicos adequados. 
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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 de pensar, 

de aprender a aprender, de trabalhar em grupo e de se conhecer como indivíduo. Mas 

para tanto, a educação capaz de formar esse profissional não pode mais ser baseada 

na instrução que o professor transmite ao aluno, mas, na construção do conhecimento 

pelo aluno e no desenvolvimento dessas novas competências. 

 

3. MOODLE – UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

O termo ‘tecnologia’ provém do vocábulo grego ‘techné’, que significa o método, a 

maneira de fazer eficaz para a consecução de um determinado objetivo e resultado. O 

termo difundiu-se na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, significando um 

conjunto de técnicas modernas e de cunho científico, em oposição às práticas 

realizadas pelos artesões. Para autores como Gama (1987) apud Grinspun (1999), 

também, no Brasil, o termo começou a ser difundido depois da Segunda Guerra 

Mundial, mas aqui a tecnologia veio como uma substituição à palavra ‘técnica’. 

Para Vargas (1994), a técnica é uma habilidade humana de fabricar, construir e utilizar 

instrumentos. Para o autor, o surgimento do homem, da técnica e da linguagem, teria 

ocorrido num único momento, mostrando assim, que o homem é um ser técnico 

porque tem consciência e é capaz de agir e transformar a realidade.  

Entretanto, o grande fator que a história registra no que diz respeito às mudanças 

tecnológicas, surgiu com a Revolução Industrial no fim do século XVIII na Inglaterra, 

com a chamada Primeira Revolução Industrial, expandindo-se depois para o resto do 

mundo no século XIX.  O marco significativo foi o surgimento da máquina a vapor, da 

indústria do aço e das ferrovias. É neste momento que a máquina começa a modificar 

a vida do trabalhador. 

A Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, é marcada pelo aparecimento 

da energia elétrica, petróleo, aço e indústria química. A Terceira Revolução Industrial 

caracteriza-se por uma acelerada transformação no campo tecnológico, em 

atendimento às exigências do mercado, e em consequência, influenciou no modo de 
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organização do trabalho, no modo de produção e na qualificação necessária dos novos 

trabalhadores e nas relações sociais. Nesta fase,  surgem a microeletrônica, a 

microbiologia e a energia nuclear, que levam a um grande desenvolvimento a 

humanidade, entretanto, a capacidade humana começa a ser substituída por 

autômatos que eliminam o trabalho humano na produção de serviços.  

Sabe-se que a internet vem provocando atualmente uma revolução na educação por 

causa de sua capacidade de ‘ensinar’. As possibilidades de implantação de novas 

técnicas de ensino são praticamente ilimitadas. De acordo com Almeida (2003), a 

disseminação do uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) evidenciou 

várias maneiras de ampliar o acesso à formação continuada e  ao 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 de informação 

e comunicação. 

Pode-se afirmar que as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

motivam cada vez maior número de pessoas e instituições de ensino superior a criar 

oportunidades de democratizar o acesso ao conhecimento sistematizado. A 

implementação de políticas educacionais na modalidade a distância uniformiza 

oportunidades de acesso e permanência aos indivíduos que não puderam frequentar 

uma escola convencional. 

No contexto dos ambientes virtuais de aprendizagem, um dos mais utilizados 

atualmente é o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 

um ‘software’ livre concebido tanto para dar suporte a diversas formas de 

aprendizagem (inclusive a Educação a Distância), quanto para facilitar o trabalho 

colaborativo. 

O Moodle foi desenvolvido pelo australiano Martin Dougiamas em 1999 e 

disponibilizado atualmente em 90 idiomas em mais de 200 países. 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 um artefato (por exemplo, textos), para que seja 
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visto pelos demais usuários. É imprescindível compreender o Moodle como um 

ambiente colaborativo de aprendizagem, ou seja, 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 feita entre os 

envolvidos na busca de uma aprendizagem significativa. 

A estrutura e a interface do AVA é fruto das concepções pedagógicas dos 
seus programadores. Assim, alguns desses ambientes priorizam os espaços 
de publicação de materiais e entrega de trabalhos, enquanto outros são 
projetados de forma a priorizar a interação através do oferecimento de 
vários recursos para apoio à comunicação. (NITZKE, et.al, p.212, 2008) 

Com o Moodle podem ser criados desde cursos on-line até comunidades de 

aprendizagem, tornando possível, através das funcionalidades deste AVA, o 

monitoramento e gerenciamento das atividades desenvolvidas pelos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. O ambiente oferece diversas atividades que 

facilitam a interação e comunicação (síncrona ou assíncrona) entre os usuários. Dentre 

as principais, estão: 

 Chats (salas de bate papo) – permitem a comunicação on-line, previamente 

agendada e em tempo real entre os alunos e o professor ou tutor, criando 

ocasiões propícias para o esclarecimento de dúvidas; 

 Fóruns – servem para organizar discussões, porém podem ser usados, dentre 

outras finalidades, como listas de distribuição por e-mail; 

 Testes – são usados para medir o grau de aprendizagem dos alunos através da 

aplicação de avaliações. O professor ou tutor pode definir quais tipos de 

respostas podem ser aceitas (valores, resposta curta, V ou F, múltipla escolha, 

etc.); 

 Trabalhos – esta ferramenta permite ao professor efetuar classificações e 

correções dos os trabalhos (em formato digital) enviados pelos alunos; 

 Wikis – de maneira análoga ao site Wikipédia (http://www.wikipedia.com), os 

wikis do Moodle possibilitam o desenvolvimento de conteúdo de colaborativa 

entre os usuários do AVA. 

O AVA proporciona uma forma eficiente de gerenciamento das informações referentes 

ao uso da plataforma, automatizando partes do processo (correções, tabulações de 
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notas, etc.) e fornecendo diversos relatórios. Estes contêm dados preciosos para uma 

análise criteriosa do desempenho dos alunos e podem ser usados para propor ações 

que reflitam na melhoria da metodologia utilizada. 

Segundo Almeida (2003), a construção de conhecimento ocorre em um processo social 

negociado, não se esgotando na experiência comunicativa que ocorre no ambiente 

virtual. É necessária a presença de um formador, que exerça o papel de mediador do 

processo de aprendizagem dos alunos e cujas ações sejam fundadas no respeito à 

diversidade, no diálogo, na autoria e na produção de conhecimentos. O Moodle 

apresenta-se como uma ferramenta eficiente, do ponto de vista tecnológico e 

pedagógico, permitindo a democratização do conhecimento por meio da disseminação 

de materiais e avaliação do processo de aprendizagem. 

A plataforma Moodle se destaca em relação às demais por ter dentre as principais 

características não somente a adaptabilidade e a usabilidade, mas também por não 

possuir qualquer custo na aquisição ou licença, podendo ser usada em qualquer 

sistema operacional. 

Pode-se afirmar que vários são os pontos em que educação e tecnologia se encontram 

objetivando a formação de novos paradigmas educacionais: comunidades virtuais de 

aprendizagem, e-learning, recursos de avaliação e acompanhamento, recursos de 

publicação e de autoria para professores e alunos, divulgação de estudos e textos 

científicos e didáticos, livre circulação de informações.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PESQUISA REALIZADA COM ALUNOS DO CURSO 
DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

A sociedade contemporânea está vivendo a Terceira Revolução Industrial e nesse 

contexto torna-se indispensável a qualificação permanente do trabalhador. A 

Educação a Distância configura-se neste cenário como alternativa para criar novas 

oportunidades educativas para jovens e adultos que desejam retomar os estudos, 

principalmente no âmbito da formação de professores das séries iniciais. Diante desse 

contexto, resolveu-se investigar os impactos das tecnologias da comunicação e 

informação (TIC’s) na formação de professores da Educação Básica na modalidade a 

distância e os desafios inerentes a essa modalidade, no curso de Magistério das Séries 
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Iniciais da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), no polo de Fortaleza dos 

Nogueiras. A escolha do curso se deu em função de ser a primeira licenciatura na 

modalidade  a distância da UEMA e, conseguentemente  já ter diplomado várias 

turmas. A pesquisa envolveu 20 estudantes e 20 egressos. O estudo baseou-se em 

pesquisa bibliográfica e teve o cunho quantitativo e qualitativo. Os intrumentos 

utilizados na coletada de dados foram: questionários e anotações de campo. Buscou-se  

compreender quais as dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos do curso acima 

citado no quesito acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e o desempenho 

dos egressos em concursos públicos. 

Quando questionado de onde acessavam o ambiente virtual de aprendizagem, 94% 

acessam o ambiente via laboratório de informática existente no pólo de apoio 

presencial. Tal situação se deve ao fato que de os alunos não possuem internet em 

casa nem tampouco no trabalho. Outro aspecto comum nas pequenas cidades é a 

ausência de ciber cafés e a precariedade da velocidade da internet, o que dificulta a 

navegação no AVA e impossibilita o download das videoaulas.               

Quando questionados sobre qual frequência acessam o AVA 38% disseram acessar nos 

finais de semana, 23% diariamente, 26% uma vez por semana e 13% afirmaram que 

acessam apenas uma vez por mês. 

                                              Gráfico 1 - Acesso ao AVA 

 
Fonte: Pesquisa De Campo 

 

 O fato de a maioria dos alunos acessar o ambiente virtual de aprendizagem nos finais 

de semana se deve ao fato de que muitos trabalham na zona rural e somente 
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retornam para a cidade nesse período. A maioria dos entrevistados considera o AVA 

imprescindível para seu aprendizado nesta modalidade de ensino, pois afirma que é 

um ambiente que não necessita de conhecimentos elaborados de informática, que 

pode ser acessado em qualquer lugar e possui uma interface fácil de estudar.  

De acordo com a pesquisa, para 81 % dos entrevistados as tecnologias empregadas são 

condizentes com a proposta metodológica do curso. Porém, quando questionados se 

conheciam algum colega que havia desistido do curso, 88% afirmaram que sim e entre 

as causas, citaram: dificuldade de aprendizagem, dificuldade na utilização das 

ferramentas disponíveis no AVA, conteúdo do curso não atendeu a expectativa do 

acadêmico, atraso na entrega do material impresso. Fica evidente que a Universidade 

Estadual do Maranhão precisa investir mais esforços no quesito qualidade objetivando 

diminuir as taxas de evasão.  

Do total de egressos entrevistados, 55% foram aprovados em concursos públicos ainda 

durante o período acadêmico, 25% foram aprovados após o término do curso e 20% 

foram aprovados ainda no primeiro semestre do curso.  

Gráfico 2 - Aprovação Em Concurso 

 
Fonte: Pesquisa De Campo 

 

É visível que os alunos do curso de Pedagogia a distância ofertado pela Universidade 

Estadual do Maranhão vivenciam uma educação de qualidade, apesar dos entraves 

citados anteriormente. O índice de aprovação em concursos públicos demonstra a 
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importância da Universidade e da educação  a distância na transformação da realidade 

social maranhense. 

Outro aspecto que merece ser observado diz respeito ao impacto social na vida 

financeira dos alunos e dos recém-formados, pois os mesmos passaram a ter uma 

melhor remuneração e consequentemente uma ascensão profissional e social, ou seja, 

puderam investir melhor na formação dos filhos e também na sua própria formação 

continuada, na aquisição de bens de consumo e equipamentos tecnológicos (PC’s e 

internet em casa).  Isso mostra que a educação a distância permite a inclusão dos 

alunos no mundo digital e promove modificações significativas no que diz respeito ao 

processo ensino e aprendizagem.  

O cenário do século XXI, marcado pela revolução tecnológica, exige novos paradigmas 

no âmbito das políticas públicas em educação, principalmente no quesito qualidade. É 

sabido que os recursos tecnológicos neutralizam as barreiras geográficas, facilitam a 

aprendizagem de quem estuda individualmente, sendo de grande importância no 

processo ensino e aprendizagem. Mas, ao se pensar em EaD deve-se ficar atento para 

não correr o risco da alienação e achar que os recursos tecnológicos resolverão todos 

os problemas que irão aparecer. O uso de tecnologias na EaD deve ser visto como 

ferramentas pedagógicas que possibilitam a interação, a reconstrução de 

conhecimentos por parte dos sujeitos envolvidos e que os mesmos produzam 

mudanças na prática educativa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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, estamos vivendo a chamada “sociedade da informação”. As 

transformações pelas quais a sociedade está passando estão criando uma nova cultura 

e modificando as formas de aquisição do conhecimento, principalmente com o 

advento da Terceira Revolução Industrial. É de se esperar que a universidade não fique 

alheia a essas mudanças, ou seja, que busque se adaptar a essa nova realidade.  
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Vive-se um novo paradigma que ao invés de promover o ensino promove a 

aprendizagem, oportunizando e colocando o controle do processo de aprendizagem 

nas mãos 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. 

Entende-se como um fator implícito nesse processo o papel do professor, que deve 

atuar adequadamente deve considerar as iniciativas, expectativas, necessidades, 

ritmos de aprendizagem e interesses dos alunos, não  fazendo de suas atividades 

simples sequências de conteúdos sistematizados nem  experimentações espontâneas. 

O AVA é sem dúvida um excelente recurso na educação a distância ao contribuir para 

um processo de aprendizagem dinâmico, interativo e colaborativo. Porém, sempre 

existem possibilidades de melhorias. Assim, alunos e professores devem participar 

ativamente de  um processo contínuo de colaboração, motivação, investigação, 

reflexão,  desenvolvimento do senso crítico e da criatividade, da descoberta e 

da  reinvenção. 

Usar a internet no processo ensino e aprendizagem significa enriquecer ambientes de 

aprendizagem onde o aluno possa interagir e construir seu próprio conhecimento. 

Muitos são os benefícios que as tecnologias que propiciam a comunicação virtual 

oferecem a educação a distância. Mas, para um aprendizado não basta ter estes 

recursos tecnológicos disponíveis, é necessário que o curso seja bem estruturado e 

avaliado constantemente. Assim, ao mesmo tempo em que o aluno tem mais 

flexibilidade e autonomia para desenvolver suas atividades, também tem a garantia de 

interatividade com professores e demais alunos, evitando o isolamento e o abandono. 
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Resumo 

O presente artigo trata de apresentar resultados de uma investigação sobre as ações que um 
professor e seus alunos do ensino fundamental mobilizaram em situações de resolução de 
problemas de geometria espacial utilizando o software Cabri 3D e a lousa digital. A 
investigação foi realizada no Brasil e os dados foram coletados em uma escola da rede pública. 
Os sujeitos investigados foram o professor e alunos do nono ano do ensino fundamental.  A 
abordagem metodológica adotada foi a qualitativa e as técnicas de pesquisa utilizadas foram 
observação participante e entrevista. Como instrumentos utilizaram-se a filmadora, o gravador 
e o diário de campo. A mediação pedagógica e tecnológica foram as duas categorias 
resultantes do trabalho investigativo. Concluímos com a pesquisa que a inserção das 
tecnologias de informação e comunicação não modifica práticas de ensino ou de resolução de 
problemas se não houver mudança na atitude pedagógica por parte do professor. 
 
Palavras-Chave: Lousa digital, Cabri 3D, Mediação Pedagógica, Mediação Tecnológica. 

 

Abstract  

The present article is to present results of an investigation into the actions that a teacher and 
elementary school students mobilized in situations of problem solving spatial geometry using 
the Cabri 3D software and digital board. The research was conducted in Brazil and the data 
were collected in a public school. The subjects investigated were the teacher and ninth graders 
of elementary school. The methodological approach adopted was qualitative and the research 
techniques used were participant observation and interviews. As instruments we used the 
camera, the recorder and field diary for class observation and interview. The pedagogical 
mediation and technological were the two resulting categories of investigative work. We 
conclude with the research that the inclusion of the information technology and 
communication in mathematical class does not modify teaching practices or problems 
resolution if there is no change in pedagogical attitude of teacher. 
 
Keywords: Digital board, Cabri 3D, Pedagogical Mediation, Mediation Technology 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, as discussões sobre Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) no âmbito de diversas pesquisas estão relacionadas à obtenção de informação e 
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principalmente, a transformação dessa informação em conhecimento, tornando os 

indivíduos capazes de resolver problemas de forma mais autônoma. 

Observamos que o atual movimento tecnológico está proporcionando em nossa 

sociedade, novas maneiras de relacionar, comunicar, interagir. A utilização dos 

computadores, sejam elas por questões profissionais, ou mesmo por lazer, está 

modificando substancialmente a estrutura social relativa à comunicação e seus 

comportamentos.  

O contexto educacional não está alheio a estas transformações. As ações pedagógicas, 

a relação professor-aluno, a relação aluno-aluno tem sido mediada pela interatividade 

entre homem-máquina, que pode ocorrer através da utilização do computador, 

celular, máquina digital dentre outros. E tal interatividade segundo Silva (2006, p.137): 

[...] permite ampla liberdade para ―navegar, fazer permutas 

ou conexões em tempo real, podendo o usuário transitar de um 

ponto a outro instantaneamente, sem necessidade de passar 

por pontos intermediários, de seguir trajetórias predefinidas.  

Por meio dessas novas tecnologias é potencializado aos sujeitos acessarem a internet 

por meio de diversos links sem seguir uma linha horizontal ou vertical de ordens de 

acesso, proporcionando aos sujeitos novas maneiras de ler, acessar, obter e trabalhar 

com as informações. Ou ainda saberem em tempo real ou imediatamente após o 

ocorrido de um fato o que se está passando no mundo. A divulgação dos fatos por 

meio da rede está facilitada e vem impactando diversas esferas da sociedade, inclusive 

conforme já fora dito na área da Educação.  

No centro dessa discussão sobre as TIC aplicadas à educação, focalizamos o 

computador, que proporciona a manipulação de dados, e obtenção de informações de 

maneira rápida e com certa confiabilidade. Empregando as simulações obtidas pelo 

computador, podem-se desenvolver atividades exploratórias dentro das várias áreas 

das ciências, dentre elas a matemática. 

No Brasil alunos de diversas camadas sociais tem tido cada vez mais acesso a essas 

novas tecnologias cabendo à escola incluí-o digitalmente, alfabetizá-lo e orientá-lo de 

forma crítica quanto ao uso dessas novas mídias. Acreditamos que essa criticidade 
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permitirá aos usuários dessas tecnologias ultrapassarem o uso mecânico ou superficial 

de tais ferramentas, para valer-se delas como recursos que criem possibilidades para a 

produção ou construção de conhecimentos na ótica defendida por Freire (1996, p. 18), 

isto é,  que leve a autonomia do ser do educando, atuante e ciente de sua condição de 

“presença no mundo, com o mundo e com os outros.” E que apesar de sermos seres 

condicionados culturalmente, geneticamente ou mesmo socialmente não somos seres 

determinados (FREIRE, 1996). 

Se atualmente muitos defendem o uso de tais tecnologias no ambiente escolar 

percebemos que tal integração nem sempre é tão fácil de ser realizada e no ensino de 

matemática não é diferente. Silva (2003, p.2) ressalta que:  

A integração da tecnologia na escola e na disciplina de 

Matemática é um dos maiores desafios da educação actual. (...) 

a capacidade da escola e da Matemática responderem aos 

desafios da actualidade e do futuro é medida pela eficácia com 

que a tecnologia é integrada nos currículos escolares.  

Para um uso mais eficiente de tais tecnologias cabe em parte ao professor utilizá-las 

com critérios. E isso requer ações mais categóricas. Nesse sentido não basta levar os 

alunos ao Laboratório de Informática e manipular softwares específicos, é necessário 

dentre outras ações, verificar qual a função pedagógica do computador, modificar 

atitudes e relações pedagógicas, identificar as contribuições do computador no 

processo de ensino e aprendizagem de determinado conteúdo bem como suas 

limitações, e principalmente, fazer uso de tal ferramenta de modo assertivo, ou seja, 

de modo que dê liberdade aos alunos se valerem de sua criatividade sem se esquecer 

daquilo que Freire (1996) menciona acerca da rigorosidade metódica, que implica e 

exige educadores e educandos curiosos, criadores, inquietos, persistentes, humildes e 

instigadores. Mas será que em escolas brasileiras estamos alcançando este objetivo? 

Esta resposta não é tão simples de ser dada, contudo os resultados de uma pesquisa 

que realizamos no Brasil, nos dão alguns elementos de reflexão sobre tal tema. 

 

1. ENSINO E APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA EM AMBIENTES DINÂMICOS E 
INTERATIVOS  
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A utilização de softwares dinâmicos para o ensino e aprendizagem da geometria tem 

sido problematizada em diversas pesquisas acadêmicas, proporcionando reflexões 

sobre suas as potencialidades de uso, bem como o emprego de determinadas 

metodologias de ensino que se valha de tais recursos.  

Ressaltamos que a utilização do termo geometria dinâmica está relacionada a 

possibilidade de movimentar as figuras através de softwares específicos, que são 

denominados softwares dinâmicos. Estes softwares possuem uma característica 

fundamental, tendo como base a manipulação da figura construída. A possibilidade de 

manipular uma figura espacial utilizando um software com uma interface de fácil 

acesso corroborou para que vários deles ganhassem espaço nas escolas de ensino 

fundamental e médio.  

Para Shumann e Green (1994) as manipulações ―ocorrem continuamente em tempo 

real, determinadas pelos movimentos do cursor controlados pelo usuário. Esse 

conjunto de manipulações das figuras construídas é que proporcionam a dinâmica do 

software.  

Nas últimas duas décadas, vários softwares de geometria dinâmica foram 

desenvolvidos, alguns gratuitos e outros comercializados. No Brasil, o software Cabri-

Géomètre (BAULAC; BELLEMAIN; LABORDE, 1992, 1994) é atualmente um dos mais 

conhecidos e utilizados.  

Verificamos que a utilização dos softwares de geometria dinâmica propicia a 

interatividade, o movimento dinâmico das figuras construídas, potencializa suas 

construções e a verificação de conjecturas bem como desenvolve o pensamento 

dedutivo. Com base em tais propriedades, apresentadas pelos softwares de geometria 

dinâmica, têm sido possível elaborar diversas propostas pedagógicas aplicadas ao 

ensino da geometria. 

Gravina (2001) destaca que através do computador, é possível construir simulações 

sobre os objetos geométricos em estudo, em que o sujeito tem a oportunidade de 

interagir com os objetos, modificando seu formato, diminuindo ou aumentando suas 

medidas. Ao construir uma determinada figura espacial ou plana, com o uso de um 
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software de geometria dinâmica, o aluno poderá fazer inúmeras experimentações com 

ela e sobre ela, o que é impossível com a utilização só do quadro negro ou do caderno 

como suporte.  

A autora também destaca que:  

Os ambientes de Geometria dinâmica também incentivam o 

espírito de investigação Matemática: sua interface interativa, 

aberta a exploração e à experimentação, disponibiliza os 

experimentos de pensamento. Manipulando diretamente os 

objetos na tela do computador, e com realimentação imediata, 

os alunos questionam o resultado de suas ações/operações, 

conjecturam e testam a validade das conjecturas inicialmente 

através dos recursos de natureza empírica. (GRAVINA, 2001, p. 

89-90)  

O estudo de Cozzolino (2008) que tratou de investigar sobre o ensino da perspectiva 

no Ensino Médio da Educação Básica valendo-se do software Cabri 3D mostra ainda 

que as produções dos alunos apresentam variações entre o ambiente papel e lápis 

(estático) e ambiente de geometria dinâmica do Cabri 3D; contribuindo para uma 

maior mobilização de seus conhecimentos e articulação entre a imagem e suas 

representações.  

As pesquisas aqui mencionadas são consensuais no sentido de que softwares 

educativos como o Cabri 3D podem propiciar melhor visualização, compreensão e 

apreensão de conceitos geométricos. Contudo nos perguntamos isso se dá em 

qualquer contexto pedagógico? Com base nessa pergunta desenvolvemos uma 

investigação na qual articulamos o uso do software Cabri 3D ao uso da lousa digital e 

da resolução de problemas pelo método de Polya e procuramos verificar quais ações 

foram mobilizadas por alunos e um professor durante aulas de geometria em 

ambiente dinâmico e interativo. 

 

2. AS RAZÕES DA ESCOLHA SOFTWARE CABRI 3D E DA LOUSA DIGITAL  
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A escolha do software Cabri 3D, para compor esse ambiente dinâmico e interativo, foi 

relacionado em parte ao fato de não ser necessária a utilização de nenhuma linguagem 

de programação para utilizar o software. A utilização desse software aproxima muito à 

utilização da régua, do compasso e do lápis, contudo, com o diferencial de 

movimentar, ajustar e reconstruir os desenhos geométricos. Há outros softwares de 

geometria dinâmica, e alguns deles gratuitos, que possuem natureza similar ao que 

adotamos na pesquisa. Contudo optamos pelo Cabri 3D por ser um software com o 

qual estávamos mais habituados a trabalhar e de fácil manipulação.  

Em nossa pesquisa tivemos um diferencial quando os alunos utilizaram o software 

Cabri 3D. Sua interação com o software não foi diretamente realizada através do 

computador, e sim, pela ferramenta lousa digital, que possui sua superfície sensível ao 

toque, possibilitando aos alunos utilizarem as ferramentas do software através do 

toque das mãos na superfície da lousa digital.  

A lousa digital é uma ferramenta de apresentação que deve ser ligada a um 

computador. Ela consiste em uma superfície plana, sensível ao toque, ao qual é 

possível executar as mesmas funções do mouse e do teclado através do toque do dedo 

(ou qualquer outro objeto).  

Seu funcionamento consiste em receber as imagens projetadas de um projetor 

multimídia ligado ao mesmo computador que a lousa está conectada. A conexão da 

Lousa Digital com o computador é feita através de um cabo USB16 permitindo assim, 

maior velocidade na transmissão de dados e precisão na ação do usuário sobre a lousa.  

A superfície da lousa digital possui sensores que ao toque de uma das mãos, são 

ativados através do software Notebook, permitindo assim a interação do usuário com 

qualquer software instalado no computador. Existem outros softwares de 

gerenciamento, contudo, suas funções e especificidades, dependem do modelo da 

lousa digital que está sendo utilizada.  

Esse software permite também que a Lousa Digital seja calibrada. Ao calibrar a lousa 

digital, o usuário configura o software de maneira a compreender que um toque com a 

mão ou outro objeto tenha o mesmo efeito do clique do mouse. Esse mesmo software 
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permite o usuário a utilizar uma série de imagens dinâmicas ou estáticas nos mais 

diversos conteúdos, além de possibilitar a integração de diferentes mídias digitais.  

Uma das características da lousa digital utilizada em nossa pesquisa é a forma com que 

o usuário interage com as imagens projetadas em sua superfície. Ele pode utilizar o 

dedo, ou mesmo uma das canetas que compõem o kit da lousa digital.  

A lousa possui um sensor, permitindo o software de gerenciamento, identificar qual a 

caneta que foi retirada e informar a unidade central do computador (CPU), qual a cor 

que vai ser utilizada. Quando se retira o apagador, o software de gerenciamento 

também compreende que é para apagar o que foi escrito na sua superfície.  

Segundo Simão (2006) o trabalho com a multimídia, não deve ser focado apenas na 

técnica, mas sim, devem-se envolver explorações, construção, descoberta, 

aprimoramento contínuo da prática em utilizar essas mesmas mídias digitais. Nesse 

contexto, a lousa digital possibilita a incorporação da linguagem interativa no cotidiano 

escolar, auxiliando no processo de ensinar e aprender matemática.  

Amaral (2007) destaca ainda que a interatividade é um caminho capaz de tornar o 

ambiente escolar mais adequado à realidade do aluno, uma vez que os alunos estão 

inseridos numa sociedade em que a linguagem digital está presente em nosso 

cotidiano. E através da interatividade, o aluno poderá navegar nas diversas atividades 

pedagógicas propostas pelo professor, na internet e utilizar o que existe de mais 

interativo, o dedo.  

Com base nesses aspectos propusemos investigar sobre as ações que um professor e 

seus alunos do nono ano do ensino fundamental mobilizaram em situações de 

resolução de problemas de geometria espacial utilizando o software Cabri 3D e a lousa 

digital.  

Tal proposta de investigação teve a finalidade de contribuir com os estudos na área da 

Educação Matemática que trata sobre a relação entre o uso dos atuais recursos 

tecnológicos e o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Tomando isso em 

consideração propusemos a seguinte questão: Que ações podem ser mobilizadas pelo 

professor e alunos do nono ano do Ensino Fundamental ao utilizarem o software Cabri 

3D e lousa digital durante a resolução de problemas de geometria espacial?  
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Para fins desse artigo identificaremos como o referido professor pode organizar suas 

ações pedagógicas e técnicas de solução de problemas de geometria espacial valendo-

se do uso do software Cabri 3D, da lousa digital e do método de Polya para resolução 

de problemas e que classe de respostas são apresentadas pelos alunos. 

 

3. O MÉTODO DE POLYA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
O método de resolução de problemas matemáticos tem sido amplamente estudado e 

discutido na comunidade de Educação Matemática. Apesar de haver uma preocupação 

internacional expressa nas novas propostas curriculares voltadas para a educação 

básica e de formação de professores, observamos que na prática esta metodologia 

ainda é pouco explorada tanto nos cursos de formação inicial para professores de 

matemática, quanto nas salas de aulas da educação básica no Brasil.  

Avaliamos que as discussões científicas sobre a metodologia de ensino em que o aluno 

é motivado a vivenciar situações problemas caracterizadas por, investigação e 

exploração de novos conceitos está em descompasso com aquilo que efetivamente é 

praticado no contexto das salas de aulas da rede pública da educação básica de nosso 

país. Os encontros e congressos, em nível nacional no Brasil,  estão repletos de 

discussões sobre a temática e reúne milhares de professores preocupados com tais 

questões, mas estes se veem potencialmente impossibilitados de efetivamente 

desenvolverem tal metodologia no contexto escolar devido a uma série de variáveis 

que vão desde a formação até a falta de estrutura didático-pedagógica para levar suas 

propostas a cabo.  

 D’Ambrosio (1989, p.3) aponta ainda que:  

[...]os estudos iniciais sobre resolução de problemas propunham um ensino 
sobre diferentes heurísticas e passos na resolução de problemas. Muitas 
vezes essa abordagem gerava um ensino visando o ocasional envolvimento 
com a resolução de problemas. Hoje a proposta está um tanto modificada 
[...] Essa proposta, mais atual, visa a construção de conceitos matemáticos 
pelo aluno através de situações que estimulam a sua curiosidade 
matemática. Através de suas experiências com problemas de naturezas 
diferentes o aluno interpreta o fenômeno matemático e procura explicá-lo 
dentro de sua concepção da matemática envolvida. O processo de 
formalização á lento e surge da necessidade de uma nova forma de 
comunicação pelo aluno. Nesse processo o aluno envolve-se com o “fazer” 
matemática no sentido de criar hipóteses e conjecturas e investigá-los a 
partir da situação problema proposta. 
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A assertiva de D’Ambrósio nos mostra um panorama de superação das ideias de Polya 

que apresentou um programa de aprendizagem ativa do conhecimento matemático 

utilizando o método heurístico e Lester (1993, p.11) coloca ênfase em algumas 

questões sobre o tema que não podem ser desconsideradas.  

0 desempenho em resolução de problemas parece ser uma função de pelo 
menos cinco categorias alargadas e interdependentes de factores: (1) 
aquisição e utilização de conhecimentos; (2) controlo; (3) concepções; (4) 
factores do domínio afectivo; e (5) contextos sócio-culturais. Estas cinco 
categorias intersectam-se (e.g., não é possível separar completamente 
factores do domínio afectivo, concepções e contextos sócio-culturais) e 
relacionam-se numa variedade de formas tão vasta que não é possível 
descrevê-las em poucas páginas. 

 

Com base nas considerações anteriores três pontos nos levaram a escolha pelo 

método de Polya para resolução de problemas, sendo eles: 

 - a proposta de Polya não contradiz com uma proposta de vivência de 

investigação matemática, visto que consideramos que ela norteia reflexões 

metacognitivas desenvolvidas por estudantes no decorrer da resolução de um 

problema matemático; 

 - estudantes com pouca experiência no processo de resolução de problemas 

matemáticos sentem a necessidade de orientação no desenvolvimento de seu trabalho 

e o método de Polya aporta alguns caminhos que consideramos relevantes para 

alcançar esse objetivo; 

 - a criticidade ou a autonomia do estudante não é ferida quando se adota o 

referido método. Entendemos que ele propicia uma experiência com rigorosidade 

metódica que não está alheia a vivências de experiências de um fazer científico e não 

inviabiliza a proposição de temáticas no contexto dos problemas que levem a 

formação de sujeitos mais políticos, afetivos e éticos.  

 

4. O AMBIENTE DA PESQUISA 
Mas em que contexto se deu investigação? Ela se deu em uma escola pública, na 

cidade de Patos de Minas, no Estado de Minas Gerais, Brasil o qual denominaremos 
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Colégio Estadual Luzi. A escolha desse colégio está relacionada ao fato de que este é o 

único colégio público da cidade de Patos de Minas a possuir a lousa digital.  

O Colégio Estadual Luz possui 33 anos de história. Seis turmas do Ensino Médio, com 

uma média de 40 alunos por classe compõem o turno matutino. E no turno vespertino 

há oito turmas, do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, com uma média de 35 

alunos por sala. 

Em agosto de 2008 a direção pedagógica do colégio montou uma sala de aula, 

denominada Sala de Multimeios onde eram realizada aulas de reforço, além de 

proporcionar ao professor novas ferramentas para enriquecer suas aulas. Em março de 

2009 a Associação de Pais e Mestres (APM) adquiriu a lousa digital, que foi instalada na 

Sala de Multimeios, modificando assim seu nome, passando a ser chamada de Sala 

Interativa. A Sala Interativa ficou assim constituída pelos seguintes recursos didáticos: 

uma Lousa Digital, um computador, um equipamento de som, um quadro negro, uma 

mesa para o professor e quarenta mesas com quarenta cadeiras para os alunos.  

Quanto aos sujeitos da pesquisa os dividimos em dois segmentos, o primeiro, formado 

por seis alunos obtidos através de uma amostra aleatória simples, por três alunos do 

sexo feminino e três alunos do sexo masculino. E o segundo composto por um 

professor de matemática que apresentava domínio quanto ao uso das ferramentas em 

questão, mas que não era o titular da turma, mas um companheiro seu de trabalho.  

Buscando preservar a identidade dos sujeitos participantes do estudo, utilizamos os 

seguintes códigos:  

- em relação ao professor, denominamos P1; 

- em relação aos estudantes que fizeram parte da amostra denominamos G1, 

G2, G3, G4, G5 e G6. 

 

 

5. A ABORDAGEM DA PESQUISA, AS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DA PESQUISA 
 

A pesquisa realizada foi qualitativa que pode ser assim esquematizada: 

                                                      
i
 Nome fictício. 
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A coleta dos dados se deu em três momentos, sendo o primeiro deles de aplicação de 

um questionário ao início das atividades, o segundo constituiu na observação do 

desenvolvimento da proposta pedagógica registrada na forma de diários de campo e 

por meio de filmagens e por último a aplicação de uma entrevista semiestruturada e 

coletiva com os seis alunos da amostra selecionada.  

Os dados coletados foram classificados em duas categorias de análise. A primeira foi 

denominada “mediação tecnológica” e a segunda “mediação pedagógica”. Por meio 

dessas categorias nos foi possível apresentar os resultados e analisá-los tendo em vista 

o objeto desta investigação.  

 

5.1. Mediação pedagógica  

A expressão Mediação Pedagógica está relacionada às ações/relacionamentos que 

ocorrem entre o professor e aluno, através da busca e da construção de um 

conhecimento. Este conceito surgiu através do contexto da Mediação Progressista, que 

visava à construção do conhecimento através da participação ativa dos atores 

envolvidos. Concebemos assim como em Perez e Castillo (1999, p.10) que:  

A mediação pedagógica busca abrir um caminho a novas relações do 
estudante, com os materiais, com o próprio contexto, com outros textos, 
com seus companheiros de aprendizagem, incluindo o professor, consigo 
mesmo e com seu futuro.  

Nesse contexto, a mediação pedagógica é uma ação significativa no processo de 

ensinar e aprender, principalmente quando estamos trabalhando num ambiente 

computacional, onde o aprender com o companheiro, é uma ação coletiva.  
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Buscamos ainda em Moran (2007, p. 144) a definição de Mediação Pedagógica para 

nossa pesquisa que compreende:  

[...] 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 a seus resultados.   

Segundo ainda o referido autor (2007) o diálogo, as trocas de experiências, o debate 

das dúvidas, questões e problemas, a apresentação de perguntas orientadoras 

garantem a dinâmica do processo ensino-aprendizagem. 

 

5.2. Mediação tecnológica  

Em nosso estudo, a linguagem é a base do pensamento necessário para aplicar a 

técnica para a utilização do software Cabri 3D. Nesse sentido, a expressão do 

pensamento se reconstrói como ferramenta de ação sobre o software, e tais ações, 

promovem a mediação tecnológica. Para exemplificar a mediação tecnológica em 

nosso estudo, propusemos o modelo abaixo: 

 

 

 

Dito de outro modo, a Mediação Tecnológica ocorreria diante de um problema 

proposto, que em nossa pesquisa, está relacionado à geometria espacial, abordando o 

tema prismas. Através da linguagem escrita e oral, os sujeitos explanariam imagens 

mentais acerca do objeto geométrico em estudo, que é representado na forma de 

desenho virtual através da construção geométrica, utilizando as ferramentas do 

software Cabri 3D e expostas a todo o grupo por meio da lousa digital. 
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Definidas as categorias mediação pedagógica e mediação tecnológica, apresentamos a 

seguir alguns resultados a que chegamos. 

 

 

6. O USO DAS MÍDIAS DIGITAIS ARTICULADO AO MÉTODO POLYA NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

 

No início de sua carreira o professor que ministrou as aulas de geometria no contexto 

da pesquisa não possuía formação tecnológica inicial. Por meio de sua trajetória 

docente e experiências dentro da sala de aula, este passou a mobilizar esforços no 

sentido de incorporar na sua prática algumas dessas novas tecnologias. Ele acreditava  

que propor problemas que se valessem das mídias facilitariam o processo de resolução 

de problemas de matemática.  

O anseio do professor e alguns cursos de formação continuada, contudo não foram 

suficientes, para por em prática uma ação que levasse seus alunos a resolverem 

problemas geométricos valendo do método de Polya para a resolução de problemas. 

Ele também sentiu dificuldades em estabelecer articulações entre as dimensões 

teórico-pedagógica envolvidas no problema experimental proporcionado pelos 

recursos midiáticos e intuitivas no sentido de propor possíveis soluções ou estratégias 

diferentes daquelas com as quais estava acostumado quando se valia exclusivamente 

do quadro, giz e livro didático.  

Desta falta de habilidade em conduzir tais ações resultou que os alunos não 

apresentaram soluções distintas daquelas tradicionalmente efetuadas com as velhas 

tecnologias como o quadro e giz. O seguinte recorte de uma atividade desenvolvida 

em sala de aula nos exemplifica tal conclusão:  

 

 

 

 

Fig. 1: Solução ao 8º problema proposto por G3 
 

<< 8º Problema da sequencia pedagógica desenvolvida em sala de aula>>  
Se colocarmos um cubo de aresta igual a 2cm, dentro de outro cubo de aresta igual a 5 cm cheio de 
água, ao retirá-lo, qual seria o volume de água retirada e o volume restante no cubo de maior 
dimensão ?  
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Os enunciados dos problemas também não apresentaram situações diferenciadas de 

modo que desafiasse o aluno a resolver o problema. O enunciado é clássico e de 

solução imediata. O maior nível de dificuldade seria concluir que a quantidade de 

viagens dadas pelo caminhão não pode ser um número decimal. 

Vejamos o próximo exemplo:  

 

 
 

 

Fig. 2: Solução ao 2º problema proposto por G2 
 

 

                                            

 

<< Descrição da ação da aluna>> 
Como proposta para a resolução desse problema, o sujeito G3 utilizou o software Cabri 3D, apenas 
para montar o primeiro cubo, e logo em seguida, utilizou da ferramenta caneta para fazer suas 
anotações. Ou seja, o sujeito buscou no modo tradicional, através das anotações, uma maneira de 
resolver o problema, mesmo que este fosse proposto em um ambiente informatizado. 

 

<< 2º Problema>>  
Uma empreiteira pretende abrir um buraco de 8,5 m de comprimento, 1,5 m de largura e 2 m de 
profundidade aproximadamente. Em média, quantas viagens deverá fazer uma caminhonete que no 
máximo carrega 1,8 m

3
 de terra por viagem desse buraco? ( problema adaptado) 
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Além do exposto anteriormente podemos observar que a resolução apresentada por 

G2, não corrobora com as etapas da resolução de problemas apresentadas por Polya. 

Os algoritmos utilizados pelo sujeito são cálculos desprendidos de uma organização e 

sistematização. O que se percebe é uma necessidade de realizar cálculos cuja meta é 

dar a resposta ao problema proposto. O problema que se segue reforça que nem 

mesmo o uso da lousa digital ou mesmo o software Cabri 3D foi capaz de modificar o 

comportamento do aluno quanto à proposição de novas soluções que a tecnologia 

poderia propiciar. 

 

 

 

 

 

Após a discussão em grupo do problema apresentado, cuja perspectiva não foi a de 

Polya, a solução apresentada por G2 foi a seguinte conforme podemos ver na figura 

que se segue: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Solução ao 7º problema proposto por G2 

 

 

 

<< 7º Problema>>  
Marcos comprou uma caixa de papelão para confeccionar, com 10 cm de comprimento, 5 cm de 
largura e 3 cm de altura.  
a)Determine a quantidade de papel dourado que Marcos irá gastar para cobrir toda a caixa,  
b)Se o metro quadrado de papel dourado custa R$5,00 reais, qual o valor do gasto para cobrir a caixa 
de papelão? 
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O aluno ao invés de utilizar ferramentas que a própria lousa ou o software 

disponibilizava como a calculadora ou o cálculo de área com a utilização dos recursos 

midiáticos, preferiu realizar os cálculos com a caneta. Novamente aqui o 

comportamento ante ao uso de velhas mídias se sobrepõe a atitudes mais inovadoras 

que as TIC poderiam potencializar. 

Por meio desses exemplos identificamos que sem ampla discussão mediada por ações 

similares àquelas que realizariam no contexto da sala de aula, o professor sentiu 

dificuldades em modificar sua prática apesar de um querer. Ele deixou de articular 

significativamente métodos e recursos de ensino que potencializariam maior reflexão 

sobre os temas abordados em suas aulas apesar de compreendê-las teoricamente. As 

ações implementadas pelos alunos para resolverem os problemas frente a essas ações 

desenvolvidas pelo professor não modificou muito daquelas que costumeiramente 

vemos no ensino tradicional da matemática conforme constatado por meio dos 

exemplos anteriormente apresentados. 

 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

Os resultados nos mostram que o uso das novas mídias digitais e o estudo teórico de 

certos pressupostos didático-metodológicos não garantem mudanças de 

comportamento e atitudes pedagógicas no fazer matemático. Lester (1993) aponta 

que o desempenho em resolução de problemas matemáticos é uma função de pelo 

menos cinco categorias, conforme apresentamos anteriormente, sendo que uma delas 

é a aquisição e utilização de conhecimentos. Compreendemos que se os futuros 

professores de matemática não vivenciarem em suas formações experiências que 

corroborem para uma formação pedagógica e tecnológica prática, em contexto 

semelhante àquele vivenciado ao escolar e nas disciplinas do curso de formação de 

<< Descrição da ação do aluno>> 
O sujeito G2 fez a construção do sólido espacial, e logo após a construção, ele optou em planificar a 
figura, facilitando assim sua visão no plano, a fim de poder calcular a quantidade de papel necessária 
para efetuar os cálculos indicados nas alternativas a e b. 
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professores, as chances de implantar com sucesso novas posturas pedagógicas ficam 

reduzidas. 

Conforme já mencionado neste texto, o professor tinha um querer mudar, mas este 

querer pelo menos no contexto desta pesquisa não foi suficientemente forte o capaz 

de modificar suas atitudes ao início do trabalho. Estas atitudes só foram se 

transformando ao final da intervenção pedagógica quando reflexões sobre sua prática 

foram efetuadas. Antes disso observamos que suas ações quanto a de seus alunos 

continuaram a reproduzir velhos esquemas ognitivos e antigas atitudes.  

Desta forma avaliamos que não basta promovermos cursos de formação inicial ou 

continuada que privilegiem discursos meramente teóricos, mas que na prática pouco 

potencializam ações que venham a modificar estruturas rígidas e arraigadas de ensino 

e aprendizagem da matemática. 
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Resumo 
 
O filósofo da educação inglês Christopher Winch faz críticas aos movimentos pedagógicos que 
valorizam o aprendizado autônomo. Segundo ele, a ideia de uma aprendizagem baseada em 
uma construção independente do aluno seria uma perigosa ilusão. Winch encontra 
fundamento de suas críticas em Wittgenstein, que vê na práxis do adestrar, importância 
central. Numa visão wittgensteiniana, educar é mais do que ensinar, explicar. Envolve o 
conceito de adestramento, ou seja, a iniciação da criança em um contexto social e cultural de 
aprendizagem: social porque, na medida em que a criança aprende, não o faz sozinha, mas 
com outras pessoas; cultural porque ao ser educada, a criança toma parte da tradição cultural 
de uma comunidade, participando da forma de vida dessa comunidade. 
 
Palavras – chave: Construtivismo, Wittgenstein, Adestramento, Educação. 

 

Abstract 
 

The English philosopher of education Christopher Winch criticizes the pedagogical movements 
that value autonomous learning. According to him the idea of learning based on an 
independent construction of the student would be a dangerous illusion. Winch basis his critics 
in Wittgenstein, who sees a central importance in learning practice. In Wittgenstein's view, 
education is more than teach, explain. It involves the concept of training, ie, the initiation of 
the child in a social and cultural context of learning: social because, as the child learns, is not 
alone but with others, and cultural  because in the learning process a child takes part of the 
cultural tradition of a community,  participating in the lifestyle of this community. 
 
Keywords:  Constructvism, Wittigenstein, training, education  

 

1. INTRODUÇÃO 

Neste artigo, descreveremos em linhas gerais, com fundamento em Winch a 

investigação wittgensteiniana a respeito do adestramento na educação: de que 

mailto:carolinafragosogoncalves@hotmail.com
mailto:jesteves@msu.edu
mailto:padrelenilson@bol.com.br
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maneira a prática do adestramento, ou treinamento, influencia positivamente o 

processo educacional e a inserção social na vida de uma criança? 

Embora a educação não fosse interesse específico de Piaget, suas idéias tiveram bastante 

repercussão na prática educativa, principalmente por focalizarem noções básicas presentes 

também nos currículos escolares, tais como as de conservação numérica, substância, peso e 

volume e as noções de classe lógica e seriação assimétrica, entre outras. Apesar disso, poucos 

sabem ao certo como o construtivismo funciona.  

O construtivismo é definido erradamente como um “método de ensino”, o que, na realidade, 

ele não é. O construtivismo é, portanto, uma teoria sobre o aprendizado infantil, segundo a qual 

a construção do conhecimento pelas crianças é um processo diretamente relacionado à sua 

experiência no mundo real. 

A partir da filosofia de Wittgenstein, queremos pensar o problema do ensino e da 

aprendizagem, presentes em sua filosofia posterior, na qual ele mesmo desconfia do processo 

de ensino-aprendizagem “a partir da criança”. 

Wittgenstein se opõe à idéia de que o saber não pode ser transmitido, mas somente construído. 

E em nossa empreitada, queremos investigar, o processo do adestramento, como instrumento 

sem o qual, segundo o filósofo, nenhuma outra explicação ou justificação pode ser dada. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Não são raros os trabalhos produzidos sobre o chamado “construtivismo educacional” ou sobre 

tentativas de “aplicação de Piaget” (BANKS LEITE, 1993; FOSNOT, 1998). Em artigo significativo a 

respeito das tentativas de ligar Piaget à educação, o pesquisador espanhol César Coll (COLL, 

1987), que defende a tendência construtivista, descreve essas tentativas, acrescentando 

algumas críticas pertinentes à inviabilidade de se “aplicar Piaget” de forma mecânica. Houve 

quem propusesse essa aplicação, por exemplo, no estabelecimento de objetivos educacionais, 

na eleição de noções operatórias como conteúdos da educação escolar, na ordenação de 

conteúdos e na avaliação intelectual dos alunos, entre outras. Mas todas deixaram a desejar. 

Cabe lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que começou a vigorar em 

1971 (LDB 5692/71) em grande parte assentava-se na teoria piagetiana dos estádios de 

desenvolvimento cognitivo, ao propor como categorias curriculares Atividades, Áreas de Estudos 
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e Disciplinas, destinada cada qual a um nível de ensino distinto. No entanto, desde essa época, a 

tentativa de “aplicar Piaget” na elaboração de categorias curriculares apresentava nitidamente 

um desvirtuamento das idéias piagetianas. 

No Brasil, estudos que pretendem fazer a crítica ao Construtivismo ou às suas aplicações 

educacionais também têm se intensificado nos últimos anos (CARVALHO, 2001; SILVA, 1998). 

Como se sabe, desde o final do século XIX, com a constituição da Psicologia como disciplina 

científica, educadores e estudiosos da Educação criaram a expectativa de que a Psicologia 

poderia fornecer a base científica para a abordagem de questões educacionais (COLL, 1987). Os 

avanços, porém, não se revelaram uniformes e a Psicologia diversificou-se em vários correntes 

teóricas, não havendo uma teoria global que integrasse os dados de pesquisa até então 

coletados. Algumas correntes ganharam hegemonia em diferentes momentos e em distintos 

países (LIMA, 1990). Tais são os casos do Funcionalismo e do Behaviorismo, nascidos nos EUA, e 

da corrente cognitivista, em suas várias vertentes, dominante inicialmente na Europa e logo 

disseminada em países não-europeus. 

No Brasil, pode-se apontar algumas tendências tomadas pela relação entre a Psicologia e a 

Educação e o predomínio de certas correntes em momentos históricos distintos. 

Entre os anos 20 e 40 do século XX, dissemina-se o movimento escolanovista e, com ele, a 

influência da Psicologia Funcionalista sobre métodos de ensino e a ênfase na atividade e no 

interesse do aluno. 

Durante os anos 50 e 60, o tecnicismo invade a educação brasileira, com a influência do 

Behaviorismo. A chamada Tecnologia Educacional então em voga defende a idéia de que o 

ensino deve ser objetivo, operacionalizado e regido por princípios de racionalidade, eficiência e 

produtividade. 

A partir dos anos 70, o Construtivismo de Piaget e a abordagem Sócio-Histórica de Vigotsky 

convivem com as críticas sociológicas às pedagogias escolanovista e tecnicista e ao 

“psicologismo” na educação. 

Por fim, nos dias atuais, pode-se afirmar que continua a tendência anterior, acirrando-se a 

influência do Construtivismo na educação, mas tomada esta corrente como uma teoria 

pedagógica. 
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Quais são, afinal, as idéias de Piaget que atraíram os educadores? De que trata o 

Construtivismo? 

O Construtivismo piagetiano é uma teoria que trata do conhecimento. Mais propriamente, é 

uma teoria epistemológica e psicológica que pretende descrever e explicar como se 

desenvolvem os conhecimentos. O termo construtivismo vem exatamente de um 

questionamento fundamental de Piaget (1978): como se passa de um conhecimento elementar, 

insuficiente, para um conhecimento superior? Como avançam os conhecimentos, considerando 

sua formação na infância até chegar ao pensamento adulto e ao conhecimento científico? 

Tentando responder a essas questões, Piaget buscou no estudo da criança – portanto, na 

Psicologia – a gênese dos conhecimentos. Distinguiu o desenvolvimento psicológico ou 

espontâneo da inteligência – relativo especialmente às estruturas lógicomatemáticas e que 

ocorre sem necessidade de intervenção deliberada – e o desenvolvimento psicossocial – aquele 

decorrente da educação familiar ou escolar, por exemplo, que requer intervenção para que 

aconteça (PIAGET, 1973b). 

Piaget considera o desenvolvimento intelectual espontâneo como um processo de organização 

e reorganização estrutural, de natureza seqüencial e ocorrendo em estádios relativamente 

independentes de idades cronológicas fixas. Além dos fatores clássicos explicativos do 

desenvolvimento (o fator biológico e o ambiental), Piaget propõe a equilibração (auto-regulação) 

como o principal mecanismo responsável pelo desenvolvimento cognitivo, definindo-a como um 

processo em que o sujeito reage ativamente às perturbações que o ambiente oferece, 

compensando-as de modo a anulá-las ou a neutralizá-las de alguma forma. 

Segundo a teoria, todo ser vivo tende a organizar os próprios esquemas/estruturas de 

conhecimento para lidar com o ambiente; e todo ser vivo tende adaptar-se ao ambiente, 

mediante os processos de assimilação (incorporação aos esquemas/estruturas das propriedades 

presentes no ambiente) e acomodação (modificação de esquemas/estruturas) para ajustá-los às 

exigências ambientais. 

Assim, todo ato inteligente pressupõe um esquema de assimilação ou uma estrutura que 

permite ao sujeito organizar o mundo e compreendê-lo. São as formas de organização que se 

modificam continuamente, na interação entre o indivíduo e seu ambiente, permanecendo 

invariáveis os mecanismos responsáveis pelo funcionamento intelectual (assimilação e 
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acomodação). Essas formas de organização distinguem os vários períodos de desenvolvimento 

intelectual, com suas subdivisões, propostos por Piaget (Sensorio-motor, Operacional Concreto e 

Operacional Formal). 

Piaget investigou o desenvolvimento das mais variadas noções (número, classes, relações, 

substância, peso, volume, proporções, combinatória, acaso, etc.) e também a atuação de várias 

funções psicológicas, como a percepção, a imagem mental, a memória, linguagem, imitação, etc. 

Já se pode notar, por essa amostra, que o interesse de educadores pela teoria piagetiana tem 

sua razão de ser. 

Nas poucas referências às implicações de sua teoria para a educação escolar, Piaget (1976; 1977; 

1998) faz algumas críticas à pedagogia tradicional, apontando, por exemplo, o excesso de 

verbalismo e a necessidade de se respeitar o interesse infantil, ressaltando que isto não significa 

deixá-la fazer tudo o que quiser, mas fazer com que ela queira tudo o que faz. Considera que a 

pedagogia tradicional não percebe a diferença estrutural entre a inteligência infantil e a do 

adulto e atribui à escola o papel de “equipar” a mente com conhecimentos e experiências; e que 

a atitude coercitiva geralmente aí presente dificulta a relação de cooperação e não ajuda a 

criança a construir sua autonomia moral e intelectual. 

As conceituações e considerações piagetianas, ligadas diretamente ou não à educação escolar, 

parecem ter chegado à escola de forma descontextualizada e com significados distintos dos 

originais. Assim, os termos e expressões “ser ativo”, “pensamento concreto”, “respeitar o 

interesse infantil”, “autonomia”, “gênese/genético”, entre outros, têm sido associados a certas 

condutas, concepções e práticas. Diz-se, por exemplo, que “o construtivismo leva à bagunça”; 

que se devem usar objetos materiais, aproveitar o cotidiano do aluno e não impor tarefas; que o 

conhecimento é inato e a inteligência é hereditária e, portanto, imutável. 

Muitos professores pensam no Construtivismo como método de ensino ou método de 

alfabetização; há quem o defina como um “conjunto de regras” ou de técnicas que devem ser 

seguidas (recortar letras para “construir” palavras; usar letra de fôrma maiúscula), enquanto 

para outros seguir o Construtivismo é “deixar a criança solta” (Torres, 2004). 

Nesse sentido, procuramos analisar o conceito de adestramento na educação, à luz da filosofia 

tardia de Wittgenstein, que acredita ser o adestramento o fundamento de qualquer explicação 

ou justificação. 
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3. ADESTRAR É EDUCAR 

O filósofo da educação inglês Christopher Winch faz críticas aos movimentos pedagógicos que 

valorizam o aprendizado autônomo. Segundo ele, a idéia de uma aprendizagem baseada em 

uma construção independente do aluno seria uma perigosa ilusão. Winch encontra fundamento 

de suas críticas em Wittgenstein24.  

De acordo com Winch, Wittgenstein jamais se pronunciou diretamente sobre questões 

pedagógicas, pois seu principal interesse não estava voltado para os conceitos de 

aprendizagem ou de educação e sim, para o conceito de significado. Mas o problema 

do ensino e da aprendizagem representa um papel importante em sua filosofia 

posterior, principalmente nas Investigações Filosóficas. 

A curta experiência docente de Wittgenstein se deu num período de reformas 

escolares marcantes na recém-fundada República da Áustria. Como professor, 

Wittgenstein era muito rígido e exigente. Não deixava de incentivar seus alunos 

inteligentes, mas não lhes concedia oportunidade para processos de aprendizagem 

considerados independentes, cujo discurso passava pela fórmula fundamental “a partir 

da criança”. 

Para Wittgenstein, o processo de aprendizagem de um ser humano deve passar 

inequivocamente pela relação de autoridade entre professor e aprendiz. Dessa maneira, o 

filósofo consegue visualizar na práxis do adestrar uma importância central. 

No entanto, essa teoria encontra forte rejeição: primeiro porque o termo adestramento remete 

a um condicionamento behaviorista, o que não é o caso aqui. Além disso, o processo do 

adestramento envolve uma relação estabelecida pela autoridade entre professor e aluno, onde 

a aprendizagem seria fortemente marcada por essa prática.  

Numa visão wittgensteiniana, educar é mais do que ensinar, explicar. Envolve o conceito de 

iniciação da criança em um contexto social e cultural de aprendizagem: social porque, na medida 

em que a criança aprende, não o faz sozinha, mas com outras pessoas; cultural porque ao ser 

                                                      
24

  Segundo Winch, Wittgenstein jamais se pronunciou diretamente sobre questões pedagógicas. Seu 

principal interesse não estava nos conceitos de aprendizagem ou de educação, mas no conceito de 

significado. 
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educada, a criança toma parte da tradição cultural de uma comunidade, participando da forma 

de vida dessa comunidade. 

Vemos aqui uma íntima ligação entre os conceitos “forma de vida” e “jogo de linguagem”, isto 

porque, segundo Wittgenstein, “ a palavra ‘jogo de linguagem’ deve aqui enfatizar que falar uma 

língua é uma atividade ou forma de vida”, ou seja, ao falar uma língua, a criança não apenas faz 

uso de signos lingüísticos, mas utiliza de toda uma estrutura social e cultural inserida nesta 

língua. O ato de falar uma língua está inserido está inserido em um determinado contexto, na 

práxis coletiva de uma forma de vida. Por isso, a introdução nas práticas coletivas é importante 

para a criança que está se desenvolvendo. 

Nessa perspectiva, percebemos que o processo de iniciação de uma criança começa logo após 

seu nascimento: frente a um bebê que chora, por exemplo, nós adultos possibilitamos que ele 

desenvolva capacidades de distinção e expressão, quando distinguimos conceitualmente suas 

sensações ou sentimentos e expressamo-los linguisticamente. É exatamente isso que 

Wittgenstein entenderia por adestramento, ou seja, a idéia de que a criança é gradativamente 

inserida em um ambiente social e cultural ao ser educada. 

Segundo Wittgenstein, uma criança que está aprendendo a falar ainda não é um ser totalmente 

desenvolvido, que precisaria apenas aprender a tornar acessível seu mundo interior a outras 

pessoas. A criança ainda não dispõe de uma linguagem mental, onde só precisasse “protocolar” 

os elementos a sua volta. Ao contrário: é somente com a iniciação na prática lingüística que seu 

mundo mental passa por uma diferenciação interna. 

Para aprender a pensar e falar, a criança é gradualmente iniciada numa práxis social, governada, 

segundo Wittgenstein, por regras. 

Ora, se para tomar parte nas práticas coletivas de uma forma de vida, é preciso aprender a 

seguir regras correspondentes, como uma criança pode aprender a seguir regras sem mesmo 

ter aprendido a falar e pensar? Esse problema é apenas de ordem teórica, já que crianças 

aprendem regras lingüísticas e sociais geralmente sem esforço.  

Por outro lado, não é com a mesma facilidade que a criança aprende o seguimento e obediência 

a certas regras inseridas em diferentes “formas de vida”. Dessa maneira, a práxis do adestrar 

toma importância central no cenário educativo, posto que o adestramento proposto por 

Wittgenstein leva a criança ao conhecimento e obediência às regras, necessárias não só ao seu 
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convívio social, mas ao seu desenvolvimento cognitivo, como é o caso das regras para o uso das 

palavras nos diversos “jogos de linguagem”. 

Há, segundo Wittgenstein, um outro problema neste caso, que reside na questão do 

seguimento de uma regra: como uma regra ensina o que devemos fazer em casos particulares? 

Há aí uma lacuna entre uma regra e seu seguimento, ou seja, conhecer uma regra não implica 

saber agir de acordo com ela. E, como não podemos cair em infinitas interpretações de uma 

regra, chegamos à conclusão de que não se pode explicar a uma criança como ela deve agir, sem 

que ela antes tenha passado pelo adestramento.  

Por exemplo, não é uma placa que me indica a direção a ser seguida, nem minha interpretação 

desta placa que me faz seguir o caminho, mas o adestramento pelo qual passei na infância que 

me leva a avaliar a situação e chegar a uma conclusão. O que devo, ou não, fazer não me foi 

explicado, mas adestrado. Sem o processo de adestramento, eu permaneceria desconcertado 

diante da placa que, por si só, não portaria nenhum significado e eu não poderia reconhecer 

racionalmente seu significado. Em outras palavras, é apenas pelo adestramento, ou seja, pela 

introdução da criança em um contexto social e cultural, que uma placa teria sentido para ela. A 

placa, por si mesma, não tem sentido, mas, inserida em um contexto de práxis social, 

poderíamos agir conforme a indicação da placa, porque fomos adestrados para isso, treinados 

dentro de um contexto determinado. 

Há também que se destacar o valor da obediência cega às regras de uma práxis que é 

estabelecida dentro de uma relação de autoridade. Segundo Wittgenstein, “quando eu sigo uma 

regra, eu não escolho. Eu sigo a regra cegamente”. Esse conceito é válido tanto para o aluno 

quanto para o professor. O mestre, ao demonstrar o seguimento das regras, não sabe justificar 

esse seguimento, apenas sabe também segui-las. Ou seja, além do aluno, o mestre também 

obedece cegamente às regras. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de adestramento não deve ser compreendido como uma espécie de 

condicionamento behaviorista, onde o aprendiz é levado a exibir um comportamento desejado, 

porém, sem compreender seu sentido. Deve ser visto como uma práxis ou uma ação normativa, 

na qual as atividades pertencentes a ela podem formar um juízo de valor na criança, ou seja, 
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podem ser avaliadas como certas e erradas, em relação às regras. É como “dar a mão à criança” 

e conduzi-la a uma forma de vida, a uma práxis específica. O adestramento é, assim, elemento 

indispensável no processo pedagógico que envolve o ensino de crianças. 

Vemos, dessa forma, o adestramento como um resultado de uma “engrenagem que deu certo”, 

entre a práxis, suas regras, seguimento e avaliação. A avaliação normativa se inicia na pessoa 

que ensina e domina as habilidades ligadas ao seguir regras e, além disso, passa essas mesmas 

regras ao aprendiz, avaliando seu modo de comportamento como correto ou incorreto, 

moldando assim sua práxis coletiva. 
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Resumo 

As dificuldades dos professores das escolas públicas brasileiras em atingir seus objetivos no 
Ensino de Química, são muitas, principalmente por esta disciplina exigir grande memorização. 
Os recursos computacionais, na maioria das vezes, são usados como Recursos Didáticos, sem 
que de fato seja explorado todo o seu potencial. Muitas vezes os professores têm dificuldades 
em delinear os objetivos a serem alcançados em suas aulas, com o uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs). Por outro lado, o Ensino de Química, pela sua característica 
de abstração, não tem conseguido levar os estudantes a construir os conceitos importantes, 
bem como se apropriar de forma correta, do conhecimento químico. Assim, o presente 
trabalho visa suscitar uma discussão acerca do problema, apresentando uma proposta do uso 
das TICs para uso didático no ensino de química a fim de contribuir na busca de propostas que 
ajudem a construir o conhecimento químico e garantir o sucesso no processo de ensino e 
aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem, Empreendedorismo, Lúdico, Tecnologia. 

 
Abstract 

The difficulties of teachers in public schools to achieve their goals in the Teaching of Chemistry 
are many, mainly because it requires great discipline memorization. The computational 
resources, in most cases, are used as Educational Resources, which in fact is not exploited its 
full potential. Often teachers have difficulties in outlining the objectives to be achieved in their 
classes, with the use of Information and Communication Technologies (ICTs).Keywords: 
Teaching and Learning, Entrepreneurship, Playful, Technology. On the other hand, the 
Teaching of Chemistry, for its characteristic of abstraction, has failed to lead students to build 
the important concepts, as well as appropriating correctly, the chemical knowledge. Thus, this 
paper aims to provoke a discussion about the problem, presenting a proposal for the use of ICT 
for didactic use in teaching chemistry to contribute in seeking proposals that will help build the 
chemical knowledge and ensure success in the teaching process and learning. 
 
Keywords: Teaching and Learning, Entrepreneurship, Playful, Technology. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
O ensino de química no nível médio mostra-se, ainda na atualidade, como um grande 

desafio, tanto para professores quanto para alunos.  De um lado, há a insatisfação dos 
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professores por não conseguirem atingir os objetivos educacionais propostos e de 

outro, os estudantes mostram-se desmotivados, pois veem a aprendizagem da química 

como uma barreira difícil de ser vencida (Nardin, 2008). A disciplina em si é algo 

abstrato, pouco compreensível e exige grande memorização. 

Partindo destas dificuldades, o uso de jogos online, charadas, simuladores, entre 

outros recursos, torna o lúdico um poderoso aliado no processo de ensino e 

aprendizagem. Segundo Lazzaro (2007), há um espaço emocional entre os jogadores e 

os jogos. Pesquisas nesta área mostram que a exploração do papel que as emoções 

desempenham nas atividades humanas, está apenas começando. Ainda segundo a 

mesma autora, um filme, diferentemente dos jogos, costuma tratar o público apenas 

como consumidores, não dando importância para as emoções que surgem a partir das 

interações. 

Piaget (1971) citado por Nardin (2008) dá importância às relações interpessoais dos 

estudantes com os colegas, por serem importantes para a formação da lógica, dos 

valores sociais e morais do aluno.  Os jogos são uma oportunidade de o aluno conviver 

com regras,  respeitar as diferenças e aceitar os demais integrantes do grupo, assim, a 

brincadeira tem papel preponderante na perspectiva de uma aprendizagem. Os jogos 

afetam a emoção do jogador e podem criar experiências inesquecíveis. Entretanto, na 

escola os jogos são exceção, o professor ainda é a figura central e tradicionalmente sua 

função é a de transmitir o conhecimento, focando o aspecto cognitivo (ESCOLA 

SAGARANA, 1999). 

 No ensino de química não é diferente, pois se percebe o pouco rendimento no ensino, 

seja pela insatisfação do professor, pela falta de material, ou pelo desinteresse dos 

estudantes. Porém, aliar o ensino de química a uma pedagogia empreendedora, tal 

realidade pode mudar, pois “é a emoção que dispara o racional”. Por Pedagogia 

Empreendedora entende-se a metodologia de ensino de empreendedorismo, a qual 

envolve a emoção e estimula a capacidade de escolha do aluno sem influenciar suas 

decisões. “O aluno é responsável pelo seu aprendizado e pela construção do 

desenvolvimento social. Assim, supor que existam ações desvinculadas de emoção – 
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elemento de integração do indivíduo/mundo – é algo que certamente violenta a 

natureza humana”. (DOLABELA, 2003, p. 61). 

O Empreendedorismo existe há mais de 80 anos e tem tomado grandes proporções no 

mundo inteiro, desenvolvendo fortes bases empíricas e teóricas. A educação 

empreendedora tem por objetivo suprir a ineficiência do sistema educacional na 

preparação de mão-de-obra e desenvolver habilidades de empreendedor entre os 

estudantes. Neste aspecto, também, não se pode deixar de lado os professores que 

serão impelidos a buscar cursos de formação continuada. 

 “Em geral, os professores, solicitam oficinas pedagógicas para 

saber como desenvolver, passo a passo, determinada 

metodologia, acreditando ser a única responsável pelo sucesso 

de todo o processo de ensino e aprendizagem”. (DELIZOICOV, 

et al, 2009 p. 161). 

Assim, o trabalho visa propor uma nova abordagem para o ensino de química, 

envolvendo o empreendedorismo e o lúdico, com o uso de jogos e a criação de planos 

de negócios, em que os usuários possam interagir emocionalmente com o objeto da 

aprendizagem.  

  

2. A INFLUÊNCIA DO CURRÍCULO NA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES  

Considerando que o Currículo escolar está relacionado ao poder, conforme afirma 

Apple (2001), considera-se que a mídia esteja presente nas salas de aula influenciando 

a construção do currículo e obtendo espaços de poder na formação das novas 

gerações.   Ainda que atualmente o planejamento curricular seja mais democrático, na 

maioria das áreas do currículo existem forças agindo sobre a escola que podem tornar 

as escolhas sem significado. É frequente a situação em que os burocratas da educação 

se baseiam na ideologia e nas técnicas da gerência industrial, sem tomar 

conhecimento do que pode acontecer aos “empregados”. Esse tipo de 

intervencionismo interfere na capacidade dos professores de controlar seu próprio 

trabalho, como também no tipo de conteúdo enfatizado no currículo. O conhecimento 
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que desejamos que os alunos aprendam deve ser dividido em três tipos: “o que”, 

“como” e “para que”. 

É importante os professores participarem efetivamente da construção do currículo e a 

escola deve cumprir seu papel de formadora de sujeitos presentes, capazes, livres e 

responsáveis pela construção da sociedade (SILVA, 2010). Assim, é interessante pensar 

o currículo voltado para a Educação Empreendedora, a qual possibilita o envolvimento 

do estudante com seu próprio aprendizado e maior cumplicidade entre alunos e 

professores. Para Dolabela (2003), Empreendedorismo é “A Viagem do Sonho”. 

Segundo Filion (2000) Empreendedores exploram seus mundos subjetivos e definem 

seus padrões de trabalho. Definem situações e imaginam aquilo que desejam alcançar. 

A proposta da Educação Empreendedora no Ensino de Química envolve mudanças de 

paradigmas. Assim, os professores tenderão a mudar suas práticas em sala de aula e 

envolver os estudantes no processo de aprendizagem. A Educação Empreendedora 

juntamente com os jogos poderá ser uma forte aliada no ensino por envolver a 

emoção e desencadear a inteligência no processo criativo (DOLABELA, 2003).  

 

3.  O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) ALIADAS AO 

ENSINO EMPREENDEDOR DE QUÍMICA 

As tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana e desde então o homem, 

usando a inteligência, conseguiu sobreviver e dominar os elementos da natureza. 

Passou a viver em grupos, a aperfeiçoar suas técnicas e a buscar novas tecnologias. 

Com o domínio das TICs, os computadores passaram a ser usados como recurso 

didático no processo educativo. Tal uso “modifica as relações entre a abordagem do 

professor, a compreensão dos alunos e o conteúdo veiculado” (KENSKI, 2009, p. 45).  

De acordo com o exposto, este tópico dedica-se a descrever a proposta de uma 

atividade baseada em Realidade Aumentada e o software Sacra. Antes, de apresentar 

a proposta, serão apresentados alguns conceitos relacionados à Realidade Aumentada 

e o software Sacra. 

O termo Realidade Aumentada (RA) é definido, por Kirner e Tori (2006), como “o 

enriquecimento do ambiente real com objetos virtuais, usando algum dispositivo 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
751 

tecnológico, funcionando em tempo real”. Os autores, baseados em Azuma (2001), 

esclarecem que a RA é “um sistema que suplementa o mundo real com objetos virtuais 

gerados por computador, parecendo coexistir no mesmo espaço”. Acrescentam que a 

mesma possui características em que é possível combinar objetos virtuais e reais no 

ambiente real, executar interativamente em tempo real, alinhar objetos reais e virtuais 

entre si e estimular todos os sentidos incluindo audição, tato, força e cheiro.  

O software Sacra foi desenvolvido por Santin e Kirner (2008) quando se percebeu 

grande dificuldade de professores de ensino fundamental e médio, leigos em 

computação, em inserir a realidade aumentada em suas práticas pedagógicas. Foi 

desenvolvida, então, uma ferramenta de autoria com acesso livre em que é exigido de 

seus usuários somente atividades de configuração baseadas em pastas e arquivos de 

texto. Assim, criou-se um sistema de configuração simples destinado a não 

especialistas na área de informática. Para utilizar esta ferramenta digital, basta fazer o 

download do Template, composto por várias pastas onde serão inseridos os arquivos 

que o professor selecionar.   

As aplicações de RA no processo ensino-aprendizagem contribuem de forma 

significativa na apreensão de informações e construção do conhecimento. Algumas das 

principais contribuições abordam a  

 

(...) motivação de estudantes e usuários de forma geral, baseada na 

experiência de 1ª pessoa vivenciada pelos mesmos; grande poderio de 

ilustrar características e processos, em relação a outros meios multimídia; 

permite visualizações de detalhes de objetos; permite visualizações de 

objetos que estão a grandes distâncias, (...) permite experimentos virtuais, 

na falta de recursos, ou para fins de educação virtual interativa; permite ao 

aprendiz refazer experimentos de forma atemporal, fora do âmbito de uma 

aula clássica; (...) exige que cada participante se torne ativo dentro de um 

processo de visualização; encoraja a criatividade, catalisando a 

experimentação; provê igual oportunidade de comunicação para estudantes 

de culturas diferentes, a partir de representações; ensina habilidades 

computacionais e de domínio de periféricos (CARDOSO et al, 2001; KIRNER e 

TORI, 2006; PINHO, 2000, apud LUZ et al, 2008, p. 3).  
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A partir do exposto, foi proposta uma atividade lúdica baseada em jogos utilizando o 

Sistema Sacra e Realidade Aumentada, em que é possível a abordagem de temas 

específicos acerca do Empreendedorismo no Ensino de Química. Byrne (1996) citado 

por Silva et al. (2011) demonstrou que alunos do Ensino Médio usando a RA para 

análises de experiências de Química, apresentaram uma retenção de informações após 

três meses, muito superior aos estudantes que obtiveram tais informações por outros 

meios, tais como os sistemas audiovisuais. A proposta da atividade é um jogo de 

perguntas e respostas sobre Reações de Saponificação e Plano de Negócio para a 

produção de sabonetes. Assim, é possível estimular uma dinâmica em sala de aula 

onde grupos de alunos disputam pontos de acordo com os erros e acertos na tentativa 

de responder as questões e montar a empresa. É necessário que o professor prepare 

previamente o conteúdo a ser abordado no jogo e o disponibilize no Sacra. A 

adequação das perguntas e respostas deve ser feita por meio de imagens e sons, ou 

seja, quando for acionada a imagem que mostra a questão e as opções de resposta, o 

áudio deve acompanhar o que está sendo lido. Dessa forma, o professor deverá 

preparar imagens e áudio para as perguntas e respostas e inseri-los nas pastas do 

Template denominadas: “text-perg”, texto das perguntas; “text-resp”, texto das 

respostas; e “áudio”, para as gravações de áudio das perguntas e respostas. Após a 

inserção das questões no Sacra o jogo está pronto para ser utilizado. Para acionar o 

Sacra basta clicar duas vezes com o botão direito do mouse em cima de seu ícone. 

Uma janela será aberta na tela do computador e a webcam ativada. Neste momento, 

posiciona-se um dos “marcadores” (figura 1) em frente a webcam. Assim, pelo 

acionamento do botão superior esquerdo com o outro marcador (indicado pela mão 

na figura 2), as imagens e textos relacionados à pergunta irão surgir. Para acionar a 

resposta, é só tocar o botão superior direito. Para escolher a alternativa da questão, 

basta tocar um dos botões inferiores que correspondem às alternativas A, B e C. Para 

acionar a próxima pergunta toque com o marcador (mão) novamente o botão superior 

direito. Os botões são representados por esferas pequenas nas cores azul e branca. 

Inicialmente todas elas apresentam-se na cor branca, após acionadas a cor é alterada 

para azul, como mostram as figuras abaixo: 
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Figura 1 – Exemplo de “marcador” 

 
Fonte: KIRNER, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Exemplo de pergunta e resposta adequado ao jogo no Sacra  

 
 

Fonte: KIRNER, 2010 

 

4. METODOLOGIA APLICADA 
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Foi construído um conjunto de oito perguntas e respostas sobre Reações de 

Saponificação e plano de negócios para produção de sabonetes e aplicado a trinta e 

seis estudantes da 3ª série do Ensino Médio, de uma escola pública brasileira. Os 

alunos foram divididos em grupos de quatro e usou-se o laboratório de informática na 

realização da aula. Para identificar as dificuldades enfrentadas pelos professores de 

Química do Ensino Médio, em atingir os objetivos propostos em suas aulas, realizou-se 

um estudo de carater exploratório, para verificar a influência dos jogos online e de 

Realidade Aumentada, na aprendizagem de Química. O instrumento de coleta utilizado 

foi um questionário aberto, contendo quatro questões sobre o uso das TICs nas aulas, 

a serem respondidas pelos cinco professores de Química da escola pesquisada. Foram 

propostas as seguintes questões: 

- Você conseguiu atingir os objetivos propostos para esta aula? 

- Você considera a abordagem empreendedora como aliada no ensino de 

química? 

- Como você avalia o uso do Sacra  e da Realidade Aumentada em suas aulas?  

- Como você analisa o uso de jogos no Ensino de Química? Aponte vantagens e 

desvantagens. 

Para o tratamento das respostas obtidas, foi usada a técnica de análise de conteúdo, a 

qual analisa o conteúdo das mensagens onde se identifiquem indicadores que 

permitam inferir o conhecimento relativo às questões propostas (BARDIN, 1995). 

A Tabela 1 contém os resultados do estudo realizado. 

 
Tabela 1- Indicadores de Sucesso da RA Aplicada a uma Educação Empreendedora no 

Ensino de Química 
 

Resultado do Estudo Empírico aplicado aos Professores de Química do Ensino Médio 

Categoria Indicadores de Sucesso  

Metas Percentual de respostas corretas nos exercícios propostos. 

Opinião 
Interdisciplinaridade, uso de hipertextos, criatividade, 
construção do conhecimento, contextualização, atitude 
empreendedora. 

Qualidade da RA 
Facilidade de uso, interface amigável, interatividade, e 
aspectos técnicos. 

Vantagens Obtidas 
Motivação ao trabalho coletivo, estímulo à criatividade, ao 
empreendedorismo e ao aprendizado. Maior envolvimento 
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dos estudantes com os conteúdos de Química. 

 
Conforme os dados da tabela 1 observa-se que o ensino de Química aliado aos jogos 

educativos, apresentou resultados positivos, despertou o interesse dos estudantes 

pelo lúdico e eficácia. A restrição ao Sacra está no fato de demandar certo tempo do 

professor na montagem dos conjuntos de perguntas e respostas.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os professores das escolas públicas brasileiras, ainda têm grandes dificuldades em 

atingir seus objetivos no Ensino de Química. Por outro lado, os recursos 

computacionais, na maioria das vezes, são vistos como Recursos Didáticos, sem de 

fato, serem explorados em todo o seu potencial. O Ensino de Química, por sua vez, 

pela sua característica de abstração, não tem conseguido levar os estudantes a 

construir os conceitos importantes, bem como se apropriar de forma correta do 

conhecimento químico. Embora o estudo tivesse suas limitações, foi importante para 

descrever as dificuldades enfrentadas pelos professores de química. O Sacra, por ser 

um software livre, permitiu aos professores utilizar várias possibilidades, sem custos 

para o usuário. O professor teve liberdade de criar seus próprios conjuntos de 

perguntas e respostas, promovendo maior interação entre os estudantes e os 

computadores, o que proporcionou maior eficiência no aprendizado, além de 

incentivar o empreendedorismo. 

Assim, o presente trabalho visou suscitar uma discussão acerca do problema com o 

intuito de contribuir na busca de soluções criativas que ajudem na construção do 

conhecimento químico para garantir sucesso no processo de ensino e aprendizagem.  

Espera-se que este trabalho contribua para fomentar as discussões sobre o uso de 

Realidade Aumentada no Ensino de Química de forma empreendedora. 
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Resumo 

 
A aprendizagem é o suporte natural do desenvolvimento do ser humano e apresenta-se como 
o objetivo último da escola. Numa instituição desta natureza, a aprendizagem pressupõe o 
ensino, numa relação profissional, visando a eficácia dos resultados conseguidos por quem 
aprende. Situada esta relação em ambiente virtual, privilegia-se a relação multidirecional com 
destaque para a função do profissional do ensino – o professor - e relevo para o papel do aluno 
e, em especial, para a natureza da aprendizagem que realiza. Esta relação apresenta-se 
multifacetada de acordo com um paradigma que designamos de interpessoal e nela o 
professor assume as funções de orientador e mediador, enquanto os alunos se organizam no 
pressuposto do desenvolvimento de atitudes de abertura, disponibilidade ao outro e 
cooperação. Para ambos, são previamente exigidas competências próprias ao utilizador das 
tecnologias, pois situamos a aprendizagem em análise num ambiente virtual. Este ambiente 
permite o uso de diferentes ferramentas e na sequência da escolha do paradigma interpessoal, 
selecionamos o fórum, com as suas potencialidades na plataforma Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning. A expressão comunidade virtual, ao caracterizar um grupo, pode impelir e 
direcionar positivamente esse grupo para a investigação e descoberta em conjunto, através do 
fórum, ferramenta que permite o trabalho do grupo na alternância de duas dimensões: a 
dimensão restrita, representando uma parcela da turma e a dimensão alargada integrando a 
totalidade da turma.  
Assumimos o paradigma interpessoal como a instância organizadora de modelos de ensino de 
investigação em grupo, na perspetiva de acentuar a inter-relação para a colaboração em 
comunidade demonstrando como ela é determinante na realização efetiva da aprendizagem 
em ambiente virtual. A título de exemplo, é abordado o tema ‘ecologia’ com a aplicação deste 
modelo de ensino.  
 
Palavras-chave: aprendizagem, comunidade, paradigma interpessoal, investigação em grupo, 
fórum de discussão. 

 
 

Abstract 
Learning is the natural support to the human being development and presents itself as the 
ultimate goal of the school. In an institution of this nature, learning requires teaching, in a 
professional relationship, considering the learner´s achieved results as the consequence of this 
process. Set this relationship in a virtual environment, it emphasizes the multidirectional 
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relationship, highlighting the role of vocational education - the teacher - and stressing the role 
of the student and, in particular, the nature of learning that it does. This relationship is 
presented according to a multilayered paradigm, which we call interpersonal and her teacher 
has the role of advisor and facilitator, while students are organized on the assumption of the 
development of attitudes of openness, openness to others and cooperation. For both, are 
required prior to the user own skills of technology, since we put the focused learning in a 
virtual environment. This environment allows the use of different tools, and following the 
choice an interpersonal paradigm, we have selected the forum with its capabilities in the 
platform Modular Object-Oriented Dynamic Learning. The term virtual community while 
characterizing a group, can propel a positive and direct this group for research and discovery 
together, through the forum tool that allows the group's work,  on a basis of two alternative 
dimensions: the restrict dimension, displaying part of the class and a enlarged one, embracing 
the entire class. We assume the interpersonal paradigm as the organizing reference for 
teaching models, group research having in mind the highlighting of personal inter-relationship 
a community cooperation, showing with this, its determinative importance throughout the 
learning in a virtual environment.  As an example, the subject 'ecology' is used in the 
application of this teaching model. 
 
Keywords:  learning, community, research group, interpersonal paradigm, discussion forum. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A school teaches in three ways: by what it teaches, by 

how it teaches, and by the kind of place it is? (Lawrence 

Downey, como citado em Joyce, Calhoun, & Hopkins, 

2009, p.164) 

O velho mundo que habitamos tem sido palco de tantas e profundas mudanças 

socioculturais e políticas que poderemos correr o risco de não o reconhecermos se não 

nos capacitarmos para enfrentar a mudança que a sociedade, de que fazemos parte, 

tem vindo a exigir. Novos circuitos de mercado e mundialização das prioridades 

económicas, políticas e educacionais resultaram do efeito revolucionário das 

tecnologias, encurtando distâncias e anulando diferenças através de uma comunicação 

e informação globais. Por esta razão e pelo papel que nos dias de hoje as tecnologias 

da informação e comunicação desempenham na educação, a Educação a Distância, 

sobretudo na modalidade online, encontra-se numa posição privilegiada para garantir 

o acesso à educação, considerada como um direito inalienável.  

Neste contexto, a formação em ambiente virtual de aprendizagem permite maior 

acessibilidade porque possibilita ultrapassar todas as condicionantes temporais e 

físicas tornando a socialização a causa e a consequência das relações entre as pessoas 
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no processo de aprendizagem. Assim, a par do desenvolvimento de competências 

digitais, a capacitação dos professores inclui igualmente a reconceptualização do seu 

poder e papel na condução da aprendizagem cujo conceito se torna mais amplo e 

complexo por não estar restrita a um tempo nem a um espaço, nem estar dependente 

do sentido unilateral do ensino (Gaspar et al., 2008, p.29). Desta maneira, a educação 

prefigura o sentido de formar integralmente a pessoa, segundo os pilares do 

conhecimento consignados no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI: “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, 

“aprender a ser” e “aprender a viver juntos”, assumindo-se que as políticas educativas 

devem constituir-se, “talvez em primeiro lugar, como uma via privilegiada de 

construção da própria pessoa, das relações entre indivíduos, grupos e nações” (Delors, 

1998, p. 90).  

 Optámos pelo Paradigma Interpessoal pois o seu objeto de estudo centra-se no 

sentido socializante da aprendizagem, em que a construção do conhecimento ganha 

com a partilha de capacidades e de inteligência, e aprende-se a viver juntos tendo por 

base a comunicação, neste caso, em ambiente virtual. A escolha do Modelo de 

Investigação em Grupo prende-se com a perspetiva de cruzar as potencialidades da 

inter-relação para a colaboração em comunidade com o conhecimento processual da 

investigação académica. A aprendizagem, através do trabalho de grupo em ambiente 

virtual, torna-se colaborativa na medida em que a construção do conhecimento resulta 

das competências individuais, de valores e objetivos comuns investidos num objetivo 

específico ou num produto final, podendo conduzir a alterações de comportamento 

igualmente partilhadas. 

O conteúdo desta comunicação desenvolve-se em três pontos. No primeiro ponto, 

pretendemos apresentar e justificar paradigmas de aprendizagem, como suporte à 

caracterização do paradigma escolhido. Dedicaremos um segundo ponto a uma 

referência a ambientes virtuais, com destaque para a ferramenta fórum como 

potenciadora de diversos contextos enriquecedores da aprendizagem. Reservaremos 

para o terceiro ponto a aplicação do modelo de ensino já referido e em contexto 

virtual; a título de exemplo, abordamos o tema “ecologia”, por se considerar 
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potenciador na disseminação de comportamentos adequados e corretos dos alunos 

resultantes da investigação partilhada, do conhecimento coletivo e da dinâmica de 

grupo. No final, um conjunto de considerações pretendem cruzar a prática de docência 

com a experiência adquirida como estudantes que conheceram a aprendizagem 

suportada pelo paradigma interpessoal, na sujeição ao modelo de ensino da 

investigação em grupo, visando validar o título que escolhemos para esta 

comunicação. 

  

2. O PARADIGMA INTERPESSOAL NA GÉNESE DOS MODELOS SOCIALIZANTES DA 
APRENDIZAGEM.  

Ainda que a diversidade de situações de aprendizagem reclame os contributos de 

diferentes paradigmas orientadores do processo de ensino, o paradigma interpessoal 

afirma-se pelo conceito subjacente de valorizar as relações entre as pessoas. E tendo 

em conta que a sociedade é caracterizada pelos subsistemas de relações, o caráter 

relacional é um dos referentes da definição deste paradigma. Assim, com os 

contributos do campo da psicologia e, sobretudo, do campo da sociologia – sociologia 

da educação e sociologia através da educação - o paradigma interpessoal persegue 

três grandes objetivos: o sentido da aprendizagem permanente, a criação de um 

sistema de valores e a dignificação do trabalho. Cada um aprende a dirigir a sua 

própria aprendizagem, a desenvolver meios para lidar com assuntos complexos que 

requerem diferentes espécies de especialização e capacidades para trabalhar com os 

outros (Gaspar et al., 2008, p.29).   

Vygotsky (2003, como citado em Gaspar et al., 2008, p.29) defende que o “caráter 

humano da educação é totalmente determinado pelo meio social no qual o ser 

humano cresce e se desenvolve”. No processo educativo, importa não só o “eu”, mas 

sobretudo a sua relação com o “outro”. 

Durkheim (1972, como citado em Gaspar et al., 2008, p.30) admite dois seres dentro 

de cada indivíduo, o “ser individual”, no que concerne os seus estados físicos e 

mentais, e o “ser social” como sendo este o objetivo último da educação, ou mais 

precisamente de integrar o indivíduo na sociedade. 

http://www.moodle.univ-ab.pt/moodle/mod/resource/view.php?r=900581
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Bernstein (1980, como citado em Gaspar et al., 2008, p.29), ao estudar a importância 

do discurso e do conhecimento de códigos no processo educativo, destaca as relações 

dialéticas entre pessoas de classes e géneros diferentes enquanto sujeitos que, 

diluindo-se no grupo, constituem sempre um ponto de referência e de interesse 

individual. 

Também Dewey, ao considerar que a educação é o verdadeiro caminho da 

reconstrução social, em que a experiência é fundamental no processo educativo e a 

aprendizagem deve acontecer num ambiente que reproduza, em miniatura, a 

sociedade em geral, evidencia a relação de interdependência entre o indivíduo e a 

sociedade.  

Estes suportes teóricos contribuíram para a definição de um dos referentes 

fundamentais do paradigma interpessoal, o da educação como ação social e o princípio 

da ”construção social” do conhecimento com os estudos de Michael Young (2002, 

como citado em Gaspar et al., 2008, p.31), que definiu este conceito como sendo 

construído na inter-relação que tem na base a comunicação. A comunicação é assim 

central nas relações interpessoais, pelo que a linguagem “é antes de mais um meio de 

partilha social”, segundo Vygotsky (2001, como citado em Gaspar et al., 2008, p.32).   

Assumindo particular importância a interação neste paradigma, torna-se relevante a 

interdependência entre os indivíduos e a responsabilidade de cada um nessa 

interação, pelo que destacamos o texto da Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI, como um dos referenciais importantes para a sua definição, ao 

identificar os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a ser, 

aprender a fazer e aprender a viver juntos (Delors et al., 1996). Assim, “a aprendizagem 

a viver juntos, no sentido da comunicação e da partilha de conhecimento, de 

capacidades e, mesmo, de inteligência, torna-se no objeto central deste paradigma” 

(Gaspar et al., 2008, p.29). 

Com efeito, este mesmo princípio vem alargar o significado de aprendizagem por lhe 

agregar os sentidos de educação ativa e permanente ao longo da vida.  

Voltando ao argumento de que a comunicação e a experiência são agentes 

facilitadores e, simultaneamente, promotores de aprendizagem (Gaspar et al., 2008, 
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p.9) imbuídos de um espírito iminentemente socializador-construtor, emerge a 

importância de criar dinâmicas de grupo em que o conhecimento seja partilhado e 

evolutivo, mutável pelas experiências de cada um, naquilo que se pretende que seja a 

aprendizagem conseguida pelo todo. Reconhecendo, como princípios estruturantes do 

paradigma interpessoal, a autonomia, a interdependência, a diversidade e a 

pluralidade, somos remetidos para práticas que facilitem nos alunos o 

entendimento/aplicação de métodos democráticos que visem uma melhor integração 

na sociedade que deverá incutir-lhes o sentimento de pertença.  

 O paradigma interpessoal efetiva-se, pois, num ensino organizado segundo um 

processo democrático que alia dois campos distintos na formação de um cidadão 

participativo - o modelo de sociedade e a inter-relação pessoal – que sintetizamos na 

figura 1. 

 

Figura 1: Síntese dos campos de formação do cidadão 
 

 

 

Esta organização pressupõe uma intervenção que deverá estar subjacente nas 

diferentes fases do ensino mantendo os seguintes objetivos: 

a) Desenvolver um sistema social entre aprendentes e entre ensinante e 
aprendentes que respeite os procedimentos democráticos; 

b) Criar, em permanência, situações de comunicabilidade; 
c) Questionar ou problematizar a natureza da vida e dos fenómenos sociais, 

conduzindo a investigação em grupo; 

 Reflexão,  adaptação,   
adequação  à situação, 

imitação e flexibilidade tendo 
em conta o modelo de 

sociedade 

Questionamento, intervenção, 
participação, 

intercomunicação, aceitação 
do outro, gestão do conflito, 

negociação e solidariedade na 
interrelação pessoal 
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d) Promover o compromisso através dos problemas suscitados pelas situações de 
estudo na sua relação com a sociedade; 

e) Proporcionar uma situação de aprendizagem baseada na experiência; 
f) Construir o conhecimento que se vai adquirindo pela intervenção direta com 

sentido de independência e autonomia do aprendente; 
g) Fomentar a partilha do conhecimento que cada um vai construindo; 
h) Implicar os estudantes na auto e heteroavaliação privilegiando uma avaliação 

contínua. 
 

A modelagem do processo de ensino orienta-se para uma prática em grupo, onde, pelo 

procedimento do questionamento como base da investigação, se pretende que os 

alunos adquiram as competências interpessoais que, trabalhadas de forma 

colaborativa, os farão chegar ao conhecimento fundamentado das soluções mais 

adequadas ao problema apresentado. 

Assim, e tendo em conta a referida democraticidade e partilha no conhecimento, a 

investigação em grupo integra as possibilidades imensas da individualidade exposta à 

partilha e à conquista do conhecimento de forma consistente, integrada e integradora.   

 

3. O MODELO DE INVESTIGAÇÃO EM GRUPO. 
Na matriz deste modelo de ensino, ganham grande importância as aprendizagens e as 

experiências de vida que os aprendentes já trazem agregados à sua construção 

pessoal, profissional e académica, permitindo à posteriori uma conjugação com outras 

aprendizagens, num processo de partilha, onde a rede de interação se efetiva de todos 

para todos. 

Apesar da proximidade semântica entre cooperação e colaboração, e daí a 

ambiguidade concetual entre aprendizagem cooperativa e aprendizagem colaborativa, 

a nossa perspetiva assenta na tese de Ted Panitz (1996). Este autor considera “a 

aprendizagem colaborativa como uma filosofia pessoal que passa pela partilha da 

autoridade e da responsabilidade, fundamentando a corresponsabilidade e permitindo 

na aquisição a construção do saber”, chegando mesmo a evidenciar que só “pela 

colaboração se evita a competição desordenada” (cit. Gaspar et al., 2008. p.36). 

Assenta também em John Myers (1991, cit. Gaspar et al., 2008, p.36) quando afirma 

que “a palavra colaboração fixa-se em processos, enquanto a cooperação visa 
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produtos”. Neste sentido, a aprendizagem colaborativa desenvolve um processo de 

comunhão de esforços para um fim comum que Rockewood (1995) associa a “um 

movimento do social construtivismo”. 

A sala de aula torna-se o contexto onde são fundamentais os métodos interativos e 

onde as atividades são implementadas colaborativamente, num trabalho concertado 

entre o professor e os estudantes para (i) determinar itens e objetivos de 

aprendizagem; (ii) conduzir encontros de grupos de progresso com o orientador; (iii) 

coligir recursos necessários; (iv) avaliar aprendentes em diversos sentidos. Com o 

objetivo de criar o conhecimento coletivo, têm sido desenvolvidos alguns exemplos de 

“comunidades de aprendizagem”, assumindo a existência de uma cultura de 

aprendizagem na qual cada um é envolvido num esforço coletivo de compreensão. 

(Gaspar et al., 2008, p. 37).  

Tendo por base o sentido de um conhecimento construído de forma pessoal, social e 

cultural, em que o estudante aprende pela experiência e pela interação, o ensino 

requer abordagens que pressupõem a gestão do espaço, a clarificação das estratégias 

interrelacionais do professor e dos alunos, assim como a definição dos objetivos e a 

seleção dos recursos mobilizados. Perante vários modelos de ensino que favorecem a 

aprendizagem colaborativa, selecionámos o modelo de investigação em grupo, cuja 

sintaxe se desenvolve seguindo as seis fases que se apresentam em curto sumário, 

(Gaspar et al., s.d.) no quadro abaixo: 

 

Figura 2:  Sintaxe do modelo de ensino investigação em grupo 
 

Fase 1 Os estudantes são colocados, pelo professor perante uma situação 

desordenada, sujeita a uma certa confusão, do tipo que em língua inglesa se 

designa por “puzzling”, que poderá ser ou não planeada. O problema será o 

objeto de estudo a identificar pelo professor. 

Fase 2 Os estudantes exploram as reações que vão surgindo, no confronto com a 

situação colocada. Este confronto pode ser verbal, resultar de experiências, 

surgir num discurso natural do próprio processo reativo ou ser 

providenciado pelo professor. O professor permanecerá muito atento a todo 
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o tipo de reações. 

Fase 3 Os estudantes identificam e listam as tarefas que devem realizar para 

atingirem os objetivos a que se propõem; organizam o trabalho, distribuindo 

as tarefas (situam os problemas, definem os papeis e funções a 

desempenhar no grupo, determinam os ensaios ou relatórios a elaborar, 

estabelecem as metas a percorrer etc.). 

Fase 4 Segue-se o estudo que deverá ser realizado individualmente e em grupo, 

tendo o professor como conselheiro e/ou consultor permanente. 

Fase 5 Os estudantes analisam o progresso conseguido e o processo seguido; fazem 

a avaliação, tendo em conta os objetivos que se propuseram alcançar. 

Reportam os resultados ao professor que os discutirá com os alunos. 

Fase 6 Os estudantes recapitulam as atividades desenvolvidas e identificam novo 

problema em resultado da investigação. 

 

O modelo de investigação em grupo, em pares ou em grupo alargado, socorre-se de 

variadíssimos meios e materiais com o objetivo fulcral de promover conhecimento em 

colaboração e permite ao aluno interagir com outros recursos que não apenas os 

indicados pelo seu docente. A forma como atualmente a informação é difundida faz 

com que ambos, professores e alunos, sejam o mais criativos possível na busca de 

novos recursos de aprendizagem neste mundo de inovação e criatividade do século 

XXI, onde a Internet e todos os seus constantes levam a comunicação a uma outra 

dimensão. 

 

4. ABORDAGEM A AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: O CONTEXTO 

Os atuais desafios da Sociedade do Conhecimento, pela permanente evolução dos 

meios tecnológicos que originaram novas formas de comunicação a distância, 

reclamam a criação de novos contextos de ensino e aprendizagem e de uma outra 

relação entre professores e alunos. A modalidade de ensino e-learning, pelas 
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possibilidades de comunicação que oferece - assíncrona (individual ou de grupo), 

síncrona (individual ou de grupo) e com registo eletrónico - permite aprender ao ritmo 

individual. Este modelo de ensino encerra um sentido formativo muito amplo ao 

abranger a autonomia do aprendente na construção do conhecimento, na aquisição e 

desenvolvimento de competências tecnológicas, assim como nas interpessoais, já que 

é chamado a tomar decisões que implicam aspetos éticos, na relação com a 

comunidade, o grupo de trabalho. 

Constituindo-se como uma modalidade particular de ensino e de aprendizagem, o e-

learning “o uso da tecnologia em rede para desenhar, selecionar, gerir e ampliar a 

aprendizagem” (Gaspar et al., 2009, p.2) implica uma organização de ensino ajustada a 

uma nova tipologia de sala de aula – “sala de aula virtual” que possa contar com todas 

as condições implícitas à prossecução dos seus objetivos promotores da integração, e 

do progresso através da aprendizagem e da construção do conhecimento, desde os 

recursos e equipamentos, ao domínio das técnicas e dos meios.  

Desenvolve-se com vista à construção do conhecimento coletivo e comum a todos, ou 

seja, da interação do conhecimento individual, nasce um conhecimento acrescido, 

melhorado pelas perspetivas e pesquisas realizadas por todos os envolvidos no grupo 

resultante duma interação dinâmica, de partilha produtiva, realizada com reflexão.  

Com base num modelo de aprendizagem centrado no aprendente, a modalidade 

online revela inúmeras potencialidades quanto aos processos de construção do 

conhecimento, valorizando a autonomia, iniciativa e responsabilidade em relação ao 

próprio percurso de aprendizagem, colocando ênfase no “aprender a aprender” 

Destacamos o fórum, como espaço cibernáutico de discussão, partilha e consolidação 

do príncipio democrático de informação/conhecimento em rede, como a ferramenta 

por excelência para a criação de ambientes de aprendizagem em que o modelo de 

investigação em grupo se afirma. 

Dentro daquilo que são os cenários de aprendizagem do futuro, segundo a OCDE, 

podemos observar que um deles é precisamente a “Sociedade em Rede” onde os 

fóruns são um intrumento fundamental nessa dinâmica, pois permitem que as redes 

de conhecimento se alarguem à distância de meros cliques que se dão de um lado e 
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fazem chegar informação ao outro. Pelo fórum podemos partilhar informação em 

vários moldes, partilhar documentos, aceder à web, fazer testes,  realizar inquéritos, 

ou seja, é uma ferramenta que pode agregar toda uma panóplia de outras tantas que 

nos permitem estar dentro de uma sala a quilómetros de distância uns dos outros. 

Pelo fórum temos uma nova geografia do espaço e do próprio tempo, na medida em 

que as redes interativas de comunicação nos permitem estar em muitos espaços e 

tempos quase em simultâneo. O fórum é, de forma singular ou em consonância com 

outras, uma ferramenta de excelência para a crescente abertura de acesso a novos 

saberes. A sua importância é extensiva ao domínio das e-competências que são cada 

vez mais necessárias e para as quais é, sem dúvida essencial, o incremento das 

tecnologias no processo ensino-aprendizagem.  

O fórum pelas suas características promove o debate e por isso estimula a capacidade 

de fundamentação de ideias, conceitos ou teses, contribuindo inclusivamente para que 

os participantes aprofundem as técnicas de participação em debates, para que sejam 

problematizadas as questões apresentadas. Enquanto instrumento que privilegia a 

escrita como sustentáculo da comunicação, a grande mais-valia do fórum reside em 

vários aspetos importantes; (i) na possibilidade de discussão de um determinado tema 

entre vários participantes, (ii) no potencial que tem enquanto instrumento que 

permite a organização do pensamento e clarificação das ideias, permitindo-nos, ainda, 

trazer vários materiais adicionais para esse mesmo debate, promovendo uma 

construção contínua de conhecimento por meio da constante evolução das questões 

apresentadas.  

São vários os estudos sobre esta temática pela sua importância na reconceptualização 

do processo de ensino e aprendizagem com as novas ferramentas tecnológicas, pelo 

que consideramos oportuno destacar o estudo realizado por Charlotte Gunawardena 

(1997), sobre como se desenvolve a construção social do conhecimento, num contexto 

em que os alunos, envolvidos com o computador na aprendizagem baseada na 

pesquisa de atividades num dado período de tempo, procedem à resolução de 

problemas em comunidade de aprendizagem. Os resultados demonstraram que o 

elemento crucial para a criação da comunidade é o e-mentor, ou seja, o tutor 
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(professor) pelas orientações teórica e estratégica que fornece, como promove a 

negociação do grupo de investigação, a comunicação interpessoal, o apoio e a 

motivação nos alunos, com base em projetos. O design do estudo qualitativo centrou-

se na análise de conteúdo dos transcritos produzidos pelos grupos cujo objetivo era 

resolver um problema social na cidade, atribuindo ao trabalho um sentido prático e 

adequado à realidade próxima dos alunos.  

Podemos concluir que o papel de professor é facilitar o pensamento reflexivo, de 

ordem superior de abstração, entre os participantes, incitando-os a um nível mais 

elevado de análise, de cognição. E a sua ação é fundamental no acompanhamento dos 

progressos de comunicação como apoio, promovendo a coesão da comunidade de 

aprendizagem online e utilizando vários modos de facilitação, incluindo o apoio 

individualizado, na mediação da dissonância, da decisão, da negociação de decisões e 

na promoção da reflexão. 

 

 

5. O MODELO DE INVESTIGAÇÃO EM GRUPO EM AMBIENTE VIRTUAL 

Sendo o trabalho colaborativo a estratégia fundamental no contexto online do 

fórum de discussão, a interação e a partilha dos conhecimentos incentivam o aluno 

“a usar o seu conhecimento à medida que vai progredindo na tarefa.” (Figueira, 

s.d., p. 3) num processo de comunicação para a aprendizagem. 

Apresentamos, a título de exemplo, uma proposta de aprendizagem que pressupõe a 

aplicação do modelo de ensino em referência e tem por tema a Ecologia. Em simples 

esquema, desenhado na figura 3, indicam-se os diferentes passos que integram a sua 

organização estratégica.  

 

Figura 3: A estratégia do modelo de ensino 
 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
770 

Fa
se

 1
 

Os estudantes são colocados, pelo professor, perante um problema a resolver, 

relacionado com a Ecologia: Como passar da teoria à prática? Ou seja, como 

induzir comportamentos ecológicos numa sociedade de consumo e se o momento 

atual de crise pode ser potenciador de comportamentos mais ecológicos? 

Começando na própria escola? Esse problema é apresentado no fórum da sala de 

aula virtual, aberta na plataforma moodle, espaço gerido pelo respetivo professor.  

Fa
se

 2
 

O professor recorre à ferramenta fórum aberto para a discussão sobre o tema. 

Informa, através de um primeiro post, da metodologia (estudo individual e trabalho 

colaborativo, de estudo e reflexão centrados na partilha e negociação), recursos 

disponibilizados, tempo para as tarefas e critérios de avaliação. 

 

Pretende-se, tal como o próprio modelo apresenta de forma teórica, que os 

estudantes explorem a sua forma de pensar, reagir e argumentar à medida que vão 

tomando contacto com a informação que pesquisam ou que é indicada pelo 

professor. O fórum permitirá aos alunos comunicar, partilhar, comparar 

informações com os seus colegas estruturando as suas ideias e (re)organizando o 

seu pensamento à medida que a comunicação assíncrona acontece. Esse diálogo 

deverá ser acompanhado/dirigido pelo professor que se deverá mostrar bastante 

atento e sugestivo quando alguma inércia parecer tomar o lugar da participação 

ativa. 

Fa
se

 3
 

O professor, após este primeiro fórum, sugere uma lista de tarefas, convidando os 

estudantes a reconhecer as que deverão realizar para atingirem os objetivos a que 

se propõem como a eleição de um coordenador e calendário do processo. 

Deverão assim organizar o trabalho e o respetivo grupo, no sentido de estruturar e 

distribuir tarefas para atingir as metas estabelecidas. 

De seguida são abertos fóruns paralelos mas fechados onde cada grupo debaterá o 

tema entre si e produzirá um texto síntese do debate produzido. 
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Fa
se

 4
 

Segue-se o estudo que deverá ser realizado individualmente e simultaneamente em 

grupo, tendo o professor como conselheiro e/ou consultor permanente, fazendo 

explorar as dissonâncias ou inconsistência entre ideias, conceitos ou declarações. 

 Toda a aprendizagem/partilha acontecerá em ambiente online tendo por base o 

debate promovido pelo professor nos vários fóruns, com base nos transcritos. Os 

alunos deverão produzir um breve comentário aos trabalhos produzidos pelos 

vários grupos. 

Fa
se

 5
 

Pelo processo de auto-avaliação estruturada (análise da qualidade e frequência dos 

contributos de cada um, atitude colaborativa e construtiva, a organização e 

atualização das informações, a capacidade crítica e de autocrítica com vista a 

considerar outros pontos de vista e chegar a consensos),os estudantes analisam o 

progresso conseguido, tendo em conta os objetivos que se propuseram alcançar. 

 Em seguida, discutem esses mesmos resultados entre si com a orientação do 

professor, que dá conselhos e orientações oportunas só quando necessário. E 

produzem um texto síntese global a partir dos textos anteriormente produzidos 

pelos grupos como fase de co-construção do conhecimento que poderá ser 

divulgado na página da escola. 

Fa
se

 6
 

Os estudantes recapitulam as atividades desenvolvidas e identificam novo problema 

em resultado da investigação. 

Nesta fase final os alunos recorrerão novamente a um fórum geral aberto a toda a 

turma. 

Assim, o fórum assume-se como a base, ou seja o núcleo para desenvolver o modelo 

de ensino pela investigação em grupo.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A ação educativa é de facto determinada por paradigmas que a sustentam e pelos 

processos individuais que regulam o ensino e a aprendizagem de cada sujeito e por 

toda a atividade comportamental voluntária e/ou conduzida, de e para os sujeitos 

aprendentes. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
772 

O paradigma interpessoal assume as suas dimensões sociais e pessoais. Procura 

promover a reflexão, a capacidade de adaptação e de flexibilidade ao mesmo tempo 

que estimula o desenvolvimento de capacidades e de atitudes de questionamento, 

intervenção, participação, intercomunicação, aceitação do outro, gestão do conflito, 

negociação e solidariedade. 

O recurso às ferramentas Web e ao ambiente virtual de aprendizagem é um desafio a 

que este paradigma responde através do modelo de ensino da Investigação em Grupo, 

necessariamente num ambiente promotor dos valores democráticos de atuação pelas 

regras sociais exigidas pelo e-learning. 

Partindo da perspetiva de Harasim (2000, citado em Gaspar et al., 2009, p.3) que 

considera que a educação online assenta nos princípios da colaboração, do acesso e da 

construção sobre o conhecimento, ousamos acrescentar que também alarga as 

oportunidades de igualdade social como consequência. 

O fórum pode hoje ser considerado, na sala de aula virtual, uma ferramenta 

facilitadora da assincronia e promove o desenvolvimento de inúmeras competências 

ao nível da autonomia pessoal, interpessoalidade e responsabilidade comum. No 

modelo de Investigação em Grupo, sustentado pelo paradigma interpessoal, e através 

da ferramenta fórum, é possível criar hoje, uma comunidade tanto ou mais próxima, 

emocionalmente, como rica em partilha, inovação e aprendizagem como numa sala de 

aula convencional, de natureza presencial. 
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Resumo 

Criado pelo governo brasileiro com a Lei Nº 12.249 de 2010 e fundamentado no paradigma de 
“um para um”, o “Programa Um Computador por Aluno” (PROUCA), busca o avanço da 
qualidade da educação pela inclusão digital, propiciada pela disponibilização de um 
computador — com acesso à internet — para cada aluno das redes públicas de ensino. Este 
artigo apresenta a percepção do  PROUCA em abordagem feita por esses professores da rede 
pública brasileira nos seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), apresentados ao término 
do Curso Tecnologias em Educação, oferecido pela Coordenação Central de Educação a 
Distância PUC-Rio em parceria com o Ministério da Educação (MEC). A análise qualitativa, feita 
a partir de um levantamento da recorrência do tema nos trabalhos, permitiu a produção de 
uma síntese ou “discurso único” presente nas percepções desse grupo de professores.  
Palavras-chave: educação, inclusão digital, paradigma “um para um”, tecnologias. 

 
 

Abstract  
Adopting the one-to-one paradigm, in Brazil was devised a computer Programme per student – 
PROUCA, deployed by the Brazilian Government, seeks to advance the quality of education for 
digital inclusion that can be offered by providing a computer – with internet access – for each 
student teaching of public networks. This article presents the perception of PROUCA by 
teachers from Brazilian public, from the approach given by these teachers in the work that 
showed at the end of the course technology in education, offered by distance education center 
Coordination PUC-Rio, in partnership with the Ministry of education (MEC). From a survey of 
the recurrence of the theme in the work, he has been studied quantitatively and is built from 
the synthesis of teachers' placements, a single speech that presents the perception of this 
group of teachers. 
Keywords: education, digital inclusion, one-to-one paradigm, technologies. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Neste artigo apresentamos uma breve análise do discurso sobre o “Programa Um 

Computador por Aluno” (PROUCA) a partir de questões abordadas por professores 

atuantes no Ensino Fundamental e no Ensino Médio das redes públicas, em seus 

mailto:stella@ccead.puc-rio.br
mailto:tito@ccead.puc-rio.br
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Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) apresentados na segunda edição do Curso de 

Especialização Tecnologias em Educação oferecido a professores de todo o Brasil, pela 

Coordenação Central de Educação a Distância PUC-Rio em parceria com o Ministério 

da Educação (MEC).   

1.1 O Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) 

Em 2005, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos – Suíça, foi proposto um 

esforço conjunto para a universalização do acesso às Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), por meio da distribuição gratuita de computadores. Cabe destacar 

que a proposta se viabilizaria com a compra de computadores em grandes lotes, uma 

vez que isso possibilitaria uma redução considerável de custos. 

A proposta da One Laptop per Child (OLPC), fundada por Nicholas Negroponte e 

baseada nas ideias de Seymour Papert, consistia em disponibilizar e garantir 

computadores portáteis de baixo custo como uma ferramenta educativa para todas as 

crianças das escolas da rede pública. Essa proposta, feita ao governo brasileiro no 

Fórum Econômico Mundial em Davos, em 2005, era direcionada, sobretudo, aos 

governos de países em desenvolvimento.  

A proposta da OLPC tinha como premissa: 

I) a posse do laptop é do aluno — a fim de garantir que ele (e sua família) possa 

levar o laptop para casa e se beneficiar de um maior tempo de uso; 

II) foco nas crianças de 6 a 12 anos, ou seja, a faixa etária da primeira etapa da 

educação básica em muitos países; 

III) saturação digital — alcançada por meio da total disseminação do laptop 

numa determinada escala, que pode ser um país, um município etc., onde cada 

criança tem o seu; 

IV) conectividade — o modelo XO foi desenhado para utilizar a rede mesh16, na 

qual os laptops se conectam um ao outro numa rede sem fio; se um estiver 

conectado à internet, os outros também estarão; 
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V) software livre e aberto — oportunidade para que cada país use a 

ferramenta, adaptando-a às necessidades específicas, sob o argumento de que 

a transparência é indutora do desenvolvimento autóctone de soluções 

tecnológicas. (BRASIL, 2008, p.44-45) 

O “Programa Um Computador por Aluno” (PROUCA) foi criado pela Lei nº 12.249, de 

10 de junho de 2010, que também instituiu o Regime Especial de Aquisição de 

Computadores para Uso Educacional (RECOMPE). Segundo o Art. 7o da lei: 

O PROUCA tem o objetivo de promover a inclusão digital nas escolas das redes 
públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal ou nas escolas sem fins 
lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência, mediante a aquisição e a 
utilização de soluções de informática, constituídas de equipamentos de informática, de 
programas de computador (software) neles instalados e de suporte e assistência 
técnica necessários ao seu funcionamento. (BRASIL, 2010) 

Essa iniciativa do governo federal visa, portanto, o avanço da qualidade da educação 

pela inclusão digital por meio da disponibilização de laptops com acesso à internet 

para professores e alunos das escolas estaduais e municipais em todos os Estados do 

Brasil.  

Além da implantação de um projeto educacional com uso de tecnologia, e com vistas à 

inclusão digital, o PROUCA observou que essa estratégia poderia contribuir para a 

intensificação da produção de computadores no país. 

Como pontos inovadores desse projeto do Ministério da Educação, podemos apontar 

(BRASIL, 2010, p.2):   

 Uso do notebook por todos os estudantes e educadores da escola pública 
em um ambiente que permita a imersão em uma cultura digital; 

 Mobilidade de uso do equipamento em outros ambientes dentro e fora 
da escola; 

 Conectividade, pela qual o processo de utilização do notebook e a 
interação entre estudantes e professores ocorrerão por meio de redes sem fio 
conectadas à internet; 

 Incentivo ao uso de softwares livres e inserção em comunidades para a 
disseminação do conhecimento; 
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 Uso pedagógico das diferentes mídias colocadas à disposição no 
notebook educacional. 

 

O PROUCA prevê que escolas beneficiadas, além de receberem laptops, sejam providas 

de infraestrutura necessária para acesso à internet, bem como a preparação de 

gestores e professores no uso da tecnologia. 

Cabe ressaltar que todos os Estados brasileiros já foram contemplados e que até o 

momento foram distribuídos três lotes de computadores. Inicialmente, apenas 

algumas escolas foram escolhidas para a implementação do projeto pré-piloto, mas no 

momento já foram atingidas mais de 358 escolas de todos os estados do Brasil, 

envolvendo neste processo 7.427 professores e 12.3746 alunos. 

1.2 Antecedentes  

As reflexões aqui apresentadas surgiram a partir da identificação da recorrência dessa 

temática em diversos Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados como requisito 

obrigatório ao final do curso de Especialização em Tecnologias em Educação, resultado 

da parceria entre a SEED/MEC e o CCEAD/PUC-Rio, na sua segunda edição, em 2010.   

O curso pode ser descrito como uma ação de formação continuada de docentes para o 

“exercício pleno de sua função como multiplicador em Tecnologias aplicadas à 

Educação” (CCEAD, 2009a, p.10). O objetivo geral do curso foi promover a melhoria 

progressiva da qualidade da Educação Básica com ênfase na atualização dos docentes 

no uso dos recursos pedagógicos e da discussão das possibilidades educacionais 

envolvidas na convergência das mídias, com base na sua proposta de “ampliar o 

conceito de educação mediada e integrada por tecnologias com a incorporação de 

todos os meios tecnológicos cabíveis, formando professores para a utilização destes 

meios. (CCEAD, 2009a, p.10) 

É relevante considerar o contexto dessa edição do curso de especialização Tecnologias 

em Educação, para entender as análises nele contidas. Ao longo do curso, um número 

significativo de professores — 6.030 — de todos os Estados brasileiros e do Distrito 

Federal intensificaram suas reflexões sobre o uso pedagógico das Tecnologias da 

Comunicação e Informação (TICs) — a partir da ampliação dos construtos teóricos.  
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Os professores especialistas, ao desenvolverem os seus respectivos TCCs, perceberam, 

avaliaram e refletiram criticamente sobre novos paradigmas educacionais, incluindo o 

“Programa Um Computador por Aluno”. Nesse sentido, é relevante considerar as 

reflexões e concepções trazidas pelos professores de todo o país acerca dos desafios 

envolvidos na implementação, formação e adoção desse programa nas escolas 

brasileiras.   

A relevância do PROUCA e a recorrência do tema nos TCCs indicaram a pertinência de 

um estudo mais detalhado com as representações sobre o referido programa contidas 

no discurso destes professores. Nossa opção pela análise dessas representações se deu 

por conta do grande número de trabalhos apresentados, como relatos de experiência, 

em consonância com as expectativas expressas no guia de orientação do curso: 

“Espera-se que seu TCC tenha uma natureza teórica e prática, isto é, que seja uma 

reflexão sobre a prática pedagógica no que tange à utilização da tecnologia em 

educação” (CCEAD, 2010, p.4). 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

O primeiro passo desta pesquisa foi reunir e compilar os dados disponíveis no portal 

do PROUCA (http://www.uca.gov.br/institucional/). 

A etapa seguinte foi identificar entre os trabalhos de conclusão da segunda edição do 

curso de especialização Tecnologias em Educação aqueles que abordavam essa 

temática.   

A análise de conteúdo dos TCCs efetivou-se através da busca por palavras-chave como 

“UCA”, “PROUCA” e “Um computador por aluno” em uma base de dados contendo 

mais de três mil trabalhos. O resultado permitiu a identificação de sessenta e nove (69) 

trabalhos citando o PROUCA de alguma forma.  

 

Gráfico 1 : Distribuição das abordagens do  PROUCA nos TCCs. 
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Uma parte significativa desses trabalhos apenas citou superficialmente o PROUCA 

como um recurso pedagógico, política pública ou dentro do seu contexto de 

implantação. Entre o total de TCCs que mencionava o tema, reconhecemos, 

entretanto, 12 trabalhos cujo foco principal foi especificamente o PROUCA. Esses 

trabalhos foram elaborados por alunos localizados em diferentes Estados do país: um 

do Acre, um de Alagoas, um do Distrito Federal, dois do Mato Grosso, um do Pará, um 

do Rio Grande do Sul, um de São Paulo e quatro de Tocantins.  

O número de trabalhos que abordou o universo específico dessa temática, apesar de 

não tão expressivo, já consiste em dados suficientes para uma análise preliminar das 

pressões paradigmáticas que o PROUCA está trazendo para as escolas contempladas. 

Uma das possíveis justificativas para o reduzido número de trabalhos específicos sobre 

o PROUCA envolveu o fato de que o estágio de implantação à época — fase 

denominada de Projeto Piloto — contemplou escolas com os laptops em maio 

(primeiro lote), junho (segundo lote) e agosto (terceiro lote) de 2010. É possível inferir 

que o tempo entre o processo de implantação e a definição do tema do TCC — iniciado 

em setembro de 2010 — foi insuficiente para que os professores/alunos assumissem o 

desafio de pesquisar e redigir sobre o PROUCA.     

Na análise de conteúdo foram destacados os trechos mais significativos, que 

continham representações relevantes sobre o processo de implantação do PROUCA. 

Os dados foram agrupados e, das unidades de análise, após sucessivas leituras, 

emergiram categorias. Ao final, realizamos uma leitura interpretativa dos resultados, 

cuja contraposição é a base do artigo que apresentamos. 
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Visando assegurar o rigor da investigação, buscamos garantir, de forma equilibrada, 

duas características fundamentais: a validade e a fidelidade. Entendemos que a 

validade interna foi garantida quando, durante a análise de conteúdo, tivemos o 

cuidado de assegurar a exaustividade das categorias de análise (todas as unidades de 

registro podem ser incluídas em uma categoria) e a exclusividade (cada unidade de 

registro só pode ser incluída em uma categoria), enquanto a validade externa decorreu 

da confiança nos resultados da investigação, garantindo a sua representatividade e, 

consequentemente, a possibilidade de generalizá-los. 

Após a análise das unidades de registro, procuramos a sua interseção, o que nos 

possibilitou fazer uma síntese e obter um discurso único no que se refere tanto as suas 

similitudes quanto as suas diferenças. 

3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

1.1 A percepção do PROUCA no discurso do professor  

Não foram identificados, na literatura pesquisada, outros trabalhos que tratassem do 

tema sob este enfoque.  Este estudo, nesse sentido, foi limitado pela impossibilidade 

de comparação com o resultado de outros pesquisadores, mas traz como ponto 

positivo o seu pioneirismo. 

A restrição da pesquisa com 12 trabalhos, de apenas 8 Estados da União, pareceu 

inicialmente representar uma limitação, pois tínhamos a expectativa de cruzar 

respostas de professores de diferentes regiões do país. Porém, a riqueza do material 

analisado permitiu interessantes observações e deixou indicativo de que as questões 

levantadas podem ser semelhantes nos Estados não representados na pesquisa. 

Após a análise das unidades de registro, procuramos discutir os aspectos recorrentes, 

ou seja, sistematizamos aqueles mais relevantes, considerando tanto suas similitudes 

quanto as suas diferenças. Esse procedimento nos possibilitou fazer uma síntese e 

obter um discurso único apresentado nos resultados de nossa pesquisa.  

Inspirados na técnica conhecida como Discurso do Sujeito Coletivo (Lefèvre e Lefèvre, 

2005), uma metodologia de tabulação e organização que apresenta os dados 

sintetizando o pensamento de uma coletividade — construímos um discurso único, 
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que pretende representar a percepção coletiva do tema. Ou seja, reunimos e 

organizamos fragmentos dos Trabalhos de Conclusão de Curso de forma que surgisse a 

percepção do coletivo. Por essa razão, os fragmentos e seus autores não são 

identificados como usualmente seriam.  

3.2 O discurso único 

 Reflexões sobre rupturas com o modelo tradicional de educação, incorporando 

novas práticas e estratégias didáticas no planejamento 

Mais do que nunca, esta política de entrega dos equipamentos para todos os alunos 

deve vir acompanhada de uma proposta capaz de garantir o aproveitamento 

pedagógico da tecnologia em potencial na sala de aula. O professor deve estar 

preparado para utilizar os laptops com seus alunos, integrando-os às suas ações 

didáticas e projeções de aprendizagem. A escola que receberá o PROUCA deverá ter um 

olhar diferenciado das demais, recebendo a visita de pesquisadores, a fim de 

comprovar a eficácia do projeto, colhendo informações que serão divulgadas em rede 

nacional, cientes de que as cobranças estarão presentes. Destaque-se que a 

reestruturação do currículo escolar e do Projeto Político Pedagógico da escola é 

imprescindível para a viabilização das ações que norteiam a implantação do Projeto 

UCA na escola.  É indiscutível que a utilização da tecnologia computacional na área 

educacional é necessária, tanto no sentido pedagógico, quanto no social, mas, para o 

início do programa foi necessário um trabalho de conscientização junto aos alunos e 

pais, esclarecendo os objetivos pedagógicos do projeto, para que houvesse um 

trabalho buscando o mesmo objetivo por todos, ganhos para a inclusão digital e o 

aprendizado para os alunos. Portanto, se uma instituição abraça um projeto com este 

propósito, a estrutura da escola precisará de alguns ajustes. Seja no calendário, na 

carga horária de cada professor, nas estratégias de estudo coletivo e individual ou no 

layout da sala de aula.  

 Possibilidade de ampliação da bagagem cultural da comunidade, a partir da 

Inclusão digital e apropriação tecnológica por parte dos alunos, professores e 

comunidade 
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O foco do projeto não é só a inclusão digital dos alunos, mas a inclusão dos professores 

e dos pais. Isso permite que, por decisão da equipe escolar, os laptops sejam levados 

para casa ou fiquem armazenados na escola. Quando foi permitido aos alunos levarem 

seus computadores, observou-se que o uso integral do laptop, em casa e na escola, fez 

com que eles compartilhassem as atividades da escola com amigos e familiares e que 

partilhassem com professores e colegas de classe as descobertas feitas fora do horário 

escolar. Contudo, também ocorreram situações em que a Direção da escola optou pela 

utilização dos laptops apenas na escola, por considerar que, pelo fato dos alunos não 

terem o conhecimento do equipamento, poderia ocorrer a utilização indevida por 

curiosos, provocando a danificação do mesmo. Assim, uma das preocupações 

previsíveis na proposta de um laptop por aluno é o nível de maturidade de quem os 

recebe para sua utilização. Vale ainda ressaltar que os alunos cultivam uma grande 

expectativa em utilizá-los em suas casas. Entende-se que tal ansiedade parte da 

percepção de acesso à internet e que a escola deve estar preparada para receber os 

laptops e os professores aptos a utilizá-los em suas aulas. 

 Relato de insegurança, ansiedade e angústia da comunidade em função da 

dualidade competência/despreparo do corpo docente/discente frente ao domínio da 

tecnologia/computador 

Nesse cenário — em que novas tecnologias estão mais presentes — está evidente o 

medo do novo, o medo de não conseguir aprender o suficiente para sentir-se seguro 

para levar o laptop para os alunos. Esta situação certamente é agravada por não 

saberem, os professores, lidar com a máquina. Isso gera e aumenta a ansiedade do 

professor, pois muitos têm dificuldades na apropriação tecnologia do computador.  

Expectativas em demasia geram ansiedade por resultados rápidos e grandiosos e as 

mudanças desejadas para a escola, em geral, levam tempo. Isto se aplica de 

sobremaneira aos projetos com laptops educacionais e percebe-se uma grande 

expectativa e insegurança com relação ao futuro em sala de aula. O professor parece 

compreender que o fazer pedagógico será diferente, que novos conceitos e habilidades 

precisam ser assimilados para incorporar a nova prática. 
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No início da implantação das novas tecnologias na escola não se teve a preocupação 

de preparar os professores para utilizá-las. E também, ao longo do curso de 

licenciatura, na maioria dos casos, o professor em sua formação não tem aulas sobre a 

utilização dessas novas ferramentas tecnológicas. Logo, observa-se que uma das 

grandes preocupações é a formação continuada dos professores, já que eles são os 

responsáveis diretos pela execução da proposta em seu cotidiano escolar. A partir disso 

a escola percebeu que os seus profissionais ainda se encontravam distantes do 

processo de inclusão digital. Então, a capacitação, o interesse e a dedicação para 

aprender a manusear o equipamento/computador tornou-se indispensável. Contudo, 

alguns professores ainda não têm a percepção desta nova realidade da escola em que 

se faz necessário dedicar algum tempo para se atualizar com os novos recursos e 

colocar em prática o uso do laptop na sua vida profissional. 

Assim, a frequência do uso também era determinada pelo grau de autonomia que cada 

professor foi desenvolvendo em relação aos recursos do laptop e ao planejamento de 

atividades significativas. Há a necessidade de adequação de horários e tempos de 

aulas. Mas, uma forma de driblar essa questão foi a organização dos professores em 

projetos integrados, interdisciplinares, proporcionando um tempo maior de aula para 

determinadas turmas, principalmente nos ciclos finais do ensino fundamental. 

 A máquina foi distribuída a alunos a partir de 06 anos de idade, mas sabe-se que os 

menores não possuem a maturidade necessária para manusear o laptop. Mas deve-se 

considerar que o processo de amadurecimento segue as etapas próprias da 

apropriação tecnológica e que requer a curiosidade de uma criança ou de um jovem em 

descobrir o novo.  

 O desafio de repensar o fazer pedagógico, superando a lógica da educação 

meramente receptiva e a ressignificação do papel dos alunos no processo de ensino 

aprendizagem/construção coletiva do conhecimento  

 A utilização do Laptop Educacional — ainda em fase de testes em várias cidades do 

Brasil — traz para a escola a necessidade de repensar seu Projeto Pedagógico, 

acrescentando a inclusão digital como parte do currículo, oferecendo uma forma 

diferenciada de aprendizagem, utilizando-se das mais variadas técnicas de 
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incorporação das disciplinas na rede digital, facilitando o contato entre os membros da 

comunidade escolar. 

 Durante os momentos de exploração dos notebooks, percebe-se que planejamento, 

contextualização e incorporação de práticas inovadoras são alicerces para possíveis 

mudanças significativas no modo de ensinar e aprender e que os professores, com o 

auxílio da coordenação do projeto na escola, estão integrando a utilização dos laptops 

aos projetos interdisciplinares já existentes, enriquecendo os trabalhos. Isso 

desmistifica a ideia de que o Projeto UCA é apenas mais um, sobrecarregando o 

professor. Mas uma escola em que faltam professores habilitados em determinadas 

disciplinas, capacitações adequadas ao nível de complexidade que se apresentam as 

tecnologias diante de uma proposta pedagógica, que na prática está centrada 

puramente na transmissão de conhecimentos, não pode ter como prioridade os laptops 

em sala de aula. 

Como pontos positivos pode-se destacar que os alunos que possuem mais autonomia 

no manuseio dos materiais e equipamentos que lhes pertencem ou que estejam sob 

seus cuidados passam a ter mais responsabilidade com aqueles de uso comum no 

ambiente escolar. Cabe ressaltar que os alunos eram convidados a gerenciar a própria 

construção de conhecimento, respeitando-se o seu ritmo de aprendizagem e o tempo 

necessário para as trocas colaborativas e registros para documentação. Nestas 

práticas nota-se quão importante é a relação professor/aluno e a quebra dos 

paradigmas escolares tradicionais, em que o professor ensina e o aluno está ali para 

aprender. 

 Com a introdução desta tecnologia no ambiente escolar, a responsabilidade do 

educador em levar para a sala de aula novas propostas pedagógicas que dêem conta 

das novas exigências da sociedade tornou-se um grande desafio. Mais do que nunca, 

tornou-se necessário priorizar a construção de planos de aula que contemplassem a 

interatividade dos alunos na produção coletiva e caminhos distintos de crescimento e 

produção do conhecimento .  

 Descrições sobre a importância da atuação dos alunos monitores no contexto do 

Projeto UCA 
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Em alguns locais existem alunos monitores, designados pelo professor ou escolhidos 

pelos colegas. Esses monitores cumprem o papel de multiplicadores no processo de 

apropriação tecnológica do equipamento junto a professores e alunos. Também 

contribuem para deixar os colegas mais à vontade, pois se muitos alunos têm acesso a 

esta nova tecnologia, também existem aqueles que só a conhecem superficialmente e 

precisam de uma atenção maior. Alguns podem acabar ficando com suas dúvidas por 

serem muito tímidos ou ter vergonha na frente dos colegas ou do professor, mas a 

presença de um aluno monitor facilita as perguntas deste aluno.   

A função do aluno monitor é estar sempre disponível para auxiliar seus colegas de 

aulas e os professores, além de ajudar na divulgação das ações realizadas na escola e 

na criação de blogs e outros recursos pedagógico-tecnológicos. Assim, os alunos 

monitores são verdadeiros parceiros do PROUCA, pois ficam envolvidos em todo o 

processo de utilização dos laptops, cuidando da organização nos armários, ajudando os 

colegas, contribuindo para a conscientização dos cuidados necessários e auxiliando os 

professores nas atividades.  

 Preocupações com questões gerais envolvidas na implantação do projeto 

Muitos professores ainda têm dificuldades na organização do trabalho pedagógico 

com o uso do computador. Além de faltar, por parte dos professores, planejamento 

prévio para a utilização dos recursos tecnológicos, também falta interação da 

coordenação do UCA com a coordenação pedagógica. Destacam-se, ainda, dois 

problemas: o funcionamento da internet e a inexistência de manutenção das máquinas 

(laptops). Entretanto, percebe-se que a maioria dos professores está muito satisfeita 

em estar integrada ao PROUCA.  

Permanecem algumas questões: por que mesmo após uma formação e apropriação 

dos recursos disponíveis no laptop, bem como com os recursos humanos, ainda assim o 

professor não está confiante, tampouco à vontade para utilizar esse recurso em sala de 

aula? E os demais participantes desse processo qual o seu olhar? Qual sua percepção?   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O cenário atual, envolvido na implantação do PROUCA nas escolas municipais e 

estaduais do Brasil, configura uma excelente oportunidade para a discussão sobre o 

uso pedagógico das TICs.  

Sem dúvida, outros estudos são necessários para que seja possível examinar o alcance 

do programa sob a perspectiva do professor e, também, a sua dimensão social.  

Longe de pretender esgotar o tema, esperamos contribuir para ampliação da discussão 

sobre o PROUCA.  

Consideramos que as seguintes questões poderão ser ponto de partida para outros 

trabalhos: 

 Em que medida, na percepção dos professores, o PROUCA contribui 

efetivamente para a distribuição de informações e a inclusão digital da 

família do aluno e da comunidade escolar? 

 O que é possível fazer para que os professores se mantenham 

atualizados, a fim de que o PROUCA obtenha resultados cada vez 

melhores? 

 

Esperamos que nossas considerações, aqui tecidas de forma resumida, permitam uma 

aproximação maior às questões que apresentamos e a outras questões levantadas por 

outros pesquisadores. 
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Resumo 

Neste trabalho, com vistas à discussão a respeito do ensino de géneros discursivos e dos 
desafios que isso impõe à formação e à prática docente, recorremos aos estudos sobre as 
novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), sobre os géneros discursivos a partir da 
visão bakhtiniana e da perspectiva da didática de línguas e sobre os multiletramentos. 
Ressaltamos a necessidade de sairmos do plano das afirmações referentes à importância do 
uso de tecnologias para o ensino e passarmos a pensar, a partir da relação trabalho docente e 
os saberes, como cada disciplina pode se apropriar das TICs na sala de aula de acordo com os 
objetos de ensino. Além disso, destacamos a relevância de se construir modelos didáticos de 
diferentes géneros multissemióticos para dar condições aos professores de elaborarem 
sequências de ensino. 

Palavras-chave: géneros multissemióticos, TICs, trabalho docente, modelo didático. 

Abstract 

In this work, with a view to the discussion about the teaching of genres and the challenges that 
this poses for teacher training and practice, we turn ourselves to studies on the new 
information and communication technologies (NICT), about the genres according to Bakhtin 
and according to language teaching and about multiliteracies. We emphasize the need to get 
out of the plane of the statements concerning the importance of using technology for teaching 
and come to think, from the relationship between teaching and knowledge, how each subject 
can take ownership of NICT in the classroom according to the teaching objects. Furthermore, 
this study also highlights the importance of building didactic models of different genres to the 
empowerment of teachers to develop teaching sequences. 

Keywords: multisemiotic genres, NICT, teaching work, didactic model. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo insere-se na área de Linguística Aplicada (doravante LA), uma vez 

que considera a pluralidade do objeto de estudo, a multiplicidade de significados, a 

valorização dos contextos e a construção do conhecimento como resultado de uma 

prática transdiciplinar. 

mailto:dryoliv@hotmail.com
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A LA caracteriza-se pela pluralidade e pela parcialidade do saber e se preocupa com o 

social, com o humano, o que acarreta estudar a linguagem não como um objeto 

autônomo, mas histórico e ideológico, conectado a um conjunto de relações com 

permanente flutuação. Em sua concepção, a linguagem é inseparável das práticas 

sociais e discursivas; práticas essas que envolvem escolhas que têm impactos 

diferenciados no mundo social. Para essa área, ao estudarmos a linguagem, estamos 

estudando a sociedade e a cultura das quais ela é parte constituinte e constitutiva. 

Neste artigo, tomando esse campo de pesquisa como referência, refletimos sobre a 

importância de se compreender o funcionamento das novas mídias para o 

ensino/aprendizagem de línguas a partir de uma visão didática a respeito dos novos 

objetos de ensino que surgem mediante transformações permanentes no ambiente 

digital, bem como postulamos a necessidade de se fornecer condições de trabalho 

para o professor: não apenas com suportes (computadores e acesso à internet), mas 

também com conhecimentos sobre a organização/estruturação dos géneros 

multissemióticos, circulantes na internet, de modo a torná-los efetivamente objetos de 

ensino, seguindo, assim, as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

de Língua Portuguesa. 

Tal reflexão faz-se relevante, pois, após vários estudos apontarem a importância das 

tecnologias no ensino/aprendizagem de línguas (Ponte, 2000; Coscarelli, 1999; Buzato, 

2007), é necessário haver uma conscientização sobre a sua relação com os objetos de 

ensino com base na perspectiva transdisciplinar.  

1. AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OS GÉNEROS 

MULTISSEMIÓTICOS 

Nos últimos anos, a sociedade tem passado por constantes mudanças sociais, culturais, 

económicas e históricas decorrentes do surgimento das TICs, entre outros fatores, 

impactando a convivência social, alterando a organização de trabalho e influenciando 

o sistema educacional. Tal é a influência das TICs na sociedade contemporânea que, no 

tocante à Internet, Silva (1999) ressalta que 

o facto de [...] se poder aceder aos mais variados tipos de informação sediada em 
computadores em qualquer parte do mundo, se poder conversar (em tempo real) e 
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corresponder com pessoas espalhadas pelo mundo, se poder ter o seu espaço próprio 
de publicação, faz com que se aprenda a ver e a sentir o mundo de modo diferente 
porque se gera uma nova forma de conceber o espaço, o tempo, as relações, a 
representação das identidades, os conhecimentos, o poder, as fronteiras, a 
legitimidade, a cidadania, a pesquisa, enfim, a realidade social, política, económica e 
cultural. (p. 55) 

 

No que diz respeito à escola, a cada dia, torna-se mais frequente o uso do computador 

e da Internet, com vistas a atender a demanda de um aluno que vive em uma 

sociedade midiatizada e informatizada. As TICs tornam-se assim uma alternativa para o 

encontro com novos conhecimentos e uma maneira, talvez, para haver o 

aprimoramento do ensino/aprendizagem. Todavia, isso exige que se repense o 

paradigma que norteia a prática docente, porquanto as novas tecnologias trazem 

novos desafios à escola e requerem reflexão quanto à utilidade de sua introdução nas 

práticas de ensino e nos currículos escolares. 

Cabe destacar, contudo, que 

a tecnologia informática não é o motor da transformação educacional, mas poderá ser 
impulsionadora de mudanças, a partir das reflexões que possa provocar. O 
aprendizado de um novo referencial exige mudanças de valores, concepções, ideias e 
atitudes. As mudanças que se fazem necessárias não dizem respeito apenas a 
metodologias diversificadas, ou ao uso de novos equipamentos, mas, especialmente, a 
novas atitudes diante do conhecimento e da aprendizagem, num permanente devir, 
capaz de orientar a prática e estabelecer novos valores de acordo com as exigências de 
uma época universalizada e sujeita a alterações. (Santos, 2002, p. 49) 

 

A par disso e se considerando o contínuo desenvolvimento das TICs, a Internet pode 

favorecer o acesso a uma série de sites e blogs que veiculam várias práticas de 

linguagem, materializadas por meio dos géneros discursivos; sendo assim, é necessário 

que haja uma investigação sobre a organização e a constituição desses instrumentos 

semióticos, já que não é suficiente levar o aluno a utilizar com eficiência os motores de 

busca (Yahoo, Google), as redes sociais (Facebook, MySpace) etc. Além da introdução 

das TICs ser associada com o desenvolvimento do olhar crítico dos alunos sobre a 

qualidade de conteúdos veiculados na rede, faz-se necessário que eles operem com as 

diferentes semioses, observando sua função na construção do sentido do texto. Com 

isso, surgem novos desafios à Didática de Línguas.  
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Sabe-se que as TICs provocam o surgimento de novos letramentos ou, como diz Rojo 

(2012), multiletramentos, os quais englobam “a multiplicidade de linguagens, semioses 

e mídias envolvidas na criação de significação para os textos multimodais 

contemporâneos e [...] a pluralidade e diversidade cultural trazida pelos 

autores/leitores contemporâneos a essa criação de significação” (Rojo, 2012, s/p, 

ênfase da autora). As TICs implicam, portanto, novas formas de produção e circulação 

de textos e novas formas de ler, como bem ressaltado por Chartier (1998): “o novo 

suporte do texto [o ambiente digital] permite usos, manuseios e intervenções do leitor 

infinitamente mais numerosos e mais livres do que qualquer uma das formas antigas 

do livro” (p. 88). Esse ambiente, segundo Lévi (1999), não só modifica as funções 

cognitivas humanas, como também implica “mutação da relação com o saber” sobre a 

leitura e a escrita. 

Esses avanços tecnológicos possibilitam também a (re)combinação de outras mídias e 

outras semioses, facilitando a criatividade e a divulgação de diferentes conteúdos. 

Diante disso, surgem dificuldades para o professor trabalhar os diferentes géneros 

multissemióticos que circulam no ambiente digital, uma vez que demandam muitos 

saberes que vão além daqueles disciplinares. Nessa nova forma de se produzir e 

compreender textos, apenas o conhecimento da língua não se mostra suficiente, por 

isso é importante entender que 

o texto [verbal] pode ou não formar a espinha organizadora de um trabalho 
multimidiático. O que realmente precisamos ensinar, e compreender antes que 
possamos ensinar, é como vários letramentos e tradições culturais combinam estas 
modalidades semióticas diferentes para construir significados que são mais do que a 
soma do que cada parte poderia significar separadamente. (Lemke, 2010, pp. 461-462) 

 

A necessária articulação entre as diferentes semioses e mídias dá-se em função dos 

significados múltiplos e não fixos que os géneros afloram; significados esses que são 

influenciados pelos contextos imagético, musical e textual, o que implica compreensão 

de que não se trata da mera soma de partes (texto, imagem, música), mas de um 

conjunto interligado, construído com uma intenção comunicativa. Os diferentes 

sentidos que deles podem ser depreendidos advêm não só de sua materialidade, mas, 
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especialmente, das interações entre diferentes sujeitos. Esse processo de significação 

de um texto “não se limita àquelas entre o autor ou usuário e o objeto, mas deve 

também incluir aquelas com professores, colegas e comunidades de pessoas que 

assumem práticas que tornam uma combinação sígnica significativa (Lemke, 2010, p. 

457). 

As interações entre os usuários e entre as diferentes semioses e mídias atuam na 

reformulação dos géneros, organizando-os e reconfigurando-os em razão do suporte 

(do papel, do digital), embora esses conservem algumas características, demandando 

múltiplas habilidades para que seu uso seja bem-sucedido. Essas transformações pelas 

quais os géneros passam definem, de certa forma, o tipo de letramento: tradicional ou 

digital. Mesmo diferentes, em função de envolverem recursos tecnológicos 

específicos, eles conservam traços comuns, visto que se inserem no mesmo contexto 

social amplo e fazem uso, às vezes, dos mesmos sistemas semióticos, que funcionam 

de forma semelhante ou não em diferentes géneros. 

Quanto ainda à relação entre TICs, multiletramentos e géneros discursivos, Buzato 

(2007) argumenta a favor da não dicotomização entre letramentos digitais e 

tradicionais na formação de professores, já que o hibridismo é característico das 

práticas de linguagem. Com isso, privilegiam-se a dimensão sociocultural e a 

conscientização crítica tanto dos professores quanto dos alunos a respeito da 

língua/linguagem. 

Quando se pensa em géneros multissemióticos, uma questão é levantada: o que se 

compreende por texto? Baseando-se numa visão bakhtiniana, concebemos o texto, da 

mesma forma que Rojo (2012) e Buzato (2007), como um conjunto de elementos 

linguísticos ou não, dotado de um sentido completo, possibilitando, portanto, que se 

compreenda um videoclipe, uma pintura como textos. Cabe mencionar aqui que, 

embora as reflexões bakhtinianas digam respeito à linguagem verbal, Bakhtin (1997) 

não anula a possibilidade de ampliarmos/ressignificarmos suas ideias, porque ele 

mesmo, ao se referir à noção de texto, permite que o pensemos não apenas como um 

conjunto de signos verbais, mas também constituído de outras semioses: “Se 

tomarmos o texto no sentido amplo de conjunto coerente de signos, então também as 
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ciências da arte (a musicologia, a teoria e a história das artes plásticas) se relacionam 

com textos (produtos da arte)” (p. 329). Rojo (2012), por exemplo, problematiza essa 

questão, articulando as ideias bakhtinianas e o conceito de multiletramentos do grupo 

New London. A partir disso, considera o texto como “multissemiótico ou multimodal”, 

o qual envolve “diversas linguagens, mídias e tecnologias”, bem como amplia a noção 

de géneros e textos àqueles objetos constituídos por outras semioses que não a 

verbal, articuladas concomitantemente ou não. Destarte, pode-se dizer que “todo 

texto é multimodal e, portanto, todo letramento é um letramento multimídia [porque 

inclui o uso de textos, gráficos, sons, imagens, animações etc., produzindo um efeito 

discursivo]. Por outro lado, como qualquer letramento, os letramentos digitais são 

socialmente construídos e, portanto, são plurilíngues, dialógicos e híbridos” (Buzato, 

2007, p. 124). 

Considerando essas questões, não é suficiente que o aluno use o computador em sala 

de aula para ficar “navegando” sem propósito ou apenas jogando, porque não é isso 

que contribuirá para o desenvolvimento das habilidades linguístico-linguageiras. 

Ademais, não basta o professor usar uma lousa digital para realizar a mesma coisa que 

faz com o quadro negro (reprodução do conteúdo e dos exercícios); não adianta ainda 

o professor usar o blog, por exemplo, como depositário de textos, isto é, o aluno 

produz um texto no caderno e repassa para o Blogger ou o WordPress. Nessa direção, 

Grégoire et al. (1996 apud Coscarelli, 1999) afirma que   

não basta usar a tecnologia de qualquer modo ou informatizar o ensino tradicional, 
isso não vai melhorar o ensino. É preciso mudar a concepção de ensino-aprendizagem 
e usar a informática para auxiliar essa mudança, tornando possível fazer da sala de 
aula um lugar onde se aprende a aprender, com prazer. (p. 90) 

 

Isso deixa evidente que o recurso tecnológico não determina o sucesso ou o fracasso 

escolar; mas o uso que dele se faz pode ou não melhorar o ensino/aprendizagem. 

Como destaca Ponte (2000), “o uso fluente de uma técnica envolve muito mais do que 

o seu conhecimento instrumental, envolve uma interiorização das suas possibilidades 

e uma identificação entre as intenções e desejos dessa pessoa e as potencialidades ao 

seu dispor” (p. 74). 
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Fundamentados nessas discussões, pensamos que a preocupação dos cursos de 

formação inicial e continuada dos professores de Língua Portuguesa pode ser sobre: i) 

as informações técnicas a respeito do funcionamento das TICs e ii) o conhecimento 

sobre como os géneros multissemióticos são produzidos, utilizados e adaptados a cada 

situação de comunicação. 

2. O TRABALHO DOCENTE E OS OBJETOS DE ENSINO: MODELOS E SEQUÊNCIAS 

DIDÁTICAS  

A partir do lugar em que nossa pesquisa situa-se (isto é, a LA), buscamos relacionar o 

trabalho do professor aos objetos de ensino, destacando os géneros multissemióticos. 

Para tanto, partimos do pressuposto de que a prática docente é constituída de 

dimensões coletiva, histórica e dialógica. 

Considerando o professor como participante importante da reflexão aqui apresentada, 

vale dizer que ele não é desprovido de saberes e que o seu saber, manifestado nas 

relações complexas com os alunos, depende também do que ele não sabe. 

Reconhecemos assim que os professores utilizam diferentes saberes em função do 

trabalho docente e de suas condições, de sua formação, de suas experiências de vida 

etc. Como destaca Tardif (2002), o saber dos professores é temporal, “[...] plural, 

compósito, heterogêneo, porque envolve, no próprio exercício do trabalho, 

conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, provenientes de fontes variadas e, 

provavelmente, de natureza diferente” (p. 18). Tal saber provém da formação iniciada 

e continuada, dos programas e dos livros didáticos adotados, das disciplinas escolares, 

das experiências pessoal e profissional, entre outros. 

Com base nas reflexões de Tardif (2002), concebemos o saber-ensinar como algo 

construído por meio das múltiplas relações mantidas com os diferentes agentes sociais 

e as diversas organizações. É fundamental, pois, que se considere a maneira de 

constituição dos saberes docentes para que se reflita sobre os novos objetos de ensino 

(os géneros multissemióticos) e, por conseguinte, se elabore modelos e sequências 

didáticos. 

De acordo com os diferentes estudos aqui mencionados, percebemos que pouco se 

tem avançado quanto ao ensino de géneros, principalmente, no que diz respeito à 
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prática efetiva. Esses estudos mostram que a reflexão sobre a formação de professores 

em face às TICs tem se restringido, com frequência, aos benefícios e aos malefícios das 

tecnologias. Quase nada se diz sobre os desafios que os géneros multissemióticos 

impõem à prática docente, do ponto de vista do saber-fazer, e, praticamente, não há 

descrição do género com vistas a elencar os seus componentes. Quanto à formação de 

professores, “nota-se a focalização, ao mesmo tempo simplificadora e excessiva, na 

sua capacitação técnica para navegação ou manipulação acrítica, reprodutora, de 

dispositivos e interfaces computacionais” (Buzato, 2007, p. 111). 

Verificamos também que os trabalhos que focalizam o género descrevem uma 

sequência de ensino que tem como objetivo discutir questões, quase sempre, relativas 

a temas diversos e, às vezes, à situação de comunicação. Parece óbvio, mas, para se 

ensinar algo, é necessário que se domine uma gama de conhecimentos científicos, 

especializados, procedimentais etc. As focalizações sobre esse instrumento 

multissemiótico precisam aproveitar o potencial latente das transformações sociais e 

culturais que as tecnologias podem proporcionar, contemplando as diferentes 

semioses, pois, para se formar leitores-cidadãos (ideia essa defendida pelos 

documentos educacionais oficiais no âmbito brasileiro), é preciso haver um trabalho 

que explore os aspectos verbais, visuais, entre outros e que não se limite às temáticas 

dos textos. Não se pensar o ensino de género do ponto de vista efetivamente didático 

é simplificar o uso das tecnologias no ensino e desvirtuar a formação de professores: 

não basta saber que a tecnologia possibilita acesso a informações e que ela pode 

melhorar o ensino/aprendizagem, ou que os governantes precisam equipar as escolas 

com computadores com acesso à rede. É essencial que se reflita com o professor sobre 

quais saberes e suas dimensões podem ser ensinados, porque é só dessa forma que 

pode haver a aproximação do discurso e da prática docente. 

Antes de tecer considerações de caráter mais prático, importa frisar que os géneros 

discursivos são práticas de linguagem, historicamente construídas, que, por sua vez, 

são “aquisições acumuladas pelos grupos sociais no curso da história” (Schneuwly & 

Dolz, 2004, p. 5 1). 
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Os géneros constituem-se, portanto, em instrumentos decisivos no 

ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa enquanto objetos de ensino, pela 

orientação dos PCN e, principalmente, por seu papel nas diferentes situações 

comunicativas e por se caracterizarem, na acepção bakhtiniana, como formas de 

discurso. 

Quanto à relação do género na escola com a situação comunicativa, os autores 

afirmam que “o género não é mais instrumento de comunicação somente, mas é, ao 

mesmo tempo, objeto de ensino-aprendizagem” (Schneuwly & Dolz, 2004, p. 76). Com 

sua introdução na escola, ele sofre transformações, porque ocupa um novo lugar 

social, diferente daquele onde foi criado. Como destacam os autores, 

toda introdução de um género na escola é o resultado de uma decisão didática que 
visa a objetivos precisos de aprendizagem, que são sempre de dois tipos: trata-se de 
aprender a dominar o género, primeiramente, para melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, 
para melhor saber compreendê-lo, para melhor produzi-lo na escola ou fora dela; e, 
em segundo lugar, de desenvolver capacidades que ultrapassam o género e que são 
transferíveis para outros géneros próximos ou distantes. Isso implica uma 
transformação, pelo menos parcial, do género para que esses objetivos sejam 
atingidos e atingíveis com o máximo de eficácia (Schneuwly & Dolz, 2004, pp. 80-81). 

 

Diante disso, como dar conta desses objetos de ensino? Uma sugestão que nos 

apresenta agora é a construção de modelos e sequências didáticos. Por que 

argumentamos a favor desses dispositivos didáticos? Em razão da importância de 

existir o processo de transposição didática (Chevallard, 1991): a transformação dos 

saberes a ensinar (científicos, especializados, práticos) a saberes ensinados. Segundo 

Schneuwly (1995), “a essência mesma do conceito de transposição [...] é que estes 

saberes-fazer, ou antes, estas maneiras de ser, de pensar e de fazer, para se tornarem 

objeto de ensino, passam necessariamente por uma etapa que a gente poderia chamar 

de modelização” (p. 52). O modelo didático, produto desse processo, é uma 

ferramenta que possibilita a definição do objeto a ser ensinado e de suas dimensões, 

como apresentam De Pietro & Schneuwly (2006). Os autores definem modelização 

didática como resultado da confluência de quatro fontes de dados: as práticas sociais 
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de referência, a literatura sobre o género, as práticas linguageiras dos alunos e as 

práticas escolares. É na interseção dessas quatro fontes que a modelização 

[...] pode garantir, ao mesmo tempo, sua legitimidade – já que ela se apoia sobre as 
práticas sociais de referência e a literatura existente – e sua pertinência – já que ela 
leva igualmente em consideração as práticas, em desenvolvimento, dos alunos, na 
medida em que elas tornam visíveis os obstáculos, as resistências, e as práticas 
escolares, na medida em que elas definem as determinações situacionais, e mesmo 
éticas, que incidem sobre o género a ensinar (De Pietro & Schneuwly, 2006, p. 33, 
ênfase do autor). 

 

De acordo com os autores, o modelo didático fornece objetos potenciais para o ensino 

e possibilitam a elaboração de sequências didáticas: caracterizadas como um conjunto 

de atividades escolares organizadas sistematicamente em torno de um objeto de 

ensino. Esse modelo resulta de uma investigação a respeito de um género com 

propósitos de ensino e é responsável pela seleção de características do objeto a serem 

ensinadas. Considerando tais reflexões, os modelos didáticos podem ser uma via de 

articulação entre os conhecimentos tecnológicos e especializados. 

Com relação aos conhecimentos tecnológicos, alguns dos saberes necessários são: 

conhecer a plataforma virtual, as ferramentas, como se anexa um arquivo, como se 

muda o código fonte, entre outros. Sobre esse saber, é importante se refletir, com os 

professores, como a tecnologia é incorporada ao ensino, promover uma discussão a 

respeito dos saberes e das possibilidades de uso dos recursos tecnológicos, e sobre 

como esses podem ajudá-los a planejar e a usar as TICs em sala de aula.  

No que concerne aos conhecimentos especializados, defendemos um currículo de 

Língua Portuguesa baseado na perspectiva do multiletramento, em que se 

contemplem diferentes géneros multissemióticos. Para tanto, todavia, é necessário 

que se considere o objeto língua/linguagem e não apenas questões relacionadas ao 

uso da técnica ou de cunho moralizante. O trabalho com esses instrumentos 

semióticos exige também que se adote um pensamento complexo, uma visão 

transdisciplinar, ou seja, é preciso que a escola elabore projetos a partir dos quais os 

objetos de saber sejam trabalhados por meio da articulação entre diferentes áreas do 
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conhecimento, tendo como objetivo abordar-se os diversos saberes envolvidos em sua 

constituição. Em prol desse posicionamento, Morin (2011) afirma que 

[...] as mentes formadas pelas disciplinas perdem suas aptidões naturais para 
contextualizar os saberes, do mesmo modo que para integrá-los em seus conjuntos 
naturais. O enfraquecimento da percepção do global conduz ao enfraquecimento da 
responsabilidade (cada qual tende a ser responsável apenas por sua tarefa 
especializada), assim como ao enfraquecimento da solidariedade (cada qual não mais 
sente os vínculos com seus concidadãos). (p. 38) 

 

Com base nisso, o professor precisa ter uma visão de conjunto, embora o domínio de 

todos os saberes requeridos para se trabalhar o videoclipe, por exemplo, seja quase 

impossível. Por isso, o trabalho com tais géneros exige o envolvimento das diferentes 

áreas a fim de se construir um amplo conhecimento sobre o objeto. Se considerada 

toda essa complexidade, o professor precisa desconstruí-lo e (re)construí-lo com o 

aluno, de modo a levá-lo a perceber as diferentes partes que o constituem, tendo em 

vista a análise do todo, e a analisar criticamente o conteúdo nele veiculado. Nesse 

caso, o texto verbal é apenas um dos conhecimentos necessários, uma vez que tal 

género engloba conhecimentos sobre posição de câmeras, escolha de cenário, 

programas para editar vídeos, softwares livres, plataformas on-line etc.  

Dessa forma, com base nos estudos sobre modelo didático, propomos alguns passos a 

serem considerados no momento da introdução de um género multissemiótico na 

escola, a saber: 

1. Pressuposto: o trabalho com géneros multissemióticos só é possível mediante 

visão transdisciplinar; 

2. Descrição do género: criação de um modelo didático; 

3. Elaboração de sequências didáticas pelos autores de materiais didáticos 

(cadernos, apostilado, livro didático) e/ou pelos professores. 

No que diz respeito à criação do modelo didático, é necessário que nele constem os 

seguintes aspectos: 

 Definição das características gerais do género: corresponde a dizer o que é, 

qual seu formato (impresso, analógico, digital), qual a sequência discursiva 

predominante, qual a sua constituição semiótica (verbal, visual) etc. 
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 Dimensões ensináveis do género 

a) A situação de comunicação: busca-se responder às seguintes perguntas: 

Quem são os possíveis interlocutores? Qual é finalidade do género?  Quais 

são os possíveis objetivos do locutor? Quais os veículos em que circula? 

b) A organização interna: apresentam-se as etapas de produção do gênero e a 

sequência discursiva predominante. 

c) As características semióticas: apontam-se quais linguagens constituem o 

gênero e as marcas linguísticas que são geralmente encontradas no gênero 

descrito. 

d) As características técnicas: incluem os saberes técnicos necessários para se 

chegar a um produto que corresponda à intenção de comunicação do 

locutor/produtor. 

Para melhor compreensão dos aspectos descritos, apresentamos abaixo, como 

exemplo, a síntese do modelo didático do gênero videoclipe: 

 

Género Videoclipe 

Definição das características gerais do 
género 
 

O videoclipe é um género que circula em 
diferentes esferas, como: a artística, a 
religiosa, a científica, a educacional etc. e 
em diversas sociedades. A sua produção 
envolve conhecimento em montagem, 
iconografia, grafismos, movimentos de 
câmera etc. 

Dimensões 
ensináveis 
do género 

A situação de comunicação O videoclipe é dirigido a um público 
diverso: criança, adolescente, jovem etc. 
É um filme curto, veiculado através de 
mídias analógicas e/ou digitais, que tem 
por finalidade divulgar uma música, uma 
ideia e divertir. 

A organização interna Sua produção envolve várias etapas, por 
exemplo: definir a música; traçar o perfil 
do artista; interpretar a canção; criar um 
roteiro literário (as personagens, as 
cenas, a descrição do local e das 
condições de locação etc.); elaborar o 
roteiro técnico (plano de produção, 
posição de tomada de câmera, análise de 
luz etc.); visitar as locações (ruas, casas); 
decupar da arte (identificar locações, o 
período em que se passam as ações – dia 
ou noite, os objetos de cena, os efeitos 
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especiais etc.); projetar da arte (ligar 
personagens ao cenário e ao figurino); 
montar as cenas, entre outras. 

As características semióticas A produção de um videoclipe envolve 
diferentes semioses: visual (cores, 
estilos), escrita e sonora.  

As características técnicas Engloba conhecimento em fotografia, 
iluminação, som, edição, movimento de 
câmeras, animação, programas, 
softwares, plataformas online etc.  

 

Verificamos, diante dessa breve descrição, que, embora sejam muitos os aspectos 

pontuados, todos precisam ser esmiuçados e exemplificados no interior do modelo 

didático, pois, só assim, o professor ou o autor de material didático será 

instrumentalizado de modo a ter condições de elaborar as sequências didáticas, isto é, 

organizar uma sequência de ensino em que cada parte do género seja destacada; 

sequência essa constituída de textos-modelo, de propostas de exercícios de 

compreensão dos aspectos linguísticos, cinematográficos, musicais etc. e de produção 

de textos do género-alvo.  

Evidenciar os elementos envolvidos na construção do videoclipe confirma a 

necessidade de que se pense a organização do todo, porque o parcelamento e a 

compartimentação dos saberes impedem apreender o que foi produzido junto. “Trata-

se de entender o pensamento que separa e que reduz, no lugar do pensamento que 

distingue e une. Não se trata de abandonar o conhecimento das partes pelo 

conhecimento das totalidades, nem da análise pela síntese; é preciso conjugá-las” 

(Morin, 2011, p. 42). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho, pretendemos fazer uma reflexão sobre a necessidade de se 

instrumentalizar o professor para o trabalho com géneros. Destacou-se, assim, a 

importância da criação de modelos didáticos para a elaboração de sequências de 

ensino. Tal estratégia didática serve para que o docente se sinta mais seguro ao ter 

que trabalhar não só com os géneros multissemióticos como também com os demais. 
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Como percebemos, por meio da breve descrição apresentada sobre o videoclipe, são 

muitos os saberes envolvidos. Por não ser possível fornecer tantos saberes ao mesmo 

tempo ao professor, defendemos que, para se aproveitar o potencial dos géneros 

multissemióticos, a escola precisa investir no diálogo entre as diferentes áreas de 

conhecimento, uma vez que isso pode favorecer a reestruturação do ensino, tornando-

o mais interessante e dando mais condições aos professores de trabalharem em 

conjunto. Por exemplo, no caso do videoclipe, o professor de português pode ficar 

encarregado de analisar a letra da música e construir um roteiro com os alunos; o de 

artes pode trabalhar conhecimentos sobre o cinema (posição de câmera, cenário etc.); 

o de informática pode auxiliar os alunos com o uso de editor de vídeos, com a 

utilização das plataformas disponíveis na Web. Dessa forma, é possível ressignificar as 

TICs no espaço de sala de aula e permitir que os objetos de ensino não sejam perdidos 

ou diluídos e que os géneros não sejam apenas um dispositivo para se discutir 

questões ideológicas. 

Apontamos também a necessidade de se ir além da enumeração das vantagens no uso 

das tecnologias no ensino, por meio do trabalho sobre objetos de saberes a partir de 

uma perspectiva transdisciplinar, o que pode favorecer a implementação de novos 

modos de saber-fazer na escola e dar ao uso das tecnologias outro papel que não o de 

“verniz de modernidade”. 
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Resumo 

 
É vital, para qualquer nação ser considerada desenvolvida, o constante investimento na 
educação. No Brasil, oportunizar o acesso à educação para todos não se constitui uma tarefa 
das mais fáceis, porém necessária para contribuir com o desenvolvimento econômico e social. 
A pós-graduação stricto sensu tem um papel fundamental nesse sentido, pois é essencial para 
a formação de recursos humanos de alto nível que serão responsáveis pelo desenvolvimento 
científico e tecnológico do país. Nesse sentido, a educação online pode contribuir para a 
formação de mestres e doutores, pois permite romper com as barreiras de tempo e espaço 
existentes na educação. Em função do exposto, este trabalho teve por objetivo analisar o uso 
da educação online como estratégia para ampliar o acesso a este nível de ensino. Para tanto, 
optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e, para sua condução, 
foi escolhido o método fenomenológico e o Estudo de caso como estratégia de pesquisa. A 
análise dos dados evidenciou, dentre outros, que a proposta do curso foi aprovada por atender 
aos critérios estabelecidos pela área para os cursos presenciais, mas, no que se refere ao 
emprego da educação online, estão se pautando, no conhecimento desenvolvido com a oferta 
de cursos de graduação a distância, em função da inexistência de critérios específicos, o que 
pode ser um empecílio para a estratégia de adoção dessa modalidade como possibilidade de 
ampliar o acesso a esse nível de ensino.  
 
Palavras-chave: educação online, pós-graduação stricto sensu, semipresencial. 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

A introdução das tecnologias de informação e comunicação (TICs) na educação não é 

algo novo. No Brasil, são várias as iniciativas do Ministério da Educação (MEC) que, por 

meio de suas diversas pastas, vem fomentando a introdução das tecnologias e do 

método de Educação a Distância (EAD) ao ensino presencial. 

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) é um exemplo, uma vez que 

tem por objetivo promover o uso pedagógico da informática na rede pública de 

educação básica. O programa leva computadores, recursos digitais e conteúdos 
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educacionais às escolas e, em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios 

devem garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os 

educadores (Capes, 2012). 

Outra iniciativa do poder público que ganhou destaque no cenário educacional é a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Criada em 2005 pelo MEC, resultante de uma 

parceria entre a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES) e Empresas Estatais, a UAB se constitui em um sistema integrado 

de universidades públicas “[…] voltado para o desenvolvimento da modalidade de 

educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior no País” (Capes, 2012).  

Inicialmente a UAB surgiu com o objetivo de oferecer, de forma consorciada, cursos de 

nível superior, graduação e pós-graduação lato sensu, via EAD, a todos com dificuldade 

de acesso à formação universitária, principalmente os professores, seguidos dos 

dirigentes, gestores e trabalhadores da educação básica das três esferas 

governamentais (federal, estadual e municipal). Porém, no ano de 2011, a UAB 

constituiu uma rede para a oferta do programa de Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional (Profmat) semipresencial, visando atender a Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério. 

O curso é destinado, prioritariamente, a professores das redes públicas de educação 

básica que atuem na docência, na área de matemática. O objetivo desta iniciativa é a 

formação continuada de professores das redes públicas, no nível de pós-graduação 

stricto sensu, mediante o emprego da EAD. 

Ao oferecer um curso de pós-graduação stricto sensu a distância, a UAB também tem 

por objetivo servir de base para a implementação de novas iniciativas, quer seja no 

sistema público ou privado de ensino, sempre levando em consideração os pré-

requisitos exigidos pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

Apesar da existência desse curso e de outro na área de educação, ambos ofertados na 

modalidade semipresencial, a CAPES ainda não se manifestou oficialmente a respeito 

da utilização da EAD em programas de pós-graduação stricto sensu, principalmente no 
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que se refere ao estabelecimento de normas complementares às já existentes para os 

programas oferecidos no formato presencial. 

A CAPES, mesmo não tendo se posicionado oficialmente a esse respeito, já vinha com 

ações para incentivar a utilização das TICs nos programas de mestrado e doutorado, 

como, por exemplo, com o lançamento, no fim de 2008, do Edital Pró-Administração 

Nº 09/2008, que, dentre as várias ações delineadas, estavam previstos o 

desenvolvimento, a implementação e o teste de modelos de ensino para cursos de 

graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), utilizando recursos das 

pedagogias virtuais e das TICs, no ensino presencial e a distância, visando melhorar a 

qualidade do ensino de graduação em administração por meio da capacitação 

docente. O lançamento desse edital tinha por objetivo 

 

[...] estimular no País a realização de projetos conjuntos de pesquisa 
e de apoio à capacitação docente utilizando-se de recursos humanos 
e de infra-estrutura (sic) disponíveis em diferentes IES e/ou demais 
instituições enquadráveis nos termos deste Edital, possibilitando a 
produção de pesquisas científicas e tecnológicas e a formação de 
recursos humanos pós-graduados na área de Administração. 
Contribuirá, assim, para ampliar e consolidar o desenvolvimento de 
áreas de formação consideradas estratégicas, através da análise das 
prioridades e das competências existentes visando a melhoria de 
ensino de pós-graduação e graduação em Administração e Gestão 
(Capes, 2008, p. 1). 
 

Como resultado dessa chamada, foram aprovados 22 projetos que tinham como 

característica principal o desenvolvimento de redes de pesquisa. Essas redes são 

importantes na medida em que disseminam o conhecimento para regiões carentes de 

pesquisa. Um exemplo de projeto aprovado refere-se ao do Programa de Mestrado e 

Doutorado em Administração (PMDA) da Universidade Nove de Julho (UNINOVE) que, 

em parceria com outras cinco Instituições de Ensino Superior (IES), Universidade de 

São Paulo (USP), Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS) e Centro Universitário Assunção (UNIFAI), estão desenvolvendo um projeto 

que tem por objetivo 
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[...] subsidiar o desenvolvimento das capacitações docentes para o 
ensino de pós-graduação e graduação em administração, com foco 
na área de gestão disciplinar em “inovação”, por meio da formação 
de uma rede de instituições com competência relevante no tema e 
com capacidade de multiplicar no Brasil os conhecimentos 
alcançados (Uninove, 2009). 

 

Conforme consta do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), é indiscutível a 

importância da expansão do número de cursos de pós-graduação stricto sensu para 

melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis, promover avanços no campo da 

ciência e da tecnologia, gerando impacto no setor empresarial e, também, para 

expansão das pesquisas e publicações, principalmente, nas Regiões Norte, Centro-

Oeste e Nordeste do país. Em suma, o PNPG 

 

[...] incorpora o princípio de que o sistema educacional é fator 
estratégico no processo de desenvolvimento sócio-econômico e 
cultural da sociedade brasileira. Ele representa uma referência 
institucional indispensável à formação de recursos humanos 
altamente qualificados e ao fortalecimento do potencial científico-
tecnológico nacional. Cabe à pós-graduação a tarefa de produzir os 
profissionais aptos a atuar nos diferentes setores da sociedade e 
capazes de contribuir, a partir da formação recebida, para o 
processo de modernização do país (Capes, 2004, p.8). 

 

A EAD, nesse sentido, seria um recurso facilitador de ações nessa direção. Em 

reconhecimento ao potencial de utilização da EAD nos programas de mestrado e 

doutorado, nos dois últimos Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), cujo período de 

vigência corresponde a 2005-2010 e 2011-2020, essa modalidade é indicada para 

utilização nesse nível de ensino, desde que em projetos inovadores e em áreas 

estratégicas, visando ampliar a oferta e, consequentemente, a formação de recursos 

humanos para os diversos setores da sociedade. Também é indicada para a utilização 

em programas de formação e qualificação do corpo docente, da educação básica e do 

ensino fundamental, em atividade. 

O que está em questão não é a substituição do modelo presencial pelo virtual, mas 

como incorporar a educação online para fortalecer e ampliar o alcance dos programas 
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de pós-graduação stricto sensu, visando com isso ampliar a oferta e a cooperação 

entre as IES públicas e particulares. 

Em função do exposto, surgiu a pergunta de pesquisa que norteou este trabalho: 

Como o uso da educação online pode servir de estratégia para ampliar o acesso à pós-

graduação stricto sensu?  

Para responder essa pergunta, esta pesquisa teve como objetivo geral Analisar como o 

emprego da educação online pode contribuir para ampliar o acesso à pós-graduação 

stricto sensu. 

Os objetivos específicos definidos foram: Apresentar o cenário da pós-graduação 

stricto sensu brasileira; Apresentar a proposta de um curso de mestrado 

semipresencial; Analisar, na perspectiva da coordenação de um curso de mestrado 

semipresencial, como foi idealizada a proposta do curso e como se dá seu 

funcionamento e gestão; Analisar, na perspectiva do corpo discente, sua dinâmica de 

participação em um mestrado semipresencial. 

Esta pesquisa é relevante e atual por abordar um tema que é pouco explorado pela 

comunidade acadêmica, merecendo uma investigação sistemática que busque 

contribuições para a discussão que hoje se coloca, principalmente porque o uso das 

TICs para ofertar cursos de mestrado e/ou doutorado é algo que ainda precisa ser 

legislado, não havendo para os interessados documentos específicos que orientem 

essa oferta, como acontece com os cursos de graduação.  

Ao consultar o Documento de Área, responsável por estabelecer as diretrizes que 

orientam as ações dos gestores dos programas de pós-graduação stricto sensu, de 

todas as 46 áreas do conhecimento cadastradas no Portal da CAPES, não há nenhuma 

menção ou orientação específica para IES interessadas em ofertar cursos a distância ou 

semipresenciais, porém, no Coleta CAPES, sistema informatizado, desenvolvido para 

coletar informações dos programas, há um campo específico para os cursos que se 

utilizam da EAD. 

A inexistência de critérios orientadores específicos para regulamentar o uso da EAD na 

pós-graduação stricto sensu contraria o que prevê o Artigo 25, parágrafo segundo, do 

Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que diz que “Caberá à Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES editar as normas 

complementares a este Decreto, no âmbito da pós-graduação stricto sensu (Brasil, 

2005). 

Se um curso de mestrado e/ou de doutorado, para existir, precisa de autorização da 

CAPES, autorização essa que é fornecida mediante avaliação pelos pares, baseadas no 

Documento de Área, a ausência de critérios orientadores complementares específicos 

para os interessados em utilizar a educação online para apoiar as atividades 

presenciais ou para ofertar cursos semipresenciais e/ou a distância, pode se tornar um 

fator complicador para o gestor. O curso pode funcionar sem que haja clareza de como 

fazer, quais as diretrizes e quais os limites, tal qual existe para a modalidade presencial 

ou para outros níveis educacionais.  

Além de não haver diretrizes para a implantação e o acompanhamento do uso da 

educação online por programas de pós-graduação stricto sensu, a sua utilização para a 

oferta de cursos de mestrado e doutorado semipresenciais e/ou a distância também 

não é comum, restringindo-se a apenas dois cursos de mestrado profissionais, 

semipresenciais, em todo o país. 

A seguir será apresentada a fundamentação teórica que forneceu as bases desta 

pesquisa. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As intensas transformações proporcionadas pelas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) vêm provocando, cada vez mais, discussões sobre suas reais 

contribuições para não só ampliar o acesso à educação nos níveis fundamental, médio 

e superior, mas, e principalmente, sua capacidade para fomentar novas atitudes e 

metodologias de ensino-aprendizagem. 

A utilização das TICs no processo de ensino-aprendizagem, presencial ou a distancia, 

apresenta-se como um desafio para as instituições de ensino de todos os níveis, pois a 

utilização da tecnologia, por si só, não é a responsável pela formação do pensamento 

crítico de professores e alunos. Além disso, se faz necessário levar em consideração, 
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quando da escolha da tecnologia mais adequada, o público-alvo e a infraestrutura 

disponível. 

A Internet é a TIC que mais se popularizou, pois permite o acesso a múltiplos meios 

para interação, transformando o mundo em uma “sociedade em rede”, no qual o 

aprendizado não está mais limitado pela distância, localização ou presença física 

(Tham & Werner, 2005). Kenski (2008, p. 18) corrobora ao afirmar que “Desenha-se 

uma nova geografia, em que já não importa o lugar onde cada um habita, mas as suas 

condições de acesso às novas realidades tecnológicas”.  

É válido ressaltar que sua influência vai além das facilidades de criação, acesso e 

divulgação de informações, pois “[…] atividades econômicas, sociais, políticas e 

culturais essenciais por todo o planeta estão sendo estruturadas pela Internet e em 

torno dela, como por outras redes de computadores” (Castells, 2003, p. 8). 

A Internet inicialmente foi recebida pela educação como um veículo para distribuição 

de materiais didáticos, mas, com o passar do tempo, passou a ser reconhecida como 

tendo potencial para apoiar modelos de educação mais participativos (Scagnoli, 2009). 

Nesse contexto, há a necessidade de desenvolver novas formas de ensinar e aprender, 

mudando, consequentemente, a relação entre professor e aluno. 

A história da Educação a Distância (EAD) se confunde com os avanços das TICs e 

muitos tendem a associar o seu surgimento à popularização da Internet, quando na 

verdade surgiu com os cursos por correspondência (Nunes, 2009). Porém, a 

popularização da Internet imprimiu um novo ritmo à EAD, uma vez que permite que as 

instituições de ensino, em todos os níveis, expandam seu campo de atuação para além 

do horário regulamentar e, também, além de suas fronteiras de atuação.  

As salas de aula físicas passam a conviver com as virtuais, derrubando as barreiras, de 

tempo e espaço, presentes no processo de ensino-aprendizagem, criando um novo 

conceito, a educação online, que traz novos desafios para quem ensina e quem 

aprende. 

A educação online, uma dentre as várias formas de fazer EAD, constitui-se em um 

campo fértil de possibilidades para potencializar ações voltadas à educação. Para 

viabilizá-la se faz necessário, obrigatoriamente, fazer o uso da Internet como fonte de 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
813 

informação, comunicação e colaboração. Os benefícios da educação online são: 

flexibilidade, conveniência, comunicação, senso de comunidade e personalização de 

experiências de aprendizagem (Scagnoli, 2009). Filatro (2010, p. 25) corrobora ao 

afirmar que  

 

[…] a emergência de modalidades de ensino não presenciais e 
mediadas pela tecnologia justifica-se como forma de 
equacionar a diferença entre o número restrito de vagas da 
rede de ensino e a necessidade de incluir socialmente maior 
parcela da população, e de integrar as exigências individuais e 
sociais às novas demandas do mundo do trabalho, da 
comunicação e da informação. 

 

A viabilização de cursos online só é possível mediante a utilização de Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVAs), que reúnem recursos tecnológicos que oportunizam 

a oferta de cursos acessíveis pela Internet (Moran, 2006; Scagnoli, 2009; Filatro, 2010), 

segundo Kenski (2003, p. 55), podem ser definidos como “Local em que se partilham 

fluxos e mensagens para a difusão dos saberes”. 

É valido ressaltar que os AVAs, também vêm sendo utilizados na educação presencial. 

A integração entre o ensino presencial e a EAD, cada vez mais, vem ganhando adeptos, 

pois tem permitido criar modelos mais ágeis e flexíveis. Blikstein e Zuffo (2006, p. 37) 

corroboram afirmando que o ideal é “[...] misturar o melhor da educação presencial 

com o melhor da sua versão online, construindo cursos híbridos”. É válido ressaltar que 

caberá a cada instituição de ensino encontrar o ponto de equilíbrio, de acordo com as 

especificidades de seu público-alvo e da área do conhecimento dos cursos ofertados, 

uma vez que, segundo Scagnoli (2009), a educação online não pode atender ao 

propósito de todas as disciplinas da mesma maneira.  

Assim, a sala de aula continuará sendo o espaço de encontro físico entre professores e 

alunos, mas as aulas ganharão novos contornos, incorporando elementos que 

expandam seu campo de atuação, fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem 

(Kenski, 2008; Scagnoli, 2009).  

Nesse novo padrão, assim como coloca Delors et al (1966, p. 104), “[…] é preciso deixar 

de considerar as diferentes formas de ensino e aprendizagem como independentes 
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umas das outras e, de alguma maneira, sobrepostas ou concorrentes entre si, e 

procurar, pelo contrário, valorizar a complementaridade dos espaços e tempos da 

educação moderna”.  

A viabilização de cursos, por meio dos AVAs, leva o professor a reformular, 

cotidianamente, sua prática e método de ensino, visando aprimorar o processo de 

ensino-aprendizagem, “[…] os papéis (sic) do professor se multiplicam, diferenciam-se 

e complementam-se, exigindo uma grande capacidade de adaptação e criatividade 

diante das novas situações, propostas e atividades” (Moran, 2006, p. 43). 

Quando se fala em professor na educação online há uma grande variedade de 

nomenclaturas, variando de acordo com a concepção pedagógica do curso, nesta 

pesquisa optou-se pela denominação tutor, pois é a mais comumente utilizada 

(Oliveira, Lima & Mercado, 2008; Brasil, 2007). 

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), define tutor como 

 

[...] um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. 
Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente 
devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e 
de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto 
pedagógico (Brasil, 2007, p. 21). 

 

Dessa forma, a função do tutor compreende ações educacionais que são voltadas para 

desenvolver e potencializar as competências dos alunos, visando orientá-los a 

adotarem uma postura intelectual autônoma (Souza, Spanhol, Limas & Casso, 2004). 

Freire (1987, p. 68) corrobora quando diz “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a 

si mesmo, os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo”. O aluno terá que 

desenvolver uma postura autônoma, se tornando protagonista e não mais 

telespectador do processo de construção do conhecimento. 

É válido ressaltar que a introdução das TICs na educação presencial ou a distância, por 

si só, não transformará o processo de ensino-aprendizagem, pois “[...] tanto servem 

para reforçar uma visão conservadora, individualista, autoritária, como para dar 

suporte a uma visão emancipadora, aberta, interativa, participativa” (Oliveira, 2003, p. 
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43). Para conseguir a excelência acadêmica será preciso bons projetos pedagógicos 

que primem pelo trabalho colaborativo e que rediscutam o papel dos diferentes 

sujeitos do processo educacional. 

Apresentada revisão bibliográfica que forneceu as bases para a condução desta 

pesquisa, a próxima seção destinar-se-á a apresentar o método de pesquisa 

empregado. 

 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

Esta é uma pesquisa qualitativa, pois parte da suposição ontológica de que o mundo é 

“[…] socialmente interpretado e somente entendido com o exame das percepções dos 

atores humanos” (Collis & Hussey, 2005, p. 56). Além de qualitativa, sua natureza é 

exploratória, pois, de acordo com Gil (2009, p. 27)   

 

[…] são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, 
de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Esse tipo de 
pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é 
pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses 
precisas e operacionalizáveis. 

 

A natureza exploratória desta pesquisa se justifica, em função do reduzido número de 

trabalhos relacionados à implantação da educação online em programas de pós-

graduação stricto sensu no Brasil como estratégia para ampliação do acesso a esse 

nível de ensino. Essa afirmação é possível, uma vez que foram realizadas pesquisas em 

diferentes bases de dados, mas o retorno não foi suficientemente representativo, a 

ponto de justificar, por exemplo, um estudo quantitativo. 

Para condução foi escolhido o método fenomenológico, por melhor atender ao 

propósito desta investigação, uma vez que as variáveis não podem ser identificadas 

facilmente, não há teorias disponíveis para explicar o comportamento da população 

pesquisada e há a necessidade de desenvolver construções teóricas. 

O método fenomenológico proporciona “[…] uma descrição direta da experiência tal 

como ela é”, pois “[…] o objeto de conhecimento para a Fenomenologia não é o sujeito 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
816 

nem o mundo, mas o mundo enquanto é vivido pelo sujeito” (Gil, 2009, p. 14). Collis e 

Hussey (2005, p. 59) corroboram ao afirmarem que  

 

[…] o paradigma fenomenológico se interessa em entender o 
comportamento humano a partir da estrutura de referência do 
participante. Sendo uma reação ao paradigma positivista, presume-
se que a realidade social está dentro de nós; portanto, a ação de 
investigar a realidade tem um efeito sobre essa realidade. 

 

O foco da pesquisa fenomenológica não é a mensuração dos fenômenos sociais, mas 

sim a compreensão dos seus significados, que são oriundos da mente humana. Para 

trabalhar fenomenologicamente a percepção da coordenação e dos alunos de um 

mestrado semipresencial sobre o uso da educação online como estrategia para 

ampliação do acesso a esse nível de ensino, optou-se pelo estudo de caso como 

estratégia de pesquisa que, segundo Yin (2005, p. 19), é “[…] a estratégia preferida 

quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”, o que atendeu ao 

propósito desta pesquisa. 

Nesta pesquisa optou-se pelo estudo de caso único, holístico, ou seja, com apenas uma 

unidade de análise. Essa escolha se justificou por haver no país apenas dois cursos de 

pós-graduação stricto sensu semipresenciais aprovados pela Capes, mas apenas um 

deles surgiu da demanda de uma IES, considerando o amadurecimento de experiências 

e pesquisas na área, como comumente acontece.  

O outro mestrado (que não foi escolhido) surgiu em um contexto diferente, uma vez 

que partiu de uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), apoiada 

pela Diretoria de Educação a Distância (DED) da Capes, que lançou um Edital, assinado 

pelo então Diretor da DED, para constituir uma rede nacional com diversas IES públicas 

do país, integrantes do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), com o propósito 

de formar, prioritariamente, professores das redes públicas de educação básica, da 

área de matemática. 
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Outro fator que influenciou a escolha foi a questão do tempo de vida do programa. O 

mestrado escolhido iniciou suas atividades em outubro de 2010. O outro mestrado é 

mais recente e iniciou suas atividades em abril de 2011. 

Para coletar os dados foram utilizadas as seguintes fontes de evidência: entrevista em 

profundidade, observação e questionário aberto, permitindo-se assim a triangulação 

de dados. 

A escolha dos sujeitos sociais se deu de forma intencional, ou seja, a amostra é não 

probabilística e por conveniência, com base em sua relevância para o estudo. Os 

sujeitos sociais escolhidos foram: a) Profa. Dra. Beatriz de Basto Teixeira, Vice 

Coordenadora, doravante citada entrevistada, e os Alunos do Programa de Pós-

Graduação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública (PPGP) oferecido 

pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).  

Para analisar as evidências encontradas, optou-se pela utilização da técnica Análise de 

Conteúdo (Bardin, 2010). 

Compreendida a opção metodológica desta pesquisa, na próxima seção, os dados 

coletados serão apresentados e analisados. 

 

4. COMPREENDENDO E ANALISANDO O FENÔMENO 

A UFJF enviou à CAPES, no ano de 2009, a proposta do PPGP, a ser oferecido na 

modalidade semipresencial. Aprovado na área de educação, com conceito três, é o 

único programa, dentre todos os 122 da área, que atua nessa temática e nesse 

formato. 

A criação desse curso atende ao que prevê o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 

e a Portaria nº. 286, de 21 de março de 2011, pois visa melhorar a educação pública 

brasileira, formando profissionais capazes de atuar à frente de instituições de ensino, 

desde a educação infantil até o ensino médio, uma vez que o setor educacional é 

estratégico para o desenvolvimento social, econômico e cultural da sociedade 

brasileira. 

O Programa está estruturado em uma área de concentração “Gestão e Avaliação da 

Educação Pública” e quatro linhas de pesquisa, a saber: 1) Modelos, Instrumentos e 
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Medidas Educacionais; 2) Gestão, Avaliação e Reforma da Educação Pública; 3) 

Equidade, Políticas e Financiamento da Educação Pública; e 4) Avaliação, Currículos e 

Desenvolvimento Profissional de Gestores e Professores da Educação Básica. 

No que se refere à operacionalização das atividades, o curso tem duração de dois anos. 

As atividades presenciais são realizadas no campus da UFJF, nos meses de Julho e 

Janeiro, totalizando quatro meses de participação no formato presencial. Nesse 

período os alunos realizam atividades em tempo integral. Além disso, o programa 

também conta com momentos a distância, realizados ao longo de quatro meses, 

durante quatro períodos consecutivos.  

É válido ressaltar que apenas as disciplinas de dois créditos acontecem parte 

presencial e parte a distância, sendo oferecidas nos seguintes termos: 17 horas 

presenciais no campus da UFJF e 17 horas de atividades a distância. Toda semana os 

alunos cumprem quatro horas de atividades, sendo uma no formato síncrono e três no 

formato assíncrono. Já as disciplinas de um crédito são oferecidas somente no formato 

presencial.  

Ao todo, os alunos devem cursar 34 créditos em disciplinas e mais quatro referentes à 

defesa da dissertação. Nota-se que o curso tem um número de créditos superior ao 

mínimo esperado para um curso de pós-graduação no nível stricto sensu que é de 24 

créditos. O curso, mesmo sendo oferecido na modalidade semipresencial, é mais 

presencial do que a distância, como pode ser observado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Percentual de virtualidade do curso 

Período 
Nº de Crédito 

Distância Presencial 

1º 4 6 

2º 4 6 

3º 4 5 

4º 2 7 

Total de Créditos (38) 14 (36,8%) 24 (63,2%) 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2011 
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Em função da distribuição do número de créditos, esse curso poderia ser considerado 

como presencial, pois a parte a distância acaba funcionando como um mecanismo 

apenas para manter o aluno em contato com a vida acadêmica enquanto não está no 

campus da Universidade.  

Esse posicionamento da Coordenação do PPGP pode ser um reflexo da falta de 

diretrizes orientadoras para as IES interessadas em oferecer cursos de pós-graduação 

stricto sensu semipresenciais e/ou totalmente a distância. É válido ressaltar que não há 

a necessidade de criar um novo documento voltado apenas para os cursos oferecidos 

nesses formatos, mas sim introduzir alguns parágrafos que contemplem as 

necessidades de todos. 

O PPGP foi gestado no Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) e 

envolve professores associados de outras cinco unidades acadêmicas da UFJF, a saber: 

Faculdade de Educação, Faculdade de Economia, Faculdade de Administração, 

Departamento de Ciências Sociais (Instituto de Ciências Humanas) e Instituto de Artes 

e Design. 

Além de interdisciplinar, a composição do corpo docente do PPGP também possui um 

caráter interinstitucional, uma vez que participam professores/pesquisadores 

vinculados a outras cinco universidades brasileiras, a saber: Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG); Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade de São Paulo 

- Ribeirão Preto (USP); Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ); 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPB) (PPGP, 2011). O PPGP também mantém 

acordo de cooperação com a Graduate School of Education, de Harvard, desde 2008. 

O corpo docente do PPGP é dividido, assim como ocorre nesse nível de ensino, em três 

categorias, a saber: permanente, colaborador e convidado. O corpo docente 

permanente, no número de 27, é oriundo das cinco áreas da universidade envolvidas 

no projeto. O corpo docente colaborador, por sua vez, é composto por sete 

professores. E por fim, os professores convidados, no número de 39, são provenientes 

de oito instituições, nacionais e estrangeiras.  

A forma como esse curso foi idealizado, principalmente no que se refere à composição 

do corpo docente, atente ao que prevê o PNPG (2004), pois envolve programas de 
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vários estados brasileiros e, também, de várias áreas do conhecimento, favorecendo a 

cooperação interinstitucional que é benéfica para reduzir a assimetria existente entre 

as regiões e os estados brasileiros. 

É válido ressaltar que a composição do corpo docente, ao mesmo tempo em que é 

rica, por envolver diversas áreas do conhecimento – Educação, Ciências Sociais, Artes e 

Design, Administração e Economia –, também poderá vir a ser prejudicial ao programa, 

pois exigirá muito mais esforços para conseguir alinhar a formação acadêmica desses 

docentes, principalmente do corpo permanente, à área de concentração, às linhas de 

pesquisa e aos projetos desenvolvidos, comprometendo a consolidação do programa, 

uma vez que, por exemplo, os esforços de produção científica, técnica e tecnológica 

não serão revertidos totalmente para o PPGP, pois é preciso considerar as 

especificidades das áreas de origem desses professores, refletidas nas exigências dos 

principais veículos de publicação. 

Além dos docentes, o PPGP também conta com a figura do tutor. Esse profissional, 

com titulação mínima de Mestre, é responsável por acompanhar os alunos no período 

em que estão cursando disciplinas a distância. A escolha desses profissionais ocorre 

mediante processo seletivo, e são responsáveis, segundo a entrevistada, pela 

 

[…] mediação dos conteúdos das disciplinas com os mestrandos, a 
participação nas reuniões pedagógicas semanais que os professores 
realizam de planejamento e acompanhamento das disciplinas. Eles 
também, eventualmente, ajudam na elaboração, na concepção de 
algum recurso que vai ser utilizado na disciplina. 

 

O Programa, no que se refere ao papel do tutor, segue o que está previsto nos 

Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, uma vez que esses 

profissionais participam ativamente da prática pedagógica do curso e exercem 

atividades que tem por objetivo contribuir com o processo de ensino-aprendizagem 

(BRASIL, 2007b). Por exemplo, no caso das disciplinas de dois créditos, 50% dela é 

ministrada pelo tutor, com o acompanhamento do professor, e 50% pelo professor, 

nos momentos presenciais. É válido ressaltar que os tutores também estão presentes 
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nos encontros presenciais do curso, participando das disciplinas que acompanharam 

nos momentos a distância. 

Ainda em relação às disciplinas, no que se refere à sua concepção, segundo a 

entrevistada, esse trabalho fica a cargo do professor que é a pessoa responsável por 

estabelecer o conteúdo programático e a bibliografia básica e complementar, produzir 

os recursos, orientar os tutores, acompanhar o desenvolvimento do que está 

acontecendo na plataforma, quando dos momentos online, ou seja, é o professor 

quem planeja tanto os momentos presencias quanto os momentos a distância, mas 

com a participação efetiva dos tutores. 

O material didático que é disponibilizado aos alunos, além do que é normalmente 

oferecido para os cursos no formato presencial, que são livros de leitura básica e 

complementar, artigos, filmes etc., há também o material que é disponibilizado na 

plataforma em diversos formatos como, por exemplo, slide show, animação, vídeo-

aula, webconferência etc. Esses recursos são utilizados para apresentar determinado 

conteúdo, nos momentos online, de forma mais interativa e convidativa, mas 

preservando os aspectos de abrangência e profundidade exigidos em um curso de pós-

graduação stricto sensu. Nas palavras da entrevistada, “[…] os recursos da plataforma 

tem sido utilizados com muita criatividade, com muita qualidade e com muita 

profundidade, no que diz respeito à garantia de acesso a um bom conteúdo do curso”. 

É válido ressaltar que o material didático disponível no Moodle não tem fim em si 

mesmo, ou seja, há, também, à disposição dos alunos outros materiais, como, por 

exemplo, livros, artigos, entre outros, que são entregues nos momentos presenciais ou 

enviados pelo Correio. Soma-se a isso, o incentivo à pesquisa em outras fontes de 

busca, permitindo atingir a abrangência e a profundidade, características essenciais 

para um curso no nível de pós-graduação stricto sensu. 

No que se refere à plataforma utilizada, a entrevistada afirmou saber da existência de 

outros AVAs, livres ou proprietário, mas a opção pelo Moodle, que é um software livre, 

se deu por atender plenamente as necessidades do curso e, também, por ele ter a 

possibilidade de “[…] alterar layout, customizar e transformar o ambiente em um 
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ambiente agradável, bonito, ágil e eficaz, um tipo de experiência que nós pretendemos 

oferecer aos alunos”. 

O emprego da EAD no PPGP ajudou a conferir relevância e a dar robustez ao formato 

adotado. Nas palavras da entrevistada, referindo-se ao impacto regional, nacional e 

internacional da atuação do programa na formação de seus mestres 

 

[…] quando os alunos estão cursando a fase online do programa, nós 
estamos, daqui de Juiz de Fora, nos comunicando, ministrando 
disciplinas, para alunos que estão espalhados por todo o Brasil. Isso 
não só difunde a UFJF, como cria uma possibilidade de democratizar 
o acesso dessas pessoas a uma formação com uma característica 
específica, voltada para sua atividade profissional. Então eu acho que 
a educação a distância tem um potencial democratizante, do ponto 
de vista do acesso e da difusão do conhecimento, que é uma 
característica muito importante [...] você usa a tecnologia para 
aproximar, sem dispensar a participação intensa das pessoas nesse 
processo educativo. 

 

Na percepção dos alunos, o caráter de semipresencialidade permite, 

fundamentalmente, conciliar trabalho, estudo e família, o que não seria possível ou 

tornaria muito complicado, caso o Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação 

Pública fosse oferecido apenas no formato presencial, considerando os períodos de 

fevereiro a junho e depois de agosto a dezembro para esses encontros, uma vez que 

esses alunos, em sua grande maioria, atuam nas redes públicas de ensino e esse seria 

o período em que sua presença é fundamental. 

Em seu primeiro processo seletivo, o PPGP, segundo informações passadas pela 

entrevistada, apresentou números muito expressivos, como, por exemplo, 5.000 

inscrições no site, 3.000 inscrições deferidas, 2.700 pessoas realizaram a prova em oito 

cidades brasileiras, tudo isso para formar uma turma de 120 alunos – uma média de 22 

candidatos por vaga. 

Analisando o número de alunos ingressantes com o de docentes do corpo permanente 

do PPGP, que são responsáveis pela orientação, o número varia entre quatro e cinco 

alunos por professor, o que se constitui em um número excelente. O que preocupa 

nesse caso é que esses professores também orientam alunos de outros programas e 

isso pode provocar a atribuição de um número excessivo de orientandos por 
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orientador. Há que se pensar esse item, para que, futuramente, não venha a interferir 

negativamente na consolidação do programa. 

No que se refere à motivação dos alunos para a escolha do curso, foram várias as 

razões apresentadas, mas, diferentemente do que se supunha, apenas sete dos 96 

entrevistados, ou seja, 7,3% escolheram o curso por ele ser semipresencial, os demais 

optaram por outros motivos, como, por exemplo, Interesse na área de concentração 

do curso; Crescimento profissional; Qualidade do programa e da Instituição; Por ser 

Mestrado Profissional; Por atender à disponibilidade de tempo; e Possibilidade de 

cursá-lo sem abandonar as atividades profissionais.  

Isso mostra que se o curso é de boa qualidade, ofertado por uma IES reconhecida e 

apresenta as condições ideais de infraestrutura, não importa a modalidade em que ele 

é oferecido. Porém, dos 96 alunos que responderam, 69, ou seja, 71,9%, afirmaram 

que o caráter semipresencial influenciou, mais ou menos, no momento da escolha do 

curso. 

No que se refere à condução do curso, tanto nos momentos presenciais quanto nos a 

distância, de acordo com entrevistada, os alunos são incentivados a trabalhar de forma 

colaborativa. O relato da entrevistada é muito interessante, uma vez que, mesmo nos 

momentos a distância, eles têm conseguido criar aquilo que se espera de um curso de 

pós-graduação stricto sensu que é o incentivo à convivência e à troca de experiência, 

criando um espaço de construção coletiva do conhecimento e de incubação de ideias a 

serem aplicadas no exercício da profissão. 

Além do desafio de trabalhar colaborativamente, em função de sua natureza, o 

programa precisa vencer algumas barreiras, uma delas é a questão da produção 

intelectual dos alunos. O Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública é 

Profissional e, por esse motivo, os trabalhos desenvolvidos pelos alunos têm uma 

natureza diferente daqueles desenvolvidos por alunos de programas acadêmicos e, 

como os programas profissionais são a minoria, não há eventos profissionais ou 

periódicos na área de educação ou correlatas, em número suficiente, para escoar a 

produção do PPGP. Isso, no longo prazo, poderá trazer consequências para o 

programa, principalmente no que se refere à nota.  
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Essa dificuldade é percebida pela entrevistada, e, em suas palavras, “[…] a gente 

espera que daqui para frente, até porque os alunos se lançando nessa primeira fase de 

dissertação que eles já comecem a ter alguns produtos que eles possam, alguns 

trabalhos, que eles possam enviar para eventos, ainda que não aconteçam os 

profissionais, mas para os acadêmicos que já existem”. 

Os alunos por sua vez, deixam claro a falta de clareza sobre a importância desse 

quesito para a avaliação de qualquer programa de pós-graduação stricto sensu e, 

principalmente, para a formação acadêmica. 

 

R04: Na verdade, o tempo que temos que destinar ao estudo e a 
realização dos trabalhos já nos ocupam demais. 
R47: Acredito que seja porque esse não é o nosso foco. 

 

Nas respostas dos alunos há, pelo menos, dois problemas latentes: o primeiro é que 

eles acreditam que, pela falta de tempo, poderão abster-se do compromisso de 

produzir trabalhos científicos e o segundo, que por ser um Mestrado Profissional esse 

não é o objetivo do curso, ou seja, estão confundindo com um curso lato sensu. 

Em relação à satisfação com o curso, os alunos estão satisfeitos, alguns mais e outros 

menos, porém há vários relatos que chamam atenção para o caráter excessivamente 

disciplinar do curso, pois 13,5% dos alunos reclamaram do número excessivo de 

disciplinas simultaneamente e a quantidade de atividades propostas, conforme os 

relatos a seguir: 

 

R28: O curso é de excelente qualidade e tem contribuído bastante 
para minha formação profissional, porém não tenho como absorver 
todo volume de informação por não me dedicar exclusivamente ao 
curso, em função do trabalho. 
R69: Estou satisfeita, entretanto com a sensação de que quando 
começo a aprender já é tempo de iniciar novo aprendizado. 
R06: Considero o curso um pouco direcionado, o que me deixa 
frustrada. Além disso, o atropelo de atividades nas disciplinas 
prejudica nossa aprendizagem. 

 

Há outros relatos, todos apontando para a qualidade do curso, porém há queixas 

constantes sobre o número excessivo de atividades, o que é um reflexo do alto 
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número de créditos que os alunos têm que cumprir. Em função disso, as sugestões 

para melhoria do curso, em sua grande maioria, se referem à redução do caráter 

disciplinar do curso ou “Ampliação do tempo total do curso para que o volume de 

informações fosse diluído no tempo, possibilitando maior aproveitamento (R28)”. 

Como isso não é possível, pois o prazo máximo para conclusão do mestrado é regulado 

pela Capes, talvez seja necessário que a Coordenação do PPGP repense o currículo 

mínimo do curso ou a forma como as disciplinas são disponibilizadas para os alunos. 

Essa fragilidade do programa, se ainda não foi percebida pela Coordenação do PPGP, 

poderá, num futuro próximo, provocar a evasão de alunos, por não conseguirem 

acompanhar o ritmo do curso, principalmente porque será cobrado deles que 

terminem no prazo estabelecido, para não prejudicar os demais. 

A próxima seção dedicar-se-á a apresentar as considerações finais desta pesquisa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PPGP tem um grande desafio pela frente, que é o de ampliar o acesso à pós-

graduação stricto sensu, mas sem perder a qualidade reconhecida e conquistada no 

cenário da educação mundial. Esse desafio se intensifica na medida em que é preciso 

gerir um mestrado profissional e que é oferecido na modalidade semipresencial, uma 

vez que são duas frentes relativamente novas no cenário da pós-graduação stricto 

sensu brasileira. Além de profissional e semipresencial, é composto por um corpo 

docente multidisciplinar e interinstitucional, o que torna esse programa inovador em 

vários sentidos e por ser tão inovador terá que arcar com o ônus de ainda não ter 

critérios orientadores que contemple suas especificidades. Por outro lado, tem o 

bônus de ser o primeiro programa com essas características e, uma vez consolidado, 

poderá incentivar o surgimento de outros programas com características semelhantes. 

No que se refere à produção científica, técnica e tecnológica, o programa precisa 

somar esforços para fazer com que os alunos se conscientizem de que, mesmo num 

programa profissional, eles terão que produzir peças de qualidade que sejam, 

preferencialmente, de caráter aplicado para resolver problemas de cunho mais 

prático.  
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Outro esforço necessário será abrir espaços nos eventos científicos e nos periódicos, 

da área de educação e correlatas, para escoar a produção, tanto docente quanto 

discente. Para abrir mais espaço, o programa poderá criar seus próprios eventos e 

periódicos, mas apenas esses veículos não resolverão o problema, já que o programa 

se tornará endógeno. Uma possibilidade seria, se é que ainda não existe, consolidar 

uma parceria com os programas aos quais os professores colaboradores e convidados 

pertencem. 

Como o objetivo do programa é se consolidar no cenário da pós-graduação stricto 

sensu brasileira, se faz necessário realizar os seguintes ajustes: reduzir o número de 

créditos em disciplinas, permitindo assim que os alunos se dediquem ao 

desenvolvimento da dissertação; antecipar o início das orientações para que os alunos 

possam ter tempo suficiente para apresentar trabalhos de acordo com os padrões de 

qualidade vigentes; oficializar políticas de incentivo à produção científica, técnica e 

tecnológica, mas fornecendo as condições necessárias; entre outras coisas que a 

Coordenação julgar pertinentes.  

Em suma, o PPGP ainda é muito jovem, pois tem pouco mais de dois anos de 

funcionamento e ainda não passou por nenhuma avaliação trienal para mensurar o seu 

desempenho. Quando isso ocorrer será possível verificar se a área considera que as 

estratégias adotadas pela Coordenação do PPGP contribuíram para a evolução do 

programa e, principalmente, se está mantendo os padrões de qualidades exigidos para 

esse nível de ensino. 
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Resumo  
O presente trabalho apresenta algumas evidências de um processo de formação continuada, 
voltado para o ensino de Ciências e para o uso dos recursos tecnológicos. A valorização da 
escola como locus de formação foi uma das preocupações dessa pesquisa, bem como o 
tratamento do conhecimento científico nas aulas dos anos iniciais de escolarização. O uso das 
TIC como recurso de desenvolvimento das aulas ou como amparo ao processo formativo, 
demonstrou sua efetividade ao longo da proposta trabalhada. Para que isso acontecesse, 
foram valorizados o planejamento e a discussão das sequências didáticas, com o grupo, antes 
que o trabalho fosse desenvolvido com os alunos, além das potencialidades da socialização 
virtual, via ambiente Moodle, a respeito de referenciais teóricos e do andamento das aulas. A 
reflexão sobre a prática permitiu o olhar docente para as ações desenvolvidas visando à 
construção de conhecimento para o uso das TIC, de forma a integrar o computador em sua 
atuação. 
 
Palavras-Chave: TIC, Formação Docente, Ensino de Ciências. 
 
 

Abstract 
This study presents some evidence of a process of continuing education, toward science 
teaching and the use of technological resources. The valuation of the school as a locus of 
training was one of the concerns of this research as well as the treatment of scientific 
knowledge in the classroom of the early years of schooling. The use of ICT as a resource for 
developing lessons, or as support to the formation process, demonstrated its effectiveness in 
the proposal worked. In such circumstances, have been valued the planning and the discussion 
of didactic sequences, with the group, before it has been developed with the students, beyond 
the capabilities of virtual socialization via Moodle environment, concerning the theoretical 
references and about the progress of lessons. The reflection on practice allowed the teachers 
perception about actions developed aimed at the building of knowledge to the use of ICT so as 
to integrate the computer in their work. 
 
Keywords: ICT, Teacher training, Science teaching.  

 

 

INTRODUÇÃO 
O ensino de Ciências nos primeiros anos do Ensino Fundamental é desenvolvido de 

diferentes formatos, considerando-se a etapa em que é trabalhado. Para os alunos que 
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começam essa trajetória, o conteúdo pode situar-se em um contexto de alfabetização, 

sem constituir-se em uma disciplina específica; passados poucos anos da escolarização 

fundamental, normalmente, começa a integrar as matrizes curriculares e apresentar 

aulas destinadas a esse componente. 

Abordar a ciência, no contexto escolar, como construção e colocar os alunos em 

situações de argumentação, de expressão de concepções e confronto com as 

explicações científicas, são cuidados que podem significar um caminho mais adequado 

para que o aluno vivencie a elaboração desses conhecimentos.  

Reconhecida a importância da prática docente, para que a construção do 

conhecimento encontre respaldo e efetividade, e considerando-se a realidade da carga 

horária de disciplinas específicas na formação do professor dos anos iniciais, a 

formação continuada revela-se um elemento fundamental para a reflexão na e sobre a 

prática desenvolvida no cotidiano escolar, para a vivência de contribuições dadas pelas 

pesquisas na área do Ensino de Ciências, bem como para a discussão a respeito das 

possibilidades trazidas pela incorporação das novas tecnologias de informação e 

comunicação na escola. Defende-se que os recursos das novas tecnologias podem ser 

vistos como um importante aliado para as ações em sala de aula. Sob esse aspecto, 

somente professores preparados poderão assumir o compromisso de desenvolver uma 

proposta reflexiva junto a seus alunos, no que diz respeito à compreensão das 

informações que são disponibilizadas, por exemplo, a partir da internet. 

A partir do panorama apresentado, o presente trabalho tem como objetivo discutir a 

importância das TIC na formação do professor e nas aulas de Ciências, desenvolvidas 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se de um recorte que tem como base 

uma pesquisa desenvolvida junto a uma escola pública do Estado de São Paulo, Brasil. 

 

1. DISCUSSÃO TEÓRICA 
Ao abordar o ensino de Ciências nos primeiros anos do Ensino Fundamental é essencial 

considerar os conhecimentos que aluno traz ao chegar à escola, já que eles serão 

componente essencial na organização do ensino para se trabalhar os conteúdos 

escolares, inclusive considerando-se sua relevância. Os conhecimentos prévios não 

podem ser deixados de lado pelo docente, já que o aluno vivenciou inúmeras relações, 
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com os mais variados objetos e situações, fora do contexto escolar, e a aprendizagem 

dos conteúdos científicos, com a medição adequada do professor, poderá ser efetivada 

com o desafio a esse conjunto de concepções iniciais.  

Espera-se que o ensino de Ciências possa auxiliar os alunos na compreensão do mundo 

no qual vivem e, para tal, o professor poderá lançar mão de situações práticas aliadas 

às aulas teóricas, agregando os recursos das novas tecnologias. No convívio de sala de 

aula, é essencial compreender que o conjunto de conhecimentos trazidos pelo aluno 

tem papel marcante no processo de aprendizagem e que o professor necessita instigá-

lo a pensar e manifestar-se durante as aulas.  

A alfabetização científica é debatida por Lorenzetti e Delizoicov (2001), reforçando a 

preocupação com o conhecimento científico e sua abordagem nas primeiras séries do 

ensino fundamental, dada a importância da sala de aula como espaço para 

sistematização desses saberes. Aponta-se, também, a importância do trabalho do 

professor nesse contexto. 

Zanon e Freitas (2007), ao discutirem as aulas de Ciências nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, destacam que as práticas adotadas pelos docentes, “até mesmo de 

forma inconsciente”, compreendem “opções metodológicas engessadas”, deixando de 

lado vivências de questionamentos, observações e experimentos. Segundo as autoras,  

Para superar o senso comum e as concepções alternativas dos alunos, 
é necessário um corpo de conhecimentos mais robusto por parte dos 
professores e o desenvolvimento de diferentes formas de lidar com os 
problemas que surgem, algo que eles também irão construindo. 
Conseqüentemente, cabe ao aluno (aquele que investiga) e ao 
professor (aquele que orienta a investigação) lidarem com as situações 
de desequilíbrio e com as capacidades cognitivas, buscando a 
construção de conhecimentos coerentes com as evidências (empíricas 
ou não) que vão surgindo nas atividades investigativas. (p. 101) 
 

Destacam também alguns aspectos fundamentais nas aulas de Ciências, como a 

importância de os alunos conhecerem a existência de “modelos alternativos” para a 

compreensão e interpretação da natureza, a valorização da argumentação em sala de 

aula, considerando-se as diferentes fontes do pensar (professor, colegas, livros...), 

tornando “possível modificar e enriquecer os significados do que se diz e pensa sobre 

os conceitos estudados” (p. 101). 
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Garcia-Milà (2004) aponta a “necessidade de um contexto rico em textos científicos 

escritos e em leitores desses textos” e afirma que, “quando se aprende ciências, 

aprende-se a ler e escrever”. A importância da linguagem escrita para o conhecimento 

científico é reforçada e os referidos textos devem estar inseridos no ambiente da 

criança. Os textos científicos aqui comentados podem ser textos escritos, tabelas, 

diários de laboratório, entre outros. 

Considerando-se a realidade do ensino de Ciências nos anos iniciais, o computador 

torna-se um recurso recomendável para que o professor possa desenvolver 

determinados tópicos, sobretudo aqueles que indicam fenômenos que não são 

acessíveis diretamente à sala de aula. As simulações permitem que sejam reproduzidas 

na tela do computador tais situações, inclusive incorporando recursos de som, cores e 

movimento que estimulam os alunos e criam situações de aprendizagem bastante 

favorecidas.  

Teberosky (2004) desenvolve uma discussão em torno de alfabetização e tecnologias 

da informação e comunicação, apontando elementos, que vão desde mudanças na 

apresentação gráfica de mensagens escritas, com novos símbolos (emotions) ou com 

mudanças nos textos rápidos de comunicação (vc, ao invés de você), até a ampliação 

das possibilidades de descobertas pelos alunos, proporcionadas pelos hipertextos. 

Tecnologia e alfabetização influenciam-se mutuamente. 

Ao se pensar na importância de programas de formação continuada, inclusive para o 

uso das TIC, um aspecto fundamental a ser considerado é o fato de que os professores 

apresentam-se interessados nos mesmos, quando esses sinalizam benefícios que 

sejam perceptíveis para os seus alunos e para a sua própria atuação em sala de aula. 

Imbernón (2009, p. 27) aborda essa questão e comenta que, identificadas essas 

características, os docentes abrem-se para perceber a proposta formativa não como 

uma “agressão externa”, mas como um “benefício individual e coletivo”. Outro 

aspecto fundamental apontado é a importância de que os professores possam 

manifestar-se no planejamento, execução e avaliação das ações de formação e, 

sobretudo, que os pontos de vista que apresentem sejam ponderados. 
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Nóvoa (1992), ao abordar a formação docente, considera-a como um elemento para o 

desenvolvimento pessoal (produzir a vida do professor), visando à construção de sua 

identidade profissional. O autor coloca: 

 

A formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o 
desenvolvimento pessoal, confundido “formar” e “formar-se”, não 
compreendendo que a lógica da actividade educativa nem sempre 
coincide com as dinâmicas próprias da formação. Mas também não 
tem valorizado uma articulação entre a formação e os projectos das 
escolas, consideradas como organizações dotadas de margens de 
autonomia e de decisão de dia para dia mais importantes. Estes dois 
“esquecimentos” inviabilizam que a formação tenha como eixo de 
referência o desenvolvimento profissional dos professores, na dupla 
perspectiva do professor individual e do coletivo docente. (p. 24) 

 

Conforme discute Alarcão (2003, p. 85), para que o professor encontre espaço para 

refletir sobre sua prática, a escola também necessita ser reflexiva, valorizando o 

diálogo e a expressão. Destaca que uma escola com tal característica “sabe onde está e 

para onde quer ir”, sendo uma “organização simultaneamente aprendente e 

qualificante”. Caso o professor encontre uma equipe que não acredite ou até mesmo 

dificulte esse processo, sua atuação, isoladamente, fica mais difícil. 

Brzezinski e Garrido (2001) analisaram trabalhos produzidos sobre a formação de 

professores e apontaram algumas evidências encontradas como, por exemplo, a 

tendência de que ela passe a “desenvolver-se preferencialmente no âmbito da 

instituição escolar, na qual o profissional exerce suas atividades”, sendo ultrapassada 

“a idéia de que a formação em serviço seja realizada em treinamentos”, rejeitando-se 

encontros, cursos intensivos e rápidos e “pacotes encomendados”, que, normalmente, 

são “produzidos à distância das salas de aula, que não valorizam os saberes 

construídos pelos professores”. Afirmam que esses pacotes “não relacionam os 

aspectos teóricos aos problemas concretos vividos pelos docentes” (p. 87). 

Formosinho (2009, p. 267) discute a formação continuada e o desenvolvimento 

profissional docente e reforça que: 

as tendências atuais da formação contínua, com a sua preocupação de 
a centrar na escola e nos professores, aproximam claramente as 
preocupações da formação contínua e as do desenvolvimento 
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profissional. Pretende-se uma formação contínua que seja um 
instrumento real de desenvolvimento profissional dos professores. 

 
Sampaio e Leite (2004) abordam o conceito de “alfabetização tecnológica do 

professor” e consideram que, para relacionar o universo dos alunos ao universo dos 

conhecimentos escolares, o professor encontra nas tecnologias um forte aliado, uma 

vez que, se elas fazem parte desse universo diário, precisam estar presentes no 

ambiente escolar. Moran (2007, p. 33) lembra o papel do professor em ajudar o aluno 

a interpretar as informações trazidas pelas tecnologias, relacioná-las e contextualizá-

las. Para ele, há necessidade de “mobilizar o desejo de aprender, para que o aluno se 

sinta sempre com vontade de conhecer mais”.  

Os ambientes virtuais, que dão suporte para a educação a distância, apresentam 

diferentes ferramentas interativas, cada uma com possibilidades intrínsecas. 

Entretanto, como apontam Mehlecke e Tarouco (2003), é fundamental que existam 

profissionais preparados para atuar com tais recursos, que viabilizem a interação e a 

cooperação entre os participantes, além de cuidar do acompanhamento de tudo o que 

se desenvolve nesses espaços de construção da aprendizagem. As autoras ainda 

destacam as possibilidades trazidas pelos ambientes virtuais, uma vez que o aluno não 

apenas visualiza o que acontece, mas participa e interage, atuando na elaboração do 

conhecimento. Enfatizam, ainda, que esses ambientes são “ferramentas potenciais 

para a aprendizagem”. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 
A proposta da pesquisa, aqui apresentada, teve sua caracterização em torno dos 

propósitos da abordagem qualitativa. Minayo (2002, p. 21) destaca que a pesquisa 

qualitativa revela um “nível de realidade que não pode ser quantificado”. Neste artigo, 

trabalha-se um recorte de uma pesquisa de Pós-Doutorado, desenvolvida com um 

grupo de professores, no contexto de trabalho dos mesmos, considerando vivências, 

ações e práticas docentes.  

O estudo foi desenvolvido em uma escola pertencente à rede estadual de ensino do 

Estado de São Paulo. Tal escola, aqui denominada CA, localiza-se em um pequeno 
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município do interior desse Estado. É uma escola que atende a todos os alunos que 

estudam no município, do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental.  

O público alvo do estudo compreendeu os professores que lecionavam na 3ª série (4º 

ano) e 4ª série (5º ano), por serem os docentes que atuavam com a disciplina Ciências, 

formalmente, dentro do currículo, e uma professora do 2º ano, que demonstrou 

interesse em participar do grupo, embora a disciplina Ciências não fizesse parte da 

matriz curricular desse ano.  

Os encontros do grupo escola aconteceram, com a presença do pesquisador, entre os 

meses de abril e setembro do ano de 2010, com uma freqüência quinzenal, utilizando, 

praticamente, em uma das Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). As HTPCs 

realizam-se semanalmente, envolvendo toda a equipe. Considerando a importância 

desse espaço de estudo, procurou-se não alterar rotinas que a equipe gestora 

desenvolvia com os docentes.  

Para atividades desenvolvidas entre os encontros presenciais, foi utilizado um 

ambiente virtual de aprendizagem - o Moodle. Com as ferramentas que dispõe esse 

ambiente, buscou-se estabelecer uma interação que pudesse complementar reflexões 

presenciais, discutir atividades e promover debate de materiais de apoio (livros, 

artigos). Semanalmente, ou conforme o ritmo que as atividades propostas permitiam, 

um novo conjunto de atividades e recursos era disponibilizado aos participantes.  

A observação direta por parte do pesquisador foi um fator decisivo e permitiu traduzir, 

sem intermediação, aspectos fundamentais desse grupo (suas expectativas, seu 

trabalho e suas conquistas). Para Gil (2006), a observação participante permite que se 

conheça a vida do grupo, vivenciando o interior do mesmo. Aos registros realizados 

sistematicamente pelo pesquisador como um diário da pesquisa, durante e após as 

reuniões, somam-se a outros procedimentos de coleta de dados, como questionários, 

debates em fóruns e chats, material produzido pelos alunos e elaboração de 

sequências didáticas. 

Após a leitura de todo o material coletado e da identificação das ideias principais que 

se faziam presentes, houve um segundo momento para agrupamento daquelas que 

traduziam aspectos semelhantes, estabelecendo-se subcategorias de análise. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Participaram do grupo escola quatro professoras que atuavam em 4ª série (5º ano), 

cinco que atuavam na 3ª série (4º ano) e uma do 2º ano. Além das professoras das 

classes citadas, acompanharam o grupo, porém de uma forma mais distanciada, a 

professora coordenadora da Escola CA e a professora coordenadora dos anos iniciais 

da Diretoria de Ensino à qual a escola encontra-se jurisdicionada. Estas estiveram junto 

ao grupo em alguns encontros e tiveram participação em atividades propostas no 

ambiente virtual. 

A identificação das professoras será feita através de duas letras maiúsculas. As 

professoras MM, FC, MR, SS são docentes de 4ª série/5º ano; as professoras CG, VM, 

DG, SN e EC atuam na 3ª série/4º ano; a professora RB é docente do 2º ano; CD é 

professora coordenadora da escola e MA é professora coordenadora da Diretoria de 

Ensino. 

Apresentam-se, a seguir, duas falas de professoras em um fórum que debatia o 

desenvolvimento das aulas de Ciências nos anos iniciais, fórum esse denominado 

“Conhecimentos químicos trabalhados em sala de aula”.  

 

[...] Desenvolver os temas através da prática, com experiências, 
visitas, onde os alunos podem ver  como as coisas acontecem, 
como funcionam, deixa a aprendizagem mais gostosa e isso pude 
perceber nos alunos, pois demonstram muito gosto por essas 
aulas. Alguns temas, porém, me deixam apreensiva, pois não tenho 
pleno domínio sobre eles. Acredito que com essa nossa troca de 
experiências, poderemos esclarecer muitas dúvidas. (profa RB) 
 
 
Acho que as aulas de ciências abrangem um conteúdo gostoso de ser 
trabalhado, pois os alunos se interessam pelas mesmas. Hoje temos 
muito material a disposição que tornam as aulas interessantes, 
diferentes de tempos atrás que além de ensinar tentava desenhar e o 
pior é que "nunca saia o que pretendia no desenho". (profa CD)   
 

Esses relatos permitem a identificação de alguns pontos fundamentais. Um deles 

refere-se à insegurança ou à falta de preparo para trabalhar temas de Ciências, o que 

se faz presente em outras participações que não foram indicadas, por comportarem 

texto com aspectos muito parecidos com aqueles aqui apresentados. A aula precisa 
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pautar-se pelo dinamismo e pela valorização das contribuições dos alunos. Em 

diversos momentos, em colocações das professoras, foi possível identificar a 

percepção dessas com a preocupação em superar as visões do senso comum e com 

a elaboração do processo de aprendizagem dos conhecimentos científicos.  

Outro ponto diz respeito aos materiais disponíveis, hoje, nas escolas, e as 

possibilidades para uso dos mesmos. Quanto aos materiais podemos comprovar sua 

existência e que são de fácil acesso. No entanto, se o professor não se sente pronto 

para usar esses materiais e se não os manipula e discute sobre como colocá-los em seu 

trabalho diário, de nada adianta o estoque de livros, de jogos, de softwares e, até 

mesmo, de computadores. 

Um dado interessante é que a presença dos computadores na escola, seja na Sala de 

Informática ou mesmo na sala dos professores, colocou os docentes em contato com a 

internet e ampliou as fontes de informações e a comunicação. A concepção de que o 

trabalho com os anos iniciais fica centrado somente na figura e na presença marcante 

do professor não corresponde ao que se verificou e apresenta alterações importantes, 

indicando novas possibilidades para a atuação nas salas de aula. 

Em uma questão da avaliação final, foi perguntado às professoras como elas avaliavam 

a participação dos alunos durante as atividades propostas. As respostas, referindo-se 

ao uso do computador, mostraram: 

 

A participação dos alunos foi significativa [...] o uso do computador 
estimulou os alunos à troca de ideias, conversas, trabalhos coletivos e 
individuais, pesquisas. (profa CG)  
 
Eles gostaram e participaram dessas aulas com maior interesse. Os 
computadores têm recursos visuais que estimulam a aprendizagem 
dos alunos. (profa EC) 
 
Na sala de informática aprenderam e também me ensinaram, pois 
nesse faixa de idade eles dominam melhor a tecnologia. (profa VM) 
 
Na informática a realização é muito maior, pois a grande maioria ainda 
não tem acesso a esse recurso em casa. (profa FC)  
 

Aparecem, nas colocações anteriores, aspectos que traduzem a realidade local, como o 

fato de parte dos alunos não possuir computadores, uma vez que se trata de uma 
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escola com contextos sócio-econômicos diversos. Outro ponto é a questão da 

facilidade do jovem e da criança na incorporação de detalhes de funcionamento de 

equipamentos modernos, como os computadores, sobretudo pela convivência com 

esses artefatos e pela abertura ao novo, ao desafio da descoberta. É esse aspecto que 

a escola precisa perceber e utilizar os recursos que possam despertar esse estímulo 

natural para um contexto de aprendizagem. Nesse sentido, Teberosky (2004) afirma 

que existe ampliação das possibilidades de descoberta pelos alunos, ao se pensar em 

alfabetização e tecnologias da informação. 

Em relação aos recursos que poderiam ser trabalhados com os alunos, sempre 

houve o cuidado de que o grupo conhecesse, explorasse e percebesse 

potencialidades e limitações, antes de fazer uso dos mesmos. Como as vivências e 

habilidades em relação ao computador eram bastante diferenciadas, houve o 

cuidado para não acentuar tais diferenças e, sim, aproveitá-las como fator de 

crescimento daqueles que apresentavam as maiores dificuldades. Sampaio e Leite 

(2004) comentam a importância de se promover essa alfabetização tecnológica do 

professor. 

Um desafio foi incorporar o ambiente virtual Moodle ao processo de formação 

continuada, como uma forma de aproximar o grupo entre um encontro presencial 

e outro. Mehlecke e Tarouco (2003) afirmam que as possibilidades dos ambientes 

virtuais estão além da simples visualização do que se desenvolve neles, centrando-

se na participação e na interação, favorecendo a “elaboração do conhecimento”. O 

ponto de vista de duas professoras em relação às possibilidades do ambiente virtual 

para um processo de formação continuada é destacado a seguir. 

 

[...] pude perceber que alguns professores aprenderam a lutar 
contra opinião "já formada" de que não levam jeito para o 
ambiente virtual, vencendo assim suas dificuldades e medos. [...] 
Na minha opinião as coisas acontecem através de desafios, mas 
tem que acontecer na Escola. Muitas vezes ao dar dicas, nomes 
de sites a serem visitados, muitos ficam apenas no papel, pois 
em casa as obrigações são outras e acabam por serem 
esquecidos. Vejo o ambiente virtual como um grande recurso 
para a aprendizagem e sei que já é hora de colocá-lo diante dos 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
840 

professores, pois serão muitas as descobertas, mas ainda temos 
dificuldades em transportá-lo em nossos HTPCs. A 
única dificuldade foi a interação nos chats devido à conexão. 
(profa CD) 

 
Tive sim dificuldades em usar o ambiente virtual, mas com o 
passar dos meses adquiri um pouco mais de habilidade e 
confiança. Para mim foi mais fácil interagir com os fóruns porque 
necessito rascunhar tudo o que vou escrever e, como no chat é 
necessário responder de imediato, senti muita dificuldade e, 
também, pelo fato de termos tido problemas na hora de todas 
participarmos juntas. Enfim, acho que podemos aproveitar, sim, 
todos os recursos que nos são oferecidos, cada um nos 
auxiliando de uma forma diferente, mas necessária para nossa 
formação. (profa MR) 

 
Ao considerar as reais condições da escola, suas possibilidades e limitações, as 

professoras perceberam que não havia propostas fantasiosas e impossíveis sendo 

apresentadas. Esse fator, associado ao anteriormente citado, referente à reciprocidade 

de intenções que se estabeleceu, propiciou a cooperação e o reconhecimento de um 

contexto que se preocupava com o ensino e a aprendizagem, de fato, na sala de aula, e 

não somente nas informações estatísticas sobre o número de professores envolvidos 

em processos de formação continuada. Como destaca Formosinho (2009) e Brzezinski 

e Garrido (2001), centrar na escola e nos professores as ações formativas é uma 

tendência presente nos processos de formação continuada. Imbernón (2009) contribui 

com essa questão, ao afirmar que os professores tendem a interessar-se pela 

formação continuada, quando ela sinaliza para benefícios concretos para os seus 

alunos e para o seu trabalho com a sala de aula. 

A respeito da repercussão dessa proposta, foram destacadas mudanças positivas, que 

aconteceram nas aulas, após o início do trabalho com o grupo de estudos. Apontamos 

alguns comentários, a seguir. 

 

A participação das crianças se tornou mais significativa e passaram a 
argumentar mais as aulas de Ciências. (profa EC) 

 
Os alunos ficaram curiosos. (profa SS)  
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As aulas estão sendo desenvolvidas de maneira mais dinâmica, 
aproveitando o interesse dos alunos e sistematizando o conhecimento 
dos mesmos de maneira mais científica. (profa VM) 

 
As aulas ficaram mais estimulantes, atraentes para os alunos e, 
consequentemente, os alunos se mostraram mais participativos, 
curiosos, principalmente, surgiram oportunidades de trocas de ideias 
entre os alunos. (profa MR). 

 
 

Em várias colocações aparece o fato de os alunos se mostrarem mais participativos, 

curiosos e envolvidos com as aulas de Ciências. Na opinião da professora MR, a razão 

desses resultados pode estar no fato de se sentirem estimulados e, por isso, passaram 

a participar de forma mais efetiva. Há outro detalhe nessa opinião, quando faz 

referência à troca de ideias entre os alunos. Propiciar esse momento em sala de aula é 

fundamental, seja pela socialização de fatos ou confronto das concepções prévias com 

os saberes científicos. Acredita-se que esse seja o ponto que Garcia-Milà (2004) aborda 

sobre estimular as crianças com questionamentos para os quais elas desejam obter 

respostas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A transformação da escola em locus de formação foi um ponto fundamental para que 

a equipe escolar se tornasse parceira, por completo, da ação de formação. Viabilizar o 

espaço de reuniões pedagógicas para estudo, reflexão, troca de vivências de sala de 

aula e compartilhamento da prática docente é o primeiro passo para que a escola 

adquira o status de local formador, ou seja, de local no qual os professores ensinam e, 

também, aprendem.  

Considerada a importância de ter a alfabetização científica como foco das aulas nos 

anos iniciais, a formação continuada do professor assume um papel fundamental, dada 

a limitação que a formação inicial enfrenta quanto às áreas específicas. O olhar para a 

sala de aula como objeto de investigação e o registro de observações e detalhes que se 

fizeram presentes durante as atividades, foram notados como fatores que podem 

permear e estimular a reflexão sobre a prática, através da identificação de aspectos 

comuns em todas as salas e outros diferenciais. 
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No que diz respeito ao uso do computador, foi possível perceber que a máquina não 

era algo distante da realidade das professoras. Porém, o uso prático dela, sim. As 

professoras que faziam o uso trivial do computador puderam perceber que, apoiando-

se inicialmente nas demais, teriam a possibilidade de trabalhar com seus alunos os 

recursos apresentados. Ao trabalharmos, no grupo, com as sequências didáticas, com 

o planejamento das atividades, com estudo prévio de cada uma delas e o potencial ou 

limitações que ofereciam, a construção coletiva acabou promovendo entusiasmo e 

ânimo para novas tentativas na Sala Ambiente de Informática.  

O processo de formação continuada pautou-se por um caráter reflexivo em todas as 

propostas envolvendo a prática docente, incluindo o uso do computador e recursos 

relacionados a ele, como é o caso das simulações. Esse é um recurso, conforme 

constatado pela situação descrita, que pode ser incorporado às ações de formação 

continuada, devido às facilidades de uso e das inúmeras possibilidades de interação e 

cooperação. Nessa ação de formação, a compreensão de que o ambiente Moodle 

permite processos de socialização virtual, seja nos fóruns, chats ou outras ferramentas, 

facilitou a ampliação das oportunidades de interação, para além das presenciais. 

O papel do professor e da escola é o de assumir o compromisso com o uso adequado 

dos recursos tecnológicos, propiciando aos alunos, desde os anos iniciais, condições 

para que avaliem o fato de que existem informações disponíveis que precisam se 

filtradas, o que pode ser conseguido com freqüente problematização quanto ao que é 

disponibilizado.  
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Resumo 

 
Através desta investigação quisemos conhecer as opiniões de futuros educadores/professores 
sobre as suas competências informáticas e as suas intenções de integrar as TIC na sua futura 
prática profissional. Para isso foi distribuído um questionário a 52 alunos do 2º ano da 
licenciatura em Educação Básica, numa instituição de ensino superior situada no distrito de 
Lisboa. Este questionário resultou da fusão de dois questionários que fazem parte de outras 
investigações de diferentes autores realizadas anteriormente, com objetivos semelhantes e 
este estudo. Verificámos que todos os alunos consideram-se muito competentes na utilização 
do computador, a sua opinião é de que o computador é uma ferramenta importante e uma 
mais-valia para as aprendizagens das crianças e tencionam introduzi-lo futuramente nas suas 
práticas. Terminamos este estudo com a seguinte questão: será que estes profissionais irão, 
efetivamente, utilizar as TIC nas suas práticas? 
 
Palavras-chave: tecnologias de informação e comunicação, computador, formação de 
professores, opiniões, intenções.  
 

Abstract 
 

The aim of this research is to understand the opinion of future educators and teachers about 
their computer skills and their intentions in integrating ICT with their professional practice. For 
this purpose a questionnaire was distributed to 52 students in their 2nd year of degree in 
Elementary Education, at an institution of higher education located in the district of Lisbon. 
This survey resulted from the merger of two questionnaires from different researches that 
shared common goals with our study. We found that all students consider themselves very 
competent in using a computer, their opinion is that the computer is an important tool and an 
asset to the children's learning and teaching process and intend to introduce its use in their 
future practice. We end this study on an inquisitive note: Will these future professionals will 
effectively use ICT in their practices? 
 
Keywords: information computer technology, computer, pre-service training teacher, views, 
intentions.  
 

1. INTRODUÇÃO 
O debate sobre se as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) inibem ou 

beneficiam as aprendizagens das crianças está mais tranquilo, tendo a investigação 
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evoluído para outras questões, como por exemplo como é que as TIC podem melhorar 

o ensino e a aprendizagem (Stephen & Plowman, 2008). 

São já vários os estudos que comprovam que o computador pode ser uma ferramenta 

benéfica para o desenvolvimento de variadas competências a nível de 

desenvolvimento educacional da criança (Amante, 2003; Brito, 2010), nomeadamente 

na área da linguagem (Mioiduser et al., 2000), estimulando a emergência do 

pensamento matemático (Clements & Nastasi, 2002), e também proporcionando 

oportunidades únicas a nível do conhecimento do mundo, onde as possibilidades da 

utilização da internet oferecem às crianças o contacto com qualquer parte do mundo e 

da sua cultura, ou simplesmente falar com familiares e amigos (Amante, 2007; Brito, 

2010). De facto, o computador pode ser visto como um elemento enriquecedor da 

experiência educativa, quando utilizado de uma maneira pedagogicamente apropriada 

e integrado intencionalmente num ambiente de aprendizagem. Aqui o professor tem 

um papel importante no apoio da exploração do computador pelas crianças, na 

medida em que deve estar atento de modo a poder intervir adequadamente e adotar 

comportamentos de “scaffolding” (Bruner, 1984; Vigotsky, 1979) para que o aluno seja 

capaz de progredir na sua aprendizagem. 

De facto, o professor tem um papel preponderante na inserção da tecnologia nos 

ambientes educativos. As suas atitudes e crenças são decisivas para o êxito ou para o 

fracasso das medidas adotadas (BECTA, 2003; Hennessy, Ruthven & Brindley, 2005). 

Muitas iniciativas podem ser empreendidas, mas se o professor não estiver motivado, 

não se envolver na sua implementação e não entender as suas mais-valias, estas 

estarão votadas ao fracasso. 

Embora ainda continuem a ser debatidas as vantagens e desvantagens da integração 

da tecnologia na formação inicial dos professores, os investigadores tendem a 

concordar que é importante integrar a tecnologia nos currículos da sua formação 

inicial (Anderson & Maninger, 2007; Wright & Wilson, 2005–2006), sendo a mais-valia 

desta integração a promoção do pensamento crítico, colaboração e  resolução de 

problemas (Jonassen, Peck, & Wilson, 1999). 
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De acordo com o relatório “Professores e Tecnologia: fazer a conexão” do U.S. 

Congress (1995), a maneira mais eficaz de preparar os professores para usar as 

tecnologias passa precisamente pela “educação que recebem nas instituições de 

formação inicial” (U.S. Congress, 1995, p. 166-167). À medida que os professores vão 

tendo experiência sobre como integrar as TIC nas suas práticas, durante a sua 

formação profissional, tornam-se mais confiantes na aplicação destas na sua prática 

diária com os alunos (Choy et al., 2008). Aliás, tem sido discutido amplamente a 

importância da experiência da utilização das TIC durante a formação profissional dos 

futuros professores (Davis, 2010; Choy et al., 2008; Doering et al., 2003; Moursund & 

Bielefeldt, 1999, citado em Radinsky, Lawless & Smolin, 2005). 

São vários os estudos relativos às atitudes, opiniões e intenções de futuros professores 

sobre a integração das TIC nas suas práticas profissionais (Abbott & Farris, 2000; 

Ertmer, 1999; Swain, 2006). Uma visão positiva da utilização do computador parece ser 

um dos fatores que mais influencia a intenção desta integração (Nikolopoulou K. & 

Gialamas V., 2009; Norton, Richardson, Newstead & Mayes, 2005). Ou seja, a intenção 

do professor utilizar as TIC nas suas práticas pode ser prevista a partir da sua perceção 

da utilidade do computador. Quanto mais favorável for esta opinião, mais forte será a 

intenção do professor realizar o comportamento em questão (Nikolopoulou K. & 

Gialamas V., 2009). No entanto, uma atitude positiva face às TIC não é suficiente para 

a sua integração nas práticas educativas. Outros fatores como crenças, autoconfiança, 

conhecimento, habilidades, a escola e as suas atitudes face a esta integração, 

desempenham também um papel fundamental na integração com sucesso das TIC 

(Tezci, 2011). Resultados de alguns estudos mostram, aliás, que as atitudes positivas 

dos professores relativamente aos computadores estão relacionadas com as suas 

próprias experiências e práticas, que vivenciam tanto nas suas casas como em situação 

de formação (Chen & Chang, 2006).  

Entre nós, e ainda do ponto de vista da investigação, importa destacar um estudo 

empreendido por Matos (2005), onde o investigador aplicou um questionário a todas 

as universidades e escolas de educação (públicas e privadas) pretendendo conhecer, 

entre outras, as competências TIC de futuros professores, no final dos estudos. O 
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investigador concluiu que os alunos revelam boas competências informáticas, no 

entanto, estas competências centram-se a nível técnico, nomeadamente na utilização 

de processadores de texto, do correio eletrónico, etc. No que se refere à utilização das 

TIC nas práticas profissionais, os alunos demonstram algumas fraquezas.  

Posto isto, quisemos conhecer as opiniões de futuros educadores de infância e 

professores do 1º e 2º Ciclo sobre as suas competências informáticas e as suas 

intenções relativamente à integração das TIC nas suas práticas diárias com as crianças.  

Nesta investigação, a palavra opiniões é utilizada como sinónimo de perceções ou 

crenças (sendo diferente de atitudes). A palavra intenção significa um resultado 

esperado que se destina ou que orienta as ações planeadas de uma pessoa ou 

comportamento. Deste modo, assumimos que as opiniões/perceções dos 

alunos/professores influenciam as suas intenções e estas, por sua vez, influenciam os 

comportamentos (Nikolopoulou, K. & Gialamas, V., 2009). 

Seguidamente, para além dos aspetos metodológicos, apresentaremos os principais 

resultados observados e no final daremos conta de algumas reflexões. É importante 

referir que este estudo não está concluído e não serão apresentados todos os dados 

recolhidos. 

2. METODOLOGIA 
2.1 Abordagem de investigação 
Esta investigação segue uma abordagem metodológica de natureza quantitativa, 

centrando-se na averiguação das opiniões dos alunos sobre as suas competências 

informáticas e as suas intenções relativamente à introdução das TIC na sua prática 

profissional.  

2.2 Participantes 
O estudo aqui apresentado foi realizado no final do ano letivo de 2011/12 numa 

instituição de ensino superior, envolvendo a participação de 52 alunos do 2º ano da 

licenciatura de Educação Básica. 

2.3 Instrumento de recolha de dados 
Foi utilizado o questionário como instrumento de recolha de dados. De modo a 

utilizarmos um questionário já validado, pesquisámos por investigações com objetivos 

semelhantes ao deste estudo, tendo sido encontrados dois questionários pertinentes 

para os nossos objetivos (Nikolopoulou K. & Gialamas V., 2009; Redmond P., Albion P., 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
849 

Maroulis J., 2005). Os autores de ambos os estudos deram-nos autorização para os 

podermos aplicar à nossa amostra e após uma leitura cuidada dos mesmos, foram 

selecionadas algumas questões de ambos, de modo a constituirmos o nosso 

instrumento de recolha de dados. Visto os questionários estarem escritos na língua 

inglesa, foi necessário obter uma versão portuguesa dos mesmos, adotando-se para 

isso o método de tradução-retroversão (Hill & Hill, 2008). 

Os inquiridos foram informados de que as respostas aos questionários seriam 

anónimas e foi-lhes assegurado que não havia resposta certa ou errada. 

O questionário utilizado consiste em cinco partes. A parte A inclui características 

demográficas, como o género e o ano de estudos do inquirido. Através da Parte B do 

questionário quisemos saber os anos de experiência que os alunos tinham com o 

computador e a auto-eficácia com o mesmo. A Parte C consiste em 22 afirmações com 

o objetivo de investigar as opiniões e intenções sobre a integração e utilização do 

computador nas suas práticas profissionais futuras, sendo-lhes pedido que 

assinalassem o seu grau de concordância em cada frase, através de uma escala de 

Likert. De forma a analisarmos melhor os dados, estas afirmações foram divididas em 

três tabelas: a primeira tabela (TABELA 1) contém 11 afirmações (1-11) de modo a 

podermos verificar as suas opiniões sobre a utilidade da integração e utilização do 

computador na educação; a segunda tabela (TABELA 2) abrange cinco afirmações (12–

16) com o objetivo de averiguarmos as opiniões sobre a eventual mudança do 

processo de ensino e aprendizagem devido ao uso do computador; a terceira tabela 

(TABELA 3) apresenta seis frases (17–22) com o objetivo de investigar as intenções de 

integração e uso do computador na educação pré-escolar. Com a Parte D pretendemos 

verificar a intenção destes futuros profissionais relativamente à frequência de 

utilização de várias tarefas relacionadas com as TIC (pesquisa, publicação, análise de 

dados e comunicação) e a intenção de frequência de realização das mesmas tarefas, 

mas com os alunos, utilizando questões fechadas e uma escala de Likert. A Parte E é 

composta por quatro questões abertas, de modo a poder aprofundar intenções 

relativas à utilização das TIC na futura prática profissional. 
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A análise dos dados deste trabalho irá apenas incidir nas Partes A, B, C e D do 

questionário. 

2.4 Procedimentos de recolha de dados 
Os questionários foram enviados por correio eletrónico dos alunos, ao qual todos 

responderam. De referir que ao longo do mesmo ano letivo estes alunos tiveram uma 

unidade curricular semestral referente às TIC aplicadas à educação. 

 

2.5 Procedimentos de análise e sistematização dos dados 

Os dados foram analisados quantitativamente através do programa Microsoft Excel®. 

3. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
Nesta secção iremos sistematizar os resultados decorrentes da análise de dados 

empreendida. A nossa atenção será focada nas opiniões e intenções destes futuros 

profissionais da educação na implementação e utilização do computador nas suas 

práticas educativas. 

No que concerne ao género da amostra, 96% dos inquiridos são do sexo feminino e 

apenas 4% são do sexo masculino. 

Através dos dados recolhidos verificamos que todos os inquiridos estão bastante 

familiarizados com o computador, pois todos (100%) têm um computador em casa e 

utilizam-no, pelo menos, uma vez por semana, sendo que 85% utiliza o computador há 

mais de cinco anos. 

A leitura dos resultados expostos no GRÁFICO 1 revela que 75% dos alunos considera-se 

muito competente na utilização do computador, 77% é da opinião que consegue 

resolver muitos dos problemas do computador, 68% entende que aprende a trabalhar 

rapidamente com novo software necessário para a escola e 59 % considera-se muito 

competente na utilização de variadas tecnologias, como DVD’s, MP3´s e telemóveis. 
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Gráfico 1 – Auto-eficácia na utilização do computador (n=52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do GRÁFICO 2 aferimos que 87% da amostra considera muito importante os 

educadores/professores saberem utilizar o computador. 

 

Gráfico 2 – importância relativa à utilização do computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme já mencionado no ponto referente à metodologia, foi proporcionada uma 

tabela com 22 afirmações aos inquiridos onde foi pedido que assinalassem o seu grau 
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de concordância. Estas afirmações foram divididas em três grupos, de modo a 

fazermos uma melhor análise dos dados. 

Relativamente às opiniões sobre a utilidade da integração e utilização dos 

computadores, podemos verificar através da TABELA 1 que a maioria dos inquiridos 

refere que o uso e integração dos computadores na educação pré-escolar é necessário 

(46%), considerando-o uma ferramenta útil para a melhoria das aprendizagens das 

crianças (53%), não sendo prejudicial para estas (58%). Os inquiridos são da opinião de 

que a utilização do computador tem a possibilidade de promover a participação ativa 

das crianças no processo de aprendizagem (23%), como sendo um material 

complementar mas não “essencial” a todo o processo educativo (67%), no entanto 

este pode ser útil para jogos e para outras atividades (71%), motivando as crianças 

para a aprendizagem através da exploração do mesmo (56%), não restringindo de todo 

a sua imaginação (48%). As conceções dos indivíduos sobre se o computador promove 

aprendizagens passivas dividem-se entre “concordo (39%)” e “não tenho a certeza” 

(31%), assim como se dividem em “concordo” (36%) e “discordo” (34%) relativamente 

ao facto de o computador isolar socialmente as crianças, ou seja, estes futuros 

profissionais continuam a achar que de facto o computador isola socialmente as 

crianças. 
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Tabela 1 – Utilidade da integração dos computadores 

 

Legenda: EPE – Educação Pré-Escolar 
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Relativamente ao segundo grupo de afirmações, onde se pretende averiguar as opiniões sobre a eventual mudança do processo de ensino e 

aprendizagem devido ao uso do computador, os resultados apresentados na Tabela 2 revelam que os inquiridos entendem que a integração do 

computador na educação pré-escolar não diminui nem reduz gradualmente o papel do educador e a sua função não é de todo afetada pela 

integração do computador. Muito pelo contrário, este tem um papel importante na Educação Pré-Escolar, sendo facilitador e coordenador na 

utilização das TIC, podendo esta utilização incrementar novas metodologias e abordagens pedagógicas. 

 

Tabela 2 – Opiniões sobre eventual mudança do processo de ensino e aprendizagem devido à utilização do computador. 

 

Legenda: EPE – Educação Pré-Escolar 
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Por fim, e analisando a Tabela 3 no que concerne às conceções da amostra sobre as intenções de integração e uso de computadores na 

educação pré-escolar, os resultados mostram que os inquiridos pretendem integrar as TIC na educação pré-escolar, pois estas proporcionam às 

crianças a familiarização com a tecnologia, discordando que a aprendizagem torna-se mecânica ao utilizar o computador. 

 

Tabela 3 – Intenções de integração do uso dos computadores na Educação Pré-Escolar 

Legenda: EPE – Educação Pré-Escolar 
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No que concerne à frequência com que os futuros professores tencionam usar as TIC 

relativamente a um conjunto de atividades, 60% têm a intenção de utilizá-las 

diariamente para publicação (e.g. elaborar planos de aulas, registo de atividades dos 

alunos, apresentações, utilização de imagens da câmara digital, criação de páginas 

web); 56% irá utilizar as TIC semanalmente em tarefas relacionadas com base de dados 

(e.g. elaboração de gráficos em folhas de cálculo, realização de cálculos ou utilização 

de bases de dados); 50% tem intenção de utilizar o computador para realizar pesquisas 

na internet ou informação em CD-ROM semanalmente; e 39% irá comunicar com 

outras pessoas, através de emails, fóruns ou chat diariamente, ou seja, todas estas 

utilizações estão direcionadas para o apoio da prática profissional. Os inquiridos são da 

opinião de que irão utilizar o computador diariamente para publicação e 

semanalmente para utilização de análise de dados. Podemos visualizar as suas 

escolhas através do GRÁFICO 3: 

 

Gráfico 3 – Frequência com que tenciona usar as TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessou-nos também averiguar qual a frequência com que os futuros professores 

pretendiam utilizar as TIC com as crianças nas mesmas tarefas. Pela leitura do GRÁFICO 

4, verificamos que 60% irá preferir que as crianças realizem diariamente atividades 

relacionadas com a pesquisa de informação na Internet ou através de um CD-ROM; 

57% pretende que as crianças realizem semanalmente atividades relacionadas com 
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publicação semanal de informação, nomeadamente apresentações (PowerPoint®), 

utilização de imagens de câmara digital ou criação de páginas web; 49% dos inquiridos 

irá preferir realizar com as crianças semanalmente atividades relativas à análise de 

dados, como elaboração de gráficos e cálculos em folhas de cálculo ou utilização de 

bases de dados; e por fim irão realizar com as crianças atividades de comunicação, 

semanalmente, como chats, emails ou fóruns. Verificamos que as intenções destes 

futuros profissionais são a utilização semanal do computador pelas crianças, 

nomeadamente para atividades de pesquisa e publicação. 

 

Gráfico 4 – Frequência com que tenciona usar as TIC com as crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REFLEXÕES FINAIS 
As perceções influenciam as intenções e estas influenciam o comportamento. Partindo 

desta premissa, e de acordo com os resultados desta investigação, estes futuros 

professores têm uma boa perceção das TIC, pois consideram-se muito competentes na 

utilização do computador, referindo que estão aptos a resolver eventuais problemas 

que surjam, sabem trabalhar com software educativo e sabem utilizar outras 

tecnologias (MP3’s, DVD’s e telemóveis) (de notar que nos referimos a opiniões da 

amostra, baseadas na recolha de dados). Por sua vez, têm a intenção de utilizar as TIC 

futuramente nas suas práticas profissionais, como instrumento de apoio profissional e 

com as crianças, reconhecendo a importância da utilização do computador como uma 

importante ferramenta na educação e uma mais-valia para as aprendizagens das 
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crianças. Consequentemente, estas perceções e intenções irão influenciar o 

comportamento destes futuros professores, ao quererem introduzir as TIC nas suas 

futuras práticas, conforme o afirmam. 

As crenças dos professores sobre a importância das TIC na aprendizagem são 

importantes, pois estas vão influenciar a introdução (ou não), das TIC nas suas práticas. 

Se os professores não perceberem a utilidade dos computadores na educação, não as 

irão utilizar. É importante continuar a investigação sobre as opiniões e intenções de 

professores sobre a integração e utilização do computador nas suas práticas. As suas 

opiniões e intenções predizem a integração dos computadores na sua prática, 

enquanto que a integração com sucesso irá depender de outros fatores, como a 

formação e as suas competências. Investigações deste género são também 

importantes no âmbito do planeamento de formações, podendo este planeamento ter 

em conta as opiniões e intenções destes professores. Não podemos esperar que os 

professores utilizem as TIC de uma maneira responsável e efetiva se estes não estão 

expostos a experiências relevantes. Por isso mesmo, as instituições que ministram 

formação inicial têm a responsabilidade de dotar os futuros educadores/professores 

com competências básicas e confiança necessárias para utilizar as TIC e prepará-los 

para estes saberem retirar delas mais-valias pedagógicas. 

Conforme referido, o primeiro passo para a integração das TIC nas práticas 

profissionais de professores é o de uma opinião favorável sobre a sua utilização. Os 

alunos que participaram neste estudo possuem todos computador, consideram-se 

bons utilizadores do mesmo e tencionam integrá-lo nas suas práticas. Mas será que 

irão mesmo utilizá-lo na sua prática profissional? Porque será que os computadores 

continuam a ser pouco utilizados como ferramentas educativas, visto o seu uso ter-se 

alargado tanto nos lares? 

Conforme foi referido, os dados relativos a esta investigação não foram totalmente 

analisados, o que nos remete para futuras investigações sobre a mesma temática. 
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Resumo 
 

O que transforma os processos tecnológicos em ações para serem observadas no campo 
educacional? O uso Potencial da Comunidade Virtual de Aprendizagem e os cenários 
educacionais no século XXI são basilares à visão da tecnologia digital e da Educação, onde os 
contextos de desenvolvimento e os cenários educacionais, ao mesmo tempo em que 
apresentam desafios para educação formal e escolar, devem garantir a inserção e a interação 
em resolver os problemas educacionais. Assim, a potencialização tecnológica a partir do 
desenvolvimento cognitivo requer uma compreensão de outras formas de ensinar, aprender e 
compartilhar na sociedade tecnológica, a qual é caracterizada pela integração, complexidade e 
convivência com a diversidade de linguagens e formas de representar o conhecimento. Neste 
sentido, são identificadas três linguagens no campo tecnológico educacional, que são 
denominados de cenários como Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, as quais abrangem e 
potencializam a construção de conhecimento. Estes cenários estão disponíveis e adequados 
para mediar aprendizagem, constituindo-se como metáforas inspiradoras de novas reflexões 
no campo cognitivo educacional, guardando relações diretas com a fundamentação 
epistemológica em questão. Neste contexto, há uma necessidade em valorizar os potenciais 
tecnológicos juntamente a uma práxis pedagógica mais direcionada a atingir resultados 
significativos e que possibilitem a aprendizagem. Os educandos devem adquirir habilidades 
necessárias à plena participação na cultura tecnológica, podendo muito bem apreendê-las, 
envolvendo-se em ações que potencializem o processo criativo, transformativo dos sujeitos, 
possibilitando a troca de habilidades necessárias nos jogos societários numa relação 
intercomplementar de troca. 
 
Palavras-chave: Comunidade virtual, tecnologia, educação, aprendizagem. 
 

Abstract 
 

What makes the technological processes in actions to be observed in education? The use 
Potential of Virtual Learning Community and the educational settings in the century XXI are 
fundamental to the vision of digital technology and education, where development contexts 
and educational settings, while presenting new challenges for formal education and school 
should ensure the integration and interaction in solving educational problems. The 
potentialization technology from cognitive development requires an understanding of other 
ways to teach, learn and share in technological society, which is characterized by integration, 
the complexity with the diversity of languages and ways of representing knowledge. In this 
direction, it identifies three languages, three specific moments in the technological education, 
which are called scenarios as Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, which include and enhance the 
construction of knowledge. These scenarios are available and appropriate to interact with 
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learning, becoming metaphors as inspiration for new reflections cognitive, educational, 
keeping direct relationships with the epistemological justification in question. In this context, 
there is a need to value the potential technological and pedagogical praxis directed to 
significant results and to enable learning. The students should acquire skills necessary for full 
participation in technological culture, and may well seize them, engaging in actions to 
potentialize the creative process, transformative subjects, enabling the exchange of skills 
needed in societal games in an exchange relationship. 
 
Keywords: Virtual Community, technology, education, learning 
 
 

1. TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NO 
CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

O estudo dos Potenciais das Comunidades Virtuais de Aprendizagem (CVA) e os 

cenários educacionais do século XXI situam-se como basilar nas questões educacionais 

e tecnológicas. A investigação recai na tríade CVA, Educação e Tecnologia, em que se 

pretende especificar como os potenciais tecnológicos proporcionam ou não a 

aprendizagem em suas mais diversas instâncias e, mais especificadamente, com 

relação às CVA.  

Assim, tentar entender e valorizar o impacto educacional das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) considerando apenas sua influência sobre as variáveis 

psicológicas do aprendiz que opera com um equipamento eletrônico e que se relaciona 

com conteúdos e tarefas de aprendizagem é requerer uma visão particularizada e 

tendenciosa das questões em análise. 

Os cenários educacionais que serão abordados, assim como quaisquer outros cenários, 

são constituídos por um conjunto de variáveis que os definem com papeis e formas de 

interação, estabelecendo conteúdos concretos e determinadas modalidades de 

organização do tempo, do espaço e dos recursos específicos que são aplicados no 

campo educacional como forma de potencializar a aprendizagem dos sujeitos. 

A questão significativa é compreender de que forma esses cenários educacionais 

contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem permeada pelo uso das TIC 

digitais, mediante o “novo paradigma tecnológico da informação” (Castells, 1999, p.35) 

e associado a profundas transformações sociais, econômicas e culturais, uma vez que  

“O dilema tecnológico é, provavelmente, um problema infundado, dado que a 

tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida e representada sem 

suas ferramentas tecnológicas” (Castells, 1999, p. 43). 
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Quando se trata de compreender o potencial das TIC digitais, geralmente surgem 

discussões de difícil solução. Com frequência, questiona-se o desenvolvimento de 

novas condições de uso dessas tecnologias – como podem melhorar os processos 

educacionais, quais seriam seus efeitos a médio e longo prazo nos diversos tipos de 

sociedade – ou se avaliam as condições socioeconômicas (políticas públicas) favoráveis 

à sua difusão entre os sujeitos habilitados a utilizá-las e as condições gerias de acesso a 

essa gama de informações. 

Essas discussões estabelecem uma perspectiva experiencial moderna que classifica e 

determina a tecnologia em separado do homem, fixando-lhe um caráter instrumental 

frente à sociedade, ou como produto da evolução social. Esta classificação recai no 

posicionamento defendido onde “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, 2005, p. 16).  

De qualquer modo, a compreensão sobre o campo tecnológico educacional como 

determinante das mudanças socioculturais promove a ideia oposta de reduzir a técnica 

a mero instrumento ou consequência de não desprezar a essência tecnológica da 

sociedade trazendo na raiz social da técnica o campo epistemológico educacional. Essa 

compreensão implica não a assunção de um ponto de vista, mas uma condição 

relacional, simbólica, entre homem e técnicas (teckné), que caracterizam o ser, no 

sentido além do humano a um pensar tecnológico e não sobre a tecnologia. 

Assim, na compreensão das bases relacionadas à teckné é fundante esclarecer que 

embora o aspecto instrumental seja mais evidente, a tecnologia não é entendida 

apenas enquanto base material. Além disso, não deve ser vista como mero 

potencializador das habilidades humanas, nem como estrito sentido mecânico 

relacionado à produtividade. Por fim, não é também mediação instrumental (formado 

pela modernidade) baseada num sistema de técnicas legitimado pela ciência como 

uma instância pretensamente independente da subjetividade humana. A esse respeito, 

Bayle (1996, cit. por Lima, 2005) apresenta que 

a teckné designava ‘o método, a maneira de fazer eficaz’ para atingir 

um objetivo (...) [hoje] retomando o sentido original da teckné, 

definir-se-ão as técnicas de produção como o conjunto de meios 

necessários para atingir determinado objetivo de produção (...); esses 
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conjuntos de meios são muito diversos, pois vão dos conhecimentos 

e das habilidades às ferramentas e máquinas, passando pela 

organização (as empresas, por exemplo), as instituições (que fixam as 

regras e as normas), sem esquecer as representações simbólicas que 

usamos a propósito das técnicas, que lhes conferem, a nossos olhos, 

certo valor (...). Abordamo-las [as técnicas] por vários ângulos, 

iluminando-as, a cada vez, de maneira parcial, ao passo que, para 

entender a história das técnicas e tentar imaginar seu futuro, é 

necessário levar em conta o conjunto de seus componentes 

(artefatos, conhecimentos, organizações, instituições, símbolos). (p. 

104-105). 

 

Nesta concepção, a tecnologia possui uma gênese histórica, antropológica, pois 

defende a necessidade de evitar-se a ausência de sensibilidade processual e histórica 

para não incidir em uma concepção ingênua da técnica. Assim, Lima (2005) considera 

que a tecnologia 

tem uma gênese histórica e, como tal, é inerente ao ser humano que 

a cria dentro de um complexo humano-coisas-instituições-sociedade, 

de modo que não se restringe aos suportes materiais nem tão pouco 

aos métodos (formas) de consecução de finalidades e objetivos 

produtivos, muito menos ainda, não se limita à assimilação e à 

reprodução de modos de fazer (saber fazer) pré-determinados, 

estanques e definitivos; mas, ao contrário, podemos dizer que 

consiste em: um processo criativo através do qual o ser humano 

utiliza-se de recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do que 

está disponível na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de 

encontrar respostas para os problemas de seu contexto, superando-

os.” (Lima, 2005, p. 15) 

 

Partindo deste pressuposto compreende-se a tecnologia como ciência, com gênese 

histórica, antropológica que abrange e explora a técnica, dando como resultado um 

conjunto de formulações teóricas, recheadas de complexo e rico conteúdo 

epistemológico superando e potencializando as ações. 
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A compreensão do papel da tecnologia deve ser interpretada pela função exercida no 

ambiente social em que opera ou é criada, priorizando, para tanto, a sua historicidade 

essencial, entendida no sentido dialético, ou seja, definindo a unidade do saber, dos 

procedimentos e dos métodos. 

Como consequência desta compreensão de tecnologia tem-se um processo em que o 

ser humano transforma a realidade da qual participa, ao mesmo tempo em que 

transforma a si mesmo, descobre formas de atuação e constrói aprendizagens, inventa 

meio e produz conhecimento sobre o processo no qual está inserido. Desta forma, 

técnica é criação, arte, intervenção humana e transformação, enquanto que tecnologia 

é processo produtivo, criativo e transformativo. Não basta conhecer a tecnologia e 

operar os suportes materiais, é fundante pensar criativamente, transformando, sendo 

tecnológico e isto se faz sendo criativo na presença ou ausência dos suportes de 

comunicação e informação, afinal criatividade e transformação estão na gênese da 

tecnologia. 

As TIC e a Internet não apenas têm uma importante parcela de responsabilidade sobre 

esses processos de uso e desenvolvimento da tecnologia educacional, como estão, 

com muita frequência, no centro do debate. Assim, por exemplo, em alguns círculos, 

são cultivadas posturas que apresentam as escolas como instituições arcaicas que 

concentram as possibilidades de inovação e desenvolvimento, onde as TIC e a internet 

são apresentadas como “remédios” capazes de acabar com esses males e de refundar 

a instituição escolar inovadora. Mas é preciso pensar o uso da tecnologia além dos 

instrumentos maquínicos, torna-se fundante pensar tecnologicamente. 

O uso potencial das CVA é subjacente à visão das TIC digitais, os contextos de 

desenvolvimento e os cenários educacionais, ao mesmo tempo em que apresentam 

outros desafios para educação formal, deve garantir o sentido à comunidade escolar, 

para ensiná-los a interagir com ele e a resolver os problemas que lhes são 

apresentados. Estes cenários educacionais que se constituem, devem possibilitar 

questionamentos ao ponto em que exatamente se começa e se termina a ação das 

escolas, dos educandos e dos educadores.  

Os processos educacionais ocorrem em espaços que estão disponíveis e adequados 

para mediar aprendizagem. Neste sentido, são identificadas três linguagens que 

podem sugerir três momentos específicos da educação, denominados de cenários que 
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são claramente interdependentes. Estes cenários são metáforas inspiradoras de novas 

reflexões no campo cognitivo, guardando relações diretas com a fundamentação 

epistemológica em questão. 

O primeiro cenário é compreendido e desenhado como sala de aula e a educação cada 

vez mais “virtualizada” (Lévy, 1999), ou seja, com projetos pedagógicos e didáticos que 

tentarão aproveitar as potencialidades dessas tecnologias para o ensino e 

aprendizagem. Este espaço educacional apresenta questionamentos, 

problematizações típicas desses espaços de criação, divulgação e potencialização de 

aprendizagens. Como linguagem representativa tem-se, por exemplo, a Web 1.0 com 

os recursos de HTML (Hyper Text Markup Language), a qual utiliza a metáfora do 

“pontocom” e rede de documentos interligados, interconectados (hipertextos), onde a 

função principal consiste no repositório de informações estáticas com possibilidades 

de enlaces hipermidiais. 

A linguagem desenvolvida pela Web 1.0, conhecida como HTML, é utilizada no 

desenvolvimento de estruturas de textos como forma de “hipertexto” (Lévy, 1999), 

que são possibilidades de ligações com outros textos, imagens, tabelas, etc. O formato 

padrão das páginas Web 1.0 demonstra uma marcação e uma forma de codificar um 

documento que, juntamente com o texto, incorpora marcas que contêm informações 

adicionais sobre a estrutura e os significados que estão em discussão. 

No campo educacional, os sujeitos basicamente selecionam e administram as 

informações e, mas especificadamente, os educandos têm acesso à informação e a 

consulta, não fazem interferências e alterações nos conteúdos. Os elementos 

maquínicos são a base das informações que serão passadas aos usuários, indicando 

caminhos previamente definidos e determinados, são exemplos os tutoriais, textos e 

exercícios. 

No segundo cenário, uma expansão das salas de aula e da educação para outros 

espaços (bibliotecas virtuais, museus on-line, centros culturais, etc.) no qual é possíveis 

realizar, com o apoio das TIC, atividades práticas com finalidades potencialmente 

educacionais, sendo este o cenário com maior desenvolvimento, como consequência 

do impacto dos instrumentos próprios da Web 2.0 (weblogs, wikis, webquests, 

portfólios virtuais, redes sociais, plataformas de interação e interatividade, etc.). A 

linguagem que se aplica neste cenário é XML-AJAX (Asynchonous Java Scriptand XM), a 
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interação e a interatividade são o mote desta etapa em que as redes sociais fazem 

parte do contexto definido como ‘puzzle’. O quebra-cabeça em que os sujeitos vão 

montando e modificando a partir das inúmeras possibilidades que são disponibilizadas 

a partir da ambiência, do contato, do convívio nestes espaços de aprendizagem. 

A linguagem XML-AJAX é uma técnica de desenvolvimento da Web 2.0 para criar 

aplicações interativas. Essas aplicações são executadas no navegador do usuário e 

mantêm uma comunicação assíncrona com o servidor em plano. Desta forma, é 

possível realizar mudanças sobre a própria página sem necessidade de recarregá-la. 

Isto permite aumentar e melhorar a interatividade, a velocidade e a usabilidade. 

A função principal está justamente na criação e difusão de informação dinâmica, 

continuadamente atualizável e combinável. No campo educacional, o professor e o 

aluno selecionam e trocam informações, estabelecendo dinâmicas de colaboração e 

cooperação. A aprendizagem é construída por intermédio de objetos. A construção de 

aprendizagem ocorre quando o sujeito utiliza/ manuseia o objeto de estudo, 

consequentemente, promoverá reflexão que produzirá diferentes níveis de abstrações, 

as quais provocarão alteração na estrutura mental dos sujeitos.  

Por fim, encontra-se o terceiro cenário com características globais, em uma concepção 

de educação sobre todos os aspectos em que as informações são constituídas de 

forma ampla, os sujeitos fazem parte de uma mesma rede de interação e constituição 

da aprendizagem nos mais diversos setores, educação formal-informal, saber erudito, 

saber popular e campos de aprendizagem (TV aberta, TV canais fechados, celulares, 

Ipad, Iphone, etc.). O desenvolvimento das tecnologias móveis e das redes sem fio (wi-

fi, wireless, etc.) tornará possível o aprendizado em praticamente qualquer lugar ou 

situação. A linguagem que se pretende desenvolver é OWL (Web Ontology Language), 

as redes funcionam como sistema nervoso humano através de impulsos definidos 

pelos usuários e como redes semânticas.  

Esta outra linguagem, OWL, é baseada em uma ontologia, ou seja, em um conjunto de 

termos precisos, utilizados para definir e representar conhecimentos específicos em 

um determinado domínio. Conhecida como Web 3.0, a precisão e a homogeneização 

desses termos podem permitir que uma pessoa ou um programa informático 

reconheçam e compartilhem um determinado significado. 
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A função principal recai sobre respostas e informações personalizadas a partir de 

perguntas e buscas, sendo que a ênfase está nas respostas que gerarão outras 

perguntas. No campo educacional, os sujeitos envolvidos são profissionais da 

educação e agentes artificiais que consumirão e produzirão os elementos que 

sustentarão essas bases epistemológicas, ficando a cargo do elemento maquínico, a 

seleção e o assessoramento das informações primordiais. 

No campo educacional a Web 3.0 é uma visão da internet, cuja proposta é estabelecer 

que a informação pudesse ser compreensível para – e não apenas localizável e 

acessível – os computadores, com finalidade de realizar exatamente as mesmas tarefas 

que os humanos já realizam. A proposta que se anuncia é a junção de dados globais 

capazes de proporcionar recomendações personalizadas para os sujeitos de acordo 

com as características individuais dos mesmos, dentro de uma comunidade de 

aprendizagem. 

A Web 3.0 que se pretende constituir, parte do pressuposto em que o caráter ubíquo 

dos computadores, das tecnologias móveis, inicia e termina na ação de escolas e 

professores. A internet nas nuvens é aplicada a aprendizagem nas nuvens, onde os 

espaços físicos tornam-se difusos e no futuro os processos educacionais deverão 

ocorrer onde os aparatos tecnológicos são disponíveis e adequados para mediar entre 

aprendizes, professores e conteúdos. 

Nestes três cenários, as funções e as concepções epistemológicas sobre o ensino e a 

aprendizagem que se pretende proporcionar, ficará a cargo dos agentes educacionais, 

onde a prioridade que será mantida, estabelecida, definindo os caminhos e as 

potencialidades das CVA na construção da aprendizagem respaldada com o uso das 

TIC. 

De momento e adotando um olhar estritamente descritivo, destaca-se a existência de 

usos das TIC que são fortemente contrastantes entre si em função dos elementos dos 

processos educacionais e institucionais que focalizam usos centrados nos 

conhecimentos e atividades autônomas e autorreguladas dos sujeitos (indagações, 

explorações, etc.); usos centrados na apresentação, organização exploração dos 

conteúdos da aprendizagem (leituras, mapas, esquemas, etc.); usos centrados na 

apresentação e transmissão de informações pelos sujeitos envolvidos nos processos 

educacionais (apresentações, demonstrações, conferências, videoconferências); e usos 
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centrados na interação e na comunicação entre os participantes de comunidades 

(fóruns, chats, análise comparativa, desenvolvimento de projetos, etc.). 

O impacto das TIC na Educação é, na verdade, um aspecto particular e muito mais 

amplo, relacionando com o papel dessas tecnologias na sociedade atual, a qual não se 

pode compreender a tecnologia associada à práxis pedagógica sem uma perspectiva 

histórica, sem dar conta dos mais diversos desdobramentos sociais, econômicos, 

culturais, pedagógicos, cognitivos da relação do homem com a técnica. As tecnologias 

são tão antigas quanto à espécie humana. O uso do pensamento, do modus operandi 

tem garantido aos sujeitos um processo crescente de inovações tecnológicas e, 

consequentemente, de conhecimentos que dão origem as diferentes possibilidades 

pedagógicas. 

Considerada como sociedade tecnológica, sociedade do conhecimento ou ainda como 

sociedade da aprendizagem, o cenário atual se caracteriza pela rapidez e 

principalmente pela abrangência de informações. As experiências educacionais 

vigentes requerem um perfil inovador dos sujeitos envolvidos nos processos 

educacionais, proporcionando situações que demandam outros desafios, outras 

possibilidades que provoquem metamorfoses na maneira de pensar, de relacionar, de 

aprender, de ser, de fazer, de conhecer, de compartilhar a grande massa de 

informações produzidas com os objetos e com o mundo ao redor. Assim, o uso da 

tecnologia é também uma questão de poder. 

Os vínculos entre conhecimento, poder e tecnologia estão presentes em todos os 

cenários apresentados e nas relações sociais, sendo o grande desafio aos sujeitos 

adaptar-se a complexidade que os avanços tecnológicos impõem a todos, 

indistintamente. Este também é o duplo desafio da educação: adaptar-se aos avanços 

tecnológicos e orientar o caminho de todos para o domínio e a apropriação crítica 

desses meios. 

Como afirma Maffesoli (2010)  

ainda que pela força das circunstâncias, quer dizer, quando nos 

confrontamos com qualquer (re) novação social, é necessário praticar 

um certo “laisser-aller” teórico sem que para tanto seja parecido 

abdicar do engenho ou favorecer a preguiça e a fatuidade intelectual. 

[...] a verdade é relativa, tributária da situação. 
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Os sujeitos devem estar preparados para utilizar os sistemas culturais de 

representação do pensamento que marcam a sociedade contemporânea, o que 

implica outras formas de letramento (sonora, visual, tecnológica, hipermidiática, etc.) 

próprias da cibercultura, além das demais já conhecidas. A necessidade em aprender, 

continuamente, ao longo da vida constitui um desafio para todas as pessoas e uma 

necessidade premente. Não se trata apenas de ter acesso às informações, mas sim de 

saber buscá-las em diferentes fontes e, sobretudo, saber transformá-las em 

conhecimentos para resolver os problemas da vida cotidiana. 

A Educação representa na sociedade moderna a possibilidade de formação não apenas 

das gerações jovens, assim como de todas as pessoas, em um momento de 

transformação de novas possibilidades caracterizado por mudanças velozes. As 

pessoas procuram na educação escolar a garantia de formação que lhes possibilite o 

‘domínio’ de conhecimentos e melhor qualidade de vida. 

O processo, no entanto, ocorre de fora da sala de aula para o seu interior e sem 

qualquer controle do profissional da educação. O trabalho na escola está associado à 

tecnologia, mas raramente se ocupa de produzi-la, sendo mera reprodutora de ações 

já existentes. O que as tecnologias digitais nos trazem de especial é, com efeito, a 

ampliação das possibilidades de produzir conhecimento, divulgá-lo e compartilhá-lo, 

através de outras ferramentas e cenários. 

Neste contexto, cada vez mais os educadores precisam valorizar os potenciais 

tecnológicos juntamente a uma práxis pedagógica mais direcionada a atingir 

resultados significativos e que possibilitem a aprendizagem. Os educandos devem 

adquirir habilidades necessárias à plena participação em sua cultura, podendo muito 

bem apreendê-las envolvendo-se em ações que potencializem o processo criativo, 

transformativo ou possibilitando a troca de habilidades necessárias para se sair bem 

em jogos sociais. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Falar que o uso das tecnologias na educação requer um olhar mais abrangente é 

romper com posicionamentos já existentes. É preciso que haja, nesse processo, 
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compreendido como potencialização tecnológica a partir do desenvolvimento 

cognitivo, o envolvimento de outras formas de ensinar, aprender, compartilhar e, 

principalmente, de desenvolver um currículo condizente com a sociedade tecnológica, 

que é caracterizada pela integração, complexidade e convivência com a diversidade de 

linguagens e formas de representar o conhecimento. 

Compreender as potencialidades e finalidades dos cenários inerentes a cada tecnologia 

e suas contribuições ao processo de ensino e aprendizagem poderá trazer avanços 

substanciais fundantes à mudança da Educação, a qual vai além do domínio de 

tecnologias e traz subjacente uma visão de mundo, de homem, de ciência e de 

educação para o século XXI. 

Ensinar é organizar situações de aprendizagem, a fim de criar condições que 

favoreçam a compreensão da complexidade do mundo, do contexto, do grupo, do ser 

humano e da própria identidade. O ato de ensinar deve proporcionar aos alunos o 

desenvolvimento da capacidade de ler, de interpretar o mundo e que o leve a 

aprender de forma significativa e com sentido. Deve, portanto, potencializar o 

desenvolvimento dos sujeitos, a fim de que se consiga lidar com as características e 

com as demandas da sociedade atual, que enfatiza a autonomia e novas 

aprendizagens. 

A metáfora do andaime é o conceito de uma práxis pedagógica clássica que funciona 

passo a passo, incentivando os educandos a construir novas habilidades sobre aquelas 

que já dominam, fornecendo um suporte para os novos passos até que o aprendiz se 

sinta confiante o bastante para caminhar sozinho. Nos espaços escolares, este 

andaime é fornecido pelo professor, instrutor, que é considerado o detentor do 

conhecimento.  No campo tecnológico digital, o qual se enfatiza a cultura participativa, 

a comunidade inteira assume parte da responsabilidade em ajudar os iniciantes. O 

conhecimento é distribuído, existindo uma mobilidade de centro. Os envolvidos no 

processo, educador e educandos, trocam passos, estímulos, apresentando modelos 

alternativos, caminhos diversos para criação de estratégias e situações de 

aprendizagem.  

Com este cenário o conhecimento não está centrado na figura de um único sujeito, as 

informações e a construção das aprendizagens são realizadas a partir da troca de 
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informações, nos mais diversos campos e partem das mais diversas rotas. A 

aprendizagem é rizomática. 

Para que seja possível usufruir das contribuições das tecnologias digitais na escola, é 

importante considerar suas potencialidades para produzir, criar, mostrar, 

compartilhar, manter, atualizar, processar, ordenar. Tratar das tecnologias na escola 

engloba a compreensão dos processos basilares de tecnologias e as questões 

fundantes da práxis pedagógica elencando possíveis recursos, informações e 

conhecimentos que abarcam relações dinâmicas e complexas entre parte e todo, 

elaboração e organização, produção e manutenção. 

A mudança pode levar a uma consciência das questões educacionais, à medida que 

mais pessoas têm a sensação de controle das questões tecnológicas e pedagógicas, 

desmistificando o processo criativo, o reconhecimento crescente das dimensões 

comunitárias da expressão. 

Assim, é fundamental que a tecnologia seja compreendida como processo educacional 

para que possa ser utilizada, de forma integrada, na prática pedagógica do professor e 

no desenvolvimento do currículo. Não deve ser apenas um apêndice, um sumário, um 

roteiro rígido, fixo do processo educacional. Para isso, é necessário que o educador e o 

educando aprendam não apenas a operacionalizar os recursos tecnológicos disponíveis 

na escola, mas também conhecer as potencialidades pedagógicas envolvidas nas 

diferentes tecnologias e nos modos de integrá-las ao desenvolvimento das questões 

curriculares. 

O fenômeno da internet e das redes sociais, das CVA e seu impacto na vida das 

pessoas seriam, neste sentido, mais um cenário que se constitui, e com toda certeza 

não será o último do paradigma tecnológico e das transformações socioeconômicas e 

socioculturais. Neste contexto, outras formas sociais por meio das quais as pessoas 

não estão obrigadas a viver seguindo os mesmos moldes, os mesmos padrões, 

rompendo as formas clássicas de comunicação, encontrando-se ou trabalhando face a 

face para produzir, compartilhar e manter relações sociais significativas. 

Os fatores que contribuem para a expansão e o rápido crescimento destas sociedades 

virtuais (corporações, comunidades virtuais, bibliotecas virtuais, grupos on-line, aulas 

virtuais, práticas mercadológicas, ensino, educação a distância) são de natureza muito 

diversa. As finalidades, os cenários e as ferramentas utilizadas são resultados dos 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
874 

constantes processos de significação e ressignificações dos fatores educacionais, 

sociais, econômicos que estão promovendo o rápido crescimento dessas sociedades 

virtuais. 

Os cenários que foram apresentados devem ser vistos e analisados sob a ótica de três 

níveis como resultado recorrente de pesquisas sobre a incorporação das TIC na 

educação escolar, primeiramente ao aspecto do desenvolvimento das ferramentas TIC 

estarem sempre a frente quanto às possibilidades teóricas que oferecem para a ação 

educacional, de sua incorporação efetiva nos projetos institucionais. No segundo nível, 

a correspondência entre os potenciais no projeto técnico instrumental e os usos que 

os participantes efetivamente fazem das ferramentas de TIC, cabendo à escola e às 

CVA potencializarem essas informações. 

Em terceiro nível consideram-se as interrelações, as pistas e orientações de interesse 

tanto para definição de políticas de pesquisas e atuações dirigidas a promover a 

incorporação das TIC na educação de forma efetiva e eficiente, quanto ao 

acompanhamento, avaliação e análise do impacto dessa incorporação na formação dos 

sujeitos envolvidos. 

Assim, as TIC modificam em grande medida cada uma dessas variáveis e leva os 

processos educacionais para além das paredes das escolas. Deixam-se de lado as 

metas e conteúdos, enfatizam-se as mudanças que estão sofrendo os papeis dos 

sujeitos, as possibilidades e modalidades de interação e o acesso aos recursos que são 

extremamente potenciais frente às inúmeras possibilidades que são descortinadas. 
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 Resumo  

A temática das políticas públicas sobre o uso do vídeo no ensino de matemática, aliado à 
formação do professor, provoca reflexões sobre a prática pedagógica docente e a 
aprendizagem do aluno. Pudemos observar, nessa pesquisa que o uso do audiovisual como 
recurso didático, estimula o interesse, provoca participação ativa em discussões com a troca de 
informações, mas tudo isso só ocorre se o professor organiza seu planejamento de aula para o 
uso do vídeo na sala de aula. Nesse artigo analisamos as documentações legais de implantação 
das políticas públicas para o uso das tecnologias da informação e comunicação no Brasil, 
enfatizando o uso do vídeo didático. Os resultados analisados advêm de uma investigação 
qualitativa desenvolvida neste país. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas, Formação de Professores, Vídeo didático 

 

Abstract 

The issue of public policy on the use of video in teaching mathematics, combined with teacher 
training, provokes reflections on teaching practice and teaching of student learning. We have 
observed in this study that the use of audiovisual media as a teaching resource, stimulates 
interest, provokes active participation in discussions with the exchange of information, but all 
this only occurs if the teacher organizes his lesson plan for the use of video in the classroom. In 
this article we analyze the legal documentation of implementation of public policies for the use 
of information technology and communication in Brazil, emphasizing the use of educational 
video. The results analyzed comes from a qualitative research held in this country. 
 

Keywords: Public Policies, Teacher Training, Didactic Video 

 

INTRODUÇÃO 

O uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em especial o vídeo didático 

por professores de matemática do Ensino Médio (etapa final da Educação Básica) foi o 

foco de discussão realizada em uma dissertação que foi defendida na Universidade 

Federal de Goiás/Brasil. Nesta investigação buscamos compreender as influências das 

diretrizes de formação inicial e continuada para o uso das tecnologias da informação e 

comunicação na prática do professor de matemática do Ensino Médio. Realizamos um 
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movimento que incluiu as seguintes dimensões: a) macro (compreensão das diretrizes 

da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação do Brasil), b) meso 

(entendimento das orientações para o uso das TIC pela Supervisão de Tecnologia 

Educativa da Secretaria de Estado de Educação do Maranhão/Brasil, da Unidade 

Regional de Educação e do Núcleo de Tecnologia Educacional do Maranhão/Balsas) e c) 

micro (uso do vídeo didático pelo professor do ensino médio) da organização docente 

quanto ao uso do vídeo nas aulas de matemática.  

A decisão de compreender o uso do vídeo pelo professor passando pelas dimensões 

macro e micro se deve à concepção que partilhamos com Tardif (2008) de que o saber 

dos professores é em parte social. Esta asserção assenta-se em um importante fio 

condutor: os saberes do professor são em parte legitimados e orientados por todo um 

sistema e grupos como universidade, grupos científicos, Ministério da Educação, dentre 

outros (TARDIF, 2008), portanto é relevante investigar políticas, ideologias e/ou 

normativas que influenciam a constituição desses saberes e consequentemente a 

prática dos professores.   

Devido à amplitude dos resultados encontrados optamos neste trabalho em discorrer 

sobre duas das três dimensões anteriormente citadas, isto é, a macro e a meso que se 

referem às políticas públicas de formação do professor para o uso das TIC no contexto 

brasileiro e em específico do Estado do Maranhão. Portanto, compreender o aspecto 

social legitimado por um sistema educativo que exerce influência no saber do professor 

de matemática quanto ao uso do vídeo didático em suas aulas. 

A metodologia adotada para a coleta dos dados se pautou na abordagem qualitativa, 

naturalística de base empírica, e dentre as técnicas e instrumentos utilizados para 

obtenção dos resultados aqui apresentados nos valemos da Análise Documental e de 

Entrevistas Semiestruturadas. 

Os sujeitos integrantes da investigação foram professores do ensino médio e quatro 

gestores que implementam as políticas públicas das TIC no Brasil sendo eles: Diretor de 

Produção da Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação (EaD/MEC) 

e no Estado do Maranhão (Supervisora das Tecnologias Educativas do Estado do 

Maranhão – STE/SEDUC-MA, Gestora da Unidade Regional de Educação de Balsas – 

URE Balsas/SEDUC-MA e a Coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE) 

de Balsas – NTE/URE/SEDUC-MA) .  
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1. O CONTEXTO E MAIS ALGUMAS RAZÕES PARA A REALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO  
O Brasil é um país com dimensões continentais que está dividido em cinco regiões, 

entre elas a Região Nordeste constituída por nove Estados dos quais se encontra o 

Maranhão. O referido Estado é dividido em microrregiões e cada uma delas tem sob 

sua jurisdição vários municípios agregados, com suas diversidades culturais e sociais 

próprias.  

Apesar do vínculo que a primeira autora deste artigo manteve com o Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás, 

localizada na Região Centro-Oeste brasileiro, propusemos que a pesquisa fosse 

realizada na cidade de Balsas (MA). Uma das principais motivações que nos levou a 

esta escolha esteve pautada na experiência profissional da mencionada autora que 

coordenou um Laboratório de Informática Educacional (LIED) de uma das escolas 

ligadas ao NTE de Balsas por um período de dois anos. Ademais desta razão a pesquisa 

tinha a pretensão de contribuir com a educação em níveis básico e superior daquele 

município que se localiza distante dos grandes centros urbanos.  

Outro fator que foi decisivo quanto ao desenvolvimento da pesquisa foi a constatação 

de que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) criado em 2007) para 

medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino, calculado com base no 

desempenho do estudante em avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira nos mostra que a meta projetada para o estado do 

Maranhão para o ano de 2009 foi de 2.9 e o índice observado foi de 3.2. Mesmo 

ultrapassando a meta o IDEB alcançado está longe da média dos países desenvolvidos 

cujo índice é 6.0. 

Considerando todos esses motivos propusemos analisar as políticas públicas de 

formação do professor de matemática para o uso das TIC. Compreendemos que no 

corpo de disciplinas das formação inicial há ainda pouca ênfase à formação tecnológica 

do professor de matemática.  Ademais, o Ministério da Educação (MEC) deste país, 

apesar de iniciativas e implantação de programas para o uso das novas tecnologias no 

ensino básico, dispõe de forma incipiente de resultados sistematizados quanto à 

aplicação de programas de formação continuada de professores para o uso das TIC no 

ensino básico.  
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2. AS TIC NO CONTEXTO DAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO  
O avanço tecnológico no campo educacional tem sido objeto de estudo de muitos 

pesquisadores em âmbito internacional e nacional. Masetto (2009); Moran, Masetto e 

Behrens (2009); Perez e Castillo (1999) são alguns dos teóricos que vêm desenvolvendo 

pesquisas na área.  

Ao pensar na inserção das TIC na educação, recorremos a Masetto (2009) que focaliza 

a relação entre tecnologia e a mediação pedagógica, chamando a atenção para a 

presença e a influência que a tecnologia exerce na sociedade contemporânea e 

também na educação, tanto formal, informal, presencial, quanto à distância. Para esse 

autor a tecnologia é importante no processo educativo, porém ele aponta “novos 

desafios que a informática e a telemática estão trazendo para o avanço educacional 

dos povos, dependendo evidentemente da forma como as usem” (MASETTO, 2009, p. 

171).  

O modo como o professor utiliza o recurso tecnológico nos conteúdos curriculares faz a 

diferença na ação pedagógica, uma vez que a inserção da “tecnologia provoca o debate 

a respeito do seu uso, bem como o papel do professor e de sua mediação pedagógica 

no processo e aprendizagem” (MASETTO, 2009, p. 142).  

Essa ideia é confirmada por Perez e Castillo (1999, p. 10), quando dizem que “a 

mediação pedagógica busca abrir um caminho a novas relações do estudante: com os 

materiais, com o próprio contexto, com outros textos, com seus companheiros de 

aprendizagem, incluído o professor, consigo mesmo e com seu futuro”.  

O uso das TIC na sala de aula, em particular o vídeo didático abriria além do debate 

anterior, discussões sobre atitudes do aluno e do professor quanto ao uso adequado da 

tecnologia nesse processo de aprendizagem. Nesse sentido, Perez e Castillo (1999) 

afirmam que, na medida em que uma proposta se centra na aprendizagem 

(autoaprendizagem e interaprendizagem) e não apenas no ensino, o foco principal do 

processo passa do docente para o educando. Esta perspectiva construída abre caminho 

para o ato educativo entendido como construção do conhecimento, intercâmbio de 

experiências e criação de novas formas de ensino e aprendizagem. 

Moran (2009) é outro pesquisador que discute a inserção das TIC na educação 

vinculado ao ensino articulado à vida do aluno, atualmente, permeada de tecnologia e 
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de linguagens audiovisuais. Para esse autor, o professor precisa estar próximo do aluno, 

e as TIC podem desempenhar esse papel e quebrar a barreira de separação construída 

pelo modelo tradicional de ensino. Nesse sentido, esclarece que:  

Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos 
simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm 
distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz 
de modernidade, sem mexer no essencial. (MORAN, 2009, p. 63) 

Sobre o “mexer no essencial”, Moran nos adverte para não ficarmos engessados à 

forma rigorosa do ensino tradicional que visa à racionalidade e à abstração. Mexer com 

a essência é partir do concreto para tocar na afetividade, no sensorial, no emocional. 

Esses são fatores que aproximam as pessoas umas das outras. Compartilhamos tal 

concepção com o autor e cremos que o ato de educar precisa se ater mais à relação 

afeto-novas mídias-cognição sem desconsiderar as relações sociais aí envolvidas. 

Assim, Moran (2009, p. 38) afirma que:  

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. 

Para o autor, os dois meios de comunicação – a televisão e o vídeo – são impregnados 

de linguagem e interatividade; ao mesmo tempo em que informam, provocam 

entretenimento e tornam o ambiente de aprendizagem mais agradável e prazeroso. 

Televisão e vídeo seduzem, e essa sedução na visão do autor é uma expectativa 

positiva de que o professor pode se apoderar para motivar o aluno.  

 

3. DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO TECNOLÓGICA NO BRASIL 
Compreendendo a atualidade das discussões sobre as TIC e a formação de professores 

o Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CP1 (BRASIL, 2002), 

instituiu diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da Educação 

Básica, em nível superior, cursos de licenciaturas (graduação plena). O documento 

constitui um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos que regem a 

organização curricular e institucional dos estabelecimentos de ensino superior no 

Brasil. Nele está previsto que a organização das Instituições de Ensino Superior (IES) 

deve levar em consideração uma série de orientações relativas à formação docente. 

Entre elas, o uso de tecnologias da informação e da comunicação, além de 
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metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores sem perder de vista a 

coerência entre teoria e prática.  

As diretrizes destacam, em seus Artigos 35 e 36, que os alunos da Educação Básica 

devem compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos; 

precisam também serem capazes de relacionar teoria e prática, dominar os princípios 

científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, além de conhecer formas 

contemporâneas de linguagens. Para tal, devem possuir currículos capazes de levar os 

futuros professores a vivenciarem, no âmbito das diferentes disciplinas sejam elas 

específicas (de conteúdo matemático) ou pedagógicas, situações de aprendizagem que 

os levem a viver na prática e em local similar ao que vão atuar diferentes experiências 

pedagógicas.  

 

4. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA PARA O USO DAS 
TIC  

 Quanto à formação continuada concebemos que ela tem o papel de oportunizar ao 

professor reflexões sobre as ações, a busca de alternativas para dinamizar o trabalho, a 

motivação do aluno, a contextualização do ensino, a fuga da rotina cansativa, enfim, 

novos horizontes para a realização de atividades que façam sentido para os discentes. 

Neste sentido, o MEC, por meio da Secretaria de Educação à Distância, tem se 

preocupado em disponibilizar recursos, programas e cursos para a formação 

continuada dos professores da escola pública, com a finalidade de provocar mudanças 

no ensino brasileiro, principalmente no que se refere ao uso das TIC.  

Entre os diversos programas e ações destacamos: Domínio Público – biblioteca virtual; 

DVD Escola; E-ProInfo; E-Tec Brasil; Programa Banda Larga nas Escolas; Proinfantil; 

ProInfo; ProInfo Integrado; TV Escola; Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB); 

Banco Internacional de Objetos Educacionais; Portal do Professor determinados pela 

Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.  

Como podemos observar os programas de formação continuada à disposição dos 

professores, de diferentes áreas, são diversificados. Em Balsas, a formação continuada 

para o uso das tecnologias da informação e comunicação é realizada pelo Núcleo de 

Tecnologia Educacional (NTE) desse município, vinculado à Unidade Regional de 

Educação (URE) que está situada no Sul do Estado, é composta por 14 municípios, 
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sendo que Balsas é a cidade sede. As ações do NTE visam ao atendimento das 

diretrizes da STE/Secretaria de Estado da Educação que, em parceria com a URE de 

Balsas, realiza a formação continuada dos professores da região.  

 

5. OS SUJEITOS PARTICIPANTES DA INVESTIGAÇÃO 
Frente ao panorama apresentado nos perguntamos como o município de Balsas vem 

adequando suas políticas públicas no sentido de acompanhar as orientações nacionais? 

Para responder a esta pergunta e alcançar um dos objetivos da pesquisa, isto é, 

analisar as políticas públicas nos cursos de formação continuada a respeito do uso dos 

vídeos didáticos na referida cidade, selecionamos sujeitos de dois segmentos: quatro 

gestores que dinamizam as Políticas Públicas Educacionais das esferas federal, estadual 

e regional sendo eles: G1(Diretor de Produção da SEED); G2 (Supervisora das 

Tecnologias Educativa da SEDUC); G3 (Gestora da Unidade Regional de Educação de 

Balsas) e G4 (Coordenadora do NTE). Constituímos ainda uma amostra estratificada de 

três professores que lecionam no Ensino Médio, selecionados de um universo de 30 

professores de matemática que atuam nas escolas da sede e jurisdicionadas à URE de 

Balsas.  

Para a obtenção da amostra dos professores, valemo-nos, inicialmente, de um 

questionário aplicado aos docentes de matemática que atuam na rede estadual de 

ensino na cidade de Balsas no início da investigação. Selecionamos aqueles que faziam 

uso desta mídia em suas aulas de matemática e que aceitaram participar da 

investigação.   

 

6. A ABORDAGEM DA PESQUISA E AS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE 
DADOS  

A abordagem investigativa adotada foi a qualitativa de cunho naturalista. Para cobrir os 

aspectos macro e meso da pesquisa utilizamos a Análise Documental (AD) e Entrevistas 

Semiestruturada (ESE) conforme segue descrição a seguir 

- Análise Documental (AD): a Análise Documental constituiu-se no estudo da 

documentação oficial (ementas, programas de cursos, projeto político pedagógico, 

guias, manuais), bem como outros documentos legais, com o objetivo de compreender 

as políticas públicas para o uso das tecnologias em sala de aula proposta pela 

Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC);  
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- Entrevistas semiestruturadas com os gestores: realizamos quatro entrevistas uma 

com cada gestor: a primeira com o Diretor de Produção de Conteúdos em EaD, na 

Secretaria de Educação à Distância/MEC, na cidade de Brasília (capital do Brasil); a 

segunda, com a Gestora Regional de Educação de Balsas, na URE de Balsas; a terceira 

com a Coordenadora do NTE de Balsas; a quarta, com a Supervisora das TIC, em São 

Luís (capital do Estado do Maranhão) indo à Supervisão das Tecnologias Educacionais 

da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão; 

- Entrevista semiestruturada com os professores de matemática: organizamos um 

protocolo de entrevista semiestruturada em que algumas delas tratavam da formação 

para o uso das TIC. Foram realizadas três audiogravações com variação entre 30 e 50 

minutos cada, com os três professores da amostra os quais denominamos Lis, San, Naj.  

 

7. AS CATEGORIAS DE ANÁLISES E QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES  
Dos dados coletados emergiu uma grande categoria: Organização da prática 

pedagógica do professor de matemática do Ensino Médio quanto ao uso dos vídeos do 

Programa TV Escola. Desta grande categoria emergiram três subcategorias: a) formação 

inicial tecnológica do professor de matemática; b) políticas públicas sobre o uso de 

vídeos em aulas de matemática; visão dos gestores sobre a formação tecnológica dos 

professores sobre o uso do vídeo em aulas de matemática; formação tecnológica 

continuada do professor de matemática; c) organização da prática pedagógica quanto 

ao uso do vídeo como recurso didático em aulas de matemática: planejamento; o uso 

do vídeo no contexto das aulas de matemática do Ensino Médio; dificuldades 

encontradas na prática quanto ao uso do vídeo como recurso didático. Destas 

focalizaremos neste artigo as duas primeiras subcategorias.  

 

8. A FORMAÇÃO INICIAL TECNOLÓGICA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA  
Após análise dos documentos Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM) da 

disciplina de Matemática; Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM, 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática; Referenciais Curriculares do Ensino 

Médio do Estado do Maranhão da área de Ciências da Natureza Matemática e suas 

Tecnologias (RCEM/MA) e os componentes curriculares de três Instituições de Ensino 

Superior (IES) - que possuem cursos de formação de professores de Matemática ou 
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cursos de formação tecnológica que suprem as demandas da região aqui estudada -  

constatamos que apesar das recomendações por parte dos documentos nacionais de 

se proporcionar uma formação tecnológica aos futuros professores de matemática os 

currículos dos cursos destas instituições apresentam poucas disciplinas destinadas ao 

tema e cargas horárias limitadas a essa formação. O quadro 01 nos dão indícios desta 

conclusão: 

 

Quadro 01- Universidades e respectivas disciplinas para formação tecnológica do professor de 
matemática 

 
UNIVERSIDADES 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 

MARANHÃO (UFMA) 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 

PERNAMBUCO (UFPE) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO/CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE 

BALSAS (UEMA/CESBA) 

Curso Matemática  
(Licenciatura) 

Curso Matemática  
(Licenciatura) 

Curso Matemática  
(Licenciatura) 

Curso Ciências 
(Licenciatura) 

Habilitado para 
magistério em nível 
Fundamental e Médio 

Habilitado para 
magistério em nível 
Fundamental e Médio 

Habilitação: Lic. 
Matemática 
Habilidade: Hab. 
Matemática 

Habilitação:Licenciado em 
Ciências Habilidade: Hab. 
Matemática 

Carga Horária Curso: 
2895h 

Carga Horária Curso: 
2370h 

Carga Horária do 
Curso: 2835h  

Carga Horária do Curso: 
2985h  

Reconhecimento: Dec. 
79.065, D.O.U. de 
30/12/76  

Decreto n.º. 28.092 de 
08 de maio de 1950  

Res: N.º 125/2008-
CEE. D.O.U. 
05/06/2008  

Res: N.º 326/02- CEE 
D.O.U. 17/12/2002  

Disciplinas para Formação Tecnológica do Professor de Matemática 

1- Introdução à 
Computação. (Sem 
indicação da carga 
horária no site) 

1- Computação L1  

(60 h) 

2- Computação L2 

(60h) 

1-Metodologia para o 
Ensino de Matemática 
e Multimeios (60h) 

1-Matemática na Ciência e 
Tecnologia (optativa)  
2-Informática e 
Multimeios aplicados à 
educação  
3-Introdução à 
Computação 

Fonte: Currículos disponibilizados nos sites das IES, 2011 

 

Depreendemos dos dados apresentados no Quadro 1 que formação inicial para a 

organização do trabalho docente quanto ao uso das tecnologias nas aulas de 

matemática é exíguo. Nosso entendimento é que a não vivência de situações de uso e 

estudo das TIC comprometerá a futura prática docente quanto ao seu uso nas aulas de 

matemática.  

Ao analisarmos o perfil dos profissionais de matemática a serem formados nesses 

cursos identificamos que na UFMA, por exemplo, os professores devem ter  

competência para atuar no campo da matemática pura e aplicada, que estuda e 
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pesquisa os fenômenos suscetíveis de medição, bem como a aplicação dos princípios 

matemáticos nos diversos campos do conhecimento, sem maior ênfase na formação 

pedagógica ou tecnológica.  

Na UEMA o professor deve ter a capacidade de aprendizagem continuada, de aquisição 

e utilização de ideias e tecnologias, potencial para refletir, criticar, propor e reavaliar 

propostas de trabalhos específicas de sua área, ter visão crítica da matemática, e 

promover a aprendizagem significativa dos alunos. Apesar disso percebemos que o 

tema não é devidamente aprofundado, se considerarmos que apenas uma disciplina de 

60 horas, ou seja, 2% da carga horária do curso é dedicada a tal formação. 

No currículo do Curso de Licenciatura da UFPE constatamos que 120h são destinadas 

às disciplinas de computação e não há maiores referências sobre como articular estes 

conhecimentos aos educacionais, nem está explícito como nas disciplinas pedagógicas 

esta formação se configuraria. 

No tocante à formação do professor de matemática para o uso das tecnologias 

avaliamos que esta precisa ser repensada, tendo em vista que as disciplinas para a 

formação tecnológica desse docente constante na grade curricular das três IES estão 

relacionadas mais com a introdução à computação do que à utilização das mídias na 

educação. A disciplina de Informática e Multimeios Aplicada à Educação do Curso de 

Ciências com Habilitação em Matemática da UEMA é a que mais se aproxima de uma 

formação para o uso das tecnologias educativas.  

O emprego do vídeo como recurso didático em aulas de matemática padece de modo 

particular do mencionado problema. Nesse sentido, Bálasz (s.d. apud FERRÉS, 1996, 

p.9) escreveu:  

Por que não se ensina a assistir a um filme? Em nossas universidades há 
faculdades de Letras e de todas as artes, mas não há nenhum curso sobre a 
nova arte [...] milhões de homens estudam [...]. Ninguém lhes ensinou a 
assistir a um filme ou a julgá-lo.  

No tocante ao uso dos vídeos didáticos em aulas de matemática os professores destas 

instituições pouco vivenciam esta prática. Não se pode generalizar, existem práticas 

pontuais que se contrapõem ao que foi citado. Mas, no caso dos professores que 

acompanhamos estes não tiveram em sua formação inicial a experiência de analisar 

vídeos didáticos e estudar como incorporá-los em sua prática docente, como podemos 

constatar por meio da seguinte declaração:  

LIS: Com relação à formação para a utilização do vídeo, me sinto 
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despreparada para a utilização das TIC em sala de aula. Sinto necessidade de 
orientação.  

Entendemos que a formação inicial cumpre um papel importante na qualificação do 

professor quanto ao uso das novas tecnologias; é nesse momento que muitos têm 

acesso aos conhecimentos básicos que os capacitam para o exercício da profissão. 

Entendemos que é preciso colocar em prática o que já se encontra na legislação 

nacional que rege as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores 

da educação básica. A Resolução CNE/CP1 (BRASIL, 2002), por exemplo, no Art. 2º, 

inciso VI define que a os cursos de licenciaturas devem ser capazes de preparar o 

futuro professor para “o uso de tecnologias da informação e comunicação e de 

metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores”.  

Mas se a formação inicial ainda não tem cumprido seu papel com toda a 

potencialidade quanto ao uso das novas tecnologias, o que as políticas públicas têm 

proposto para a formação tecnológica continuada dos professores? Como os gestores 

têm viabilizado o cumprimento de tais diretrizes? Como tem sido o acompanhamento 

por parte dos gestores em relação à implementação de tais orientações?  

 

9. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O USO DE VÍDEOS EM AULAS DE MATEMÁTICA  
Em Brasil (2001), a recomendação de uso do vídeo no ensino para a área de 

matemática é notificada assim como nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1999).  

O governo federal do Brasil vem implementando as políticas públicas educacionais 

criando programas que incentivam a utilização de artefatos tecnológicos na sala de 

aula seguindo as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais. O Programa TV 

Escola é uma das políticas públicas criadas pelo Ministério da Educação para a inserção 

do vídeo no currículo escolar. Os vídeos produzidos por esse programa são 

disponibilizados nas escolas para a utilização no exercício da prática docente.  

A proposta do TV Escola é que a instituição educativa assista aos vídeos via sistema 

online, ou via antena digital, tendo também a possibilidade de montar uma videoteca 

na própria escola, além da utilização dos kits enviados pelo MEC para dinamizar o 

projeto pedagógico da escola. Os docentes são capacitados e incentivados melhorar o 

ensino de matemática com o acervo potencial que o programa possui. 

Apesar das recomendações nos documentos oficiais e das teorias debaterem sobre a 
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relevância quanto ao uso das mídias e da formação dos professores para com elas 

atuarem. Identificamos a existência de lacunas na formação continuada do professor 

de matemática em relação ao uso das mídias; do vídeo especificamente.  

A primeira delas diz respeito à equipe de formadores do NTE da cidade de Balsas. O 

NTE de Balsas não tem em sua equipe de formadores licenciados em matemática, para 

integrar de modo mais efetivo conteúdos matemáticos ao uso das ferramentas 

tecnológicas nos cursos de formação continuada.  

(G4): Falta muito incentivo e uma das dificuldades que eles colocam é não 
ter ninguém que ajude [...] 

Outra lacuna refere-se aos altos índices de evasão dos professores dos cursos de 

formação continuada para o uso das TIC. Os cursos de formação continuada 

geralmente são ofertados aos professores por meio de divulgações feitas pelos 

multiplicadores do NTE nas escolas e via ofício. Um grande número de inscrições é 

registrado, todavia, nem todos os docentes são tecnologicamente alfabetizados e o 

curso que é direcionado para incluir o professor não o capacita para manusear as 

ferramentas tecnológicas. Alguns deles concluem apenas a primeira parte do curso 

(encontro presencial no início do curso); outros conseguem concluir a segunda parte 

(enviar algumas atividades via e-mail); muitos, no momento de colocar em prática os 

conhecimentos teóricos na sala de aula, tendo as TIC como ferramenta auxiliar no 

ensino, ou seja, ao planejar e executar a aula com as tecnologias, não se sentem 

seguros e desistem da realização da tarefa e do curso (parte prática com os alunos). Ao 

entrevistarmos o Diretor de Produção da SEED ele menciona que:  

G1: Existe o diálogo entre as instituições e o querer do professor dentro das 
ofertas do Ministério da Educação. Nós temos uma evasão muito grande na 
escola pública; isso é muito presente.  

Aliado a esta desistência há uma ausência da implementação das tecnologias no 

âmbito escolar, vez que não é contemplado no Projeto Político Pedagógico das escolas 

um direcionamento teórico metodológico para o uso da tecnologia pelos docentes em 

sua prática pedagógica apesar de que os gestores passam por uma formação que 

contemple o uso dessas mídias nas escolas: 

Os resultados da investigação ainda nos mostram que apesar de uma preocupação com 

a formação de professores estas não contemplam as especificidades da formação dos 

professores de matemática e o acompanhamento das atividades de formação não são 

sistematizados, conforme constatamos de acordo com as seguintes falas:  
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G1: [...] a gente não tem esses dados para te dar, a gente tem retorno assim 
de alguns coordenadores, de alguns Estados [...].  
 
G2: Esse acompanhamento está de forma ainda muito precária e não tem 
condições, até por causa da própria equipe de recursos humanos.  
 
G3: A nossa preocupação é que ele seja acompanhado, mas até agora [...] 
Bom, se te dissesse que a gente tem isso, assim com muita frequência, eu 
estaria inventando história. Na verdade, o que falta para nós é esse 
feedback. A orientação é dada ao professor, nós sabemos que um ou dois 
fazem. Agora, esse levantamento mensal ou semestral nós não temos (G4).  

Tais lacunas originam dificuldades quanto ao emprego dessas ferramentas no ensino 

da matemática e afetam o fazer de um professor mais crítico e autônomo conforme 

constatou Silva (2011).  

CONCLUSÃO 

O Brasil, e em específico a cidade de Balsas no Estado do Maranhão, precisam 

caminhar muito no sentido de implantação de políticas públicas para o uso das TIC nos 

contextos nacional e regionais. Legislação há, programas de formação de professores o 

país dispõe. Contudo esses programas de formação são muito gerais e não atendem de 

modo satisfatório demandas particulares das realidades das escolas básicas e dos 

professores.  

O professor se sente mal assessorado quanto ao uso dessas TIC e em particular quanto 

ao uso do vídeo didático. O professor ainda pouco vivencia experiências de formação 

tecnológica para o ensino na sua formação inicial e tem se capacitado de modo pouco 

eficaz nos cursos de formação continuada. Aliado a isto não há uma avaliação 

sistematizada por parte dos órgãos públicos que nos mostre os desafios e avanços de 

uma formação continuada par o uso das TIC no contexto escolar.  

Esta pesquisa, portanto corrobora com outras no sentido de que apesar de realidades 

educativas, nacional ou internacional tão diferenciadas, muitos professores do século 

XXI ainda se encontram à contramão da produção de conhecimentos profissionais 

relevantes para a formação de cidadãos mais críticos e autônomos para o contexto 

social, cultural, tecnológico e econômico contemporâneo.  
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Abstract  
This article intends to reflect on the first steps of curriculum reform at St. Thomas University of 
Mozambique, initiated under the New Law of Higher Education in Mozambique, the Law 
27/2009 of 29 September. The fundamental purpose of this Act is not to standardize higher 
education in Mozambique, as it gives enough room for each institution of higher education to 
shape its own identity. Nevertheless, this reform has generated space for debate within (and 
outside) institutions of higher education, which seek optimal choices that conform to the law 
while meeting their expectations and institutional policies. 
This new law now in force highlights four key aspects, namely: (a) Relevance of Higher 
Education, (b) the mobility of students, (c) organization of study programmes in cycles, and (d) 
the quality control in higher education. Beyond these aspects, this university adds up three 
more guidelines to be taken into account: the incorporation of technology in teaching and 
research, the education for ethical and moral values and the growth and diversification of 
study programmes. Like most reforms, this curriculum reform will be an exercise of refining 
and re-tuning the curriculum as document as well curriculum as pedagogical praxis. 
Thus, this article intends to reflect on the current phase of curriculum transformation in this 
university, its successes, but also about the challenges that arise at this stage and that may 
arise in the future, in copping with the rules of the academic reform of the institutions of 
higher education imposed by the new Law Higher Education. This article is guided as well by 
the faith that a successful reform can be influenced by compliance with the principles and 
theories of the field of Curriculum Development, as well as by positive action and attitude of 
those who are directly or indirectly involved in the (reform) process . 
Keywords: Curriculum Innovation, university reforms in Africa; 

 
 

Resumo 
Este artigo pretende reflectir sobre os primeiros passos da reforma curricular na Universidade 
São Tomás de Moçambique, iniciada por força da Nova Lei do Ensino superior em 
Moçambique, a Lei 27/2009, de 29 de Setembro. O objectivo fundamental desta Lei não é 
“uniformizar” o ensino superior em Moçambique, pois ela dá espaço suficiente para cada 
instituição do ensino superior ter a sua própria identidade. Mesmo assim, esta reforma tem 
gerado espaços de debate dentro (e fora) das instituições do ensino superior, que procuram 
escolhas óptimas que conformem a Lei e correspondam aos anseios específicos e políticas de 
cada instituição.  
Esta Nova Lei ora em vigor destaca quatro aspectos essenciais, designadamente: (a) a 
Relevância do Ensino superior, (b) a Mobilidade dos discentes, (c) organização dos cursos em 
ciclos de formação, e (d) o controle de qualidade do ensino superior. Para além destes 
aspectos, esta universidade adiciona mais três directrizes a serem tomadas em conta: a 
incorporação da tecnologia no ensino e investigação, a educação para valores ético-morais e o 
crescimento e diversificação dos cursos. Como todas as reformas, esta reforma curricular terá 
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de ser um exercício de afinação e re-afinação do currículo como documento e como prática 
pedagógica dos cursos. 
O presente artigo pretende reflectir sobre a actual fase da transformação curricular nesta 
universidade, seus sucessos, mas também sobre os desafios que ainda se colocam na presente 
fase e no futuro, na concretização dos ditames da reforma académica das instituições de 
ensino superior imposta pela nova Lei do Ensino Superior. Norteia este artigo a convicção de 
que, a probabilidade de um sucesso real na reforma pode ser influenciada através da 
observância de princípios e teorias aceites no campo do Desenvolvimento Curricular, assim 
como, pela acção e atitude positivas dos que directa ou indirectamente estejam envolvidos no 
processo.  
Palavras-chave: Inovação e implementação curricular, reformas universitárias em África; 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo reflecte sobre os primeiros passos da reforma curricular na Universidade 

São Tomás de Moçambique, iniciada por força da Nova Lei do Ensino superior em 

Moçambique, a Lei 27/2009, de 29 de Setembro. O objectivo fundamental desta Lei 

não é “uniformizar” o ensino superior em Moçambique, pois ela dá espaço suficiente 

para cada instituição do ensino superior (IES) ter a sua própria identidade. O que a Lei 

introduz são balizas de qualidade na prática e funcionamento das IES. Mesmo assim, 

esta reforma tem gerado espaços de debate dentro (e fora) das instituições do ensino 

superior (IES), que procuram escolhas óptimas que por um lado conformem a Lei e por 

outro lado correspondam aos anseios específicos de cada IES. Como espaços de 

diálogo e aprendizagem, o Ministério de Educação de Moçambique tem organizado 

seminários regionais em assuntos de créditos académicos e de garantia e controle de 

qualidade. 

A USTM começou os seus primeiros cursos em 2005, ou seja, ela nasce numa época 

em que o Governo Moçambicano já clamava por mudanças no ensino superior. Por 

outro lado, havia características específicas desta universidade por concretizar, 

designadamente a sua visão, missão e objectivos. A Nova Lei ora em vigor destaca 

quatro aspectos essenciais: 

1. Relevância do Ensino superior, para a academia, a cultura, o mundo do 
trabalho e o desenvolvimento integral e sustentável do país; 

2. Mobilidade dos discentes entre os diversos cursos e instituições; 

3. Definição dos ciclos de formação e respectivas durações (1º ciclo para as 
licenciaturas, 2º ciclo para os mestrados e 3º ciclo para os doutoramentos); 

4. Sistema de acreditação e controle de qualidade do ensino superior. 
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A USTM adiciona a esta lista a (5) incorporação da tecnologia no ensino e investigação, 

(6) educação para valores éticos e morais e (7) crescimento e diversificação dos cursos.  

Certamente, à luz destes marcos, não se pode esperar resultados cabais num só ano. A 

reforma curricular terá de ser um exercício de afinação e re-afinação do currículo 

como documento e como prática pedagógica dos cursos. 

O presente artigo pretende reflectir sobre a actual fase da transformação curricular na 

USTM, seus sucessos, mas também sobre os desafios que ainda se colocam na 

presente fase e no futuro, na concretização dos ditames da reforma académica das IES 

imposta pela nova Lei do Ensino Superior. Marsh e Willis (1999) chamam atenção 

sobre a imprevisibilidade do sucesso das reformas curriculares. Contudo, segundo eles, 

a probabilidade de um sucesso real na reforma pode ser influenciada através da 

observância de princípios e teorias aceites no campo do Desenvolvimento Curricular, 

assim como, pela acção e atitude positivas dos que directa ou indirectamente estão 

envolvidos no processo. É esta convicção que guia USTM nesta reforma curricular.   

1. DA RELEVÂNCIA DOS CURRÍCULOS 
A relevância das instituições de Ensino Superior está bem explicada nos objectivos da 

própria Lei do Ensino Superior, que preconiza a (1) a formação e investigação 

científica, tecnológica, e cultural, como meio de solução dos problemas da sociedade e 

de apoio ao desenvolvimento do país, (2) ligação dos cursos com o mercado de 

trabalho em todos os sectores de actividade económica, e (3) realização de actividades 

de extensão, que promovam a difusão e intercâmbio técnico-científico. 

Na USTM a relevância da formação é ditada pela sua Visão que é “Ser líder no País na 

educação integral e integrada da pessoa de acordo com a rica tradição tomista de 

excelência académica, investigação, extensão e serviços de qualidade”, em 

combinação com a sua Missão, que é “providenciar uma educação de qualidade com 

maior acesso através da utilização da técnica e ciência prestando serviços 

comunitários/ públicos de interesse colectivo sem fins lucrativos, promovendo assim o 

desenvolvimento económico, social, político e cultural de Moçambique” (in Estatutos 

da USTM). Isto significa, uma aposta em planificar cursos de formação que atendam às 

necessidades e características económicas, sociais e culturais das comunidades, onde a 

universidade opera (Trenche, 2008). 
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A relevância do ensino superior para as sociedades onde elas se encontram 

implantadas é um aspecto crucial dos cursos do ensino superior, principalmente em 

Africa. Dolvo (2007) referindo-se a este aspecto fala da necessidade de uma “Nova 

Geração de Universidades”, para África, que contribuam significativamente para o 

desenvolvimento dos seus países. Zeelen (2004), contribuindo na mesma temática, 

chama atenção para o facto de muitas ideias brilhantes sobre a Educação 

permanecerem como utopias, ou meros exercícios teóricos, com pouca utilidade para 

a sociedade. 

A USTM manifesta a sua intenção de oferecer cursos e serviços relevantes para a 

sociedade, no seu primeiro objectivo, que é: “Desenvolver capacidades e atitudes nos 

graduados de aprenderem como aprender, que lhes possibilitem o desenvolvimento 

dos seus conhecimentos e capacidades ao longo da vida, de modo a procurarem a 

verdade, conservarem e comunicarem o saber para o bem da sociedade e para 

responderem com pertinência e qualidade às necessidades e demandas da sociedade”. 

A relevância tem de ser confrontada com características técnicas de qualidade de um 

bom currículo, por isso, na USTM procura-se integrar no máximo possível assuntos 

afins para sejam tratados numa mesma disciplina, evitando-se assim a proliferação de 

muitas pequenas disciplinas, assim como a existências de currículos enciclopédicos. 

Ademais, a relevância funciona bem com estudantes motivados e interessados no 

curso que frequentam, razão pela qual a USTM começou a em 2012 a promover feiras 

de orientação profissionais para os estudantes do Curso de Preparação de 

Universitária (programa-ponte entre o ensino secundário e universitário, com duração 

de um semestre). 

 

2. MOBILIDADE, SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS E CICLOS DE FORMAÇÃO 
A mobilidade de discentes é regulada pelo Decreto nº 32/2010, de 30 de Agosto, que 

introduz o Sistema Nacional de Acumulação e Transferência de Créditos Académicos 

(SNATCA). Este sistema força igualmente a transparência e flexibilidade dos cursos 

superiores. A transparência exige a definição clara de conteúdos, resultados de 

aprendizagem, métodos de ensino e critérios de avaliação, enquanto a flexibilidade 

entende-se como grau de liberdade que estudantes possuem para eleger disciplinas ou 

módulos de um certo curso ou programa educacional.  
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Para Holikova (2008) qualquer sistema de acumulação e transferência de créditos 

académicos baseia-se em três pressupostos: (a) informação detalhada sobre cursos, (b) 

acordos institucionais e (c) atribuição de créditos ao volume de trabalho de 

aprendizagem para cada unidade ou actividade curricular. 

O primeiro passo dado pela USTM foi de garantir que todas as disciplinas transversais 

como “Ética Fundamental”, “Dignidade da Pessoa Humana” e “Direitos Humanos” 

tivessem as mesmas cargas horárias em todas as Faculdades, para flexibilizar a 

mobilidade interna entre cursos diferentes. 

O segundo passo consistiu em estimular as faculdades a transformarem disciplinas 

semelhantes numa só disciplina com um perfil que sirva a mais cursos. 

O sistema de créditos permite valorizar o trabalho de investigação e prática nas 

comunidades, pois com o SNATCA é possível atribuir créditos académicos a estas 

actividades. Neste artigo, o ensino centrado no estudante é tratado como capítulo 

separado, dada a sua complexidade. 

Paralelamente ao SNATCA, o Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de 

qualidade do Ensino Superior (SINAQES) faz a verificação das qualificações do corpo 

docente, das infraestruturas e demais condições de aprendizagem, como práticas, 

estágios e adequação dos currículos (in Lei do Ensino Superior). Ele assegura a 

transparência, qualidade e relevância das qualificações em relação ao mundo do 

trabalho e à sociedade no geral.  

Este exercício de aplicação do SNATCA experimentou algumas dificuldades, pois ele foi 

iniciado antes que um manual de implementação do sistema fosse elaborado. Por 

exemplo, o crédito académico em Moçambique associa-se a um volume de trabalho de 

aprendizagem entre 25 e 30 horas de aprendizagem. Mas, o que isto significa? Será 

que num mesmo curso uma disciplina pode ter o crédito indexado a 25 e uma outra a 

27 horas de aprendizagem, por exemplo? Hoje sabe-se que cada instituição deve 

escolher o seu coeficiente dentro do intervalo indicado, mas este esclarecimento só foi 

feito depois de certos cursos já terem terminado com a sua revisão curricular. Outra 

indefinição sentida está relacionada com uma padronização sobre o trabalho 

independente do estudante. Quanto tempo de aprendizagem o estudante médio 

precisa para preparar uma aula prática? Um seminário? Ou uma aula teórica? Como 

calcular a semana de 40 horas de trabalho de aprendizagem para o estudante? Estas e 
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outras questões fazem com que o processo de aplicação do SNATCA esteja ainda nos 

seus primeiros passos. 

No concernente aos ciclos de formação, em Moçambique, o 1º ciclo outorga a 

licenciatura e tem uma duração de 3 a 4 anos de formação. O 2º ciclo confere o 

mestrado e dura de um ano e meio a dois anos.. O 3º ciclo (doutoramento) deve ter 

uma duração de pelo menos 3 anos. Na USTM e não só, o debate mais aceso ocorreu 

em relação à duração das licenciaturas, pois Moçambique vem de uma tradição em 

que estas (as licenciaturas) eram de cinco anos. 

Como universidade privada, na USTM inicialmente houve a ideia de que seria mais 

vantajoso conceber licenciaturas de 3 anos, pois apresentam-se mais atractivos para os 

estudantes, que levariam menos a tempo a formar-se e por conseguinte pagariam 

menos pela obtenção do seu primeiro grau académico.  

O curso de Direito foi o primeiro a manifestar o seu desconforto em relação a esta 

duração, baseando-se nas deliberações da Ordem dos Advogados em Moçambique, 

que ameaçavam não reconhecer juristas que tivessem tido menos de quatro anos de 

formação de base (licenciatura). Ao mesmo tempo crescia no mundo do trabalho a 

desconfiança dos empregadores em relação a estas licenciaturas de três anos. 

Por esta razão, rapidamente a USTM regressou a licenciaturas de quatro anos para 

todos os cursos até ao presente. 

 

3. ENSINO CENTRADO NO ESTUDANTE  
O SNATCA obriga também as instituições de ensino superior (IES) a adoptarem a 

abordagem do ensino centrado no estudante. Nesta componente, segundo Trenche 

(2008), trata-se de ter o estudante como sujeito da construção do seu conhecimento 

(resultados de aprendizagem ou competências) e o professor como o facilitador desse 

processo. 

Esta abordagem pedagógica tem implicações na planificação curricular. A USTM 

implementa a abordagem do ensino centrado no estudante, através do uso frequente 

de problemas e projectos da área científica ou da prática profissional dos cursos. Esta 

estratégia encoraja os estudantes a desenvolverem os seus próprios objectivos e 

metas de aprendizagem em cada tarefa, construindo o seu conhecimento, a sua 

compreensão e competência. Agindo-se desta forma, no concernente ao ensino, a 
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instituição deixa de ser uma universidade de ensino e para a ser uma universidade de 

aprendizagem independente (Mandlate, 2004). 

Um menu crescente de problemas e/ou projectos profissionais, dentro das disciplinas 

ou dos blocos curriculares, permite o exercício do direito de escolha, pois certos 

estudantes podem-se especializar em determinadas categorias de problemas ou 

projectos profissionais, sem prejuízo de terem que adquirir as competências 

fundamentais do bloco curricular previamente estabelecidas. Esta posição é também 

apoiada por Mitre (2008, p 2135), quando afirma que “a educação contemporânea 

deve pressupor um discente capaz de autogerenciar ou autogovernar o seu processo 

de formação.” 

Um outro aspecto da concepção curricular é a ênfase nos resultados de aprendizagem 

(objectivos educacionais ou competências). Cada resultado de aprendizagem pode ser 

alcançado através de diferentes conjuntos de tópicos, ou seja, o mais importante é o 

que o estudante é capaz de fazer com o que aprendeu e não os tópicos específicos 

cobertos durante o processo de aprendizagem.  

 

Tabela 1: Alguns métodos na abordagem do ensino centrado no estudante 

Tarefas de exercitação 

Tarefas de desempenho 

Trabalhos de grupo  

Projectos  

Resolução de problemas 

Estudo de casos 

Simulações 

Apresentações dos estudantes 

Diários de aprendizagens  

Portfolios  

Auto-avaliação  

avaliação do colega 

 

A ênfase na avaliação formativa permite visualizar as lacunas dos estudantes e a 

identificação daqueles que precisam de uma intervenção suplementar por parte do 

docente ou do Departamento.  

A transparência na avaliação é uma outra característica da avaliação na USTM. Os 

docentes são recomendados a informar aos seus estudantes sobre critérios e padrões 

usados na classificação ou produção de juízos avaliativos. As avaliações baseadas em 

critérios têm a vantagem de não precisarem de ser as mesmas para todos os 

estudantes. Estudantes diferentes podem receber tarefas diferentes, desde que 
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tenham sido concebidas com base nos mesmos padrões e sejam corrigidas usando os 

mesmos critérios. 

Aplicar o ensino centrado no estudante não tem sido uma tarefa fácil, por isso, a USTM 

leva acabo programas de formação pedagógica contínua dos docentes. 

 

4. INCORPORAÇÃO DA TECNOLOGIA NO ENSINO E INVESTIGAÇÃO 
Segundo Collis & Moonen (2001) o aproveitamento de Tecnologias (multimédia e 

Internet) no ensino, estimula o ensino centrado no estudante. As tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), quando aplicadas no ensino, obrigam a uma situação 

híbrida no processo de ensino-aprendizagem, o chamado “blended learning”, que 

geralmente se manifesta como a combinação ensino presencial com o ensino “online”.  

O uso de TIC em todos os cursos da USTM, como política institucional, permite 

preparar os estudantes (futuros profissionais) nas mais diversas áreas de actividade 

económica.  

A política informática de Moçambique aponta para seis áreas como as de grande 

enfoque: (1) educação, (2) desenvolvimento de recursos humanos, (3) saúde, (4) 

acesso universal, (5) infra-estruturas e (6) governação. A estas seis áreas seguem-se 

também a agricultura e recursos naturais, o meio ambiente e o turismo, o comércio 

electrónico e a protecção do negócio, a protecção do público, a rede de instituições 

académicas e de pesquisa, a mulher e a juventude, a cultura e a arte, e a comunicação 

social (in Política Informática de Moçambique, 2000).  

Em consonância com esta política, a USTM possui um portal que para além de difundir 

informações das unidades orgânicas, dissemina a investigação através da publicação 

de revistas electrónicas. 

No que concerne à gestão académica a USTM ainda está a procura de uma identidade 

própria. Começou por usar um aplicativo produzido por docentes da própria 

universidade designada SIGA, experimentou plataformas mais robustas como o 

Konosys e está neste momento a ensaiar o uso da Edu-Gest, um aplicativo que se 

pretende propriedade da USTM. 

Na prática da docência, em cada aula, o docente tem que estar preparado para ser 

confrontado com informações ou questões vindas dos estudantes, que não provêm 
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apenas do manual prescrito pelo docente, pois cada estudante tem acesso a Internet 

dentro ou fora da universidade. 

O Rápido crescimento do conhecimento técnico-científico desafia não só o docente, 

que está exposto a um número cada vez maior de publicações científicas da sua área 

científica, como também desafia a universidade a dotar-se de mecanismos de acesso à 

informação digital. A biblioteca da USTM tem já uma grande parte das suas obras 

digitalizadas, o que faz com que ela seja também uma biblioteca virtual. 

A dinâmica social obriga que as pessoas adquiram habilidades de aprendizagem ao 

longo da vida, como forma de se adaptarem às mudanças no mundo que lhes rodeia. 

Esta é uma realidade do contexto moçambicano, daí que a USTM projecta a criação de 

uma Escola de Negócios para Executivos, que para além das sessões presenciais vai 

funcionar com muita interacção on-line (e-learning). Marcos (2012) Coloca quatro 

vantagens desta modalidade de ensino: (1) aprendizagem activa, (2) flexibilidade 

espacial e temporal, (3) facilidade de interacção assíncrona com colegas ou professor e 

(4) inclusão digital.  

Actualmente, os programas universitários são também pressionados a tornarem-se 

relevantes nos respectivos campos profissionais. Os estudantes querem aprender e 

desenvolver capacidades e valores que correspondem aos níveis mais actuais das suas 

futuras profissões e neste exercício o domínio do computador e seus periféricos é um 

imperativo da actualidade. 

A dinâmica do ensino superior demonstra que, o uso das TIC no ensino, na 

investigação e em todas as esferas da vida académica é uma das correntes da 

globalização, que não pode ser descurada. 

 

5. EDUCAÇÃO PARA VALORES ÉTICO-MORAIS E DIVERSIFICAÇÃO DOS CURSOS 
A visão da Universidade São Tomás de Moçambique (USTM), apresentada no capítulo 

1 deste artigo, implica desenvolver nos estudantes a atitude de aprender e agir de 

forma profissional e humanista, em prol do desenvolvimento e para o bem da 

sociedade e da pessoa humana. 

Assim, todos os cursos da USTM incluem obrigatoriamente pelo menos três disciplinas 

transversais: “Ética Fundamental”, “Dignidade da Pessoa Humana” e “Direitos 

Humanos”. A ética Fundamental trata da relação do indivíduo com ele mesmo; a 
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Dignidade da Pessoa Humana debruça sobre a relação entre o indivíduo e outrem e a 

disciplina Direitos Humanos educa sobre a relação entre o indivíduo e o Estado. 

No campo curricular, cada estudante realiza pelo menos um trabalho na comunidade, 

relevante no contexto do seu curso. 

Os actuais cursos da USTM foram seleccionados com base na definição de áreas 

prioritárias, nomeadamente: (a) Filosofia e ciências humanas, (b) Direito, (c) Economia 

e Gestão, (d) Tecnologias de Informação e Comunicação, e (e) Agricultura.  

Para o período coberto pelo Plano Estratégico (2012-2016) da universidade, adiciona-

se a área do Turismo, da Comunicação, da Medicina e das Ciências e Engenharias. 

A Escola de Negócios (Aquinas School of Business for Executives) é um outro programa 

inovativo que pretende abarcar pessoas que ocupando posições de liderança nas suas 

empresas ou instituições, precisam de programas mais flexíveis. Esta escola irá aplicar 

a metodologia do “blended learning” e inicia no segundo semestre de 2012. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A relevância dos cursos para o país é melhor explorada quando combinada com os 

interesses e motivações dos estudantes. Assim, as feiras de orientação profissional, 

promovidas durante o curso de preparação universitária da USTM, ajudam os 

estudantes a afinar as suas escolhas definitivas, quanto ao curso a frequentar. 

A implementação do sistema de créditos académicos em Moçambique (SNATCA) vem 

impulsionar o movimento das reformas curriculares, mas o início da sua 

implementação foi caracterizado por indefinições, o que prejudicou o esforço dos 

planificadores dos cursos em alinhar-se de acordo com o Decreto do sistema, o mais 

cedo possível. 

Porque a mobilidade entre instituições académicas diferentes depende do 

reconhecimento mútuo de programas, e estes, por sua vez, dependem de currículos 

com informação bem detalhada, ela (mobilidade) ainda vai precisar de alguns anos 

para ser efectiva; 

O SNATCA torna o uso das TIC na gestão universitária uma necessidade premente, 

assim como impulsiona o ensino centrado no estudante nas instituições do ensino 

superior, que por sua vez inclui o uso das TIC no ensino. E este exercício aproxima a 

universidade das correntes mais actuais do ensino superior no mundo. 
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Resumo 

No contexto das atividades de formação de professores ao nível da Universidade Pública de 
Cabo Verde (Uni-CV), constatamos que existem algumas dificuldades associadas ao 
funcionamento dos estágios pedagógicos, que consideramos poderem ser superadas com 
recurso às tecnologias de informação e comunicação (TIC). Entendemos que o estágio 
curricular constitui uma das etapas decisivas para os futuros docentes de ensino secundário no 
país, garantindo-lhes a oportunidade de contato com estratégias de trabalho atuais e 
inovadoras para esses contextos. Esta comunicação enquadra-se num processo de 
investigação-ação que pretende dinamizar as metodologias de trabalho com os estagiários e 
seus orientadores no Departamento de Ciências Sociais e Humanas no campus do Palmarejo 
da Uni-CV. Para tal, pretende-se recorrer à dinamização de um espaço virtual na Moodle, de 
forma a superar algumas das dificuldades previamente identificadas. Os dados aqui 
apresentados resultam de um diagnóstico de necessidades de formação e representam uma 
breve avaliação das condições existentes para o acompanhamento dos estágios pedagógicos 
através de um ambiente online, onde se constatou que os estagiários e seus orientadores, 
além de serem utilizadores e terem bons conhecimentos das TIC, gostariam de poder contar 
com um espaço virtual que os apoiasse ao longo de todo o estágio. 
 
Palavras-Chave: estágio pedagógico, ambiente online, tecnologias de informação e 
comunicação 

 
Abstract  

 
In the context of teacher´s training activities at the Public University of Cape Verde, we have 
found that there are some difficulties related with the operation of teaching practice, that we 
think could be overcome with the use of information and communication technologies (ICT). 
We understand that the probation is one of the decisive steps for the future teachers of 
secondary education in the country, guaranteeing them the opportunity to connect with 
current strategies and innovative work for these contexts. This communication relates a 
process of action inquiry that aims to streamline the methods of working with interns and their 
mentors on the Department of Social and Human Sciences of Palmarejo´s campus in Cape 
Verde´s university. To this end, we intend to resort to a dynamic virtual space on Moodle in 
order to overcome some of the difficulties previously identified. The data presented here 
result from a diagnosis training needs and represent a brief assessment of existing conditions 
for the monitoring of teaching practice through an online environment, where we found that 
the trainees and their mentors are users, have good knowledge of ICT and would like to have a 
virtual space, which could support them throughout the teaching practice. 

mailto:adriana.santos@docente.unicv.edu.cv
mailto:mjgomes@ie.uminho.pt


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
903 

 
Keywords: teaching practice, online environment, information and communication 
technologies 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Esta comunicação enquadra-se num projeto de investigação-ação (IA) que se pretende 

desenvolver em articulação com os estudantes, orientadores e supervisores da 

Licenciatura em Ciências da Educação na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) que no 

ano letivo de 2012/2013 se encontrarão a realizar o estágio pedagógico. Pretende-se 

aumentar as condições de apoio aos estudantes estagiários da Uni-CV através da 

implementação de um espaço online na plataforma MOODLE (acrónimo de "Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment" disponível em http://moodle.org/), 

que possibilitará aos orientadores e supervisores dos estudantes um maior 

acompanhamento do estágio. 

No sentido de preparar antecipadamente a intervenção a realizar, sentiu-se a 

necessidade de obter informação prévia relacionada com o tipo de conhecimentos e 

de condições de acesso e utilização de tecnologias que será expectável encontrar no 

próximo ano letivo, ano em que se procederá à implementação do projeto junto dos 

futuros estagiários, supervisores e orientadores. Atendendo a que no ano letivo 

2011/2012 existiam apenas dois estagiários da licenciatura em Ciências da Educação, 

decidiu-se realizar um “estudo piloto” com os estudantes estagiários de outras 

licenciaturas que nesse ano letivo se encontravam a realizar os seus estágios 

pedagógicos. Com os dados obtidos, procuraremos desenhar um espaço online que 

responda às reais necessidades dos estagiários que vão realizar os seus estágios 

pedagógicos no ano letivo 2012/2013. O estudo desenvolveu-se através de um 

inquérito por questionário dirigido aos estagiários do Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas – DCSH da cidade da Praia e seus orientadores.  

O projeto tem como um dos seus principais objetivos desenvolver/aprofundar as 

competências dos estudantes ao nível da comunicação e do trabalho cooperativo e 

colaborativo, com vista à aquisição de conhecimentos e aperfeiçoamento de 

metodologias de trabalho pedagógico. Nesse sentido pretende-se dinamizar um 

espaço de formação online na plataforma Moodle proporcionando aos estagiários a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://moodle.org/
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oportunidade de aumentar os seus conhecimentos digitais, obterem apoio e formação 

adicional em áreas da sua intervenção pedagógica enquanto futuros professores, bem 

como fomentando hábitos de trabalho que poderão ser transferidos para os seus 

pares, quer nas escolas onde estão a realizar estágio, quer mais tarde quando forem 

integrados nas restantes escolas secundárias do país. 

A par destas ações, pretendemos incentivar os orientadores de estágio (professores 

das escolas secundárias) a participarem no projeto, recorrendo à Moodle para a 

partilha de materiais e acompanhamento das atividades dos estagiários. Espera-se 

também que o espaço online se venha a constituir como forma alternativa e 

complementar de contato entre os estagiários e os supervisores de estágio (docentes 

da Uni-CV). 

Faremos de seguida algumas considerações sobre os estágios curriculares na Uni-CV de 

modo a clarificar o contexto em que o projeto de investigação-ação vai ocorrer. 

 

2. O ESTÁGIO PEDAGÓGICO DA UNI-CV 

A importância do processo de estágio pedagógico no percurso formativo dos futuros 

professores é destacado por Schön (cit. por Alarcão, 1996, p. 25) para quem “o estágio 

não pode ser considerado um aspecto menos importante nos currículos, uma 

actividade de segunda, mas deve ser-lhe reconhecida legitimidade e estatuto, devendo 

os formadores serem escolhidos de entre os melhores elementos do corpo docente.” 

Ao longo destes poucos anos da sua existência, a Uni-CV (criada em 2006), tem 

procurado consolidar os seus estágios. De entre outras iniciativas, criou uma estrutura 

composta por um coordenador geral dos estágios que é responsável por estabelecer a 

ligação entre a universidade e as escolas secundárias que acolhem os estagiários. Os 

orientadores de estágio são selecionados por concurso público, promovido pelo 

Ministério da Educação e do Desporto. Alguns dos requisitos necessários para a 

candidatura são a formação académica, pedagógica e, preferencialmente, experiência 

prévia como orientador. 

Podemos destacar como competências dos orientadores, segundo o artigo 10º do 

Decreto-Lei N.º 53 de 20 de Novembro de 2006: 

a) “Programar as atividades do Núcleo de Estágio, em articulação com o Supervisor; 
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b) Assegurar, em articulação com o Supervisor, a orientação científica e pedagógica dos 

estagiários do seu Núcleo; 

c) Assistir às aulas dos estagiários do seu Núcleo e proporcionar a discussão das 

mesmas; 

d) Promover encontros de pré e pós-observação para distribuição das tarefas e 

interpretação dos dados recolhidos nas aulas; 

e) Dinamizar reuniões de âmbito pedagógico-didático, tendo em conta a planificação e 

preparação das atividades letivas; 

f) Apreciar os planos de unidade e de aula a serem desenvolvidos pelos estagiários e 

ajudá-los no seu aperfeiçoamento; 

g) Participar, com os estagiários, na elaboração de materiais de apoio e instrumentos 

de observação/avaliação; 

h) Participar na avaliação dos estagiários, conforme as normas aprovadas (…)” 

 

Na Uni-CV o sucesso dos estágios curriculares depende da articulação entre os 

estagiários, seus orientadores e supervisores. Julgámos que a criação de um espaço 

online poderá contribuir para a melhoria das condições de funcionamento dos estágios 

pedagógicos, nomeadamente no que concerne à interação entre os diversos 

intervenientes e à disponibilização de recursos pedagógicos e documentais de apoio às 

atividades de estagiários e orientadores.  

 

3. METODOLOGIA DO ESTUDO 
Como referimos inicialmente, este estudo de caraterização dos conhecimentos, 

práticas e condições de acesso às tecnologias, bem como de identificação de áreas 

mais problemáticas em termos de necessidades de formação dos estudantes (futuros 

professores) estagiários da Uni-CV, insere-se num projeto mais vasto de IA que visa 

promover a qualidade dos estágios pedagógicos. Neste texto apenas damos conta de 

uma fase preliminar do projeto de IA, considerada fundamental para posterior 

desenho do projeto com base nos dados obtidos nesta fase. Esta fase consistiu na 

realização de um inquérito por questionário dirigido aos estudantes estagiários do 

DCSH do campus do Palmarejo na Praia e outros dirigidos aos seus orientadores ao 

nível das escolas. Os questionários foram aplicados entre 18 junho e 4 de julho de 

2012. 

Estes inquéritos foram desenvolvidos especificamente para este estudo e foram objeto 

de validação relativamente à forma e ao conteúdo com base nos pareceres de um 
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investigador/professor da Universidade do Minho e de um investigador/professor da 

Universidade de Cabo Verde. No caso do questionário aplicado aos estudantes, o 

mesmo foi também objeto de testagem prévia através da sua aplicação a um grupo de 

ex-estudantes estagiários das licenciaturas do ramo ensino de Química, Biologia, Física, 

Ciências da Educação, que tinham concluído as suas licenciaturas no ano letivo 

2010/2011. Procedeu-se de seguida à redação das versões definitivas dos 

questionários que foram aplicadas aos estudantes e seus orientadores. 

O questionário aplicado aos estagiários estava organizado em três partes com as quais 

se pretendia: (i) caracterizar o estagiário do ponto de vista biográfico e académico; (ii) 

identificar o nível de conhecimentos gerais e das condições de acesso e utilização das 

TIC por parte dos estagiários incluindo o seu uso no contexto do estágio; (iii) identificar 

as principais dificuldades sentidas ao nível do funcionamento do estágio. 

O questionário aplicado aos orientadores de estágio estruturou-se também em três 

seções: (i) caracterização biográfica, académica e profissional; (ii) identificação do nível 

de conhecimentos gerais e das condições de acesso e utilização das TIC no contexto 

profissional e identificação da sua disponibilidade para o envolvimento em atividades 

de formação e dinamização do estágio com recurso às TIC e por último (iii) 

identificação de diversos aspetos relacionados com as suas vivências enquanto 

orientador. 

Ambos os questionários eram constituídos quase integralmente por questões fechadas 

e foram aplicados a 40 estagiários e a 11 orientadores de estágio. 

Os resultados foram trabalhados com recurso ao Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 19.0. Uma vez que a amostra dos orientadores envolve poucos 

sujeitos (11), apresentamos os dados quer em frequências relativas, quer em 

frequências absolutas. 

Passamos, de seguida, a apresentar e analisar brevemente os resultados obtidos 

através dos questionários aplicados aos estagiários e seus orientadores. 

 

4. OS ESTAGIÁRIOS E SUA RELAÇÃO COM AS TIC 
Saliente-se que a análise dos dados dos estagiários foi feita tendo sempre em 

consideração a amostra de 40 indivíduos, sendo que alguns dos inquiridos não 
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responderam a algumas das questões. Nesses casos assinalamos o número de 

respondentes à pergunta em causa. 

Começamos por caraterizar os inquiridos, tendo-se constatado que o sexo feminino 

predomina sobre o sexo masculino correspondendo a 78% dos sujeitos. 

Relativamente à idade, verificou-se que a maioria dos estagiários se encontra na faixa 

etária “21 a 25” só existindo um sujeito com mais do que 35 anos. Ao calcularmos a 

média de idades e o desvio padrão, regista-se uma média de idades 25,55 e um desvio 

padrão de ± 5,202. 

 Grande parte dos inquiridos (57,5%), fora do período de aulas, reside na ilha de 

Santiago, onde está localizado o DCSH em análise, sendo que existe também uma 

percentagem considerável (27,5%) de estagiários da ilha do Fogo. As ilhas com menor 

percentagem de estagiários são Santo Antão, Brava, Maio e São Vicente, as duas 

primeiras correspondendo a 5% e as restantes a 2,5% dos inquiridos . 

Os inquiridos realizaram estágio em várias escolas secundárias da cidade da Praia, 

destacando-se a escola Escola Secundária Polivalente Cesaltina Ramos (23,1%), 

seguindo-se a Escola Secundária Abílio Duarte (20,5%). 

A maior parte dos inquiridos frequentava a licenciatura de Línguas, Literaturas e 

Culturas – Estudos Franceses, com 52,5% dos inquiridos, seguindo-lhe Línguas, 

Literaturas e Culturas – Estudos Ingleses, com 27,5% dos estagiários. Por último temos 

Línguas, Literaturas e Culturas – Estudos Caboverdianos e Portugueses (ECVP), Filosofia 

(5%), Ciências da Educação (5%) e História (2,5%). 

 

Passamos à apresentação e análise dos dados referentes à segunda parte do 

questionário, com a qual se pretendia analisar o nível de conhecimentos relativamente 

à utilização das TIC. O gráfico 1 diz respeito às frequências das respostas relativamente 

ao domínio das TIC pelos inquiridos. Uma análise global permite verificar que 

genericamente os estudantes consideram que têm conhecimentos entre o “razoável” e 

o “muito bom” das TIC. O número mais elevado de referências a conhecimentos 

“fracos” está associado ao item “download de documentos” (38%), enquanto os 

conhecimentos “muito bons” estão particularmente relacionados com o “trabalho no 

Word” (38%), “acesso ao email“ (36%) e “participação em redes sociais” (28%), 

conforme inicialmente se previa. 
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Gráfico 1 – Domínio das TIC pelos inquiridos 

 

Na tabela 1, registamos a frequência com que os estudantes acedem à Internet e o 

tipo de locais a partir dos quais o fazem. De todos os resultados, o que mais nos 

surpreendeu foi constatar que a maior parte dos inquiridos acede à Internet em casa 

(53,8%), dado que ainda recentemente a maior parte dos estudantes não tinha 

Internet em casa, o que mostra a evolução do país também neste aspeto. Verifica-se 

também que há já uma tendência para o recurso aos dispositivos móveis (30,8%), o 

que também há uns anos não era muito frequente. Existe ainda uma percentagem 

considerável de inquiridos (86,5%) que “nunca” acede à Internet na escola onde 

realizou estágio, o que nos parece ser um aspeto que merece alguma atenção. 

 

Tabela 1 – Locais e acesso à Internet 

  
Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente 

Na Uni-CV 0,0% 28,9% 28,9% 42,1% 

Praças pública 33,3% 30,6% 33,3% 2,8% 

Cibercafés 23,7% 42,1% 28,9% 5,3% 

Em casa 10,3% 20,5% 15,4% 53,8% 

Na escola onde faz/fez o estágio 86,5% 8,1% 5,4% 0,0% 

Em qualquer lugar (dispositivos móveis) 28,2% 17,9% 23,1% 30,8% 

No local de trabalho 72,7% 3,0% 3,0% 21,2% 
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Relativamente à utilização das TIC durante o estágio, constatamos (cf. Gráfico 2) que 

68% dos estudantes “recorre às TIC por iniciativa própria, para pesquisa, preparação 

de materiais pedagógicos e/ou dinamização de aulas”. Cerca de 43% dos inquiridos 

afirma que “algumas vezes os seus orientadores ou supervisores solicitam o recurso às 

TIC para a preparação dos materiais para a dinamização das suas aulas”. 

Relativamente à “utilização das TIC para a comunicação”, constatou-se que 33% dos 

inquiridos fá-lo “algumas vezes”, 17% “nunca” recorre às TIC para a “comunicação com 

colegas, supervisores ou orientadores ou outros” e apenas 25% dos estudante recorre 

com frequência às TIC com esses fins. 

Gráfico 2 – Utilização das TIC durante o estágio 

 

 

No que diz respeito às condições de acesso e utilização de recursos multimédia, 

computadores e Internet (cf. Gráfico 3) nas escolas onde decorreram os estágios, 

pudemos constatar que 39% dos inquiridos refere não “existir um ou mais 

computadores que possa utilizar”, enquanto 61% refere que existia. Cerca de 38% dos 

estagiários diz não ter tido “acesso à Internet na escola” e 57% dos estagiários refere 

que a escola tinha “recursos multimédia que podiam ser utilizados para a dinamização 

de aulas”, o que para nós representa uma mais-valia, atendendo a que provavelmente 

no próximo ano letivo, os estágios decorrerão também nestas escolas.  
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Gráfico 3 – Acesso e utilização de recursos multimédia, pc e internet nas escolas 

 

No que concerne à utilização da plataforma Moodle, constatamos que 68% dos 

estudantes inquiridos já foi utilizador, o que representa uma percentagem bastante 

significativa, demostrando que o investimento realizado pela Uni-CV a nível de 

formação dos seus docentes e discentes para a promoção da utilização da Moodle 

(desde o ano letivo 2008/2009 – altura da criação do grupo de EaD da Uni-CV, cujo 

objetivo era lançar as bases para a constituição do Núcleo de Ensino a distância na Uni-

CV) tem surtido efeitos positivos.  

Relativamente às principais dificuldades do estágio, podemos constatar que 43% dos 

estagiários manifesta ter “algumas vezes dificuldades com o domínio da língua” 

(fluência verbal, expressão e escrita na língua portuguesa uma vez que a lingua 

materna vigente no país é a língua cabo-verdiana), enquanto 50% manifestam ter 

problemas com a planificação de aulas “algumas vezes”. Alguns inquiridos (46%) 

afirmam que “raramente” têm dificuldades no “desenvolvimento de atividades de 

avaliação”, o que para nós representou uma surpresa, atendendo a que nas aulas que 

lecionámos em anos anteriores (na área da avaliação), constatamos que os estudantes 

apresentavam várias dificuldades nesse domínio. 

Podemos ainda constatar (cf. Tabela 3) que 57% dos inquiridos revela que “algumas 

vezes” tem dificuldades com a elaboração do seu portefólio e com o seu relatório de 

estágio (59%). Estas percentagens expressivas mostram que há necessidade de 

trabalhar mais um pouco mais nestes domínios no próximo ano. Por último, 
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destacamos apenas que 39% dos inquiridos afirma “algumas vezes” ter “dificuldades 

de contato com o seu supervisor na Uni-CV”, enquanto 32% dos estagiários refere que 

tal “raramente” ocorre. 

Tabela 3 – Principais dificuldades dos estagiários durante o estágio 

Senti dificuldades ao nível… Nunca Raramente 
Algumas 

vezes Frequentemente 

… do domínio da língua 
(portuguesa/inglesa/francesa, em função do 
estágio que está a realizar) 32% 24% 43% 0% 

… da planificação das aulas 11% 34% 50% 5% 

… do desenvolvimento de atividades de avaliação 
dos estudantes 18% 46% 33% 3% 

… dos conteúdos científicos que tinha de abordar 
nas aulas 22% 33% 44% 0% 

… da elaboração do meu portefólio de estágio 
(caso se aplique) 13% 20% 57% 10% 

… da preparação do relatório de estágio (caso se 
aplique) 9% 22% 59% 9% 

… da reduzida frequência de contato com o 
supervisor da Uni-CV 13% 32% 39% 16% 

… das oportunidades de contato com estagiários 
de outros núcleos de estágio 32% 14% 30% 24% 

… da articulação/coordenação entre o orientador 
da escola e o supervisor da Uni-CV 32% 22% 30% 16% 

 

De seguida procedemos à apresentação dos dados obtidos relativamente aos 

orientadores de estágio do DCSH da Praia.  

 

5.Os orientadores de estágio e a sua relação com as TIC 

Os dados analisados resultam das respostas dos 11 orientadores de estágio. Também 

aqui, o género mais representativo dos indivíduos estudados é o feminino com uma 

percentagem de 64% (7 orientadoras). Existe um predomínio no grupo etário de “33 a 

42” anos, representando uma percentagem de 81,8% (9 inquiridos). Nenhum dos 

inquiridos apresentava idades entre “23 e 32” anos. 

Quanto ao grau académico, a amostra distribuiu-se apenas pela “Licenciatura” e 

“Mestrado” não existindo orientadores com os graus de bacharelato ou de 

doutoramento. Ainda assim, a licenciatura é a que predomina, com 54,5% (6 

inquiridos) de respostas. Constatamos ainda que todos os orientadores respondentes 

tiveram na sua formação académica uma componente pedagógica. 
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Relativamente à experiência em termos de orientação de estágios pedagógicos, 

constatou-se que a maioria (9) possui mais de 3 anos experiência, havendo dois 

orientadores com mais de 8 anos de experiência. Dois orientadores possuem, 

respetivamente, um e dois anos de experiência. Pode-se, assim, concluir que existem 

de facto diferenças relevantes quanto ao tempo em que já orientam estágios. 

Quando questionados sobre a intenção de voltar a orientar estágio no próximo ano 

letivo 2012/2013, 91% (que representa 10 indivíduos) dos inquiridos tenciona 

continuar a fazê-lo, o que significa que há uma grande probabilidade de trabalharmos 

no ano letivo 2012/2013 com estes professores. Um dos orientadores afirma que não 

pretende continuar a orientar estágio. 

Quanto aos locais e frequência de acesso à Internet, como decorre da análise dos 

dados da tabela 4, verifica-se que 27,3% dos inquiridos dizem aceder “algumas vezes” 

à Internet na escola onde leciona/orienta estágio, enquanto 18,2% refere que fá-lo 

“frequentemente”. A maioria dos orientadores (90,9%) acede “frequentemente” em 

casa, alguns “nunca” (55,6%) acedem nas praças, mas podemos encontrar quem 

“algumas vezes” (33,3%) o faça “nos cibercafés”. Os inquiridos quase “nunca” acedem 

à Internet “em casa de familiares” (88,9%) e apenas 37,5% dos professores recorre 

“algumas vezes” a dispositivos móveis para navegar na web. 

Tabela 4 – Locais e frequência de acesso à Internet por parte dos orientadores 

 
Nunca Raramente 

Algumas 
vezes 

Frequentemente 

Na escola onde leciona 
4  

36,4% 

2  

18,2% 

3  

27,3% 

2  

18,2% 

Em casa 
0  

0,0% 

1  

9,1% 

0 

 0,0% 

10  

90,9% 

Nas praças 
5 

 55,6% 

2  

22,2% 

2 

 22,2% 

0  

0,0% 

Nos cibercafés 
4  

44,4% 

1  

11,1% 

3  

33,3% 

1  

11,1% 

Em casa de familiares 
8  

88,9% 

1  

11,1% 

0 

 0,0% 

0 

 0,0% 

Em qualquer lugar 
(dispositivos móveis) 

5  

62,5% 

0 

0,0% 

3  

37,5% 

0  

0,0% 
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Relativamente aos “conhecimentos informáticos e navegação na Web” (cf. tabela 5), 

de um modo geral podemos considerar que os orientadores, na sua perceção pessoal, 

possuem entre “razoáveis” (36,4%), “bons” (36,4%) e “muito bons” conhecimentos 

(27,3%) da “utilização geral do computador”. Parece também não haver grandes 

problemas no que concerne ao “trabalho no Microsoft Word”, “utilização da Internet e 

acesso ao email”, já que a maioria dos inquiridos afirma ter “bons” conhecimentos. 

Relativamente ao “download de documentos”, apenas 27,3% dos inquiridos manifesta 

ter “muito bons” conhecimentos, 45,5% diz ter “bons” conhecimentos e 18,2% revela 

ter conhecimentos “razoáveis”. No que concerne à “participação em redes sociais”, 

60% dos orientadores refere que tem “bons” conhecimentos de participação nestas 

redes, enquanto 10% diz ter “muito bons” conhecimentos nessa área, a restante 

percentagem divide-se entre os “conhecimentos razoáveis” – 20% e os “fracos 

conhecimentos” – 10%).  

Tabela 5 – Conhecimentos informáticos e navegação na Web por parte dos orientadores 

 
Fracos Razoáveis Bons 

Muito 
bons 

Utilização geral do computador 
0  

0,0% 

4 

36,4% 

4 

36,4% 

3 

27,3% 

Trabalho com processador de 
texto (ex: Microsoft Word) 

0 

0,0% 

1 

9,1% 

5 

45,5% 

5 

45,5% 

Utilização da Internet 
0 

0,0% 

1 

9,1% 

6 

54,5% 

4 

36,4% 

Acesso ao email 
0 

0,0% 

0 

0,0% 

7 

63,6% 

4 

36,4% 

Download de documentos 
1 

9,1% 

2 

18,2% 

5 

45,5% 

3 

27,3% 

Participação em redes sociais 
(ex:Facebook) 

1 

10,0% 

2 

20,0% 

6 

60,0% 

1 

10,0% 

 

Quanto à utilização a nível profissional das TIC, constata-se através da análise da tabela 

6 que 72,7% dos inquiridos “frequentemente” as utiliza para “pesquisa de informação 

e para preparar materiais pedagógicos para as aulas”. Cerca de 90,9% dos inquiridos 

utilizam-a para “pesquisa de informação para aprofundar os seus conhecimentos”, 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
914 

assim como 72,7% dos inquiridos manifesta que “algumas vezes” recorre às TIC “para 

pesquisar informação para facultar aos estagiários”, sendo que 18,2% fá-lo 

“frequentemente”. Cerca de 45,5% dos orientadores recorre às TIC para “comunicar 

com os estagiários (por e-mail, Skype, ou outra forma)”. Cinquenta por cento dos 

orientadores refere que a “comunicação com o supervisor na Uni-CV” é “algumas 

vezes” mediada pelas TIC, enquanto 40% diz que “frequentemente” tal ocorre. As TIC 

também são utilizadas “algumas vezes” para “comunicar com outros professores” 

(54,5%) e para “socialização em redes sociais” (70%). 

Tabela 6 – Utilização das TIC pelos orientadores 

 
Nunca Raramente 

Algumas 
vezes 

Frequentemente 

Pesquisa de informação e de recursos para 
preparar materiais pedagógicos para as aulas 

0  

0,0% 

0 

0,0% 

3 

27,3% 

8 

72,7% 

Pesquisa de informação para aprofundar os 
meus conhecimentos 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

9,1% 

10 

90,9% 

Pesquisar informação para facultar aos 
estagiários 

1 

9,1% 

0 

0,0% 

8 

72,7% 

2 

18,2% 

Comunicar com os meus estagiários (por e-
mail, Skype, etc) 

1 

9,1% 

0 

0,0% 

5 

45,5% 

5 

45,5% 

Comunicar com o supervisor na Uni-CV que 
apoia os estágios 

0 

0,0% 

1 

10,0% 

5 

50,0% 

4 

40,0% 

Para comunicar com outros professores 
1 

9,1% 

2 

18,2% 

6 

54,5% 

2 

18,2% 

Socialização em redes sociais (ex: Facebook) 
1 

10,0% 

1 

10,0% 

7 

70,0% 

1 

10,0% 

 

No que diz respeito ao “acesso e utilização de recursos multimédia, computadores e 

Internet na escola”, existe uma percentagem considerável de orientadores (81,8%) que 

afirma “existir um ou mais computadores na escola” e segundo 63,6%, com acesso à 

Internet. A totalidade dos inquiridos, tal como apontam os dados da tabela 7, afirma 

haver “acesso a recursos multimédia para dinamização das aulas”. 
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Tabela 7 – Acesso e utilização de recursos multimédia, computador e internet na escola 

 
Sim Não 

Existe um ou mais computadores que se 
pode utilizar 

9 

81,8% 

2 

18,2% 

Tenho possibilidade de aceder à Internet 
7 

63,6% 

4 

36,4% 

Tenho acesso a recursos multimédia para 
dinamização das aulas 

11 

100,0% 

0 

0,0% 

 

No que se refere à utilização da Moodle, constatamos que cerca de 64% dos 

orientadores (o correspondente a 7 inquiridos), “nunca“ foi utilizador. Existindo, 

porém, 36% dos inquiridos (4 orientadores) que já participaram, pelo menos, numa 

ação mediada por esta plataforma. 

A quase totalidade dos orientadores (91%, que corresponde a 10 inquiridos), considera 

que tem necessidade de aumentar os seus conhecimentos relativamente “à utilização 

do computador e da Internet”. Daí estarem todos disponíveis para a frequência de 

uma eventual formação sobre essas temáticas no próximo ano letivo, assim como 

manifestam vontade de proceder à orientação de estágio com recurso a um ambiente 

online. 

Sistematizamos na tabela 8, as perceções dos orientadores em relação ao estágio. 

Verificamos que 30% dos orientadores inquiridos “algumas vezes” considera que “a 

relação da escola secundária e a Uni-CV deveria ser diferente” e 70% 

“frequentemente”, sente o mesmo.  

Relativamente à necessidade de “maior contacto com o supervisor na Uni-CV”, 40% 

dos inquiridos refere que “raramente” sente essa necessidade, porém igual 

percentagem de orientadores diz que tal ocorre “algumas vezes”. No que concerne ao 

“espaço/tempo para a troca de impressões e esclarecimento de dúvidas” sobre a 

orientação de estágio, 70% dos inquiridos afirma sentir “algumas vezes” falta disso, 

enquanto 20% afirma que tal ocorre “frequentemente “. No que diz respeito ao 

“contacto e troca de impressões com outros orientadores de estágio”, 60% dos 

orientadores refere sentir “algumas vezes” falta de um maior contato, sendo que 20% 

sente essa falta “frequentemente”. Existe também ora “algumas vezes”(40%), ora 
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“frequentemente” (10%), a manifestação de alguma “dificuldade no apoio e/ou 

avaliação dos estagiários na elaboração do portefólio”.  

Tabela 8 – Perceções dos orientadores em relação ao estágio 

Senti Nunca Raramente 
Algumas 

vezes 
Frequentemente 

…que a relação entre a escola secundária e 
a Uni-CV deveria ser diferente 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
30,0% 

7 
70,0% 

…falta de mais oportunidades de contato 
com o supervisor da universidade 

1 
10,0% 

4 
40,0% 

4 
40,0% 

1 
10,0% 

…falta de um espaço/tempo de troca de 
impressões e esclarecimento de dúvidas 
sobre o processo de estágio e de 
orientação 

1 
10,0% 

0 
0,0% 

7 
70,0% 

2 
20,0% 

…falta de maior contato e troca de 
impressões com outros orientadores de 
estágio 

1 
10,0% 

1 
10,0% 

6 
60,0% 

2 
20,0% 

…dificuldades no apoio e/ou avaliação dos 
estagiários no que se refere ao relatório de 
estágio 

2 
22,2% 

5 
55,6% 

1 
11,1% 

1 
11,1% 

…dificuldades no apoio e/ou avaliação dos 
estagiários no que se refere à elaboração 
do portefólio 

2 
20,0% 

3 
30,0% 

4 
40,0% 

1 
10,0% 

 

Por último, no que se refere às perspetivas dos orientadores sobre as dificuldades dos 

estagiários, 42,9% dos orientadores afirma que os estagiários “algumas vezes” e/ou 

“frequentemente” “revelam dificuldades relacionadas com o domínio da língua”. 

Relativamente à planificação das aulas, 50% dos inquiridos refere que “algumas vezes” 

existem dificuldades nesse domínio e 30% menciona que elas surgem 

“frequentemente”, como podemos comprovar na tabela 9. No que se refere às 

“dificuldades relacionadas com o desenvolvimento de atividades de avaliação dos 

estudantes”, 60% dos orientadores afirma que estas ocorrem “algumas vezes” e 30% 

diz que ocorrem “frequentemente”). Surgem também “algumas vezes” (60%) 

dificuldades no “domínio dos conteúdos científicos”. Finalmente destacamos ainda 

problemas que “algumas vezes” (50%) ou “frequentemente” (37,5%) ocorrem com a 

“elaboração do relatório de estágio” ou ainda com a “elaboração do portefólio final” 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
917 

(44,4% dos inquiridos afirma que ocorre “algumas vezes” e a mesma percentagem diz 

que esses problemas ocorrem “frequentemente”). 

Tabela 9 – Perspetivas dos orientadores sobre as dificuldades dos estagiários 

Os estagiários… Nunca Raramente 
Algumas 

vezes 
Frequentemente 

…revelam dificuldades relacionadas com o domínio 
da língua  

0 

0,0% 

1 

14,3% 

3 

42,9% 

3 

42,9% 

…manifestam dificuldades relacionadas com as 
atividades de planificação das aulas 

0 

0,0% 

2 

20,0% 

5 

50,0% 

3 

30,0% 

…demonstram dificuldades relacionadas com o 
desenvolvimento de atividades de avaliação dos 
estudantes 

0 

0,0% 

1 

10,0% 

6 

60,0% 

3 

30,0% 

…revelam dificuldades relacionadas com o domínio 
dos conteúdos científicos 

0 

0,0% 

2 

20,0% 

6 

60,0% 

2 

20,0% 

…denotam dificuldades relacionadas com 
elaboração do relatório de estágio 

0 

0,0% 

1 

12,5% 

4 

50,0% 

3 

37,5% 

…manifestam dificuldades relacionadas com 
elaboração do portefólio final 

0 

0,0% 

1 

11,1% 

4 

44,4% 

4 

44,4% 

 

6.Conclusão 

Os dados obtidos através destes questionários permitiram-nos obter informações 

importantes relativamente à viabilidade de desenvolver um projeto de 

acompanhamento dos estágios pedagógicos na Uni-CV através da dinamização de um 

espaço online, tendo sido possível verificar que, quer na dimensão dos conhecimentos 

e práticas de utilização das TIC, quer relativamente às condições de acesso à Internet, 

existem condições que possibilitarão a implementação do projeto no próximo ano 

letivo (2012/2013). Verificámos também que a totalidade dos orientadores sente que a 

“relação entre a escola secundária e a Uni-CV deveria ser diferente”, o que poderá 

demostrar que a dinamização de um espaço online poderá ajudar a melhorar no 

desenvolvimento dessa relação. 

Atendendo a que um dos objetivos do projeto é implementar um espaço online na 

plataforma Moodle para apoio aos estágios, podemos considerar que provavelmente 

não será necessária tanta formação para familiarização com a plataforma com 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
918 

antecipávamos antes da recolha destes dados, na medida em que alguns estagiários e 

orientadores já tiveram algum tipo de participação em ações na Moodle o que é um 

indicador positivo na medida em que se pode constatar que os esforços da Uni-CV 

neste domínio se têm revelado positivos. 

Um estudo realizado em 2008/2009 (Santos, Ferreira & Pereira, 2010, p. 53) com 

recurso à Moodle, com os professores da Uni-CV demostrou que no DCSH “o maior 

número de disciplinas disponibilizadas, logo depois de ECVP são as (…) das Ciências da 

Educação e Línguas Estrangeiras”. Como constatamos neste estudo que o maior 

número de estudantes utilizadores da Moodle é de línguas estrangeiras, julgámos 

puder aqui existir alguma ligação, relacionada principalmente com os resultados das 

ações de formação realizadas com os docentes da Uni-CV durante o ano letivo 

2008/2009. 

Se estabelecermos uma relação entre as respostas dos estagiários e seus orientadores 

relativamente aos aspetos que manifestaram mais dificuldades durante o estágio, 

percebe-se que existe alguma incoerência em relação a determinados itens. Por 

exemplo, cerca de 90% dos orientadores apontam para a existência de algumas 

dificuldades, por parte dos estagiários, no desenvolvimento de atividades de avaliação 

dos estudantes, enquanto os estagiários não consideram que esta seja uma das suas 

dificuldades. Situação similar ocorre quanto ao domínio dos conteúdos científicos. 

Relativamente ao acesso a computadores e Internet nas escolas onde decorreram os 

estágios, os estudantes manifestam haver poucas condições e os orientadores 

parecem discordar.  

Face à realidade cabo-verdiana no que concerne ao nível académico dos professores 

em exercício – existem professores sem formação académica ao nível do ensino 

superior e, entre os que a possuem, existem ainda alguns professores sem formação 

pedagógica - ficamos agradavelmente surpreendidas por vermos que existem 50% de 

orientadores licenciados e a mesma percentagem de mestres, o que poderá constituir 

uma mais-valia a nível do sucesso do estágio. Talvez por tudo isso, cerca de 54 % dos 

estagiários refere que “utiliza as TIC por solicitação dos orientadores/supervisores para 

a preparação de materiais pedagógicos para a dinamização das aulas”.  

A análise dos dados, permitiu-nos também perceber que os orientadores de estágio 

indiciam possuir um perfil adequado para o desenvolvimento dessa atividade, 
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designadamente a formação académica, pedagógica e experiência na orientação de 

estágios, o que parece confirmar a posição de Schön (cit. por Alarcão, 1996) 

relativamente à necessidade de escolha dos formadores ser feita de entre os 

melhores.  

Quanto à utilização das TIC, podemos constatar que as percentagens de utilização são 

animadoras. É francamente positivo perceber-se que 72,7% dos orientadores utiliza 

frequentemente as TIC para “pesquisa de informação e de recursos para preparar 

materiais pedagógicos para as aulas” e que 90,9% da utilização é realizada para 

“pesquisa de informação para aprofundamento dos conhecimentos”, o que constitui 

uma satisfação muito grande, porque significa que já não há necessidade de realizar 

um trabalho de base e de sensibilização, mas apenas instigar a continuidade, 

flexibilidade e aprofundamento de práticas. Por outro lado, se cerca de 45,5% dos 

orientadores inquiridos já recorrem às TIC para “comunicar com os estagiários (por e-

mail, Skype, ou outra forma)”, entendemos que o surgimento de um espaço online e, 

eventualmente de uma comunidade virtual de aprendizagem, pode contribuir para 

estreitar relações e conhecimentos. Nota-se ainda, quer da parte dos estagiários, quer 

da parte dos seus orientadores alguma desenvoltura com as redes sociais, 

nomeadamente o facebook, o que poderá ser mais uma área a explorar no decorrer na 

nossa IA. 

Por último, consideramos que os dados mostraram-nos que a maioria dos inquiridos 

acede à Internet em casa, o que para nós representa uma mais-valia para o 

desenvolvimento das atividades na Moodle. Consideramos, portanto, que existem 

condições para o desenvolvimento de trabalhos cooperativos e colaborativos, para 

fomentar a interação e partilha de conhecimento e que a Uni-CV parece começar a “se 

afirmar como uma Universidade em rede, apoiada no uso intensivo das Tecnologias de 

Informação e Comunicação na gestão, nos processos de ensino e de aprendizagem e 

na investigação.” (Santos, Ferreira & Pereira, 2010, p. 47) 

Entendemos, tal como afirmam Capitão & Lima (2003, p. 54) que “é às instituições de 

ensino ou formação que cabe a tarefa de preparar os seus educandos para as novas 

competências da era digital de, simultaneamente, fomentar-lhes a aprendizagem dos 

pilares do conhecimento que sustentarão a sua aprendizagem ao longo da vida: 

aprender  
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a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em comum, aprender a ser.” (Missão 

para a Sociedade da Informação, 1997, cit. por Capitão & Lima, 2003, p. 54).  

Inevitavelmente, “los medios nos rodean, nos envuelven de tal forma que no somos 

conscientes de la implicación tan estrecha que tienen en nuestras vidas cotidianas. Sus 

efectos sobre nuestras conductas, nuestras expectativas y nuestra visión del mundo 

son probablemente más alta de lo que pensamos.” (Díaz & Santos, 2012, p. 295) Urge, 

portanto, dinamizar práticas, dotar os agentes educativos de competências que lhes 

permitam acompanhar esta sociedade da informação e do conhecimento e a nossa IA 

visa também contribuir para esse intento. 
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Resumo 

Com o intuito de aprimorar a inserção da informática aplicada ao contexto educacional, o 
Ministério da Educação (MEC); lançou o repositório educacional “Banco Internacional de 
Objetos Educacionais (BIOE)” no ano de 2008. Este repositório disponibiliza diversos Objetos 
Educacionais (OE), que são compreendidos como recursos digitais pedagógicos que visam 
potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Esses recursos caracterizam-se como 
animações, simulações, hipertextos, mapas, vídeos, experimentos práticos e softwares 
educacionais. Desse modo, o presente trabalho apresenta resultados sobre uma pesquisa de 
mestrado desenvolvida na Universidade Federal do ABC, localizada na cidade de Santo André – 
SP. A pesquisa aborda, dente outros, a implementação dos OE articulados ao plano de aula do 
professor de Física, por meio das tecnologias. Sob a perspectiva metodológica qualitativa e 
para atingir um dos objetivos propostos, realizamos durante a Hora de Trabalho Pedagógico 
Coletivo (HTPC) uma oficina pedagógica para divulgar o BIOE para os professores da instituição 
escolar. Desse modo, ao término da oficina aplicamos um questionário com quatorze questões 
abertas e fechadas aos professores participantes. Neste sentido, o presente trabalho 
compreende um recorte desta pesquisa, pois possui o intuito de apresentar os resultados da 
análise de duas dessas questões. Destaca-se que tais questões fazem referência à articulação 
das tecnologias em sala de aula, assim como revelam a perspectiva dos professores quanto ao 
uso do BIOE no contexto escolar. Desta forma, a análise dos dados nos mostrou que os 
professores consideram apropriado o uso da tecnologia como um recurso pedagógico a ser 
implementado em sala de aula.  Salientaram ainda que o BIOE e o OE podem possibilitar a 
construção de novas práticas, assim como a elaboração de diferentes estratégias pedagógicas 
para articular de forma significativa os recursos tecnológicos em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Tecnologia, Ensino de Física, Formação de Professores, Objetos Educacionais. 

 

Abstract 

 With the intention of improving the inclusion and application of information technology in the 
educational context, the Brazilian Education Ministry (MEC) created, in 2008, the Educational 
Repository “International Bank of Educational Objects” (BIOE). The repository provides various 
Educational Objects (OE), designed to be digital pedagogical aids to the purpose of enhancing 
the teaching-learning process. These resources consist of animations, simulations, hypertexts, 
maps, videos, practical experiments and educational softwares. In this way the present text 
will present the results of Master’s Degree research, undertaken at the Federal University of 
ABC, in the city of Santo André-SP, related to the implementation of OE, and their articulation 
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in the teaching plan of the Physics teacher by the means of technology. Focusing on qualitative 
methodology in order to reach the proposed objectives, in order to promote the BIOE amongst 
school teachers a pedagogical workshop was held during the Collective Pedagogical Work Hour 
(HTPC). At the conclusion of the workshop a questionnaire composed of fourteen open and 
closed questions was answered by participating teachers. Thus, the present article is an 
example of this research, prepared with the intention of presenting the results provided to 
two of the questions used in the questionnaire. We would emphasize that these questions are 
related to the articulation of medias in the classroom, as well as revealing the professor’s 
perspective regarding the use of BIOE in the school environment.  Thus, by means of analysis 
of the data we found that the teachers understand that technology is configured as a 
pedagogical resource appropriate to be implemented in the classroom. The teachers stressed 
that the BIOE and the OE may enable the construction of new practices, as well as the 
preparation of different teaching strategies to articulate in a significant way the technological 
resources in the classroom. 
 
Keywords: Technology, Physics Teaching, Teacher Training, Educational Objects. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Ao longo dos séculos XX e XXI, vivenciamos mudanças significativas em nossa 

sociedade. Observamos que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC), que compreendem a junção de diferentes mídias dentre elas: vídeo, 

computador, televisão, e internet em um só objeto (VALENTE, 2005); tem propiciado 

que inúmeras ações do cotidiano sejam realizadas de forma prática e eficiente. 

Diante deste cenário, os profissionais ligados à Educação necessitam buscar novos 

conhecimentos e adaptar-se às mudanças que acontecem com o advento das 

tecnologias no cotidiano dos seus alunos. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), e a Comissão 

Europeia têm salientado a importância dos professores educarem seus alunos para 

atuarem nesta nova sociedade (SANCHO, 2008). 

O uso de computadores no processo de ensino e aprendizagem configura-se como um 

recurso que potencializa o processo de construção de novos conhecimentos, 

motivando o aluno a participar, colaborar, a comunicar-se, a desenvolver o raciocínio 

lógico (MORAN, 2000), favorecendo assim a criação de novos caminhos para uma 

aprendizagem significativa.  

Todavia, este resultado somente pode ser alcançado quando o professor utiliza a 

tecnologia para aprimorar o seu plano de aula ou para propor a seus alunos atividades 
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diferenciadas. Desse modo, ao abordar o conceito de informática aplicada à educação, 

o papel do professor apresenta-se como um mediador e facilitador no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Contudo, há professores que argumentam possuir medo ou mesmo receio com relação 

às tecnologias, sendo que apenas utilizam o computador, em sala de aula, para a 

apresentação de slides (KENSKI, 2007). Por outro lado, outros argumentam sobre a 

falta recursos educacionais apropriados para utilizarem no contexto escolar. 

Assim, com o intuito de ampliar as possibilidades de inovação no plano de aula desses 

professores, o Ministério da Educação (MEC) do Brasil criou, em parceria com o  

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a Rede Latino-americana de Portais 

Educacionais (RELPE), a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e algumas 

universidades brasileiras, o repositório digital educacional “Banco Internacional de 

Objetos Educacionais” (BIOE). Este Banco disponibiliza diferentes formatos de Objetos 

Educacionais (OE), onde destacamos as animações, simulações, experimentos práticos, 

vídeos; para serem utilizados no processo de ensino e aprendizagem. 

É importante salientar que a finalidade do BIOE é armazenar e disponibilizar, de forma 

gratuita, os OE para que sejam utilizados e reutilizados no contexto escolar 

(NASCIMENTO, 2009). Para isso, o MEC do Brasil contou com a parceria de 

universidades brasileiras que tinham a função de localizar, selecionar, avaliar e 

catalogar esses recursos, de forma a serem implementados no contexto escolar, para 

instigar e valorizar a participação do aluno (P.A.A.RODIGUES, 2009a).  

Dentro do BIOE, os professores, de todos os níveis de ensino, podem encontrar  

aproximadamente 17.302i OE para serem articulados ao plano de aula. É importante 

ressaltar que a cada dia que passa, o número de OE publicados torna-se maior, 

aumentando assim a sua disponibilidade. Desse modo, o BIOE é um instrumento 

pedagógico que tende a contribuir de forma significativa com o processo de ensino e 

aprendizagem, sendo que para isso basta o professor ter conhecimento sobre a sua 

existência e avalie suas possibilidades. 

Portanto, o presente trabalho reúne informações preliminares sobre uma pesquisa de 

mestrado desenvolvida na Universidade Federal do ABC, no Brasil, que tem como  

                                                      
i
 Informação disponível em: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ Acesso em: 05 Out. 2012 
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intuito analisar o processo de formação de professores para o uso dos OE disponíveis 

no BIOE na perspectiva da reflexão sobre a prática pedagógica. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa de mestrado desenvolvida no programa de pós–graduação em Ensino, 

História e Filosofia das Ciências e da Matemática na Universidade Federal do ABC, no 

município de Santo André – SP/Brasil, foi realizada em uma escola da rede pública de 

ensino e contou com a participação de 14 professores de diferentes áreas do 

conhecimento, sendo um deles de Física e 75 alunos de duas turmas do 3°ano do 

Ensino Médio. 

A investigação possui um caráter qualitativo, pois teve a escola como um ambiente 

natural para a fonte direta dos dados e a pesquisadora como um instrumento-chave. 

Além disso, trata-se de uma pesquisa descritiva; e durante a analise dos dados houve 

uma preocupação com o processo, e não simplesmente, com os resultados (LUDKE & 

ANDRE, 1986; BOGDAN & BINKLEN,1994). 

Na abordagem qualitativa, o pesquisador tem a possibilidade de utilizar diferentes 

instrumentos, entre eles destaca-se o uso de: questionários, entrevistas; observações; 

análise documental, entre outros. O uso desses instrumentos permite reunir 

informações necessárias sobre o objeto de estudo.  

Neste artigo apresentaremos a análise de duas questões que faziam parte de um 

questionário composto por 14 questões, sendo elas abertas e fechadas. Tal 

instrumento foi aplicado a 14 professores que participaram de uma oficina pedagógica 

durante a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC).  

Durante o período de 2009 e 2010 diversas oficinas foram realizadas no Brasil por uma 

das autoras deste trabalho (P.A.A.RODRIGUES et al., 2009b), e no decorrer deste 

processo verificou-se que uma parcela significativa dos docentes brasileiros 

desconheciam a existência deste repositório, assim como dos OE. 

Assim, a justificativa para a realização da oficina, na escola universo da pesquisa, 

estava relacionada com a necessidade de divulgar e apresentar aos professores da 

escola, o repositório educacional do BIOE e verificar que tipo de contribuições este 

repositório poderia propiciar a profissionais para a elaboração do plano de aula. 
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Como citado anteriormente, no que tange a este trabalho, apresentaremos apenas o 

resultado da análise de 2 questões fechadas na qual o professor poderia optar apenas 

por uma alternativa. Desse modo foram analisadas as seguintes questões: “Como 

educador você acredita que uso da TIC na escola é: ”e “O que o BIOE representa como 

recurso para o planejamento das suas aulas?”. 

2.1 Resultados 

 

Na análise dos dados, verificou-se que 50% dos professores consideravam importante 

utilizar a tecnologia no contexto escolar (Gráf.1). Este resultado demonstra que os 

docentes tem consciência sobre a necessidade de articular esses instrumentos ao 

contexto de ensino e aprendizagem; já que a internet, assim como os tablets e 

celulares fazem parte da rotina de crianças e adolescentes em diversos lugares do 

mundo, na maioria das vezes, apenas fora dos muros da escola.   

Gráfico 6: Análise da questão 1: “Como educador você acredita que uso da TIC na escola é” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, observa-se que em determinadas escolas há iniciativas relacionadas ao uso 

da tecnologia em sala de aula. Por outro lado, tais iniciativas não favorecem à 

construção de novos conhecimentos, mas se configuram como atividades reprodutivas 

e mecânicas já que o uso da internet está limitado a auxiliar os alunos a fazer 

pesquisas, como se os sites pesquisados fossem grandes bancos de dados (KENSKI, 

2007). 

Sob este enfoque, torna-se evidente a necessidade de formar professores para o uso 

da tecnologia em sala de aula.No entanto, esta formação deve favorecer a reflexão 

sobre a prática pedagógica, auxiliando-o a construir diferentes estratégias didáticas e a 
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compreender que a tecnologia pode tanto potencializar o seu plano de ensino, assim 

como favorecer a aprendizagem do aluno. 

Sendo assim, o professor terá condições de aprimorar o  plano de aula e implementar 

em seu cotidiano escolar animações, vídeos, experimentos práticos e outros OE 

localizados na web, em especial, nos repositórios educacionais digitais. 

Congruente a esses pressupostos, uma das questões presentes no questionário tinha o 

intuito de verificar que tipo de contribuição o repositório educacional do BIOE poderia 

propiciar a esses professores. Assim, a análise dos dados nos mostrou que 26% dos 

professores consideraram que o BIOE possibilitaria a construção de novas estratégias 

didáticas; e para 24% o BIOE permitiria a busca por novos instrumentos para 

potencializar o plano de aula (Gráf.2). 

Gráfico 2: Análise da questão 3: “O que o BIOE representa como recurso para o planejamento 
das suas aulas?” 
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o dialoga com os estudos de Nascimento (2009) quando afirma que o repositório 

educacional do BIOE será de grande valia para os educadores, visto que ele constitui-se 

em um espaço digital organizado, que pode ser acessado de diferentes lugares e 

disponibiliza recursos de alta qualidade pedagógica.   

No entanto, para que os docentes possam aprimorar o seu plano de aula por meio do 

uso do BIOE, se faz necessário, inicialmente, que ele tenha domínio sobre 

determinadas funcionalidades do computador e da internet. Assim, é importante 

salientar  que o processo de formação docente para o uso da tecnologia deve ter em 
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sua concepção, atividades que permitam ao docente: pesquisar em sites da web; 

explorar e localizar diferentes OE no repositório educacional do BIOE; realizar 

download dos recursos selecionados; auxiliar na instalação de recursos, como  

animações e simulações, nos computadores da escola; e que instinguem a reflexão 

sobre a prática pedagógica. Com isso, o docente terá subsídios para elaborar novas 

estratégias  pedagógicas fazendo uso de diferentes tipos de OE, além de propiciar ao 

aluno uma aprendizagem contextualizada e significativa. 

 

3. CONCLUSÃO 
A análise dos dados demonstrou que os professores, participantes da oficina, 

consideravam importante articular a tecnologia ao contexto de ensino. No entanto,  

não são todos os docentes que utilizam esses recursos; e infelizmente os que tentam 

articular a tecnologia ao plano de aula, o fazem apenas como um mecanismo primário 

de instrução (CHRISTENSEN et.al., 2012).  

Em função disso, destaca-se a necessidade de formar professores para o uso das 

tecnologias. Com esta formação, o docente terá condições de aprender a pesquisar e 

selecionar recursos para articular ao seu plano de aula. Além disso, poderá elaborar 

novas estratégias pedagógicas e “atividades que propiciem um aprendizado mais 

significativo” ao aluno (PIRES et al.,2008, p.399)  

Todavia não basta inserir a tecnologia em sala de aula, sem que haja uma verdadeira 

mudança na prática pedagógica do professor. Por isso, é fundamental que no processo 

de formação, o docente seja instigado a refletir sobre a sua prática, para que possa 

verificar a necessidade de aprimorá-la (M.I.R.RODRIGUES, 2001; NÓVOA, 2009).  

Além disso, é importante lembrar que “um profissional reflexivo não se limita ao que 

aprendeu no período de formação inicial […]. Ele reexamina constantemente seus 

objetivos, seus procedimentos, suas evidencias e seus saberes” (PERRENOUD, 2002, 

p.44). 

Portanto, consideramos que todos os professores, principalmente os que estão em 

sala de aula, devem continuar construindo novos conhecimentos relacionados à 

tecnologia; e refletindo sobre a prática em sala de aula. Com base nesses elementos, 

eles terão condições de compreender que a tecnologia é um instrumento que pode 

potencializar tanto o processo de ensino como o de aprendizagem. 
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Resumo 

 
Apresentam-se resultados provenientes de uma pesquisa sociológica sobre os usos e efeitos, 
escolares e sociais, do computador Magalhães num agrupamento de escolas de Leiria. Centrar-
nos-emos aqui nos seus usos por parte das crianças, em diversos contextos (casa, escola e 
outros espaços de sociabilidade), a partir do cruzamento do olhar de distintos atores sociais: as 
próprias crianças, pais e professores. 
Um dos desafios que se coloca na sociedade da informação refere-se às desigualdades e 
relações de poder que lhe estão subjacentes, fenómeno que tem assumido designações 
diferentes, como infoexclusão, divisão digital ou fosso digital. Genericamente, o que parece 
estar em causa é a clivagem entre dois grupos opostos: os que têm e os que não têm acesso às 
tecnologias de informação.  
Dados recentes mostram que em Portugal o número de crianças que usa computadores tende 
a aumentar, mas diminui a vantagem que este grupo tinha sobre os adultos quanto ao uso da 
internet, estando, agora, quase a par (EU Kids on-line, 2011). 
A pesquisa assumiu uma natureza longitudinal (2009-2011), pelo que se optou por um design 
metodológico misto, com uma natureza extensiva (questionários a crianças, professores e 
famílias) e intensiva (etnografia de uma turma). O tratamento da informação incluiu 
procedimentos estatísticos com recurso ao SPSS e análise de conteúdo. 
Os dados apontam para a) uma adesão maciça ao computador Magalhães, mais notória nas 
famílias de meios desfavorecidos; e b) um uso regular deste portátil pelas crianças, em 
particular no espaço doméstico. Ele sobressai ainda como c) um computador pessoal para a 
criança; d) parcialmente, um computador familiar; e, e) um instrumento que permite respeitar 
os ritmos de aprendizagem, o que se revela particularmente significativo no contexto de sala 
de aula. 
 
Palavras-chave: TIC, computador Magalhães, crianças  

 
Abstract 

 
We will present results from a sociological research on the school and social uses and effects 
of the Magalhães computer in a cluster of schools in Leiria. We will focus here on their use by 
children in different contexts (home, school or other places of sociability), from crossing the 
regard of different social actors: the children themselves, parents and teachers. 
One of the challenges facing the information society refers to inequalities and power relations 
that underlie it, a phenomenon which has assumed different names, such as info-exclusion, 
digital divide and digital gap. Generally, what appears to be concerned is the cleavage between 
two opposing groups: those who have and those who do not have access to information 
technologies. Recent data show that in Portugal the number of children who use computers 
tend to increase, but decreases the advantage that this group had on the adults regarding the 
use of the Internet being now almost even (EU Kids online, 2011). 
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The survey took a longitudinal nature (2009-2011), so it opted for a mixed methodological 
design, with an extensive nature (questionnaires to children, teachers and families) and 
intensive (an ethnography of a school class). The data processing included statistical 
procedures using the SPSS and content analysis. 
The data point to a) a massive adhesion to the computer Magalhães, the mostly with families 
from disadvantaged backgrounds, and b) a regular use of this laptop by children, particularly in 
the home. He still stands as c) a personal computer for the child; d) partially, a family 
computer, and e) an instrument that allows the respect for the rhythms of learning, which is 
particularly significant in the context of the classroom. 
 
Keywords: TIC, computer Magalhães, children 
 

1. INTRODUÇÃO 
As tecnologias de informação e comunicação (TIC) tornaram-se parte integrante da 

sociedade contemporânea e o seu domínio é hoje considerado vital para qualquer 

cidadão no século XXI (EURYDICE, 2011).  

Como sabemos, o problema do analfabetismo já não se coloca como no passado. Hoje 

a questão, nos países desenvolvidos, é a dos níveis de literacia e a dos infoexcluídos. 

Um dos desafios que se coloca na sociedade da informação refere-se às desigualdades 

e relações de poder que lhe estão subjacentes, fenómeno que tem assumido 

designações diferentes, como infoexclusão, divisão digital ou fosso digital. 

Genericamente, o que parece estar em causa é a clivagem entre dois grupos opostos: 

os que têm e os que não têm acesso às tecnologias de informação.  

Múltiplas investigações realizadas nos últimos anos têm vindo a mostrar os contornos 

destas clivagens noutros países (Cruz, 2008) e em Portugal (Cardoso et al., 2005), 

apontando estudos relativamente recentes para uma realidade crescentemente 

complexa e multifacetada. Assim, por um lado, Almeida et al. (2008) sugerem uma 

rápida disseminação no uso de computadores e da internet, com algum esbatimento 

das desigualdades sociais entre as crianças e jovens em idade escolar; por outro, 

Rodrigues e Mata (2003) notam que a utilização das TIC apresenta uma correlação 

mais forte com o nível de escolaridade do que com a idade, parecendo esbater, pois, o 

efeito geracional.  

A introdução do computador Magalhães no 1º ciclo do ensino básico (CEB) ocorreu no 

ano lectivo 2008/2009, ao abrigo do programa e.escolinha, no quadro do Plano 

Tecnológico da Educação, definido pelo XVII Governo Constitucional. Este programa 

levanta questões relevantes como as do uso precoce das TIC e do alargamento da base 
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sociológica da sua utilização, não só na escola, mas também noutros contextos, 

nomeadamente na família.  

A investigação tem evidenciado que nem todas as famílias apresentam a mesma 

capacidade de investimento escolar, registando-se desigualdades na forma como se 

mobilizam na escolaridade dos filhos em função da clivagem sociológica que perpassa 

pela relação escola-família (Davies et al., 1989; Silva, 2003; Diogo, 2008; Diogo e Silva, 

2010). As TIC emergem, então, como um recurso e uma oportunidade de acesso ao 

conhecimento social e escolarmente valorizado, com um potencial efeito de 

“compensação” do meio social de origem. A relação desigual entre escolas e famílias 

em função de fatores estruturais como a classe social, o género e a etnia (Lightfoot, 

1978; Connell et al., 1982; Lareau, 1989; Vincent, 1996; Nogueira, Romanelli e Zago, 

2000; Silva, 2003) foca ainda a atenção para os possíveis efeitos perversos das políticas 

públicas nesta área.  

Dados recentes mostram que em Portugal o número de crianças que usa 

computadores tende a aumentar, embora diminua a vantagem que este grupo tinha 

sobre os adultos quanto ao uso da internet, estando, agora, quase a par (EU Kids on-

line, 2011; Ponte et al., 2012). 

Entender que a interação escola-família constitui uma relação entre culturas e, logo, 

de poder (Silva, 2003) - com efeitos de atenuação ou de reprodução das desigualdades 

escolares e sociais - destaca a influência da mediação entre os “dois mundos”, 

podendo as TIC desempenharem aqui um papel potencialmente facilitador (Silva, 

Coelho, Fernandes e Viana, 2011). Estas e outras questões começam a ser 

equacionadas por especialistas diversos, registando-se ainda um défice de investigação 

nesta área, a qual parece, no entanto, ser promissora (Pieri, 2005; Wiedemann, 2003; 

Martinez-Gonzalez et al., 2003; Martinez Gonzalez et al., 2005; Pina, Loureiro e Silva, 

2007; Diogo e Silva, 2010; Silva e Diogo, 2011; Silva et al., 2011).  

 

2. O ESTUDO 
O estudo apresentado constitui parte de uma investigação conduzida por uma equipa 

do Centro de Investigação Identidade(s) e Diversidade(s) do Instituto Politécnico de 

Leiria (CIID-IPL), a convite do GEPE-ME, e realizada num Agrupamento de Escolas de 

Leiria (dados que, de um modo geral, estão incluídos em Silva, Coelho, Fernandes e 
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Viana, 2011), tendo um cariz sociológico, uma natureza longitudinal (2009 a 2011) e 

um design metodológico misto, com uma componente extensiva e outra intensiva. No 

que respeita à natureza extensiva da pesquisa, foram administrados questionários aos 

alunos, professores e famílias de turmas do 1º CEB. Quanto à vertente intensiva 

realizou-se a etnografia de uma turma selecionada numa das escolas do Agrupamento. 

A sua seleção obedeceu a dois critérios: a) uma turma que estivesse no 1º ano de 

escolaridade aquando da introdução dos computadores Magalhães na escola (ano 

letivo de 2008/2009); b) uma turma que os utilizasse desde então. Acresce ainda que 

na turma selecionada todos os alunos adquiriram o computador Magalhães. Esta 

turma foi, assim, acompanhada durante os seus 2º e 3º anos de escolaridade. A 

informação obtida foi objeto de um tratamento adequado, nomeadamente estatístico 

e por análise de conteúdo. 

A investigação visou responder a um conjunto de questões, entre as quais, identificar 

os atores sociais que surgem associados ao computador Magalhães e as suas 

representações sociais sobre o mesmo; traçar o perfil sociológico dos adquiridores e 

não adquiridores do Magalhães; entender os usos deste, nomeadamente por parte de 

quem, em que contextos e quais os seus modos de regulação. 

No presente texto apresentamos os resultados referentes à utilização do computador 

Magalhães por parte das crianças. 

 

3. CONTEXTO 
O Agrupamento de Escolas inclui 18 estabelecimentos (1 EB2,3 / 9 EB1 / 1 EB1+JI / 7 JI) 

com 154  docentes e 1652  alunos (2009/10), tendo o 1º CEB 33 docentes e 561 alunos 

(2009/10).  

Foram inquiridos todos os docentes do 1º ciclo, através de questionário, em quatro 

momentos distintos: no final do ano letivo 2008/2009 (32 professores), primeiro ano 

de distribuição do computador Magalhães aos alunos do 1º ciclo, no início (31) e no 

final do ano letivo 2009/2010 (33) e no final do ano letivo 2010/2011 (32). No que se 

refere aos alunos e famílias, foram inquiridas metade das turmas, através de uma 

amostra estratificada que permitiu a inclusão de turmas de todas as escolas do 

Agrupamento.  
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A turma etnografada foi alvo de um acompanhamento sistemático durante dois anos, 

no 2º e 3º anos de escolaridade.  

 

4. RESULTADOS 
Apresentam-se os resultados obtidos sobre os usos do computador Magalhães pelas 

crianças no Agrupamento de Escolas analisado. 

 

4.1 Aquisição e competências de utilização do computador Magalhães 
Os dados evidenciam uma adesão significativa ao computador Magalhães por parte 

das famílias, que foi de 80% em 2008/2009, aquando da sua introdução, verificando-se 

um ligeiro acréscimo de 2010 para 2011, ano em que 93% das famílias inquiridas 

declaram possuir o portátil. Por sua vez, observou-se a quase nula adesão por parte 

dos docentes, que não tiveram acesso às especiais condições de aquisição oferecidas 

às famílias. 

  Gráfico nº 1 – Aquisição do CM pelas famílias 

 

Fonte: Inquérito aos pais N=210 (2010) N=157 (2011) 

 

É de salientar que se verifica uma adesão de quase 100% entre os grupos socialmente 

desfavorecidos (94% dos integrados num dos escalões da Ação Social Escolar, em 

2008/2009), constatando-se que a minoria de não adquiridores (64% dos não 

integrados em qualquer escalão, no mesmo ano) tende a ser constituída por famílias 

de classe média que já possuíam algum computador em casa. Este aspeto sugere uma 

democratização do acesso a computadores, um dos objetivos políticos do programa 

e.escolinha. 
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Antes da distribuição do Magalhães 76% dos alunos já utilizava computador. Os dados 

mostram ainda que a percentagem de alunos que indica não ter usado computadores 

antes do Magalhães, embora minoritária, é expressiva (24,3%), especialmente 

considerando os dados recolhidos nos inquéritos aos pais: a percentagem de famílias 

que não tem outros computadores em casa é apenas de 9%. 

  Gráfico nº 2 – Uso de computadores antes da distribuição do CM 

 

Fonte: Inquérito aos alunos N=208 (2010) 

 

A esmagadora maioria das famílias desta comunidade educativa possuía ligação à 

Internet (91%), o que ajuda a explicar a reduzida adesão à banda larga (inferior a 10%) 

aquando da aquisição do computador Magalhães. 

Segundo os alunos, quem os ensinou a usar computadores foram, essencialmente, o 

pai (35,3%), os irmãos (33,8%) e a mãe (27,5%), enquanto o professor surge com uma 

percentagem diminuta (9,8%). É de destacar que 19,1% dos alunos referiram que 

aprenderam a usar o computador sozinhos, o que constitui uma percentagem ainda 

significativa. 

Segundo os pais, a esmagadora maioria das crianças (95%) usa o computador em casa, 

enquanto cerca de 62% e de 37% os usa, respetivamente, na escola e noutros 

contextos. Destaca-se, assim, o lar como espaço privilegiado de uso do Magalhães, o 

que denota um uso doméstico e regular do mesmo, o que é confirmado por outros 

dados da pesquisa. A escola - que está na base da sua promoção - surge como um 

contexto secundário. As casas de familiares e amigos têm um peso ainda menor. 

 

4.2 Utilização do computador Magalhães na sala de aula 
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discrepância sobre a quantificação deste aspeto por parte dos professores, dos pais e 

dos alunos. A esmagadora maioria dos professores refere que os seus alunos usam o 

Magalhães nas aulas, percentagem que, segundo eles, foi aumentando gradualmente, 

situando-se nos 97% no final do ano letivo 2010/2011. Contudo, os alunos indiciam 

que a utilização do Magalhães nas aulas foi diminuindo ao longo do ano letivo 

2010/2011, apresentando percentagens de utilização inferiores (65,2% em novembro 

de 2010 e 54,5% em junho de 2011) às referidas pelos docentes. As famílias referem-se 

à utilização do Magalhães nas aulas pelos seus filhos com percentagens semelhantes a 

estes, sublinhando que esse uso é mais esporádico do que frequente.  

Os dados mostram que pais e filhos estão mais próximos na sua apreciação sobre o uso 

do Magalhães em contexto de sala de aula do que os professores, incluindo a 

tendência de decréscimo de utilização. Esta discrepância parece-nos ter uma dupla 

origem: por um lado, algum efeito inflacionista de um discurso “politicamente correto” 

dos docentes; por outro, as avarias de muitos computadores terão levado alunos e 

pais a declararem que não levavam o computador para as aulas, o que não impedia 

que os docentes trabalhassem na sala com os existentes em cada momento. Ainda 

neste âmbito, segundo os alunos, a utilização do computador Magalhães nas aulas é 

superior ao uso de outros computadores existentes na escola (quase o dobro). 

  Gráfico nº 3 – Uso do CM nas aulas segundo os professores 

 

Fonte: Inquérito aos professores N=31; N=31; N=33; N=32 
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Comparando as respostas dadas pelos alunos e pelos professores, a frequência de 

utilização do Magalhães nas aulas aumentou, observando-se que o computador é 

usado regularmente nas aulas (várias vezes por semana e uma vez por semana).  

Segundo a maioria dos professores, quando usam o Magalhães na aula, o tempo 

médio de utilização num dia é entre 1 a 3 horas. 

Na sala de aula, as áreas curriculares mais trabalhadas com recurso ao Magalhães 

foram a Língua Portuguesa (97%) e o Estudo do Meio (80%), seguindo-se a Matemática 

(69%) e as Expressões (62%).  

Gráfico nº 4 – Áreas curriculares trabalhadas na utilização do CM segundo os professores 

 

Fonte: Inquérito aos professores N=27; N=29 
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Gráfico nº 5 – Atividades realizadas no CM nas aulas segundo os professores 

 

Fonte: Inquérito aos professores N=27; N=30 
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A Internet foi usada essencialmente para efeitos de pesquisa de informação (86%), 

seguindo-se os jogos (31%). Para além desse uso, os alunos recorrem à Internet na 

aula para “trocar mensagens por correio electrónico” e “aceder a blogs”.  

4.3 Utilização do computador Magalhães em casa  
Segundo as famílias, no que se refere à frequência de uso do Magalhães em casa pela 

criança, podemos constatar que ele é usado várias vezes por semana, seguindo-se uma 

vez por semana e uma a três vezes por mês. Segundo os pais, os alunos usam o 

Magalhães, em média, menos de uma hora por dia, verificando-se um ligeiro 

decréscimo deste tempo de utilização (quase 70% em 2011). Assim, tendo em conta a 

opinião dos pais, o uso do Magalhães em casa poderia ser definido como regular, mas 

não intenso. 

Em casa, o Magalhães é usado pela criança sobretudo para jogos educativos, seguindo-

se a escrita, os desenhos, os jogos não educativos e o acesso à Internet. Este padrão de 

atividades é, em geral, válido para o uso do Magalhães e de outros computadores, 

quer em casa, quer noutros contextos não escolares. É nas atividades jogar e aceder à 

Internet que se observa uma preponderância dos rapazes em relação às raparigas. As 

atividades escrever frases e textos e fazer desenhos são realizadas de forma 

semelhante pelos alunos dos dois sexos. 

 

Gráfico nº 6 – Atividades realizadas no CM em casa, segundo os alunos, de acordo com o sexo 

 

Fonte: Inquérito aos alunos N=144; N=124 
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educativos, respostas que contrapõem a perceção dos pais. Ao longo do ano letivo 

nota-se a atividade de pesquisa a dar lugar, progressivamente, à comunicação online 

nos alunos mais velhos. 

De acordo com os alunos, no final do ano letivo 2010/2011, diminuiu drasticamente a 

pesquisa no Google, verificando-se o aumento da consulta do site do Youtube, dos 

websites de jogos, das redes sociais (ex: Facebook), dos websites de comunicação 

síncrona (MSN, Skype) e do e-mail. Estes dados revelam alguma disparidade em 

relação às respostas dadas pelos pais, em que a pesquisa aparece como a primeira 

atividade na Internet. O desencontro de dados pode dever-se ao facto das crianças 

passarem a utilizar mais a Internet, de forma autónoma, valorizando mais os sites de 

jogos, vídeos e as redes sociais, do que propriamente o motor de pesquisa, não 

esquecendo que esta era uma questão de resposta aberta.  

 
4.4 Utilização de outros computadores em casa  
Quanto ao uso de outros computadores em casa pela criança vemos que ele tende a 

ser de uma ou mais vezes por semana. 

Quanto às atividades nos outros computadores do lar vemos predominarem, por 

ordem decrescente, os jogos educativos, o uso da Internet e o escrever frases ou 

textos. 

Não deixa de ser curioso que os próprios pais assinalam que a iniciativa do uso dos 

computadores domésticos pertence, em cerca de 90% dos casos, à própria criança, 

aparecendo bem distante (cerca de 32%) a solicitação do professor e ainda mais 

minoritariamente o pedido dos pais (cerca de 15%). A criança parece, pois, revelar-se 

autónoma na procura do uso de computadores em casa. 

Um outro dado interessante é o facto de a grande maioria das crianças (94%), segundo 

os pais, usarem a internet nestes outros computadores do lar, o que contrasta com os 

57% de uso do Magalhães para o mesmo efeito, também segundo os pais. Por outras 

palavras, a utilização doméstica da Internet pelas crianças parece ser feita 

maioritariamente nos outros computadores e não tanto no Magalhães, o que poderá 

resultar de motivos de ordem prática, mas também indiciar algum controlo parental. 

Repare-se que esta atividade e a de jogos educativos (o Magalhães não possui leitor de 

CD/DVD) são as mais frequentes nestes outros computadores, ou seja, as que não 
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podem ou não devem ser realizadas no computador Magalhães. Por outro lado, estes 

outros computadores são também uma alternativa para a criança quando o Magalhães 

se avaria. 

Paralelamente, vemos os jogos não educativos sobreporem-se, nestes computadores, 

aos jogos educativos, o que contrasta com o uso do Magalhães.  

 
4.5 Utilização do CM e de outros computadores noutros contextos 
Os dados obtidos apontam para um uso minoritário, quer do Magalhães, quer de 

outros computadores domésticos, fora de casa ou da sala de aula (no caso do 

Magalhães). A percentagem de não uso fora deste(s) contexto(s) tende mesmo a 

aumentar (cerca de 10% no caso do Magalhães e de 12% no dos outros 

computadores). 

Quanto à utilização do Magalhães noutros lugares (para além da escola e de casa) 

vemos que, segundo as próprias crianças, sobressaem claramente (um pouco mais de 

80%) as casas de familiares ou de amigos. As respostas dos pais coincidem, em geral, 

com as dos filhos: os outros locais (ATL, recreio da escola, carro, entre outros) são 

residuais. 

 
4.6 Utilização do CM e de outros computadores nas férias 
Para além do espaço, preocupámo-nos também com o tempo. Por outras palavras, 

procurámos indagar sobre o uso pela criança do Magalhães ou de outros 

computadores domésticos para além do período de aulas, ou seja, durante as férias. 

Estamos, pois, a falar de outros contextos e de outros tempos que não o escolar. 

Um primeiro dado aponta para que cerca de 60% ou mais dos alunos utiliza-os nas 

férias. Outro é o que aponta para o lar (valores sempre acima dos 70%) como espaço 

privilegiado, seguido da casa de amigos e familiares, tal como já acontecia durante o 

período escolar. Quanto às atividades realizadas vemos predominarem os jogos e o 

acesso à Internet, esta última em particular nos outros computadores, sendo que a 

atividade de escrita é mais regular no Magalhães. Nos “outros” conteúdos aparece o 

ouvir música, a impressão de documentos e ver fotos. 

 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
942 

5. CONCLUSÕES 
Em suma, os dados apontam para: 

a) Uma adesão significativa ao computador Magalhães, em particular entre as 
famílias dos meios socialmente desfavorecidos; 

b) A existência de flutuações no grau de adesão por escola, que se situam desde os 
95% aos 28%; 

c) Uma fraca adesão à banda larga, correspondendo a 8% em 2008/2009; 
d) O Magalhães sobressai como um computador pessoal para a criança; 
e) Esta tende a usá-lo regularmente em casa, por iniciativa própria, quer durante o 

período escolar, quer aos fins de semana e durante as férias; 
f) A criança utiliza-o ainda na escola quando solicitada (segundo contexto mais 

significativo) e, com menor frequência, noutros contextos, em particular, em casa 
de amigos e familiares; 

g) A maioria das crianças usa ainda outros computadores em casa e noutros 
contextos; 

h) A internet, em casa, é usada maioritariamente nos outros computadores, assim 
como os jogos; 

i) O estudo revela que o computador Magalhães é valorizado por todos os atores 
sociais (famílias, professores e alunos); 

j)  Há indícios de efeitos positivos escolares, mas também sociais, a prazo, os quais 
terão, no entanto, de ser confirmados no futuro. A massificação do acesso não se 
transforma automaticamente em generalização de sucesso. 
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Resumo 
Este trabalho pretende descrever um estudo de caso no âmbito das novas Tecnologias da 
Informação no ensino da Matemática, desenvolvido nos Cursos de Especialização Tecnológica 
de Tecnologia e Gestão Automóvel e de Construção Civil e Obras Públicas no Instituto Superior 
de Engenharia de Coimbra. O objetivo principal deste trabalho incide sobre o estudo da função 
afim, da função exponencial e da função logarítmica com o recurso ao software dinâmico 
“Geogebra”, no sentido de enriquecer a tradicional metodologia de ensino, facilitando e 
incentivando o desenvolvimento de competências e a melhoria das aprendizagens dos alunos. 
Os resultados deste trabalho contribuem para um processo de ensino e aprendizagem, mais 
rico, motivador e estimulante, onde os alunos trabalham ao seu próprio ritmo e se envolvem 
mais ativamente.  
Palavras - chave: Tecnologias de Informação e Comunicação, Tecnologias da Informação na 
Educação, Aprendizagem informal, Geogebra.  

Abstract  
This paper pretend to describe a case of study within the Information and Communication 
Technologies in teaching mathematics, developed in Technological Specialization Courses of 
Automobile Technology and Management and Construction and Public Works at Coimbra 
Institute of Engineering. The main objective of this work is focused on the study of affine 
function, the exponential function and logarithmic function with the use of dynamic software 
“GeoGebra” in order to enrich the traditional teaching methodology, facilitating and 
encouraging the development of skills and improvement of the learning students. The results 
of this study contribute to a process of teaching and learning in a motivating way, where the 
students work at their own pace and engage more actively. 
 
Keywords: Information Technology and Communication, Information Technology in Education, 
Informal Learning, Geogebra. 
 

INTRODUÇÃO 

Despertar a curiosidade e a motivação nos alunos nem sempre é uma tarefa fácil. Para 

motivar os alunos é necessário apresentar os conteúdos como atividades ou 

experiências enriquecedoras que incentivem o interesse e a curiosidade do aluno. 

Como nem todos os alunos aprendem da mesma forma, cabe ao professor tornar os 

conteúdos mais atraentes e motivar os alunos para que estes realizem as diversas 

atividades com interesse. Assim, o recurso a metodologias diferentes e motivadoras 

pode contribuir para que os alunos encontrem mais significado no que lhes é exigido. 

mailto:caridade@isec.pt
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Através dessa motivação, o aluno encontra razões para aprender e para melhorar 

todas as suas competências. A motivação é primordial no desempenho académico dos 

alunos (Lourenço, 2010). Daí a preocupação dos professores, mais especificamente dos 

professores de matemática, na procura de motivar os seus alunos e obter resultados 

positivos (Caridade, 2011; Dinis, 2003; Lourenço, 2010), reduzindo o insucesso da 

matemática. 

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na aula de 

matemática permitem o desenvolvimento do raciocínio estratégico, do espírito crítico, 

da discussão de ideias entre os grupos de trabalho, dentro dos grupos, com a turma 

inteira ou com o professor (Dikovié, 2007; Haciomeroglu, 2009; Hahenwater, 2007; 

Lages, 2011;Little, 2008;). Então, porque não utilizar TICs na sala de aula? 

O Geogebra (Hahenwater, 2001) é um software livre de geometria dinâmica criado por 

Markus Hahenwater em 2001 na Universidade de Salzburg para ser utilizado em 

ambiente de sala de aula e tem sido desenvolvido na Universidade Atlantic na Florida. 

Este programa foi criado com o objetivo de ser um instrumento de trabalho adequado 

ao ensino da matemática combinando processos algébricos e geométricos (Antohe, 

2011; Hahenwater, 2010). Com ele se pode criar pontos, vetores, segmentos, retas, 

secções cónicas bem como funções de forma gráfica ou algébrica e alterá-los 

dinamicamente. Assim, é possível ao mesmo tempo utilizar vetores e pontos, derivar e 

integrar funções ou mesmo encontrar raízes e pontos extremos de uma função. 

Possuindo a vantagem didática de apresentar, ao mesmo tempo, os dois tipos de 

representações de um mesmo objeto (geométrica e algébrica), de forma interligada, 

permitindo reforçar os conceitos e propriedades que o aluno tem mais dificuldades de 

visualizar (Stojanovska, 2009). 

Através de investigações realizadas nos últimos anos, temos vindo a confirmar que a 

geometria dinâmica favorece a compreensão dos conceitos e relações geométricas, 

pelo que deve ser utilizada no ensino e aprendizagem da matemática. Alguns trabalhos 

têm sido feitos, por exemplo Linda (Stojanovska, 2009) refere no seu estudo que o 

Geogebra permitiu que os alunos explorassem a matemática na sala de aula ou em 

casa entre colegas, professores on-line ou off-line; Markus (Hohenwater, 2008) 

descreve a experiência da introdução do Geogebra no ensino da matemática nos 
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cursos de geometria. Bulut (Bulut, 2011) descreve as novas oportunidades no uso do 

computador e do software de geometria dinâmica; Cárter (Carter, 2009) conclui que 

80% dos alunos pretendem usar a geometria dinâmica nas suas apresentações; 

educadores da USA (Hohenwater, 2007) publicaram materiais de cálculo interativo a 

nível universitário na Internet e afirmam que esses materiais foram criados no 

Geogebra por ser mais fácil e rápido do que outros softwares e por permitir 

construções interativas que facilitam o ensino de certos conceitos de cálculo com a 

visualização dinâmica; Jan Guntaga (Guncaga, 2011) descreve algumas utilizações do 

Geogebra para o ensino e a motivação dos alunos de uma escola Secundária na Slovak 

e Ljubica (Dikovié, 2009) apresenta novas tendências na tecnologia e ensino através do 

Geogebra que podem ser importantes para o desenvolvimento futuro da matemática 

através do e-learning. 

Utilizando aplicações capazes de estimularem o interesse do aluno pelos conteúdos 

programáticos, a aprendizagem torna-se mais flexível e estimulante permitindo o 

envolvimento do aluno no processo educativo. Assim, pretende-se que a utilização das 

TCIs, neste caso o computador e o Geogebra, permita a assimilação dos 

conhecimentos de forma cativante e motivadora. O presente estudo surge no sentido 

de descrever uma experiência com a introdução das TICs em dois Cursos de 

Especialização Tecnológica no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, e também 

retirar algumas conclusões relativamente à utilização das TICs como ferramentas que 

facilitam e motivam a aprendizagem (Camargo, 2009; Ponte, 1994). Durante o estudo 

pretende-se analisar e avaliar os seguintes tópicos: 

 Motivação/Aprendizagem da matemática; 

 O Computador como uma ferramenta importante no ensino da matemática; 

 Vantagens/Desvantagens da utilização das TICs no ensino da matemática; 

como sugestões de orientação para a prática educativa. 

1. O ENSINO DA MATEMÁTICA E O GEOGEBRA 
A utilização do Geogebra poderá contribuir para uma nova metodologia de ensino da 

geometria? Será que permite uma aprendizagem mais rica, inovadora e motivante 

para os alunos? 
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O estudo de caso aqui descrito foi desenvolvido nos Cursos de Especialização 

Tecnológica (CET), de Tecnologia e Gestão Automóvel (TGA) e de Construção Civil e 

Obras Públicas (CCOP) durante o mês de Setembro e Outubro de 2011 nas aulas 

laboratoriais de matemática do Departamento de Física e Matemática do Instituto 

Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC). Os alunos do CET pretendem adquirir uma 

qualificação pós-secundária não superior que visa conferir qualificação do nível 5 que 

lhes permite uma formação técnica especializada e competente (DGES, 2012). Este 

grupo de alunos, é muito diversificado em relação à sua formação académica, desde 

alunos titulares de um curso secundário, alunos titulares de uma qualificação 

profissional nível 3, alunos titulares de um diploma de especialização tecnológica ou 

mesmo alunos com idade igual ou superior a 23 anos aos quais, com base na 

experiência, se reconheça capacidades e competências para se integrarem neste curso 

(DGES, 2012). No curso de TGA os 25 alunos possuem uma média de idades de 20 anos 

e provêm dos cursos tecnológicos ou do curso geral, tendo frequentado aulas de 

matemática há poucos meses atrás. No curso de CCOP os 20 alunos possuem uma 

média de idades de 34 anos sendo o aluno mais novo com 18 anos e o mais velho de 

50 anos. A maior parte destes alunos já não estudam matemática há mais de 15 anos.  

Durante 4 aulas semanais, correspondendo a 8 horas letivas, os alunos tiveram 

oportunidade de explorar os seguintes conteúdos matemáticos: a função afim, a 

função exponencial e a função logarítmica, através de 3 atividades utilizando o 

Geogebra. Estas atividades foram elaboradas com o intuito de perceber até que ponto 

o uso do Geogebra na sala de aula, mais concretamente no estudo de funções, 

potencia a aprendizagem e a sua motivação. As atividades propostas foram 

programadas de forma a estabelecer os objetivos pretendidos sendo indicado ao 

aluno: 

 o conteúdo a ser abordado; 

 os objetivos a serem atingidos; 

 os pré-requisitos matemáticos e tecnológicos necessários; 

 como construir as funções e como utilizar os recursos do programa Geogebra. 

Os alunos utilizaram os laboratórios de Matemática do Departamento de Física e 

Matemática ISEC com a capacidade de 22 computadores. 
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2. DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES 
Num primeiro momento deste estudo, os alunos foram divididos em grupos de 2, e 

durante 2 horas ao longo de 4 semanas realizaram as atividades propostas. As 

atividades consistiam na elaboração de aplicativos dinâmicos no Geogebra que 

permitissem responder a um conjunto de questões ligadas aos conteúdos 

programáticos. Durante essas atividades foi proposto ao aluno um conjunto de 

questões que o levam a explorar, refletir, fazer conjeturas e concluir, ou seja de forma 

autónoma construir o seu próprio conhecimento. 

2.1 Primeira aula 

Na primeira aula, informei o método de avaliação que se iria utilizar nas atividades do 

Geogebra e que seriam avaliados nos seguintes pontos: 

 capacidade de utilizarem a matemática apreendida na interpretação do 
problema; 

 seleção de estratégias para a resolução dos problemas;  

 interpretação critica dos resultados no contexto do problema; 

 raciocínio e pensamento científico.  

Outro aspeto a ser avaliado foi a capacidade de comunicação, no sentido em que os 

alunos deverão comunicar conceitos, raciocínios e ideias oralmente e por escrito, com 

clareza e rigor lógico, interpretar textos de matemática relativamente ao vocabulário 

específico e à simbologia matemática, assim como, apresentar textos de forma clara e 

organizada. Para avaliar este aspeto, foi solicitado aos alunos a entrega de um relatório 

de cada uma das atividades num ficheiro Word que no final da aula foi enviado ao 

professor via e-mail. Daí que o trabalho tenha sido elaborado em grupo, para permitir 

a comunicação, interação, discussão e argumentação da atividade em 

desenvolvimento, tornando a aprendizagem mais enriquecedora quer para o aluno 

quer para o professor. Durante esta aula foi necessário explicar o funcionamento do 

software Geogebra, e permitir que os alunos o explorassem. Nesta fase, os alunos 

solicitavam bastante o auxílio do professor, pois não estavam habituados a realizar 

este tipo de atividades e, também porque tinham algumas dúvidas sobre o software, o 

que era perfeitamente natural pois, nunca tinham trabalhado com o Geogebra. 
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2.2  Segunda aula 

Após uma aula expositiva sobre a função afim e suas propriedades seguindo-se da 

resolução de problemas e exercícios para consolidar a matéria, os alunos 

desenvolveram uma primeira atividade no Geogebra. Foi distribuída a ficha de 

atividades pelos grupos, cujo objetivo principal consistiu em explorar o conceito de 

função afim. Com esta atividade pretendeu-se que o aluno compreendesse a 

importância dos parâmetros m e b da função afim e, por sua vez, conseguisse estudar 

o sentido da variação da função. Assim, os alunos estudaram a influência de m e b na 

representação gráfica de y=mx+b, sendo m e b números reais. Podendo concluir que se 

m>0 a função afim é estritamente crescente, se m<0 a função afim é estritamente 

decrescente e no caso em que m=0, a função é constante e o seu gráfico é uma reta 

horizontal. Relativamente ao parâmetro b da função foi possível observar que a sua 

alteração correspondia à alteração do valor da ordenada quando a abcissa é zero. Na 

Figura 1 está representado um dos aplicativos desenvolvidos pelos alunos durante esta 

atividade onde se pode visualizar algumas retas do tipo y=mx+4, com m um número 

real. 

Figura 1: Aplicativo sobre a função afim. 

 

 

Durante esta atividade o aluno é levado a um processo de exploração juntamente com 

a procura da sua explicação e concretização da mesma pela elaboração de um 

relatório final, que enviou ao professor no final da aula. 
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2.3 Terceira aula 

Na terceira aula e após a introdução expositiva e a resolução de exercícios de 

consolidação da função exponencial y=ax e suas características, os alunos exploraram 

uma atividade onde analisaram o tipo de curva da função exponencial em função da 

sua base a>0. Assim se a>1, a função exponencial é crescente sendo sempre positiva 

em todo o seu domínio. No caso de 0<a<1, a função exponencial é decrescente e 

positiva em todo o seu domínio, no caso em que a=1, a função é constante. Os alunos 

pela alteração dinâmica do parâmetro a da função exponencial conseguiram visualizar 

a correspondente função e observar todas as suas propriedades. Na Figura 2 pode-se 

observar um aplicativo Geogebra desenvolvido pelos alunos durante esta atividade. 

Durante a atividade os alunos construíram o relatório que foi enviado via e-mail no 

final da aula para o professor.  

Figura 2: Aplicativo sobre a função exponencial. 

 

 

2.4 Quarta aula 

Na quarta aula, após a introdução e consolidação da função logarítmica e das suas 

características, os alunos desenvolveram uma atividade que lhes permitiu analisar este 

tipo de função em relação à sua monotonia, máximos e mínimos bem como à relação 

existente entre a função logarítmica e a função exponencial. Foi possível estudar a 

função logarítmica y=loga(x) com base a>0, definida só para valores positivos, e 
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analisar que o gráfico da função para valores da base a>1 é crescente enquanto que 

para valores da base 0<a<1 é decrescente. Assim como foi estabelecida e visualizada a 

relação entre a função exponencial e logarítmica. Pela interação dinâmica, os alunos 

conseguiram observar os gráficos e propriedades das duas funções em simultâneo 

relativamente aos valores do parâmetro a. Na Figura 3 pode-se observar um aplicativo 

Geogebra da função exponencial e logarítmica correspondente, desenvolvido pelos 

alunos. No final da aula foi elaborado o relatório sobre esta atividade e enviado ao 

professor. 

 

Figura 3: Aplicativo sobre a função logarítmica. 

 

 

 

3. RESULTADOS 

Um segundo momento deste estudo de caso consistiu em aplicar um questionário aos 

alunos com o objetivo de aprofundar as suas opiniões sobre as atividades desenvolvida 

no sentido de responder às seguintes questões: Até que ponto as TICs melhoram ou 

facilitam a aprendizagem? Será o Geogebra enriquecedor do ambiente de 

ensino/aprendizagem?  

O questionário foi composto por 4 itens: 

1. As atividades realizadas com o Geogebra foram interessantes? 
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2. O Geogebra ajudou a compreender melhor a função afim, exponencial e 
logarítmica? 

3. Explicite o que realmente conseguiu compreender com o Geogebra que 
numa aula sem esta atividade não conseguia compreender tão bem. 

4. Que balanço faz das atividades realizadas com o Geogebra? 

Com as respostas obtidas foi realizado um conjunto de reflexões com o intuito de 

quantificar o interesse pelas TICs e a sua motivação na aprendizagem dos alunos. 

Relativamente à primeira pergunta, 43 alunos (23 TGA e 20 CCOP) responderam que as 

atividades no Geogebra foram interessantes enquanto apenas 1 alunos (TGA) 

respondeu que não achou interessante e outro aluno (TGA) não se manifestou 

relativamente a esta questão (Figura 4). 

Figura 4: Respostas à pergunta 1. 

 

Algumas das respostas podem ser observadas na Figura 5: 

Figura 5: Resposta 1 dos alunos A1, B1 e C1. 
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O aluno A1 confirma que a aprendizagem utilizando o Geogebra se torna mais fácil, 

enquanto que o aluno B1 se refere à forma como a aprendizagem se torna mais 

“interessante” para o aluno e por isso estes se interessam pela resolução dos 

exercícios propostos. A resposta do aluno C1 revela que por vezes é necessário este 

tipo de atividades para os alunos conseguirem visualizar na prática a sua utilização. 

Relativamente à segunda pergunta, 42 alunos (22 TGA e 20 CCOP) considerou que o 

Geogebra o ajudou a compreender melhor a função afim, exponencial e logarítmica, 

enquanto que 3 dos alunos (TGA) respondem negativamente a esta questão (Figura 6). 

Figura 6: Respostas à pergunta 2. 

 

Das respostas analisadas (Figura 7) verifica-se que o aluno A2 afirma que com a 

utilização do Geogebra é possível obter outros conhecimentos que antes não tinha 

conseguido adquirir e o aluno B2 afirma que a compreensão e visualização das funções 

se torna mais simples, ou seja reforçando a ideia do aluno A2. 

Figura 7: Resposta 2 dos alunos A2 e B2. 
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As respostas relativamente à pergunta 3 podem ser observadas pela análise de alguns 

exemplos apresentados na Figura 8 e Figura 9. A resposta do aluno A3 descreve as 

potencialidades do software dinâmico que permite a melhor compreensão do estudo 

de funções. O aluno B3 refere-se à visualização das funções e o aluno C3 reforça esta 

ideia indicando que a mesma atividade desenvolvida na sala de aulas não traria tanta 

informação para o aluno nem seria possível nestas condições. Por fim o aluno D3 

conclui que a atividade fica “mais explícita, torna-se mais dinâmica”, que no fundo é a 

grande vantagem do uso de softwares dinâmicos no estudo da geometria. 

Figura 8: Resposta 3 dos alunos A3 e B3. 

 

 

 

Figura 9: Resposta 3 dos alunos C3 e D3. 

 

 

Em relação à pergunta 4 do questionário, 35 alunos (20 TGA e 15 CCOP) fazem um 

balanço positivo das atividades realizadas com o Geogebra, enquanto os restantes 10 

alunos (5 TGA e 5 CCOP) dão outra resposta (Figura 10). 
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Figura 10: Respostas à pergunta 4. 

 

Das respostas apresentadas na Figura 11, o aluno A4 e o aluno B4 falam do software 

Geogebra. O primeiro afirma que o Geogebra é um software interessante e que gostou 

de trabalhar com ele e o segundo que a sua utilização o ajudou na sua aprendizagem. 

Por outro lado, o aluno C4 refere-se à dificuldade de utilização do Geogebra ser só 

complicada no início, como é natural em qualquer software que é utilizado pela 

primeira vez, mas diz que gosta muito deste tipo de atividades. O aluno D4 refere-se a 

que as aulas se tornam mais interativas. Por fim o aluno E4 deixa-nos a seguinte 

afirmação “Devíamos continuar com estas aulas”. 

 

Figura 11: Resposta 4 dos alunos A4, B4, C4, D4 e E4 
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Durante a realização destas atividades, foram-se recolhendo e registando informações, 

através de uma observação participante por parte do professor. As observações das 

atividades tornaram-se muito animadoras à medida que os alunos conseguiam realizar 

as atividades. O gosto e a convicção da parte dos alunos, pela aprendizagem que 

estavam a realizar, foi crescendo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo foi uma experiência bastante enriquecedora para o professor, porque 

além de ter que gerir na sala de aula os grupos de trabalho, também foi necessário 

ultrapassar todos os imprevistos que foram surgindo quando os alunos utilizaram os 

computadores e o Geogebra. Da mesma forma para os alunos, também foi uma 

experiência muito positiva, no sentido em que a introdução das TICs ajudaram a 

despertar a motivação para aprender, o interesse e o gosto pela disciplina de 

Matemática. O software Geogebra foi bem escolhido para o estudo das funções afim, 

exponencial e logarítmica, visto possuir as ferramentas necessárias para a exploração 
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destes conteúdos programáticos, e de uma forma geral os alunos gostaram de 

trabalhar com este programa. Com esta ferramenta, os alunos tiveram oportunidade 

de construir o seu próprio conhecimento de uma forma agradável e enriquecedora.  

O trabalho realizado em grupo foi muito importante, pois as diferentes experiências e 

saberes de cada elemento do grupo permitiram uma aprendizagem muito mais rica. 

Com o decorrer das atividades foi notório que cada grupo trabalhava ao seu ritmo e 

que todo o processo de aprendizagem do grupo dependia do seu nível de trabalho. 

Fazer um relatório de grupo utilizando os aplicativos e as imagens desenvolvidas no 

Geogebra foi importante, uma vez que permitiu aos alunos refletirem sobre as 

atividades desenvolvidas e retirarem as suas conclusões, o que se comprovou nos 

resultados finais das atividades. Os alunos encontravam-se bastante motivados e 

interessados quando realizaram as atividades do Geogebra, por vezes até exploraram 

técnicas que não lhes eram pedidas. Sem dúvida que as aulas com a utilização deste 

software, foram muito enriquecedoras quer para o professor, quer para os alunos. 

Com a introdução das TICs na sala de aula o papel do professor modifica-se, isto é, 

passa a desempenhar o papel de orientador, mediador, pesquisador. O professor deixa 

de ser alguém que possui e transmite o conhecimento mas aquele que colabora na 

aprendizagem do conhecimento. A utilização das TICs na aula de matemática foi uma 

mais-valia para os alunos. Sem dúvida que as tecnologias de informação e 

comunicação, mais concretamente a aplicação do Geogebra foi relevante no processo 

de motivação e aprendizagem dos alunos. Os alunos conseguiram aprender 

matemática de uma forma atrativa, como uma ferramenta que facilitou a sua 

aprendizagem. 

Os planos para o futuro vão no sentido de aplicar estas soluções e estratégias a outros 

conteúdos programáticos para que o ensino e a aprendizagem da matemática, seja 

mais estimulante para os alunos e professores. A utilização destas estratégias permite 

que as aulas se tornem mais produtivas, que os professores se sintam motivados e 

confiantes e que os alunos melhoram os seus desempenhos e resultados. Finalmente, 

o ensino da matemática, apoiado em atividades agradáveis, capazes de favorecer o 

desenvolvimento de atitudes positivas, irá conduzir a uma melhor aprendizagem e ao 

gosto pela matemática. 
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Resumo 

 
A busca de formas alternativas para uma organização do trabalho pedagógico na escola que dê 
conta da aquisição dos diferentes letramentos tem demando estudos e formação de 
professores para colocar as Tecnologias Móveis Sem Fio - TMSF a favor dos processos de 
ensino e de aprendizagem. Mas, como organizar o trabalho pedagógico na sala de aula, em 
outros espaços escolares e não escolares com a presença e uso dessas tecnologias? Como fazê-
las parceiras para potencializar os processos de ensino e de aprendizagens? Esses são alguns 
questionamentos que levaram à pesquisa, a reflexão, a busca de alternativas para fazer da 
escola um espaço contemporâneo da sociedade do conhecimento, e nesse sentido 
compreender que é preciso ir além do currículo do lápis e do papel e da necessidade da 
utilização de um web currículo no cotidiano da escola. Iniciamos com uma breve revisão dos 
estudos que apontam a premência de incluir essas tecnologias no currículo, suas contribuições 
enquanto ferramentas cognitivas e a necessidade de saber utilizá-las, enquanto parte da 
cultura contemporânea. Em seguida, apresentamos um recorte do Projeto um Computador 
por Aluno - Fase 2 - e o “Projeto UCA Formação Brasil” utilizado para a qualificação e formação 
dos professores e gestores das 10 escolas do Tocantins que participaram do Projeto. Na 
sequência apresentamos os pressupostos teóricos e as evidências de uma nova forma de 
organização do trabalho pedagógico onde a intencionalidade, a dinâmica, os limites e as 
soluções, os resultados, as interlocuções e os desdobramentos apontam a sua existência 
desencadeada a partir da conectividade e da mobilidade dos laptops educacionais do Projeto 
UCA, que sem perder o rigor, tem aberto os espaços da escola para a alegria e o 
entretenimento, evidenciando que a construção e a sistematização de conhecimentos podem 
ser realizadas de forma colaborativa, cooperativa, prazerosa e digital. 
 
Palavras-chave: Educação, currículo,  novas tecnologias, organização do trabalho pedagógico.  

 
Abstract 

 
The search for alternative ways for an organization of educational work in schools that 
accounts for the acquisition of different literacies, has sued studies and teacher training to put 
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the Wireless Mobile Technologies - WMT in favor of teaching and learning. But, how to 
organize the educational work in the classroom, other school and non school with the 
presence and use of these technologies? How to make them partners to enhance the teaching 
and learning? These are some questions that led to the research, reflection, looking for 
alternatives to make the school a contemporary of the knowledge society, and in that sense to 
understand that we must go beyond the curriculum of the pencil and paper and the need to 
use a web in the daily school curriculum. We begin with a brief review of studies that indicate 
the urgency of including these technologies in the curriculum, their contributions as cognitive 
tools and the need to learn to use them as part of contemporary culture. We then present an 
outline of a Computer per Student Project - Phase 2 - and the "Project Training Institute Brazil" 
used for the qualification and training of teachers and administrators from 10 schools who 
participated in the Tocantins Project. Following we present the theoretical and evidence of a 
new form of organization of educational work which intentionality, dynamic, limitations and 
solutions, results, dialogues and developments point to the existence triggered from the 
connectivity and mobility of laptops Educational Design Institute, without losing rigor, has 
open spaces of the school for joy and entertainment, showing that the construction and 
systematization of knowledge can be performed in a collaborative, cooperative, pleasant and 
digital. 
 
Keywords: Education, curriculum, new Technologies, pedagogical work organization. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
Fazer parte da sociedade do conhecimento, no contexto atual, é pertencer a um grupo 

social que faz das Tecnologias Móveis Sem Fio - TMSF – tablet, smartphone, netbook,  

Ipad, dentre outros artefatos tecnológicos móveis com conexão sem fio - um 

instrumento cotidiano de comunicação, informação e expressão; utiliza múltiplas 

linguagens e sabe conjugá-las para potencializar suas ideias, expressões orais, escritas 

ou hipertextuais; faz uso de aplicativos, softwares, conhecimento disponibilizado na 

rede para o seu próprio benefício e, se necessário, do outro; consegue utilizar essas 

tecnologias para sua autoformação, para trabalho; sente-se livre para ingressar ou não 

em redes sociais, comunidades virtuais com as quais se identifica, dentre outras 

considerações. Sabemos, no entanto, que para utilizá-las faz-se necessário a aquisição 

de novas competências, habilidades que na sua grande maioria não são trabalhadas na 

escola, de modo especial na educação básica.  

Neste trabalho os termos Tecnologias Móveis, Tecnologias Sem Fio são utilizados com 

os seguintes significados: Tecnologias Móveis (mobile), onde a mobilidade está 

relacionado com portabilidade, isto é, a capacidade de se levar para qualquer lugar a 

tecnologia; Tecnologias Sem Fio (Wireless) são tecnologias de informação e 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
963 

comunicação que envolve o uso de dispositivos conectados a uma rede ou a outro 

aparelho por links de comunicação sem fio (Saccol; Reinhard, 2007). 

A presença dessas tecnologias nas escolas tem provocado inúmeros questionamentos, 

desafios, reflexões dos profissionais que ali trabalham, sobre a necessidade de 

repensar a organização do trabalho pedagógico e a gestão tanto da sala de aula, como 

nos demais espaços escolares e não escolares que dê conta das demandas dos alunos 

e também dos professores, uma vez que a grande maioria deles não teve a 

oportunidade de conhecê-las e utilizá-las na sua formação acadêmica, fragilizando 

assim o exercício das funções de docente para serem contemporâneos dessa 

sociedade cada vez mais digital. 

O questionamento que fazemos é: como organizar o trabalho pedagógico na sala de 

aula, em outros espaços escolares e não escolares com a presença e uso dessas 

tecnologias? Como fazê-las parceiras para potencializar os processos de ensino e de 

aprendizagens? Estes são alguns questionamentos que nos impulsionam a pesquisa, a 

reflexão e a busca de alternativas. 

 

2. A PRESENÇA DAS TMSF NA ESCOLA: ESPAÇO PARA RESSIGNIFICAÇÃO DAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  
As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, de 13 de julho de 

2010, prevê o uso pedagógico das Tecnologias Digitais da Informação Comunicação - 

TDIC, consequentemente, das Tecnologias Móveis Sem Fio - TMSF e sua inserção no 

currículo. Ações políticas que buscam assegurar a presença das tecnologias digitais no 

currículo, abrindo espaços para a concepção de rede, e de mobilidade; essenciais para 

se compreender a configuração do currículo da cultura digital; e, ao mesmo tempo, 

aponta a premência da ressignificação das práticas pedagógicas realizadas pelos 

professores em salas de aula.  

Segundo Valente (2007), é necessário que o sujeito saiba utilizar as tecnologias digitais 

uma vez que já fazem parte da nossa cultura e estão presentes no nosso cotidiano. 

Argumenta que, da mesma forma que adquirimos a tecnologia da escrita, é preciso, 

também, adquirir as tecnologias digitais, tendo em vista que elas possibilitarão a 

criação de novas formas de expressão e comunicação, como, por exemplo: a criação e 

uso de imagens, sons, animação e a combinação dessas modalidades. Ressalta que, 
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para utilizá-las, é necessário desenvolver diferentes habilidades que permitirão a 

aquisição de diferentes tipos de letramentos, como: digital (uso das tecnologias 

digitais), visual (uso das imagens), sonoro (uso de sons), informacional (busca crítica da 

informação). Esses letramentos precisam ser trabalhados no campo educacional, para 

que educadores e alunos possam se familiarizar com os novos recursos digitais e, 

assim, informar-se, comunicar-se e expressar-se usando as novas modalidades de 

comunicação, como: processador de texto, internet, web, e-mail, bate-papo, lista de 

discussão, hipertexto, blog, vídeo blog. Ele sinaliza que a aquisição dessas habilidades 

está associada a conhecimentos, e que habilidades/ conhecimentos vão sendo 

adquiridos pelo sujeito na proporção em que ele vai se apropriando das tecnologias 

digitais até atingir o “letramento”.  

De acordo com Almeida e Valente (2011) os estudos de Weston e Bain (2010) 

propõem que as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC não “sejam 

vistas como ferramentas tecnológicas, mas como ferramentas cognitivas, capazes de 

expandir a capacidade intelectual de seus usuários” (p.71). No caso da escola, que elas 

sejam utilizadas para potencializar os processos de ensino e de aprendizagem junto 

aos alunos, na perspectiva de uma inovação educacional que abrangeria aspectos 

didáticos, pedagógicos, como por exemplo, uma proposta de uma educação baseada 

em problemas, trabalho com temas geradores ou projetos. Ao trabalhar com projetos 

a escola criaria situações concretas e oportunidades para o aluno colocar 

conhecimentos em uso e  não “ser ensinado sobre conteúdos”, permitindo-lhe tornar 

significativo o conceito que está sendo trabalhado.  

Os autores apontam que nesse contexto as TDIC podem ser utilizadas enquanto 

ferramentas cognitivas, auxiliando tanto o professor quanto o aluno. Em relação ao 

aluno, elas podem: ajudar na busca de informações; na elaboração dos cálculos que o 

aluno precisa; facilitar de forma eficiente a comunicação, a troca de ideias entre os 

colegas e com o especialista; auxiliar no processo de representação e explicitação do 

raciocínio, dos conceitos, estratégias que estão sendo utilizadas. E nesse sentido elas 

executam “este “raciocínio” na proporção que apresentam o resultado do que foi 

solicitado à máquina em termos da representação e explicitação das ações que o aluno 

define como parte do processo de resolver um problema ou um projeto” (Valente, 

2002b, p.73), e que ao apresentar os resultados, isto favoreceria a reflexão 
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possibilitando ao aluno confrontar os resultados com suas ideias originais, caso os 

resultados obtidos não sejam os esperados, é possível alterar a representação das 

ideias, depurando-as.  

Em relação ao professor as TDIC, consequentemente as TMDF, podem auxiliar no seu 

trabalho, no sentido de uma certificação ou realinhamento do projeto do aluno, ou 

seja, ao ver os resultados expressos pelas máquinas o aluno “observar quais aspectos 

da resolução do problema ou do projeto foram realizadas corretamente e o que ainda 

necessita ser melhorado” (Almeida; Valente, 2011. p.74). Deixa claro que a intervenção 

do professor é fundamental nos momentos em que o aluno não consegue avançar, ou 

nos momentos que precisa ser desafiado “a procurar novas situações e, assim, ter 

chance de dar saltos de qualidade no seu trabalho” (Almeida; Valente, 2011. p.74). 

Ainda segundo esses autores implantar as TDIC nas escolas é um processo muito maior 

que simplesmente prover acesso à tecnologia e automatizar práticas educacionais. Elas 

precisam “estar inseridas, integradas aos processos educacionais, agregando valor à 

atividade que o aluno ou o professor realiza” (Almeida; Valente, 2011. p.74).  

 

3. PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO- FASE 2 
Em 2010 o Projeto um Computador por Aluno  - iniciou sua fase II, denominada Piloto 

com a participação de 300 escolas públicas no país, sendo 10 escolas em cada estado 

da federação e quatro municípios nos quais todas as escolas receberam laptops com 

características especiais de hardware e software para uso em educação, denominado 

de laptop educacional que permite a portabilidade, interoperabilidade, acessibilidade, 

conectividade, imersão e mobilidade e utiliza o sistema operacional Linux. Eles foram 

distribuídos na proporção de um computador para cada aluno, isto é, um por um (um 

computador por aluno).   

Para a qualificação dos professores e gestores nas escolas contempladas com o projeto 

utilizou-se o “Projeto UCA Formação Brasil” que dentre seus objetivos busca “criar e 

socializar novas formas de utilização das tecnologias digitais nas escolas públicas 

brasileiras para ampliar o processo de inclusão digital escolar e promover o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação” (Brasil, 2009, p. 01).  

No estado do Tocantins o processo de formação foi desenvolvido a partir de uma rede 

formada por professores pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de São 
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Paulo – PUC/SP, que compõe a IES Global, por professores formadores da 

Universidade Federal do Tocantins que é a IES Local em parceria com professores 

formadores e tutores das Secretarias de Educação Estadual e Municipais.  

Para a implantação e implementação do processo de formação a equipe utilizou de 

várias estratégias para a realização das ações, tais como: Criação da coordenação do 

UCA na escola; criação do aluno monitor; Formação em rede, articulando as instâncias: 

IES local, IES GLOBAL, SEDUC E ESCOLA.  Reuniões virtuais via Skype; Criação da 

Comunidade de Gestão da Formação no ambiente virtual e-proinfo, numa perspectiva 

colaborativa de discussão; Encontros presenciais; Seminários regionais e o I 

SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA UCA TOCANTINS: práticas pedagógicas com uso do 

laptop educacional, Palmas – TO, com a participação dos cursistas das 10 escolas 

contempladas; definimos como meta a elaboração de pôsteres/artigos para 

socialização dos resultados das práticas com uso do laptop na escola.  O processo de 

formação qualificou 212 profissionais da educação entre professores, gestores e 

especialistas em educação. 

 

4. ESPAÇOS ESCOLARES E NÃO ESCOLARES MEDIADOS PELAS TMSF: UMA NOVA 
FORMA DE ORGANIZAR O TRABALHO PEDAGÓGICO 
 
O trabalho pedagógico, num sentido amplo, é entendido como trabalho efetivo 

desenvolvido por todos os profissionais que atuam na escola, como as ideias e as ações 

que permeiam o Projeto Político Pedagógico – PPP; e, no sentido mais restrito, é 

aquele desenvolvido pelo professor com seus alunos no interior da sala de aula (Villas 

Boas, 2004; Freitas, 1995). É preciso compreender que esses dois trabalhos fazem 

parte de um todo e que as implicações de um podem afetar o outro.   

Buscando alternativas para fazer da sala de aula, dos espaços escolares e não 

escolares, os espaços com múltiplas zonas de desenvolvimento proximal (Vigotsky, 

1984) para alunos, os professores e gestores participantes do Projeto UCA, tendo 

proposta de formação o documento “Formação Brasil” e participantes da “ação 3” 

dessa proposta que é o Curso de “Formação da Escola”, que objetiva preparar a equipe 

de professores e gestores das escolas para o uso pedagógico inovador das tecnologias 

digitais, na perspectiva de estruturar redes de cooperação e para isso utilizam em sua 

grande maioria uma forma diferente de organização do trabalho pedagógico. 
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Essa forma está presente em algumas salas de aula, nos projetos desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, onde a construção do conhecimento mediado pelas tecnologias se 

faz em processos expressivos a partir da interação entre pares e entre alunos e 

professores mediados pelas tecnologias móveis, aqui representadas pelos laptops 

educacionais. Os professores, ao planejarem suas ações (aulas, projetos, atividades 

curriculares) a serem desenvolvidas com os alunos levam em conta: a 

intencionalidade, a dinâmica, os limites e soluções, os resultados, as interlocuções e os 

desdobramentos (Borges; França, 2011).  

O conceito de intencionalidade vem sendo discutido por vários filósofos e educadores 

com abordagens diferentes, porém, elas convergem quando vinculam a 

intencionalidade à consciência. Husserl (1859/ 1938) considerado o pai da 

fenomenologia, apresenta a intencionalidade, como um ato intencional que está 

relacionado a nossa consciência, onde tudo que existe está na relação entre os objetos 

e a consciência do sujeito. “A consciência é sempre a consciência de alguma coisa e o 

objeto é sempre para uma consciência. Sem essa relação consciência - objeto não 

haveria nem consciência nem objeto” (Silva, 2009. p. 48). 

Segundo Freire (2002, p. 171) “toda consciência é sempre consciência de algo, a que se 

intenciona”, nesse sentido a intencionalidade, também estaria ligada a consciência ao 

processo de conscientização. Considera que o homem é um ser de relações, “o homem 

está no mundo e com o mundo” (Freire, 1979, p. 30). Aponta como características 

desta relação a reflexão sobre esse mesmo ato, onde existe uma reflexão do homem 

frente à realidade. E que ao compreendê-la seria capaz de levantar hipóteses e buscar 

soluções para transformá-la.  

Quando buscamos a intencionalidade, enquanto um processo consciente que permeia 

as práticas pedagógicas, na organização do trabalho docente e discente há  teóricos 

que apontam a intencionalidade pedagógica como uma forma de organizar a aula de 

maneira consciente, planejada, criativa e capaz de produzir um efeito positivo na 

aprendizagem do aluno a “intencionalidade pedagógica como sendo toda a ação 

consciente, planejada e executada pelo professo/ educador, acomodada dentro do 

cenário pedagógico, determinado como espaço relacional dos que ensinam e dos que 

aprendem”, afirma que ao organizar o trabalho pedagógico, o professor o faz 

conscientemente (Negri, 2010).  
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No desenvolvimento das práticas pedagógicas, com o uso das TMSF vamos encontrar a 

intencionalidade alicerçada nos conceitos que ligam a intencionalidade à consciência, 

ao nível de conscientização do professor e do aluno. Em relação ao professor podemos 

citar a consciência dele no que se refere aos objetos de seu trabalho, à sua função de 

educador, aos saberes docentes (Freire, 2003), aos saberes das disciplinas, 

curriculares, profissionais e da experiência (Tardif, 2002), às competências e 

habilidades que ele deve trabalhar com seus alunos, para que eles possam ir além do 

currículo prescrito, e que alicerçados no conhecimento possam compreender o seu 

contexto, refletir sua realidade, estabelecer relações, e sentirem-se capazes de buscar 

o novo, de propor mudanças, de construir, desconstruir, reconstruir verdades, ainda 

que provisórias. (Almeida; Valente, 2011).  Em relação ao aluno a coautoria do 

trabalho a ser realizado, o movimento da teoria a prática e vice-versa, o desafio, a 

motivação para novas descobertas, o desenvolvimento de atitudes pró-ativas a favor 

do próprio processo de aprendizagem. 

Nesta perspectiva, a intencionalidade se configura como um conjunto de intenções, 

conscientemente pensadas pelo professor ao planejar os conteúdos da disciplina. 

Intenções que ao serem discutidas, acordadas com os alunos vão se materializando em 

ações, propostas para serem desenvolvidas num determinado período de tempo 

(hora/ aula, projetos, seminários, oficinas etc.), onde o professor e alunos, num 

processo de coautoria, definem as ações a serem desenvolvidas pelos alunos, para que 

eles partam rumo à construção, aquisição de novos conhecimentos. A intencionalidade 

também estaria ligada ao emocional, à capacidade de comunicação, de mobilização do 

professor para se envolver e promover o envolvimento dos alunos no trabalho. 

Dinâmica é uma forma planejada para colocar em prática o que foi coletivamente 

acordado pelo grupo (professor e alunos). Ela vem na perspectiva da organização do 

grupo (número de participantes, uso dos recursos multimídias, do apoio técnico-

pedagógico e de infraestrutura) para desenvolver o trabalho. Está ligada à capacidade 

de o professor gerar um ambiente construcionista de aprendizagens que tenha por 

base o diálogo (Valente, 2002), em que o professor, numa perspectiva crítica e curiosa 

(Freire, 1997), faz perguntas para descobrir os níveis iniciais de compreensão dos 

alunos, buscando encorajá-los a levantar suas próprias questões, resolver os 

problemas postos. Ainda, ao preparo das atividades, dos endereços virtuais, dos sites, 
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dos bancos de dados, dos níveis de apropriação das tecnologias, da organização dos 

tempos e dos espaços, da potencionalização das zonas de desenvolvimento proximal 

(Vigotsky, 1984) do nível de exigência da atividade, da navegação na rede, do 

conhecimento das ferramentas digitais e das intenções das atividades. 

Limites e soluções são dificuldades, entraves que surgem no decorrer do processo de 

desenvolvimento do conteúdo do projeto. São vistos não como um fim, que encerra 

uma etapa, mas como um ponto de partida. Os limites são analisados na perspectiva 

das soluções não só para resolver o problema, mas também para superá-los na busca 

de novas possibilidades. As soluções são encontradas individualmente ou no coletivo 

do grupo, seja para resolver problemas técnicos, metodológicos ou de infraestrutura. 

Resultados são feitos, conclusões parciais ou finais do processo de desenvolvimento e 

sistematização dos conteúdos abordados. São processos que se compõem a partir do 

empenho individual e/ ou com a participação dos pares, do professor ou de outro mais 

capaz (Vigotsky, 1984). Os resultados podem ser expressos em várias linguagens, de 

diferentes modos e em distintos lugares. Há uma flexibilização que exige mais do 

professor nas formas diversas de avaliar. 

O resultado não é visto enquanto um dado final, mas um novo ponto de partida para a 

construção de novos conhecimentos, um ponto que se abre a múltiplos vértices, 

possibilitando aos alunos e ao professor novas conexões, novos nós numa rede que se 

forma, novas espirais de aprendizagens que seguem rumo a novas voltas (Valente, 

2002), implicando, dessa forma, processos permanentes de autoavaliação e avaliação 

formativa. 

Interlocução significa os vários níveis de comunicação realizados entre os sujeitos 

envolvidos no trabalho,  no âmbito das várias disciplinas do currículo escolar e/ ou 

áreas de conhecimento. Interlocuções que se materializam em ações, projetos que são 

desenvolvidas de forma inter e transdisciplinares.  

Desdobramento é aquilo que não estava previsto, que emergiu (Morin, 1998) no 

decorrer do trabalho. Ele pode ocorrer durante ou ao final do trabalho realizado. É 

preciso estar atento aos vínculos estabelecidos pelo aluno que podem ser 

potencializados. O desdobramento pode gerar outras ações/ projetos que não 

estavam previstos, mas que emergiram pela manifestação de interesses, descobertas, 

produções dos alunos e dos professores.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
970 

A partir das práticas pedagógicas com o uso do laptop educacional do Projeto UCA 

realizadas pelos professores que participara como cursistas do “Projeto UCA Formação 

Brasil – Curso Formação da Escola” - 2010/ 2011 - TO, identificamos nos trabalhos 

realizados e apresentados pelos professores elementos que ilustram essa forma nova 

de organização do trabalho pedagógico em espaços escolares e não escolares. Os 

dados foram extraídos das apresentações realizadas pelas escolas durante o I 

Seminário Estadual Programa UCA Tocantins: práticas pedagógicas com uso do laptop 

educacional, no qual foram apresentados 52 trabalhos em formato de pôsteres que 

representam as experiências de sucesso desenvolvidas nas escolas com o uso do 

laptop educacional. A figura abaixo é um dos pôsteres apresentado pelos professores 

da Escola Estadual Joca Costa do município de Dianópolis no estado do Tocantins – 

Brasil, no Iº Seminário Estadual Programa Um Computador por Aluno – UCA  

Tocantins: práticas pedagógicas com uso do laptop educacional e ilustra como os 

professores têm organizado o trabalho para desenvolver os conteúdos curriculares.  
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Figura 1: Pôster – Degradação do meio ambiente: destino do lixo em Dianópolis 

 

Fonte: I Seminário Estadual Programa UCA Tocantins: práticas pedagógicas com uso do 
laptop educacional 

 

Numa análise do trabalho apresentado “Degradação do meio ambiente: destino do 

lixo de Dianópolis” podemos pontuar que: trata-se de um projeto, interdisciplinar, 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
972 

realizado na escola com a participação de vários professores e  alunos, desenvolvido 

num determinado período de tempo, com ampliação e diversificação dos tempos e 

espaços curriculares, conjuga momentos realizados em espaços escolares e não 

escolares, explora novos letramentos imagéticos, sonoro, visual, informacional 

(Valente, 2007) e valoriza o trabalho em equipe.   

A Intencionalidade “compreende a importância da preservação do meio ambiente, 

contribuindo com a mudança de postura diante da nossa realidade” vai além do 

cumprimento do currículo prescrito, os alunos partem para o desvelamento da 

realidade, buscando compreendê-la para atuar, transformando-a (Freire, 2002). Um 

trabalho que se efetiva a partir do processo de conscientização do professor, dos 

alunos e da comunidade escolar “rejeitando a concepção de conhecimento que toma a 

realidade como algo estável, pronto e acabado” (Brasil, 2010. p. 5). O conhecimento é 

trabalhado visando uma mudança de comportamento que beneficia não só o 

indivíduo, mas também o seu grupo social.   

A Dinâmica aponta as estratégias utilizadas para viabilizar a execução do projeto. Do 

contexto local os alunos partem para o mundo globalizado realizando novas leituras 

numa linguagem hipermidiática possibilitada pela navegação na rede.  

Foi realizado um levantamento da vivência dos alunos sobre o 

armazenamento do lixo em suas casas e qual o destino dado a 

ele. Sequencialmente pesquisaram na internet o tema 

trabalhado, observando as causas e consequências prejudiciais 

com o mau uso, bem como a sua relação com o agravante 

efeito estufa. Realizou – se palestras com o intuito de reforçar o 

conteúdo e sensibilizar a comunidade escolar a desenvolver 

boas atitudes com relação ao meio ambiente. (Pôster – 

Degradação do meio ambiente: destino do lixo em Dianópolis, 

2011) 

 

A Interlocução é realizada com outros conteúdos do currículo, num trabalho 

interdisciplinar.  

O trabalho permitiu uma interlocução com os conteúdos das 

seguintes disciplinas: Ciências - Coleta seletiva do lixo; 
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Português - Leitura e interpretação de texto, Geografia - 

Degradação do meio ambiente; Matemática - Situação 

problema envolvendo as quatro operações; Artes - Produção 

teatral, confecção de materiais recicláveis (Pôster – Degradação 

do meio ambiente: destino do lixo em Dianópolis, 2011) 

 

Os Resultados são apresentados como positivos evidenciando uma mudança de 

comportamento no campo pessoal e no campo coletivo. “Diante do trabalho realizado 

percebeu-se que os alunos demonstraram atitudes de preservar o meio ambiente, 

realizando coleta seletiva de lixo no espaço do seu convívio e alertando as pessoas 

quanto a esse cuidado”. Fica evidente o uso do conhecimento, num exercício que vai 

da teoria à prática e vice-versa. 

Desdobramentos. Aqui não fica muito claro o que foi feito com os filmes que os alunos 

realizaram.  

Os alunos realizaram uma filmagem pelos arredores da escola, 

observando a postura dos moradores em jogar lixo nas ruas, sabendo 

que existe um lugar apropriado para isso. Foi visitado o lixão da 

cidade e nesse momento foi feita uma entrevista com os funcionários 

da empresa que faz a coleta do lixo, que explicaram para a turma 

como acontece o tratamento do lixo recolhido e o seu destino 

(Pôster – Degradação do meio ambiente: destino do lixo em 

Dianópolis, 2011) 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A busca de formas alternativas para a organização do trabalho pedagógico na escola 

que dê conta da aquisição dos diferentes letramentos (Valente, 2007) tem demando 

estudos e formação dos professores para colocar as tecnologias digitais a favor dos 

processos de ensino e de aprendizagem, promover a inclusão digital de alunos e 

professores e a reconstrução do currículo na prática social entre alunos e professores 

com a integração das tecnologias (Almeida; Valente, 2011) É preciso privilegiar 

processos de formação que permitam o movimento teoria à prática e vice-versa, 

levando o professor a perder o medo da ousadia, a olhar para suas próprias práticas, 
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desconstruí-las e construí-las a favor dos alunos, pois é preciso compreender a 

necessidade de ir além do currículo do lápis e do papel (Almeida e Valente, 2011) 

utilizado para representar e explicitar os conhecimentos dos alunos e, nesse sentido, 

fazer das TMSF parceiras para construção da educação desse tempo, utilizá-las  para a 

criação de espaços escolares integrados com a sociedade digital. Se não podemos 

negá-las nem negligenciá-las é preciso delas nos apropriarmos (Borges, 2009) para 

fazer os espaços escolares contemporâneos dessa sociedade cada vez mais digital e 

sem perder o rigor (FREIRE, 1997), fazer dos espaços da escola espaços para a alegria e 

o entretenimento, evidenciando que a construção e a sistematização de 

conhecimentos possam ser realizadas de forma colaborativa, cooperativa e prazerosa. 
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Resumo 

 
O Ensino a distância é um processo mediado por tecnologias que favorece a formação de 
pessoas e insere novos paradigmas no processo ensino-aprendizagem. A metodologia a 
distância tem modificado a relação entre aluno e professor e passou a compor a grade 
curricular de muitas Instituições de Ensino Superior do Brasil em 1996, Lei nº 9.394. Diante de 
tal cenário, o objetivo deste trabalho é identificar, por meio da atuação dos docentes, os 
fatores que estimulam ou inibem a participação dos discentes em disciplinas ministradas com 
auxílio de recursos tecnológicos. Os parâmetros para identificar tais fatores são as políticas 
institucionais, incluindo as Tecnologias de Informação e Comunicação e a cultura. O Método, 
delineamento, os procedimentos e instrumentos para realização da pesquisa estão sendo 
desenvolvidos a partir da abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando, como instrumento: 
entrevista, grupo focal e questionário baseado na escala Likert. Após a análise dos resultados 
desta coleta de dados, será concluído o estudo, incluindo análise de limitações, implicações e 
relevância dos dados encontrados.  

Palavras-chave: Ensino a distância, Tecnologia da Informação e Comunicação, ensino, 
aprendizagem. 

Abstract 

The Distance learning is a process mediated by technologies that promotes the formation of 
people and places new paradigms in teaching-learning process. The methodology distance has 
changed the relationship between student and teacher, composing the curriculum of many 
Higher Education Institutions of Brazil, Law No. 9.394. Faced with this scenario, the objective 
of this work is to identify, through the work of teachers, the factors that stimulate or inhibit 
the participation of students in courses taught with the aid of technological resources. The 
parameters to identify such factors are institutional policies, including Information Technology 
and Communication  and culture. The method, design, procedures and tools for the research 
are being developed from the qualitative and quantitative approach, using as an instrument: 
the interview, focus group and questionnaire, the latter being based on the Likert scale. After 
analyzing the results of this data collection, the study will be completed, including analysis 
limitations, implications and relevance of the data found. 

Keywords: Distance learning, Information Technology and Communication, education, 
learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Vêm aí tabuletas coloridas, lousas eletrônicas, associadas a vídeos e jogos interativos, 

que fascinam o espírito dos nossos jovens.” (Niskier, 2012, p.25) 

As formas de ensino vêm se diferenciando. O mundo está em uma época globalizada, 

ou seja, podem-se arquitetar diversos cenários ao mesmo tempo, imaginar como é 

possível criar pessoas estratégicas com base na diversidade linguística e nos diferentes 

estilos de educação e observar as consequências dessa criação, uma vez que o 

indivíduo participa e é participado pelos desenhos sociais (Schnitman, 1996). 

Docentes de um Centro Universitário de Brasília, capital do Brasil, buscam diferenciar 

seu processo educativo e adequar seus discentes às necessidades do mercado de 

trabalho, utilizando o Ensino a distância (EAD) por meio das Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC). Em abril de 2012, foi realizada pesquisa em sala de aula com 

alunos que cursavam o 1º semestre do curso de Gestão Pública neste Centro 

Universitário, cuja disciplina era Comportamento Humano nas Organizações. O 

objetivo foi observar o clima organizacional dessa instituição com o auxílio de um 

questionário, com 7 perguntas, aplicado para alunos que não cursavam a disciplina. 

Obteve-se: 

 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Figura 3 

 

Figura 4 
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Figura 5 

 

Figura 6 

 

 
Figura 7 

 

  

2. JUSTIFICATIVA 

A relevância deste projeto em andamento reside na investigação da consistência do 

processo ensino-aprendizagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES) com os 

pressupostos recomendados pela aderência à investigação, pela literatura correlata e 

pelos desvios elencados ao longo do processo. Assim, o estudo contribuirá 

aperfeiçoamento das práticas de EAD da IES, favorecendo o processo de 

aprendizagem, formação e desenvolvimento profissional. E também, por tratar-se de 

pesquisa obediente a métodos aplicáveis à investigação científica, os achados do 

estudo poderão contribuir fecundamente para a literatura sobre a temática, 

acrescentando eventual peculiaridade ou refutando determinado aspecto. 

3. PROBLEMA E OBJETIVOS  

As IES têm ofertado alternativas em processos de aprendizagem, formação e 

desenvolvimento profissional. No entanto, após análise dos resultados da pesquisa 

realizada em 2011, não se tem certeza quanto à receptividade e prática pelos 
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discentes de novas tecnologias nesses processos. Tendo em vista essa incerteza, o 

objetivo geral da pesquisa será responder à seguinte questão:  

Quais são os fatores, através da atuação dos docentes, que estimulam ou inibem a 

participação dos alunos em disciplinas lecionadas por processos mediados por 

tecnologias? 

Para isso, é considerado os seguintes objetivos específicos: 

 Levantar características das metodologias utilizadas pela IES estudada; 

 Comparar as características das TIC utilizadas pela instituição estudada 
com as recomendadas para o processo de aprendizagem, formação e 
desenvolvimento profissional; 

 Avaliar como a cultura influência na receptividade ao processo de 
ensino utilizando a metodologia de EAD; 

 Levantar os pontos fortes e fracos das TIC da Instituição, sob a 
perspectiva dos alunos e dos professores.  

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1  Qualificação Pessoal 

Ao comentar sobre um momento em que Louis Ross, Chief Executive Officer (CEO) da 

Ford Motor Company, compartilha com um grupo de estudantes de engenharia que o 

prazo de validade do diploma universitário é menor do que dois anos, Meister (1999) 

sugere que as informações têm prazo de validade.  

Segundo (Lara, 2004), para que o conhecimento não se torne obsoleto diante das 

mudanças globais e tenha valor agregado, é necessário buscar renovação periódica de 

informações, o que trará vantagem competitiva em uma economia em que somente a 

incerteza é a certeza. 

Essa renovação do conhecimento permite o desenvolvimento do indivíduo, e 

consequentemente sua sustentabilidade e posicionamento no mercado de trabalho. 

Uma das formas para o desenvolvimento do ser humano é o aprendizado pelo EAD. 

Assim, o estudo deve ser um procedimento adotado continuamente, considerando 

essa essencialidade de renovação.  

 

4.2 Ensino a distância 
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A expressão Educação a distância não tem boa acolhida. No meio acadêmica entende-

se que o termo adequado é Ensino a distância, pois educar é um processo mais amplo 

que ensinar. Educação é o processo de desenvolvimento do ser humano pela 

construção de conhecimento e de valores e princípios que o rodeiam e tem por 

objetivo desenvolver e formar indivíduos e suas gerações (Eboli, 2004). Por outro lado, 

o ensino é a transmissão de um conhecimento sem valor agregado. Portanto, o EAD é 

o método de transmitir informações e tem como missão fomentar o aprendizado e o 

desenvolvimento contínuo das competências das pessoas para o alcance de resultados 

sustentáveis. 

Para alcançar a sustentabilidade, as pessoas necessitam de oportunidades de 

aprendizado e aumento das aptidões para o ensino em novas áreas de conhecimento e 

diminuição dos custos em recursos educacionais (Moore, 2007). Assim, visando a 

construção de conhecimento e concomitantemente com a longa jornada diária de 

atividades, o ser humano tem adotado o EAD.  

Essa modalidade de ensino utiliza recursos tecnológicos como mediador entre aluno e 

instrutor, uma vez que esses estão separados físico e temporalmente, facilitando assim 

a transmissão do conhecimento e favorecendo a diversidade na apresentação dos 

conteúdos a serem ministrados.  

Tecnologia significa estudo da arte e ofício. Informação é o conjunto de dados que 

proporciona o conhecimento. Comunicação é a transmissão de informação e o 

entendimento dessa. Após conhecer esses conceitos, é possível relacioná-los e 

entender o significado de TIC, conjunto de recursos para que a informação seja 

transmitida.  

Nas últimas décadas, a TIC tem proporcionado à sociedade novos métodos de 

comunicação, como telefone celular (Moran, 1995) que permite mensagens 

instantâneas, videoconferência e acesso as redes sociais. Devido a essa constante 

troca de informações, “as tecnologias de informação e comunicação, os mundos 

virtuais, a simultaneidade e instantaneidade estão mudando o modo do homem 

pensar e se relacionar.” (Mundim & Ricardo, 2004, p.65).  

Mesmo com o suporte da TIC, o EAD tem um sério obstáculo: conseguir transmitir 

todas as informações necessárias e ter êxito na compreensão dessas (Moore, 2007). 

No processo de EAD pode haver falhas diversas como despreparo do professor, 
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expectativas erradas dos alunos, recursos tecnológicos equivocados e falta de 

habilidade para usar as tecnologias. Assim, para Moore (2007), é fundamental ao EAD 

ser atraente, não ser cansativo, ser objetivo, englobar o máximo de pessoas, ter 

tecnologia acessível e possuir linguagem fácil. 

4.3 Cultura e Motivação 

O uso do EAD tem sido constantemente escolhido para a formação do indivíduo. Essa 

frequência se dá devido a inserção do EAD a cultura, principalmente das grandes 

cidades. Para essa constância é preciso entender que cultura é “aquilo que caracteriza 

a existência social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma 

sociedade”(Santos, 1994, p.24). Essa característica é composta pelos valores, hábitos e 

crenças particulares das pessoas. Assim, a forma de agir das pessoas cria a cultura e a 

cultura cria a forma de agir das pessoas. Schnitman (1996, p.17) ratifica essa interação 

quando comenta que “somos participantes e participados pelos desenhos sociais.”. 

Sendo assim, até que ponto a cultura é a responsável pela formação dos indivíduos? O 

antropólogo Laraia (2009) acredita que o comportamento do indivíduo depende de um 

aprendizado originado da própria cultura. É ela quem ajuda a formar o indivíduo, suas 

necessidades e desejos, ou seja, sua motivação. 

Motivação é a causa, fato e necessidade que influencia a conduta do indivíduo e o que 

o leva a agir. É “a orientação dinâmica e contínua que regula o funcionamento, 

igualmente contínuo, do indivíduo em interação com o meio” (Alves Filho & Araújo, 

2001, p.29). Pode-se considerar a motivação como um ciclo que tem início em algum 

estímulo interno ou externo que gera uma necessidade ou desejo. E então, devido a 

essa motivação, há uma ação em sequência, tendo como resultado dessa ação a 

satisfação ou a insatisfação. A teoria de Maslow diz que uma necessidade não 

satisfeita é motivador do comportamento. Assim, caso haja satisfação ao final do 

processo, o ciclo é interrompido; caso haja insatisfação, é possível iniciar o ciclo 

novamente a partir do desejo e da necessidade.  

A motivação para se tornar um profissional mais capacitado tem se mostrado latente 

(como aspecto cultural) nas grandes cidades. Assim, o aprendizado e o 

desenvolvimento são uma necessidade constante do indivíduo que deseja se manter 

sustentável no mercado de trabalho. 
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5. METODOLOGIA 

O método adotado é o qualitativo-quantitativo, pois os métodos se complementam. 

Qualitativo para observar a profundidade e complexidade do problema determinado e 

a particularidade dos comportamentos individuais (Richardson, 1999). Quantitativo 

porque se apoia em dados coletados em pesquisa para comparação e em análise 

estatística do que foi coletado (Marconi & Lakatos, 2011). Os instrumentos utilizados 

são questionários, entrevistas e grupo focal. 

5.1 Contexto Organizacional 

A IES estudada é um Centro Universitário localizado em Brasília, cuja sede se encontra 

em São Paulo. Possui aproximadamente 6.000 alunos, sendo sua maioria integrantes 

dos cursos de Administração, Direito, Contabilidade, Biologia, Engenharia e 

Enfermagem. Tais cursos estão divididos em quatro grandes áreas, Ciências Sociais, 

Exatas, Humanas e Saúde. 

5.2 Participantes 

Uma vez que a população é o conjunto de elementos que possuem as características 

que serão objetos de estudo (Vergara, 2005) e visando observar a IES de forma bem 

abrangente em relação aos participantes, a população da pesquisa são alunos 

matriculados em disciplinas com a metodologia a distância e alguns professores da 

instituição. Há diferenciação na participação de alunos e professores de acordo com o 

instrumento a ser utilizado: 

 Entrevista com um professor de cada área (administração, biologia, direito e 
egenharia); 

 Grupo focal com 6 integrantes que compõem os cursos das Ciências Sociais, Exatas, 
Humanas e Saúde; 

 Questionário com 89 participantes, conforme processo aleatório para população 
finita, nível de confiança de 95 %, equivalente à variação de dois desvios-padrão em 
relação à média da distribuição normal, erro de estimação de 5% e proporção de 50% 
da característica pesquisada na população. 

Fórmula 1 – Fórmula utilizada para cálculo do tamanho da amostra: 

 

Onde:  
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2 n = tamanho da amostra; 

3 N = tamanho da população = 2.000; 

4 z = nível de confiança = 1,96; 

5 p = proporção da característica pesquisada, calculada em porcentagem = 50%; 

6 q = 100% – p = 50%; 

7 e =  erro de estimação permitido, em porcentagem = 5%. 

Fórmula 2 – Fórmula com cálculo do tamanho da amostra: 

 

5.3 Instrumentos e Materiais utilizados 

A pesquisa é dividida em três momentos. 

O primeiro momento refere-se à entrevista com professores para conhecer sua visão 

sobre o EAD. A entrevista é estruturada com 12 perguntas e dura aproximadamente 10 

minutos. 

O segundo momento visa a aplicação de questionário com 12 questões para verificar o 

ponto de vista dos alunos sobre o EAD e as TIC utilizadas na instituição. O questionário 

é construído com base na escala de Likert, que requer que o respondente manifeste 

seu grau de concordância ou discordância em relação a afirmações apresentadas 

(Aaker, 2001), em cinco níveis: 

 Respondente discorda plenamente da afirmativa; 

 Respondente tende a discordar ou discorda 
parcialmente; 

 Respondente não discorda nem concorda ou não tem 
opinião sobre a afirmativa; 

 Respondente tende a concordar ou concorda 
parcialmente; 

 Respondente concorda plenamente com a afirmativa. 

Antes da aplicação do questionário, foi realizado o pré-teste para analisar a facilidade 

e variedade nas interpretações das questões, a estrutura e o linguajar usados e a 

ortografia, pois conforme Marcone e Lakatos (2011) é importante fidedignidade, 

validade e operatividade.  
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O terceiro momento diz respeito à realização de grupo focal com alunos. O 

instrumento utilizado é um roteiro com temas que serve como norte da discussão para 

que o grupo tenha oportunidade de dialogar sobre um tema específico, no caso, os 

fatores que influenciam a participação desses nas disciplinas que utilizam tecnologia 

como mediação. Nesse momento, é utilizada uma máquina fotográfica para gravar a 

discussão e permitir que o pesquisador transcreva na íntegra as falas de cada 

participante e posteriormente as analise. 

5.4 Procedimentos para coleta de dados 

No primeiro momento, os participantes são escolhidos aleatoriamente buscando 

convidar um professor de cada área, Ciências Sociais, Exatas, Humanas e Saúde. No 

início da entrevista, é informado o objetivo da pesquisa. As perguntas são feitas 

seguindo o roteiro estruturado para atender o tempo previsto de 10 minutos. Após a 

gravação, os dados são transcritos para análise. 

Já no segundo momento, os questionários são aplicados para diferentes cursos. No 

momento da aplicação, é informado para os alunos o motivo da pesquisa. É pedido 

que marquem as questões de acordo com a opinião de cada um, desde “discordo 

totalmente” a “concordo totalmente”. Após a aplicação, os dados são inseridos no 

Microsoft Office Excel para compilação e geração de gráficos e porcentagens. 

No terceiro momento, os alunos são escolhidos aleatoriamente. Antes de iniciar o 

grupo focal, é distribuído para assinatura dos participantes um termo de 

consentimento para gravação do grupo focal, e de sigilo para manter o anonimato e 

fomentar a liberdade de comunicação. Inicia-se a discussão perguntando o curso e o 

semestre de cada aluno e posteriormente sobre os pontos comentados sobre EAD e 

TIC abordados nas entrevistas e questionários. 

5.5 Procedimentos de Análise 

Para fins de análise, os dados dos métodos qualitativos gravados nas sessões das 

entrevistas são transcritos para leitura e identificação do ponto de vista dos 

professores sobre EAD e TIC. 

Os questionários proporcionam valores percentuais e ocorrências em cada uma das 

afirmativas sobre a visão dos alunos sobre o EAD e TIC utilizadas na IES. Para análise 

desse método quantitativo, são tabuladas as respostas com auxílio do programa 
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Microsoft Office Excel. Esse software permite a inclusão das respostas no programa 

para consolidar o resultado em números inteiros e suas porcentagens, além de 

possibilitar a visualização de gráficos. 

As gravações do grupo focal são transcritas para análise da opinião dos alunos sobre as 

entrevistas e questionários. O foco de análise será apenas as mensagens dos 

participantes, sendo desconsiderada a fala dos pesquisadores sobre informações e 

direcionamento na condução da sessão. Caso surjam assuntos não pertinentes ao 

tema, também serão desconsiderados. 

Após a análise dos resultados dessa coleta de dados, conclui-se o estudo incluindo 

limitações, implicações e relevância dos dados encontrados. Isso facilita a possibilidade 

de sugestões para tornar o processo de desenvolvimento profissional mediado por 

tecnologia eficaz e eficiente, assim como proporcionar a criação de novas TIC que 

aumentem a adesão e aprendizado dos alunos em disciplinas a distância. 
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Resumo 
 
O presente trabalho apresenta o programa Telecurso TEC, resultado da parceria entre o Centro 
Paula Souza e a Fundação Roberto Marinho. Com as tecnologias cada vez mais rápidas e 
integradas, os conceitos de presença e distância sofrem alterações profundas e as formas de 
ensinar e aprender adaptam-se às novas ferramentas disponíveis.  Muda a relação de tempo, 
espaço e comunicação com os alunos, pois o processo de interação estende-se da sala de aula 
física para o virtual. Neste cenário o Telecurso TEC, objeto desta apresentação, visa garantir 
uma formação profissional de qualidade por meio de metodologias de aprendizagem 
semipresencial e a distância, propiciando a inclusão social e cidadã de jovens e adultos 
trabalhadores por meio da qualificação profissional, oferecendo cursos técnicos de nível 
médio. 

 
Palavras chave: ambiente virtual; EAD; qualificação profissional 

 
 

Abstract 
 

This paper presents the program Telecurso TEC, the result of a partnership between Centro 
Paula Souza and Roberto Marinho Foundation. With technologies increasingly rapid and 
integrated the concepts of presence and distance suffer profound changes and ways of 
teaching and learning adapt to new tools available. It changes the relationship of time, space 
and communication with students, because the process of interaction extends from the 
physical classroom to the virtual. In this scenario the Telecurso TEC object of this presentation 
is intended to ensure quality of vocational training through blended learning methodologies 
and distance, enabling social inclusion and citizenship of young and adult workers through 
vocational qualifications, offering technical courses in high school . 
 
Keywords: virtual environment; EAD; qualification 
 

1. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

1.1. Conceito 

O Decreto Federal nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 caracteriza a educação a 

distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
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processos de ensino e 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. 

Ou seja, podemos definir educação a distância, também conhecida como EAD, como a 

modalidade de ensino na qual os alunos interagem recebendo conhecimento de 

professores e instituições, apesar de estarem em espaços físicos diferentes. 

Mais do que isso, a educação a distância é um sistema complexo cuja particularidade 

reside na dinâmica do processo de formação e interação (AMORETTI, 2009).  

Ou seja, em diferentes ambientes físicos, utilizando-se de diversas formas de 

promover a interação: por intermédio de correspondência, no qual o contato entre 

alunos e professores é feito por meio do envio de impressos pelo correio, aulas com 

transmissão de rádio, TV aberta, a cabo ou por satélite, vídeo conferência e por meio 

da utilização de CDs, CD ROMs e DVDs, via Internet e pelos equipamentos de 

tecnologia que permitem uma maior mobilidade (MP3, MP4, palm-tops, pagers, 

games, PDAs - Personal Digital Assistance – e telefones celulares). 

E de acordo com esta interação, a intensidade pode ser de basicamente duas 

maneiras: totalmente a distância, ou seja, sem nenhum encontro direto do aluno com 

o professor; e semipresencial, forma mais comum, onde atividades, processos de 

avaliação, conferências ou palestras ocorrem presencialmente. 

 

2. TELECURSO TEC: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PÚBLICA GRATUITA 

2.1 Conceito 

O Telecurso TEC é um programa de educação técnica a distância e foi criado em 

parceria entre o Governo do Estado de São Paulo – por meio do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) – e a Fundação Roberto Marinho (FRM), 

com o objetivo principal de expandir a oferta de ensino profissional no Estado de São 

Paulo e posteriormente em todo o país, pautado pelo uso de modernos recursos 

tecnológicos (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e uma metodologia diferenciada, 

onde o aluno passa a ser o protagonista de seu aprendizado. 

Visando atender uma demanda cada vez mais crescente e carente de profissionais no 

Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, foram criados três cursos: Administração 

Empresarial, Gestão de Pequenas Empresas e Secretariado e Assessoria.  De forma a 
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adequar a nomenclatura destes cursos ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do 

Ministério a Educação, uma nova nomenclatura foi adotada a partir de 2012: 

Administração, Comércio e Secretariado. 

Estes cursos foram escolhidos por aliar grande demanda no Centro Paula Souza, além 

da concentração de altas taxas de empregabilidade.  

Com duração de três módulos, com quinze semanas cada, cada curso, totalizando 800 

horas, fornece uma certificação, mediante aprovação em um exame presencial, 

conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Cursos e certificações oferecidas pelo Telecurso TEC. 

EIXO 
TECNOLÓGICO 

CURSO Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

Qualificação Qualificação Qualificação 

 
 
 
GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

Administração Assistente de 
Planejamento 

Auxiliar 
Administrativo e 
Financeiro 

Técnico em 
Administração  

Comércio Assistente de 
Planejamento 

Gerente 
Administrativo 

Técnico em 
Comércio 

Secretariado Assistente de 
Planejamento 

Auxiliar de 
Eventos 

Técnico em 
Secretariado 

Fonte: Site do Telecurso TEC - www.telecursotec.org.br 

 

Destaca-se que o primeiro módulo é comum aos três cursos, ampliando as chances do 

aluno fazer outros cursos simultaneamente, ou mesmo, após a conclusão do primeiro, 

solicitando aproveitamento de estudos. 

 

2.2. Modalidades 

O Telecurso TEC dispõe de recursos educacionais variados e é oferecido em três 

modalidades: presencial, aberta e on-line. 

Presencial – os alunos são organizados em turmas, formando uma tec-sala e contam 

com um Orientador de Aprendizagem, capacitado e orientado por Coordenadores do 

Centro Paula Souza, e com diversos recursos didáticos (programas de TV/vídeos, 

material impresso e ambiente virtual).  
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Aberta - Os estudantes participam individualmente do curso, acompanhando as 

atividades propostas nos livros didáticos e os programas diários de TV, exibidos na 

Rede Globo (segunda a sexta, às 5h), na TV Cultura (segunda a sexta, às 7h) e no Canal 

Futura (domingo a quinta, às 5h10min e sexta, às 4h30min).  

On-Line – Organizada em turmas de educação a distância, apoiadas por um tutor que 

irá conduzir as atividades por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ainda 

indisponível. 

Para a conclusão de cada curso, independente do tipo de modalidade de ensino 

escolhida, o aluno é considerado aprovado após a realização do exame presencial. 

2.3. Projetos desenvolvidos até o momento. 

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza recebeu credenciamento pelo 

Conselho Estadual da Educação para ministrar Educação a Distância em 2005, por meio 

do Parecer n° 145/2005, e em 2006, obteve a autorização para funcionamento das 

Habilitações Profissionais Técnicas de Nível Médio, hoje existentes, por intermédio do 

Parecer n° 424/2006, sendo que o Conselho Estadual de Educação aprovou em 

19/10/2011, nos termos da Deliberação CEE nº 30/03, o Parecer 372/11-Processo CEE 

353/10, referente à adequação da nomenclatura dos cursos de educação a distância 

do CENTRO PAULA SOUZA, de acordo com o Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios e 

nomenclatura atual: Técnico em Administração, Técnico em Comércio e Técnico em 

Secretariado 

O programa iniciou suas atividades com alunos no ano de 2007 por meio de um 

convênio técnico-operacional com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, 

para a primeira implantação no Município de São Paulo, na modalidade presencial. 

A aplicação-piloto, que teve início em 25 de junho de 2007, contou com a formação de 

seis Tec salas, mediadas por professores, denominados Orientadores de 

Aprendizagem, que possuem como proposta principal, a formação profissional do 

aluno. Entretanto, deve-se ressaltar que o Telecurso TEC também tem como objetivo a 

formação continuada e o aperfeiçoamento profissional dos acadêmicos envolvidos, 
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por meio de coordenadores pedagógicos, que permanentemente, orientam, 

coordenam, controlam e monitoram as atividades desenvolvidas. 

Esta primeira ação ocorreu em cinco unidades dos Centros Unificados de Educação da 

cidade de São Paulo (CÉUS) – Inácio Monteiro, Paz, Pêra Marmelo, Rosa da China e três 

Lagos e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Presidente Campos Sales, 

também da capital paulista. 

Em agosto, por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual de Assistência e 

Desenvolvimento Social (Seads), foi inaugurada a mais nova tec-sala. A Seads 

disponibilizou o espaço e doou o material didático à turma, formada por 45 de seus 

servidores.  

No início de 2008, em um projeto ousado e inovador, a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo fecha um convênio para oferecer o Telecurso TEC - Curso Técnico 

em Gestão de Pequenas Empresas -  a 50.000 alunos da rede pública estadual. São 

criadas 1.250 Tec salas equipadas com computadores e data show, além dos conjuntos 

de DVDs, cada uma com um professor/orientador especialmente capacitado pelo 

Centro Paula Souza para desenvolvê-lo. 

Posteriormente outras parcerias foram fechadas, inclusive novamente com a 

Secretaria da Educação de São Paulo, oferecendo vagas remanescentes do primeiro 

projeto, mas somente do Módulo de Qualificação (modulo 1), além das Secretarias da 

Educação dos Estados de Minas Gerais, por intermédio do Programa de Ensino 

Profissional (PEP) na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Estado de Goiás e SP Trans, 

estes últimos na modalidade aberta. 

De forma expandir ainda mais a proposta de educação a distância, no início de 2010 o 

Telecurso TEC foi introduzido nas ETECs, na modalidade presencial, onde o aluno, para 

ser matriculado deve passar pelo exame do Vestibulinho, como qualquer outro 

discente do Centro Paula Souza. 

Atualmente, o Telecurso TEC nas ETECs está presente em 154 tec salas, abrangendo 47 

municípios, incluindo a capital paulista. 

 

2.4 Recursos didáticos 

São disponibilizados três recursos diversificados para o desenvolvimento dos cursos: 

programas de TV/vídeos, ambiente virtual e livros didáticos, os quais proporcionam a 
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informação necessária para a construção do conhecimento, bem como as atividades 

que complementam a formação profissional no desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias à sua área de atuação. 

Livro didático – é a principal fonte de estudo do aluno, onde ele encontra as 

informações necessárias para a construção de conhecimentos, assim como as 

atividades que visam complementar seus estudos, ajudando-o a desenvolver as 

habilidades e competências inerentes à formação profissional. 

Programas de TV/Vídeo – visam complementar os conteúdos dos livros didáticos, 

abordando os principais conceitos de uma forma criativa e dinâmica, com exemplos 

práticos de organizações, além de depoimentos de empresários e profissionais dos 

diversos setores produtivos. Estes vídeos estão disponíveis em três canais da televisão 

aberta (Rede Globo, TV Cultura e Canal Futura) em diversos horários, no site da 

globo.com (www.globo.com) e também em filmes em DVD, disponíveis para os alunos 

da modalidade presencial, os quais os utilizam nos encontros presenciais. Vale 

salientar que a televisão cumpre um importante papel no curso, como instrumento 

massivo de educação, capaz de vencer as distâncias, ampliando as oportunidades 

educacionais. 

Ambiente Virtual – com o objetivo de criar uma comunidade de aprendizagem 

cooperativa e colaborativa, foi desenvolvido o ambiente virtual do Telecurso TEC, 

disponível em http://www.telecursotec.org.br, ponto de encontro de todos os 

participantes do programa. Disponibiliza informações, artigos, dicas para pesquisa, 

fóruns de discussão e orientações  continuadas a estudantes e orientadores de 

aprendizagem. É o local onde todas as informações ficam centralizadas e que podem 

ser consultadas em qualquer momento e de qualquer lugar.  

 

2.5 Avaliação e Certificação 

Como já mencionado anteriormente e atendendo ao disposto na legislação, para a 

conclusão de cada curso, independentemente da modalidade de ensino escolhida, o 

aluno é considerado aprovado após a realização do exame presencial ofertado ao final 

de cada semestre.  

O exame é composto por questões de múltipla escolha, através do qual o aluno é 

avaliado por competências, Avaliar por competências significa que o aluno será 
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avaliado não apenas em relação aos conhecimentos que construiu e às atividades que 

realizou, mas sim em relação à sua capacidade de mobilizar e aplicar conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes para solucionar situações-problema que o desafiam, 

inerentes à sua formação técnica.  

Os exames são elaborados pela equipe de especialistas do Grupo de Estudos de 

Educação a Distância, do Centro Paula Souza. É considerado aprovado, o aluno que 

obtiver 51% de acertos.  

O TelecursoTec  possui dois níveis de certificação, o que possibilita ao aluno, ao 

término de cada módulo, receber um certificado que já lhe propicie uma perspectiva 

de trabalho, antes de completar os três módulos, quando então, recebe a certificação 

de técnico. 

Para a certificação de qualificação profissional (primeiro e segundo módulos) é exigida 

do aluno a conclusão do Ensino Fundamental.  Já, para obter o certificado de técnico, o 

aluno deverá ter concluído o Ensino Médio. 

Segue abaixo um quadro resumo dos exames presenciais realizados até o momento 

pelo Telecurso TEC e o total de alunos certificados, de acordo com módulo e curso. 

 

Quadro 2 – Exames presenciais realizados pelo Telecurso TEC e alunos certificados. 

EXAMES PRESENCIAIS DO TELECURSO TEC 

Ano 

Módulo I  Módulo II Módulo III 

Totais 

  ADM GPE SEC ADM GPE SEC 

Assistente 
de Planeja 

mento 

Auxiliar 
Administra

tivo e 
Financeiro 

Gerente 
Administra

tivo 

Auxiliar 
de 

Eventos 

Técnico 
em 

Administra
ção 

Empresari
al 

Técnico 
em Gestão 

de 
Pequenas 
Empresas 

Técnico 
em 

Secretaria
do e 

Assessoria 

2007 382             382 

2008 9189 149 41 61 96 26 41 9603 

2009 2300   11115     4803   18218 

2010 29483 6252 6715 2922 582 1563 402 47919 

2011 2893 705 722 779 6149 5805 3178 20231 

2012 1121 606 384 315 347 262 331 3366 

Total 44247 7106 18593 3762 7174 12459 3952 97293 

Fonte: Gestão Acadêmica do Telecurso TEC, abril de 2012. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação a distância, modalidade de ensino conhecida como EAD, na qual alunos 

interagem com professores e instituições, sem estar, necessariamente, no mesmo 

espaço físico, vem ganhando um espaço considerável no cenário educacional 

brasileiro.  

A educação, na sua concepção nativa, deveria encantar, seduzir, conquistar os 

estudantes a todo instante, apontando novas possibilidades e práticas desafiadoras, 

instigando a curiosidade, imaginação e criatividade dos envolvidos, de forma a 

desenvolver, fortificar, polir todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e 

religiosas, que constituem a natureza e a dignidade humana. 

As possibilidades educacionais que estão se abrindo são imensas. Cabe a nós então, 

educadores, estarmos em constante vigilância, fazendo a integração das mudanças 

tecnológicas com as competências educacionais, colaborando com a aprendizagem de 

forma mais integral, humana, afetiva e ética, contribuindo para a real inserção do 

indivíduo na sociedade. 

Considerando o tempo de vida do Telecurso TEC, observamos então uma alta procura 

por este tipo de ensino e uma possibilidade de expansão muito grande, tanto de 

alcance da formação profissional à população, quanto na utilização das tecnologias da 

informação para melhoria do processo de aprendizagem. 
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"aprender é pensar, colocar a inteligência em contato com a informação 
para transformá-la em conhecimento" (CENPEC, 2011). 

 

Resumo 
 

Muito se discute a respeito do tempo de permanência dos alunos nas escolas brasileiras. 
Estaria a qualidade da aprendizagem diretamente relacionada ao tempo de aula?  O que dizer 
da qualidade de uso deste tempo e dos resultados da pesquisa realizada pelo Banco Mundial 
em 2011 que aponta um aproveitamento de apenas 66% do tempo de aula nas nossas escolas? 
Estudos teórico/conceituais e a observação da prática do Colégio I. L. Peretz (São Paulo – SP) 
procuram estabelecer um paralelo entre a prática e o uso ideal deste tempo. Busca-se, ainda, 
na educação à distância e nos recursos oferecidos pelos ambientes virtuais de aprendizagem, 
ferramentas e práticas que venham a contribuir com a otimização desse uso. 
 
Palavras-chave: tempo de aula, qualidade de ensino, ambientes virtuais de aprendizagem. 

 
Abstract 

 
There are many debates about the time that Brazilian students remain at school. Would the 
learning quality be directly related to classroom time? What should we say about the quality of 
this time and the results of a research conducted by the World Bank in 2011 that indicates only 
66% of real utilization of class time in our schools? Theoretical/conceptual studies and 
practical observations at Colégio I. L. Peretz (Sao Paulo - SP) tried to establish a relationship 
between the reality and the optimized use of this time. We’ll try, also, with distance 
education and with the instrumental offered by virtual learning environments, tools and 
practices that will contribute to optimize the time quality that students remain in the 
classrooms 
 
Keywords: class time, quality education, virtual learning environments 

1. INTRODUÇÃO 

Pesquisas realizadas, principalmente nos Estados Unidos, a partir da década de 1970, 

comprovam que a qualidade do desempenho dos alunos depende fundamentalmente 

do aproveitamento adequado do tempo de aprendizagem. Ao mesmo tempo, pesquisa 

realizada pelo Banco Mundial mostra que a média de aproveitamento do tempo de 

aula no Brasil é de apenas 66%. 

mailto:roxane@peretz.com.br
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Como otimizar o tempo de aula? 

Considera-se tempo ótimo aquele empregado em aprendizagem eficiente, eficaz, 

efetiva e relevante, de acordo com os conceitos estabelecidos por SANDER (1995), 

segundo os quais a eficiência revela a capacidade de produzir o máximo de resultados 

com o mínimo de recursos, energia e tempo. A eficácia revela a capacidade para 

alcançar as metas estabelecidas ou os resultados propostos. A efetividade reflete a 

capacidade para satisfazer as demandas concretas feitas pela comunidade externa. A 

relevância, por sua vez, é o critério que está diretamente relacionado à atuação da 

educação para a melhoria do desenvolvimento humano e qualidade de vida dos 

indivíduos e grupos que participam do sistema educacional e da comunidade como um 

todo. 

Tendo em vista que a efetividade e a relevância referem-se a parâmetros externos 

(preocupações, exigências e necessidades da sociedade) e que, nas ciências sociais e 

humanas, o conceito mais usual de qualidade significa a perfeição de algo diante da 

expectativa das pessoas, tomaremos como referenciais os critérios de qualidade 

estabelecidos por DEMO (2001) que faz distinção entre qualidade formal e qualidade 

política. Qualidade formal é a “[...] habilidade de manejar meios, instrumentos, 

formas, técnicas, procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento”, 

ressaltando o manejo e a produção do conhecimento como práticas essenciais para a 

inovação. A qualidade política refere-se “[...] à competência do sujeito em termos de 

se fazer e de fazer história, diante dos fins históricos da sociedade humana”. Assim, a 

qualidade formal seria o meio e a qualidade política, o fim. Essas duas dimensões da 

qualidade não são, entretanto, distintas, mas faces do mesmo todo: a qualidade. 

Para esse autor, não há como chegar à qualidade sem educação. Ressalta, no entanto, 

que educação é conceito mais amplo que conhecimento, porque o conhecimento 

tende a ficar restrito ao aspecto formal da qualidade, enquanto que a educação 

abrange também a qualidade política. A educação, que supõe qualidade formal e 

política, exige construção e participação, pois “[...] precisa de anos de estudo, de 

currículo, de prédios e de equipamentos, mas, sobretudo de bons professores, de 

gestão criativa e de ambiente construtivo/participativo, sobretudo de alunos 

construtivos/participativos”, para se concretizar. 
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Parte, esse trabalho, dos pressupostos de que grande parte do tempo da aula é gasto 

na organização dos alunos para o trabalho; o tempo disponível para a aprendizagem é 

utilizado, em sua maior parte, para a transmissão de conteúdos pelo professor e os 

alunos perdem muito tempo em atividades sobre as quais não têm clareza dos 

objetivos (nem os professores sabem às vezes); pouco tempo é reservado para o 

estudo individual – quer seja na forma de exercícios, quer na forma de estudo e 

pesquisa – e um tempo menor ainda é reservado para a aprendizagem colaborativa – 

troca entre aprendizes; por mais que se fale em protagonismo do aluno, estes ainda 

falam bem menos que os professores e sempre numa posição de não-autoridade, de 

quem não sabe, de quem não precisa ser levado a sério; o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e dos recursos da Educação a Distância (EaD) 

ajudariam a otimizar esse tempo. 

A “Pirâmide da Aprendizagem” (figura 1) produzida pelo NTL Institute for Applied 

Behavioral Sciences, apresenta uma correlação entre métodos de ensino e taxa média 

de retenção de conteúdos. Através dela percebe-se que quanto mais ativa a postura 

do estudante, mais eficiente se torna a aprendizagem.  

 
Figura 1 – A Pirâmide da Aprendizagem 

 

Fonte: Adaptado de Meister (1999) – Cortesia do NTL Institute for Applied Behavioral Sciences. 
Retirado de http://apignatamacedo.blogspot.com.br/p/slides-das-palestras-e-cursos.html. 

Acesso em 21/mar/2012 às 18h47min. 

 

Na pedagogia dialógica de Paulo Freire, a aprendizagem ocorre quando educador e 

educandos, numa tarefa em que ambos são sujeitos, desmistificam a realidade e 

http://apignatamacedo.blogspot.com.br/p/slides-das-palestras-e-cursos.html
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criticam-na para conhecê-la, recriando o conhecimento, descobrindo-se como 

“refazedores” permanentes. Ao contrário de uma concepção bancária da educação, 

que se baseia em uma narração do educador para o educando a respeito de uma 

realidade estática, compartimentada. 

Na visão bancária da educação, o saber é uma doação. Para Freire, “só existe saber na 

invenção, reinvenção, busca inquieta, impaciente e permanente que os homens fazem 

no mundo, com o mundo e com os outros homens”. 

Segundo o pedagogo, os homens educam-se entre si mediatizados pelo mundo, pela 

educação problematizadora, que exige a superação da contradição educador-

educando e o diálogo e na qual ambos se tornam sujeitos e crescem juntos. O diálogo 

faz-se numa relação horizontal baseada na confiança entre os sujeitos. Na educação 

problematizadora, o homem, ao descobrir-se construtor do mundo, descobre-se 

sujeito. 

A leitura dos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância demonstra 

que se espera da EaD mais do que se consegue na educação presencial. Veja o que 

dizem os referenciais: 

“...o uso inovador da tecnologia aplicada à educação deve estar apoiado em 
uma filosofia de aprendizagem que proporcione aos estudantes efetiva 
interação no processo de ensino aprendizagem, comunicação no sistema com 
garantia de oportunidades para o desenvolvimento de projetos 
compartilhados e o reconhecimento e respeito em relação às diferentes 
culturas e de construir o conhecimento. 
O conhecimento é o que cada sujeito constrói - individual e coletivamente - 
como produto do processamento, da interpretação, da compreensão da 
informação. É, portanto, o significado que atribuímos à realidade e como o 
contextualizamos. 
... 
Da mesma forma que a interação entre professor-estudante, tutor-estudante e 
professor-tutor deve ser privilegiada e garantida, a relação entre colegas de 
curso também necessita de ser fomentada.” 

O Ministério da Educação reconhece, assim, que a aprendizagem se faz através da 

participação ativa do estudante no processo e através do diálogo entre estudante-

professor e dos estudantes entre si. Conhecer a forma como a EaD lida com essas 

questões pode trazer luz sobre problemas da educação presencial. 

Com o objetivo principal de identificar a maneira como os professores utilizam o 

tempo da aula e de propor novas práticas, baseadas na utilização das TIC e dos 

recursos da EaD como forma de otimizar o tempo de aula, além da pesquisa 
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bibliográfica conceitual teórica sobre TIC, EaD e outros conceitos relacionados à 

aprendizagem, foi feita a observação de aulas do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª 

série do Ensino Médio no Colégio I. L. Peretz (São Paulo – SP). A esta observação, 

somou-se o conhecimento que a autora, como Coordenadora de Projetos, tem sobre o 

funcionamento do curso de Informática Aplicada a Projetos do mesmo colégio e séries 

e sua experiência como aluna em vários cursos realizados na modalidade à distância. 

Uma entrevista com os demais professores do Colégio complementou o trabalho. 

 

2. TEMPO: Uma Questão De Administração 

Estudo realizado pelo Banco Mundial nas redes estaduais de Pernambuco e Minas 

Gerais e na rede municipal do Rio de Janeiro demonstra que o aproveitamento da aula 

para ensino efetivo no Brasil não ultrapassa os 66%. Média que fica bastante aquém da 

dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

nos quais 85% do tempo de aula é usado para o aprendizado. Considerando o período 

de uma hora-aula de 50 minutos (duração corrente de uma aula no Brasil), a média de 

tempo de aprendizagem no País é de 33 minutos, contra 42 minutos e 30 segundos da 

OCDE. 

No Brasil, os professores que usam mais tempo ensinando, aplicam nessa tarefa 40 

minutos e 30 segundos de uma hora aula (o que corresponde a 81% do período) – 

proporção mais próxima da média da OCDE. Por outro lado, há docentes que utilizam 

apenas 37% do tempo das aulas ensinando, o que corresponde a 18 minutos e 30 

segundos (em 50 minutos). Os alunos com mais tempo para aprender durante a aula, 

na prática, estudam cerca de 88 dias letivos a mais do que os colegas que assistem às 

aulas com menores aproveitamentos. 

Na China, que tem utilizado seu sistema educacional como arma para se tornar 

potência mundial, não há chamada nas aulas. O professor responsável pela turma 

passa pela sala uma vez por dia e, se notar alguma ausência, entra em contato com a 

família. Pode parecer pouco, mas, supondo-se que o professor gaste três minutos para 

fazer a chamada, ao final de oito aulas, cerca de meia hora do dia teria sido utilizado 

na verificação de presença. 
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Vitória da Conquista, no interior do Estado da Bahia (Brasil), adotou uma solução que 

simultaneamente economiza o tempo de verificação de presença e aumenta a 

segurança e tranquilidade dos pais. Trata-se de um chip colocado no uniforme que é 

fornecido pela prefeitura. Quando o aluno entra na escola, sua presença é registrada 

por um sensor eletrônico. Imediatamente uma mensagem de texto vai para o celular 

dos pais. O mesmo acontece quando o aluno sai da Escola. 

Segundo CHAVES (1998) "saber administrar o tempo é ter clareza cristalina sobre o 

que, para nós, é mais prioritário, dentre as várias coisas que precisamos e desejamos 

fazer - e tomar providências para que essas coisas mais prioritárias sejam feitas, 

sabendo que as outras provavelmente nunca vão ser feitas (mas tudo bem: elas não 

são prioritárias)." 

Para o autor, dentre as coisas prioritárias, devemos distinguir as importantes e as 

urgentes. Tudo que não for NEM importante NEM urgente deverá ficar de fora. As 

coisas que são IMPORTANTES E URGENTES devem, sem dúvida, ser feitas 

imediatamente. A dificuldade está nas coisas que consideramos importantes, mas não 

urgentes, e nas coisas que são urgentes, mas que não consideramos muito 

importantes. Outro problema, é que muitas vezes usamos o nosso tempo para fazer o 

que não é nem importante nem urgente. 

É fundamental perceber que, apesar de democraticamente distribuído entre as 

pessoas – todos têm 24 horas por dia –, o tempo é um recurso não renovável. Um dia 

perdido hoje, não é recuperado depois: é perdido para sempre. Este conceito da 

irreversibilidade do tempo está presente também no trabalho de HELLER (1991). Há 

até mesmo quem afirme que o recurso mais escasso na nossa sociedade é o tempo. 

Mas tempo se ganha, ou se faz, deixando de fazer coisas que não são nem importantes 

nem urgentes e sabendo priorizar aquelas que são importantes e/ou urgentes. 

3. ADMINISTRAR O TEMPO É PLANEJAR A VIDA: O IMPORTANTE E O URGENTE NO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

GARCIA (1999), ao descrever a forma de trabalho de uma professora considerada 

responsável e bem sucedida pelos resultados que obtém com seus alunos, ressalta a 

predominância absoluta do atendimento individual sobre o coletivo, o que não 

caracteriza uma rotina nas salas de aula tradicionais, nas quais predominam as aulas 
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expositivas e a voz do professor, o qual se coloca física e psicologicamente à frente de 

seus alunos. 

No caso da professora observada por GARCIA, as exposições são breves e as aulas são 

mais centradas nas atividades dos próprios alunos. Nem sempre há indicações claras 

de como a tarefa deve ser executada ou mesmo sobre o tipo de resposta que a 

professora espera de seus alunos. Ao iniciarem o trabalho, os alunos colocam suas 

dúvidas que, a princípio relacionam-se ao como fazer a tarefa, mas aos poucos vão se 

tornando mais focadas na atividade em si. Os alunos prestam muita atenção às 

questões dos colegas, bem como às respostas da professora, parecendo ter clareza de 

tratar-se de um momento propício ao esclarecimento de suas próprias dúvidas. Em 

geral, as atividades continuam sendo feitas pelos alunos, acompanhados pela 

professora em suas carteiras, por um tempo que parecia, à pesquisadora, 

excessivamente longo. 

A impressão de um tempo desperdiçado, pouco aproveitado para o trabalho, não 

condiz com a imagem de professora exigente e organizada. Como ela, perdendo tanto 

tempo, poderia dar conta dos conteúdos? 

As formas usuais de organização do trabalho escolar que privilegiam a realização 

sincronizada de tarefas idênticas e definem padrões de aprendizagem ao final de 

período estabelecidos - bimestre, trimestre, semestre - tiveram origem na expansão 

dos Colégios ocorrida no período que vai da Renascença (séc. XIV) às vésperas da 

Revolução Industrial (séc. XVIII). 

Os Colégios, criados a princípio para reunir estudantes sem recursos, substituem 

progressivamente o costume de os estudantes irem individualmente até os 

professores. A graduação sistemática nos estudos marca, a partir da segunda metade 

do século XV, as relações pedagógicas com a rígida ordenação em graus e classes. Se, 

antes, o tempo do aluno era dado pelo seu próprio ritmo, agora é definido em horários 

e períodos, marcados por relógios e sinetas. 

Essa expropriação do tempo do aluno corresponderia à expropriação do tempo do 

trabalhador assalariado em relação ao processo de trabalho. Esse tipo de organização 

visa não permitir que se perca tempo, pois “tempo é dinheiro”, caracterizando-se na 

antecipação da “jornada de trabalho sem poros”, que tem como consequência a 

fragmentação, a normalização e a recomposição do tempo do aluno “na forma de um 
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quebra-cabeça de atividades que ele não planejou nem é capaz de compreender” 

(ENGUITA, 1989). A essa nova noção de tempo escolar - subdividida e controlada - 

associa-se a de rentabilidade e de intensidade do trabalho escolar, de avaliação do 

rendimento escolar, que fornece as bases institucionais para a seleção. 

"Esses elementos relacionados à organização do tempo escolar estão 
presentes ainda hoje na cultura da escola, seja na forma como as 
atividades são sequenciadas, seriadas e distribuídas nas grades de 
horários, seja na forma como se estabelecem critérios de julgamento 
quanto aos resultados dos trabalhos que os alunos realizam. Encerrar 
ou cumprir um programa de ensino, classificar os alunos em lentos 
ou rápidos, identificar os alunos atrasados ou adiantados, definir 
quem vai ser aprovado ou vai retornar para cumprir novamente o 
mesmo programa - estas e outras questões são cotidianamente 
reafirmadas pelo professor e pela escola, constituindo-se em 
convicções que, embora eventualmente postas em discussão, 
permanecem marcando o trabalho em sala de aula" (GARCIA, 1999). 

A escola deve ser, entretanto, mais do que um lugar de reprodução da situação social, 

deve ser o espaço da produção  de conhecimento, de cidadãos, de novas relações 

sociais. 

4. A REALIDADE ANALISADA 

Foram entrevistados 14 professores de diversas áreas e séries (desde o 6º ano do 

Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio). Destes, 78% considera o tempo de 

aula insuficiente. Interessante observar que mesmo professores com quatro ou cinco 

aulas por semana pensam que precisariam de mais tempo com seus alunos. Percebe-

se, também, que os professores acreditam que ouvir atentamente as explicações do 

professor (ao lado de expor suas ideias aos colegas) ainda é a melhor forma de 

aprender. 
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Figura 2 – Gráfico: Visão dos professores sobre tempo de aula. 

 

 

 

Figura 3 – Gráfico: Visão dos professores sobre formas de aprendizagem. 

 

A observação das aulas demonstra uma coerência com este pensamento. Dos 270 

minutos de aula observados: 

- 60 (22,2%) foram gastos na organização dos alunos, o que dá um rendimento 

próximo aos melhores do Brasil que é de 81%; 

- 40 (14,8%) foram utilizados pelos alunos. 20 (7,4%) na realização de tarefas – 7% em 

duplas e 0,4% individual - e 20 (7,4%) na apresentação aos colegas; 

- os 170 (63%) minutos restantes foram utilizados para exposição do professor. 
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Percebe-se que não há uma diversificação das atividades, as quais limitaram-se à 

exposição oral do professor, à realização de exercícios em duplas e à apresentação de 

resultados aos colegas. 

Prática oposta à acima descrita é realizada nas aulas de Informática Aplicada a Projetos 

– curso apoiada na metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos –,  nas quais 

todas as orientações e materiais de apoio ficam disponíveis no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA (peretz.fronter.com). Nelas, o tempo para organização não difere 

muito das outras aulas (cerca de 22%) apenas, neste caso, é controlado pelos alunos 

que se deslocam até as salas digitais e ligam os equipamentos (próprios ou da escola) 

para acesso à plataforma. Os alunos são, no entanto, protagonistas em 75% do tempo 

de aula e este protagonismo tem poder efetivo de decisão e não apenas de execução 

de tarefas pré-definidas pelo professor: observam a realidade, detectam problemas, 

levantam hipóteses, realizam pesquisas e experimentos e expõem o resultado de seu 

trabalho a toda a comunidade escolar e, em muitos casos, à comunidade maior. 

5. O USO DAS TIC E A ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE DO TEMPO 

O levantamento do Banco Mundial mostrou o tempo que se perde com atividades não 

pedagógicas nas salas de aula brasileiras. Nos três estados pesquisados, os professores 

perdem muito tempo com o que a pesquisa chama de administração da sala de aula. O 

Rio teve o pior índice, 31%, contra 27% de Minas e Pernambuco. 

Para tentar mudar esses números, o Rio de Janeiro começou a testar uma nova 

técnica, que praticamente aposenta o velho quadro. O professor agora tem na sala de 

aula um telão ligado à Internet, com conteúdo didático, tarefas, pesquisas, para 

envolver mais os alunos e tornar o aprendizado mais eficiente. 

Será que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm, de fato, esse 

potencial? 

Segundo Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento, muito menos 

informação, mas criar as possibilidades para a própria produção do conhecimento, ou 

sua construção. Esse é um pressuposto que antecede a existência da internet ou de 

qualquer outra tecnologia de informação e comunicação. Trata-se de um atributo 

humano: produzir e transmitir conhecimento com autonomia. 
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As TIC podem, no entanto, oferecer elementos para enriquecer o encontro 

fundamental entre quem aprende e quem ensina. Se utilizados pedagogicamente de 

maneira adequada, ambientes e recursos online possibilitam que a atividade reflexiva, 

a atitude crítica, a capacidade decisória e a conquista de autonomia sejam práticas 

sempre privilegiadas. 

As TIC e os recursos da EaD podem transformar as relações que professores e alunos 

estabelecem com o tempo de aprendizagem. Possibilitam desvincular o tempo de 

aprendizagem do tempo de sala de aula, do tempo de permanência na escola.  

Os estudantes têm a possibilidade de assumir novamente o controle sobre o próprio 

processo de aprendizagem, como na época em que buscavam individualmente os 

mestres para aprender. Só que a busca agora não é mais individual, embora 

individualizada, uma vez que os mestres agora estão nos AVA, na Rede, nas vídeoaulas, 

vídeoconferências, possibilitando romper com as limitações de tempo e espaço. 

Neste sentido, Sams Aaron e Jonathan Bergmann (2012) defendem a flipped 

classroom. O método, que tem se tornado comum na educação básica, defende que os 

alunos se dediquem aos conteúdos mais densos em casa – por meio de leituras 

tradicionais, videoaulas on-line ou outros materiais interativos – para que o momento 

de sala de aula fique preservado como um espaço de interação, dúvidas, exercícios e 

construção do conhecimento. 

O modelo de sala de aula flipped abrange qualquer uso da Internet que possibilite, 

através da tecnologia, alavancar o aprendizado em sala de aula, com o professor 

despendendo mais tempo interagindo com os alunos, ao invés de expondo conteúdos. 

O mais comum é a utilização de vídeos gravados pelo professor, que os estudantes 

veem fora do horário de aula. 

Ele é chamado de aula flipped porque o paradigma da sala de aula/lição de casa é 

completamente invertido. O que costumava ser tarefa de sala (a "palestra") é feito em 

casa através dos vídeos criados pelo professor e o que costumava ser lição de casa 

(resolução de problemas) agora é feito em sala de aula. 

O método não deve ser visto como sinônimo de vídeos online. Sobre isso, Charles 

Prober – diretor da Escola de Medicina de Stanford, que está incentivando o emprego 

do método – afirma: 
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“Os vídeos não são o fim da linha. Eles são uma forma de criar um 

produto útil para os estudantes. Nós estamos empacotando 

conhecimento, mas o vídeo não é o conhecimento de verdade. 

Empurrar fatos para as pessoas não é ensinar. O aprendizado é 

entender esses fatos em sessões interativas e ricas de 

aprendizagem”, as quais devem ocorrer nos momentos de sala 

de aula. 

O professor pode, assim, observar como os alunos interagem uns com os outros, como 

se movimentam pela sala e formam seus próprios grupos colaborativos. Os alunos 

ajudam-se mutuamente, ao invés de depender do professor como o único 

disseminador de conhecimento. 

As aulas virtuais apresentam ainda outras vantagens. Tratam-se de eventos 

essencialmente escritos, seja nas exposições em textos corridos, nos e-mails ou nos 

chats. Nesse aspecto, diferem radicalmente das aulas presenciais que assumem 

predominantemente um formato oral. Pode-se, portanto, desde logo perceber que o 

ritmo de trabalho não é o mesmo nos dois tipos de aula. 

Se as aulas presenciais exigem que todos os alunos estejam simultaneamente na sala 

com  o professor, isso já não ocorre na maior parte das aulas virtuais, em que o aluno 

determina tanto o horário quanto o ritmo da aprendizagem. 

Nas aulas virtuais, além disso, o aluno assume boa parte do processo. Tempo e espaço 

mais flexíveis multiplicam os horários e os dias de acesso aos materiais bem como os 

contatos. Cada qual pode escrever seu e-mail expondo as dúvidas ou acessar materiais 

que estejam disponíveis na rede, ou então ler os e-mails que foram mandados a ele 

pessoalmente ou aos colegas em geral. 

Nas comunidades virtuais de aprendizagem, abandona-se o modelo de transmissão de 

informação tendo a figura do professor como o centro do processo e abre-se espaço 

para a construção social do conhecimento através de práticas colaborativas (PAIVA, 

2001). 

No chat educacional não há, na maioria dos casos, a possibilidade de conversas 

paralelas. O professor pode esperar várias perguntas para respondê-las em bloco ou 

então responder uma a uma, o que exige muita disciplina por parte dos alunos que não 

podem assoberbá-lo com perguntas. 
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Nas videoconferências interativas, o papel do professor aproxima-se das aulas 

tradicionais na medida em que expõe oralmente um conteúdo. A participação do 

aluno exige, entretanto, disciplina e interação semelhantes às dos chats educacionais. 

6. CONCLUSÃO 

Na EaD, não há perda de tempo. O aluno acessa o ambiente predisposto a aprender. 

Lá, ele encontra as orientações, o material e o apoio necessários ao seu processo de 

aprendizagem sempre disponíveis para que possa aprender no seu próprio ritmo. 

Se o estudante acessa esses recursos individualmente e em um momento anterior à 

própria aula, chega à escola preparado para uma efetiva interação com os colegas e 

com o professor. O papel essencial dessa interação no processo de aprendizagem foi 

amplamente ressaltado nesse trabalho, seja na citação de autores como Paulo Freire e 

Jonathan Bergmann, seja na Pirâmide de Aprendizagem do NTL Institute for Applied 

Behavioral Sciences ou nos próprios Referenciais de Qualidade para Educação Superior 

a Distância elaborados pelo Ministério da Educação. 

Retomando o conceito de “tempo ótimo” baseado em SANDER (1995), concluímos que 

o uso das TIC, em momentos de estudo individual, associado a períodos de troca em 

grupo, contribui para uma aprendizagem eficiente – na qual professores e alunos 

produzem o máximo de resultados com o mínimo de tempo. Somar a esse processo 

uma metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos – na qual os alunos 

observam a realidade, detectam problemas, levantam hipóteses, realizam pesquisas e 

experimentos e publicam o resultado de seu trabalho – torna a aprendizagem efetiva – 

no sentido em que possibilita formar alunos preocupados com as demandas concretas 

feitas pela comunidade externa e competentes para satisfazê-las – e relevante – uma 

vez que preocupada com o desenvolvimento humano e a qualidade de vida dos 

indivíduos não apenas do sistema educacional, mas da comunidade como um todo. 

Acontece, assim, a educação no sentido defendido por DEMO (2001), que supõe 

qualidade formal e política, exige construção e participação e precisa, sobretudo, de 

alunos construtivos/participativos para se concretizar. 
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Resumo 
 

O presente estudo tem como objetivo mostrar a importância do uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs), principalmente da ferramenta Twitter, como alternativa 
para o ensino de Língua Portuguesa, baseado na caracterização tecnológica de sujeitos. Por ser 
um serviço que usa apenas 140 caracteres, o Twitter faz com que os usuários escrevam de 
forma compacta suas informações, levando em consideração o significado das informações 
que serão postadas. Com isso, é possível observar uma internet mais inteligente, capaz de lidar 
com contextos e interpretações. Como metodologia, foi aplicado um questionário inicial em 
uma escola pública da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, em uma turma do 9º ano do 
ensino fundamental II. Os resultados mostraram que as redes sociais ajudam a criar conexões 
entre os atores, fazendo com que estes tirem o máximo de conhecimento para construírem o 
aprendizado, inclusive da disciplina de Língua Portuguesa, apesar de muitos professores 
considerarem prejudicial para a formação desses alunos. Tendo em vista os dados desta 
pesquisa, fica clara a necessidade de um planejamento estratégico da administração da escola 
e do corpo docente para que haja um resultado satisfatório. Com isso, a escola ganhará na 
qualidade do serviço prestado pelos professores, com a adaptação de novas tecnologias. 
 
Palavras-chave: Twitter, redes sociais, ensino, Língua Portuguesa.  
 

Abstract 

 

The present study aims at showing the importance of using Information and Communication 
Technologies (ICTs), mainly the tool Twitter, as an alternative to Portuguese teaching, based 
on the technological characteristics of subjects. Being a service that uses only 140 characters, 
Twitter makes users to write their information in a compact form, taking into account the 
significance of the information will be posted. This makes it possible to observe a smarter 
Internet, able to deal with contexts and interpretations. As a methodology, questionnaires 
were administered in a public school in Campos dos Goytacazes/RJ, in a 9th grade class of the 
primary school II. The results showed that social networks help create connections between 
the actors, making them take as much knowledge to build learning, including the subject 
Portuguese, although many teachers consider it harmful to these students’ education. 
Considering the research data, the need for strategic planning of the school administration and 
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faculty becomes clear so that there is a satisfactory result. With this, the school will gain in 
quality of service provided by teachers, with the adaptation of new technologies. 
 
Keywords: Twitter, social networks, teaching, Portuguese language. 
 

 INTRODUÇÃO 

É cada vez mais indispensável o uso da internet e suas ferramentas de comunicação no 

processo de ensino-aprendizagem, seja de maneira direta, utilizando o computador na 

sala de aula, seja por meio de pesquisas feitas por alunos em casa ou em lan houses.  

A educação evolui à medida que as tecnologias vão surgindo e, aos poucos, estão 

sendo inseridas para facilitar no processo de ensino-aprendizagem, de forma a ajudar 

os profissionais da educação. Não se trata de um processo de substituição e sim de 

complementação, onde educadores e alunos terão diversos benefícios quanto às novas 

formas de metodologia de estudo, como por exemplo, o uso do Twitter para fornecer 

informações sobre um determinado conteúdo na disciplina de Língua Portuguesa. 

Ajuda também a criar facilidades para todos que precisam de capacitação para se 

manter no mercado de trabalho. Com esse avanço global, é importante que os 

educadores se preparem para utilizar as TICs e as Redes Sociais de forma correta, 

visando atingir os objetivos e garantir ao aluno um ensino de boa qualidade. 

Nessa perspectiva, o presente estudo tem como objetivo mostrar a importância do uso 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), principalmente da ferramenta 

Twitter, como alternativa para o ensino de Língua Portuguesa, baseado na caracterização 

tecnológica de sujeitos. Como metodologia, foi aplicado um questionário para os 46 

(quarenta e seis) alunos de uma turma do 9º ano do ensino fundamental II. 

 

1.  AS REDES SOCIAIS E AS TICS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

As redes sociais estão cada vez mais presentes na educação como recurso extra para o 

processo de ensino-aprendizagem e, para isso ocorrer de forma consistente, usam-se 

as TICs. 

Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 

instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) 

(Wasserman; Faust, 1994; Degenne; Forsé, 1999). Hoje em dia, é comum alunos 

utilizarem algum tipo de dispositivo no ambiente escolar, como os PDAs (Personal 
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Digital Assistant), notebooks, celulares, entre outros. Assim, a ideia é utilizar-se dessas 

tecnologias no cotidiano da escola para trabalhos, aulas, atividades internas e 

externas, fazendo com que os alunos mantenham conexões entre eles e com outras 

pessoas para ampliarem seus conhecimentos. 

As tecnologias são criadas e, portanto, estão disponíveis para serem utilizadas, 

contribuindo para que educadores e alunos possam compreender e entender os 

diversos processos que os ajudam a ter melhor desempenho escolar, como é o caso 

dos sites de redes sociais, que ajudam no compartilhamento e distribuição de 

conhecimento. Várias atividades poderiam ser desenvolvidas por meio do uso das TICs 

em redes sociais, propondo, por exemplo, discussões na web, e troca de informações 

usando chat e/ou sites de redes sociais – como é o caso do Twitter, exemplificado no 

próximo tópico. 

 

2.  TWITTER COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
 

É cada vez mais indispensável o uso da internet e suas ferramentas de comunicação no 

processo de ensino-aprendizagem, seja de maneira direta, utilizando o computador na 

sala de aula, seja por meio de pesquisas feitas por alunos em seus computadores em 

casa ou em lan houses.  

O Twitter foi fundado em 26 de março de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams e Biz 

Stone. Surgiu em uma reunião, durante um brainstorming (tempestade de ideias). 

Logo depois, formou-se um conceito global sobre o serviço que seria oferecido e que 

tinha como finalidade enviar mensagens curtas por meio de dispositivos móveis, onde 

as pessoas poderiam responder imediatamente. 

A palavra Twitter apresenta dois significados: “uma pequena explosão de informações 

inconsequentes” e “pios de pássaros”. Trata-se de um microblogging que permite 

enviar atualizações contendo apenas texto com no máximo 140 caracteres, sendo um 

novo meio de comunicação para as redes sociais. 

“O que você está fazendo agora?” Tal pergunta caracteriza o serviço de tal forma que 

todos saibam o que outras pessoas estão fazendo, incluindo empresas, escolas, entre 

outros estabelecimentos. 
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Tendo isso em vista, os principais objetivos dos usuários da rede social Twitter são: ler 

notícias; manter-se informado; saber aonde os amigos vão; divulgar os posts; e 

divulgar eventos. 

Por ser um serviço que usa apenas 140 caracteres, o Twitter faz com que os usuários 

escrevam de forma compacta suas informações, levando em consideração o 

significado das informações que serão postadas. Com isso, é possível observar uma 

internet mais inteligente, capaz de lidar com contextos e interpretações. O uso das 

hashtags (que divulgam informações no Twitter e ao mesmo tempo as organiza) 

contribui para esse processo, no qual colabora para que os mecanismos de buscas 

procurem por conteúdos específicos, já que a união das informações relacionadas a 

um determinado conteúdo pode gerar conhecimento na rede social, com a ajuda das 

novas tecnologias. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

2000), 

 

[...] a informática encontra-se presente na nossa vida cotidiana e 
incluí-la como componente curricular da área de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias significa preparar os estudantes para o mundo 
tecnológico e científico, aproximando a escola do mundo real e 
contextualizado (p. 59). 

 

De acordo com Moran (2004, p. 46) pode-se afirmar que “[...] são múltiplas as 

possibilidades de utilizar as novas tecnologias a favor da educação”. Acredita-se que o 

uso das TIC’s na escola possa contribuir para o prazer de aprender, garantindo 

melhores resultados na aprendizagem, inclusive no ensino de Língua Portuguesa. A 

interação direta do indivíduo com o mundo faz com que professor e aluno possam ser 

construtores de seu próprio conhecimento, buscando a superação das velhas 

metodologias, instrumentalizados pela tecnologia inovadora como uma ferramenta 

imprescindível para que o meio educacional esteja em sintonia com o mundo atual. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, foi escolhido o survey como método de 

pesquisa. Segundo Babbie (2005), os métodos de survey são utilizados para estudar 

uma amostra da população e, desse modo, obter estimativas sobre sua natureza. Para 
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Babbie (2005), o objetivo do questionário é obter informações para análise, 

permitindo alcance rápido a um grande número de participantes. 

Nesta pesquisa, os questionários foram aplicados em uma escola pública localizada na 

cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. Foi aplicado um questionário para os 46 

(quarenta e seis) alunos de uma turma do 9º ano do ensino fundamental II, pois são os 

que têm melhor maturidade para lidar com as TICs.  

O questionário, elaborado com base no trabalho de Hirsch (2007), abrange questões 

que fornecem dados sobre os alunos, a escola e a disciplina de Língua Portuguesa. 

Depois de obtidos os dados primários, iniciou-se a etapa de codificação e tabulação 

dos mesmos para posterior análise dos resultados. 

Para alcançar os objetivos deste estudo, optou-se por adotar uma pesquisa de 

abordagem qualitativa e de caráter descritivo. Segundo Babbie (2005), a pesquisa 

descritiva tem como objetivo primordial escrever as características de determinada 

população, bem como dos processos sociais e realidades vivenciadas e construídas por 

elas.  

As informações coletadas, bem como a análise dos dados, serão abordadas no próximo 

tópico. 

 

4.  RESULTADOS  
 

A escola pesquisada possui 4 (quatro) laboratórios de informática, cada um composto 

por 15 (quinze) computadores. Todos os laboratórios possuem sistema operacional 

Windows instalado nos computadores e ferramentas para tarefas escolares e acesso à 

internet, mas a conexão é lenta, fazendo com que o acesso não seja frequente. As 

tabelas abaixo apresentam os dados obtidos por meio dos questionários aplicados. 

A Tabela 1 mostra a classe e a porcentagem de alunos em relação ao sexo, mostrando 

a predominância do sexo feminino no 9º ano. 

 
Tabela 1 – Sexo dos alunos entrevistados. 

 Masculino Feminino Total 

Classe 19 27 46 

Porcentagem 41,30 58,70 100 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
1017 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 2 mostra que a idade predominante na turma é de 14 anos, ou seja, a maioria 

dos alunos está dentro dos padrões de faixa etária. 

 

Tabela 2 – Faixa etária dos alunos. 

Idade 14 15 16 Total 

Masculino 

Feminino 

10 5 4 19 

22 4 1 27 

Total 32 9 5 46 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 3 apresenta a quantidade de alunos, dividida pelo sexo, que gostam da 

disciplina de Língua Portuguesa. Um terço dos alunos diz gostar da disciplina, sendo 

um resultado comum, tendo em vista as preferências individuais. O restante tem 

preferência pela área de exatas. 

 

Tabela 3 – Alunos que gostam da disciplina de Língua Portuguesa. 

 Sim Não Total 

Masculino 12 7 19 

Feminino 20 7 37 

Total 32 14 46 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 4 mostra que 76% dos alunos têm computador em casa. Um fator relatado 

nas entrevistas é que os alunos que não têm computador fazem uso do mesmo em 

casa de colegas e/ou lan houses. 

 
 

Tabela 4 – Alunos que têm computador em casa. 

 Sim Não Total 

Masculino 16 3 19 

Feminino 19 8 27 
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Total 35 11 46 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 5, dos alunos que têm computador em casa, 60% acessam a internet. Isso 

mostra que a maioria tem acesso a diversos conteúdos para enriquecer os estudos dentro dos tópicos 

estudados nas disciplinas da escola. 

 

 

 

 

 

 
Tabela 5 – Alunos que têm acesso à internet. 

 Sim Não Total 

Masculino 13 6 19 

Feminino 15 12 27 

Total 28 18 46 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 6 mostra que apenas um aluno não utiliza o computador para tarefas 

escolares, como por exemplo, pesquisas no Google, dentre outras ferramentas de 

acesso a conteúdo. 

 

Tabela 6 – Alunos que fazem uso de algum recurso computacional para tarefas. 

 Sim Não Total 

Masculino 19 0 19 

Feminino 26 1 27 

Total 45 1 46 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 7 mostra que o laboratório de informática não é usado devido a dois fatores: 

a maioria dos alunos prefere usar o computador externo à escola; e, além disso, alguns 

recursos estão bloqueados, como por exemplo, os jogos. Dos alunos que não utilizam o 

computador da escola, uma pequena porcentagem disse não saber da existência de 

um laboratório de informática; o que demonstra a falta de divulgação do mesmo. 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
1019 

Tabela 7 – Alunos que usam o laboratório de informática da escola. 

 Sim Não Total 

Masculino 0 19 19 

Feminino 1 26 27 

Total 1 45 46 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 8 apresenta a quantidade de alunos que utilizam algum tipo de rede social. É 

interessante ressaltar que, nas entrevistas, alguns alunos relataram usar algum tipo de 

rede social porque o colega também usava, ou seja, a influência dos colegas também 

colabora com o uso das tecnologias. 

 

Tabela 8 – Alunos que usam alguma rede social. 

 Sim Não Total 

Masculino 13 6 19 

Feminino 23 4 27 

Total 36 10 46 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 9 apresenta as redes sociais mais utilizadas pelos alunos entrevistados, sendo 

o Facebook a rede social mais acessada, com 74%; seguido pelo Orkut, com 21,7%; o 

Twitter, com 15,2%; e o Formspring, com 8,7%. 

 

Tabela 9 – Rede(s) social(is) que o aluno usa. 

 Facebook Orkut Twitter Formspring Total 

Masculino 12 2 1 0 19 

Feminino 22 8 6 4 27 

Total 34 10 7 4 46 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A Tabela 10 comprova que quase metade dos alunos conhece o Twitter. Os que não 

conhecem são porque estão em outra rede social e não veem necessidade em 

participar de outra. 

 

 

 

Tabela 10 – Alunos que conhecem o Twitter. 

 Sim Não Total 

Masculino 7 12 19 

Feminino 13 14 27 

Total 20 26 46 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 11 mostra que apenas 13% dos alunos entrevistados têm conta criada no 

Twitter e utilizam efetivamente o serviço.  

 

Tabela 11 – Alunos que têm conta no Twitter. 

 Sim Não Total 

Masculino 2 17 19 

Feminino 4 23 27 

Total 6 40 46 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Já a Tabela 12 mostra que 91,3% dos alunos acreditam que o computador e as TICs 

podem ajudar no processo ensino-aprendizagem em sala de aula. Consideramos 

importante que o professor aproveite esse interesse dos alunos em aprender com as 

TICs para que suas aulas sejam mais dinâmicas e de acordo com a realidade dos 

alunos. Dessa forma, os educandos poderão participar das aulas com mais entusiasmo, 

tornando o caminho para a aprendizagem mais eficaz. 
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Tabela 12 – Alunos que acham que as TICs podem ajudar na sala de aula. 

 Sim Não Total 

Masculino 18 1 19 

Feminino 24 3 27 

Total 42 4 46 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Diante das informações coletadas, pretende-se criar um projeto para a escola e aplicá-

lo futuramente à turma do 9º ano com o intuito de mostrar que o Twitter traz 

benefícios aos estudos e, de um modo geral, à educação, assim como afirmam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) e Moran (2004). 

 

5.  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
 

O objetivo deste trabalho foi mostrar a importância do uso das TICs, principalmente da 

ferramenta Twitter, envolvendo os conceitos de redes sociais para o ensino-

aprendizagem dentro do contexto acadêmico. 

As redes sociais ajudam a criar conexões entre os atores, fazendo com que estes tirem 

o máximo de conhecimento para construírem o aprendizado, inclusive da disciplina de 

Língua Portuguesa, apesar de muitos professores considerarem prejudicial para a 

formação desses alunos. O uso do Twitter ajuda na interação entre alunos e 

professores, que compartilham pensamentos e disseminam informações sobre o que 

as pessoas pensam, tendo, portanto, feedback rápido. 

A partir dos resultados deste estudo, fica clara a necessidade de um planejamento 

estratégico da administração da escola e do corpo docente para que haja um resultado 

satisfatório. Com isso, a escola ganhará na qualidade do serviço prestado pelos 

professores, com a adaptação de novas tecnologias. 

Como fase seguinte deste trabalho, pretende-se aplicar um projeto aos alunos do 9º 

ano, bem como inseri-lo aos outros ciclos da mesma escola a fim de se trabalhar com a 

interdisciplinaridade. Tal projeto deve mostrar as principais vantagens de se utilizar o 

Twitter e analisar as melhores ferramentas para integrar ao serviço. Pode-se dizer que 

o laboratório de informática é pouco aproveitado porque faltam ideias, motivação e 
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treinamento, mas com o um projeto criado e as etapas serem seguidas 

disciplinadamente, ajuda a tornar as aulas mais animadas, dando confiança e 

autonomia aos professores.  
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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa foi fazer uma análise inicial a respeito da opinião da direção, do 
corpo docente e do corpo discente de uma escola pública de Campos dos Goytacazes, interior 
do Estado do Rio de Janeiro, sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
na prática docente. No período de maio a outubro de 2011, aplicamos questionários para 
alguns professores e alunos e realizamos uma entrevista à diretora da escola. Os resultados 
mostraram que, como uma estrada de duas vias, há um caminho a ser seguido pelos 
professores que não se sentem preparados nem incentivados para este trabalho; e, do outro 
lado, a escola recebe alunos das gerações “Y” e “Z”, que, por natureza imposta pelo terceiro 
milênio, esperam encontrar um ambiente escolar onde possam satisfazer suas expectativas de 
aprendizagem. O aluno atual está em contato diário com as mais modernas tecnologias. Por 
isso, a escola e o professor precisam propor metodologias que utilizem as novas tecnologias de 
informação e comunicação para atingir resultados significativos, vivenciando processos de 
comunicação e participação interpessoal e grupal afetivos. 

Palavras-chave: Educação, tecnologias de informação e comunicação, prática docente. 

Abstract 

The objective of this paper was to make an initial determination about the opinion of 
management, the teachers and the students of a public school in Campos dos Goytacazes, Rio 
de Janeiro, on the use of Information and Communication Technologies (ICTs) in teaching 
practice. From May to October of 2011, we applied questionnaires to some teachers and 
students and performed an interview with the principal of the school. The results were 
surprising since, as a two-way street, there is a path to be followed by teachers who do not 
feel encouraged or prepared for this work and on the other hand, the school welcomes 
students of generations "Y" and "Z", which by nature imposed by the third millennium, hoping 
to find a school environment where they can meet their learning expectations. The student is 
now in daily contact with the most modern technologies. Therefore, the school and the 
teacher must propose innovative methodologies using ICTs to achieve meaningful results, 
experiencing communication processes and interpersonal and group affective involvement. 

Keywords: Education, information and communication technologies, teaching practice. 
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1.  INTRODUÇÃO  

Considerando a grande revolução da informática, da automação e das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), o contexto educacional tem exigido grandes 

transformações na estrutura escolar visando novas posturas que privilegiem as 

mudanças voltadas para um novo cenário do mundo contemporâneo. 

A partir do desenvolvimento tecnológico e das novas maneiras de pensar sobre o saber 

e o processo pedagógico, professores e agentes pedagógicos se veem diante de um 

cenário de dificuldades e inseguranças que comprometem o processo de ensino-

aprendizagem. A educação atual se encontra diante de um grande desafio: constituir 

um espaço de mediação entre o aluno e o mundo tecnológico. Para isso, faz-se 

necessário que o professor domine as novas tecnologias, que tenha uma nova 

qualificação e que atenda às expectativas requeridas por este novo panorama.  

Muitos profissionais têm desenvolvido pesquisas e projetos de ensino a fim de 

contribuir, de forma intensa e decisiva, na formulação de novas teorias que garantam 

práticas pedagógicas mais eficazes e voltadas para uma maior integração entre a 

escola, os docentes, os discentes e a sociedade como um todo. Entretanto, o 

aprofundamento desses estudos ainda é muito carente de uma postura mais ampla e 

abrangente para se alcançar resultados mais significativos, individuais e coletivos.  

Tendo isso em vista, a presente pesquisa teve como objetivo fazer uma análise inicial a 

respeito da opinião da direção, do corpo docente e do corpo discente de uma escola 

pública de Campos dos Goytacazes, interior do Estado do Rio de Janeiro, sobre o uso 

das TICs na prática docente. 

 

2. EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: UMA NOVA PROPOSTA PARA O ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Moran et al. (2000) afirmam que um dos eixos das mudanças na educação passa pela 

transformação da educação em um processo de comunicação autêntica e aberta entre 

professores e alunos, incluindo também, administradores, funcionários e comunidade, 

principalmente os pais. Valente (1997) defende a ideia de que o uso inteligente do 

computador na educação é o que possibilita mudanças no sistema atual. Este deve ser 

um recurso com o qual o aluno possa criar, pensar, manipular a informação e que 
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permita a construção do conhecimento. Todavia, o uso do computador na educação 

pode ser direcionado para a promoção do ensino ou para a construção do 

conhecimento pelo aluno.  

É preciso entender as tecnologias como meios de estimular e gerar culturas e de 

interação social. Sem estes meios é impossível a continuidade da evolução não só no 

processo de ensino, mas também na vida profissional e social de todo indivíduo. 

Segundo Lévy (1999), 

 

Não se trata 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 de aluno (p. 163). 

 

Lévy (1999) enfatiza, ainda, que será necessário, também, buscar soluções que utilizem 

técnicas capazes de ampliar o esforço pedagógico dos professores e dos formadores 

desses profissionais. 

Por isso, ressalta-se, aqui, a necessidade de reflexão e implantação de metodologias 

pedagógicas em função das novas possibilidades abertas pelas novas tecnologias da 

informação e comunicação em relação ao processo de interação entre os sujeitos e em 

função da flexibilidade relacionada ao tempo/espaço destinado à aprendizagem 

(Souza, 2003).  Para isso, é necessário que se avance nas metodologias, utilizando-se 

de recursos mais modernos para a contribuição deste trabalho docente.  

Mas, conforme Moran et al. (2000), não há um modo específico de como utilizar as 

TICs. Cada professor deve procurar a forma que mais lhe ajude na maneira de trabalhar 

com os alunos, que mais lhe facilite a comunicação e que dê melhores resultados para o 

aprendizado. É importante também, diversificar as formas de trabalhar as atividades e 

de avaliá-las. 

Fagundes et al. (1999) afirma que as tecnologias digitais estão realizando 

transformações profundas nos processos de aprendizagem e nas mudanças da escola. 

Reflete que o uso das tecnologias na educação propicia a interdisciplinaridade, uma 

organização hierárquica, estimula a participação cooperativa e solidária, promove a 

autonomia e a responsabilidade da autoria nos alunos.  
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O momento atual requer uma visão diferenciada do mundo. Vivemos na era da 

tecnologia, onde a informática não é apenas uma ferramenta que atua em nossas 

vidas, mas uma tendência tecnológica da qual fazemos parte. A globalização exige de 

nós um conhecimento holístico da realidade, em que este conhecimento possa ser 

compreendido como um todo integrado e não fragmentado, delimitando fronteiras. 

Para Moran (2004), é possível constituir novos formatos para as mesmas concepções 

de ensino e de aprendizagem, inscritos em um movimento de modernização 

conservadora. As novas ferramentas favorecem a construção de um trabalho conjunto 

entre professores e alunos próximos física e virtualmente, a pesquisa em tempo real; a 

criação de páginas em que possam construir e colocar notícias do dia a dia da turma ou 

da escola, resultados de pesquisas, textos relativos aos conteúdos trabalhados em sala, 

trabalhos concluídos em outras disciplinas, relatos de eventos do ambiente escolar. A 

criação de uma página incentiva a participação de todos, aguçam a curiosidade dos 

colegas de outras turmas e exige maior participação dos envolvidos no processo de 

comunicação, tornando a relação professor-aluno mais aberta, interativa, além de uma 

integração entre a escola e a sociedade, entre a aprendizagem e a vida.  

Para Sacristán (2000), há necessidade de inserção e integração das mídias ao currículo 

no âmbito escolar e, para isso, é preciso inserir as diversas tecnologias da informação e 

das comunicações no desenvolvimento dos cursos de formação de professores, 

preparando-os para a finalidade mais nobre da educação escolar: a gestão e a 

definição de referências éticas, científicas e estéticas para a troca e negociação de 

sentido, que acontece especialmente na interação e no trabalho escolar coletivo.  

Ensinar com as novas tecnologias só trará benefícios ao ambiente escolar se 

estivermos dispostos a enfrentar os novos paradigmas convencionais do ensino em 

que professor deixará de ser o transmissor de conhecimentos e será o mediador, 

motivador, orientador, que se permite aprender com o aluno, pois segundo (Kenzi, 

2007, p. 103) “[...] a proximidade com os alunos ajuda-o a compreender suas ideias, 

olhar o conhecimento de novas perspectivas e aprender também”. 

Para André (2004, p. 25), “Gerir e referir o sentido será o mais importante e o 

professor precisará aprender a fazê-lo em ambientes reais e virtuais”, portanto, 

ensinar com as tecnologias não se resume apenas no uso do computador, do vídeo, do 

giz, do lápis e do papel, mas sim em conhecer e saber utilizar cada uma dessas 
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ferramentas, criando formas interessantes que facilitem e tornem mais divertido o 

aprendizado dos alunos, tendo em mente que o mais importante não é o professor 

ensinar, é o aluno aprender.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para entender melhor o conflito existente entre professor e metodologia educacional, 

fomos a campo buscar informações que pudessem esclarecer os obstáculos 

enfrentados pela instituição escolar, que mostram não ser fácil mudar esta cultura 

tradicional. Analisamos uma escola pública da cidade de Campos de Goytacazes/RJ, no 

período de maio a outubro de 2011.  

A escolha da instituição se deu pelo fato de ela estar inserida no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que vem atender ao plano de 

metas Compromisso: Todos pela Educação, previsto no Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), com o objetivo de elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) nacional para 6, até 2022, ano do bicentenário da independência do 

Brasil, em favor da melhoria do ensino nas escolas públicas onde o IDEB está abaixo da 

média nacional, que é de 3,8.  

A instituição segue os objetivos e metas do Plano Estadual de Educação para a 

Educação Básica no Estado do Rio de Janeiro que estão direcionados para a ampliação 

e universalização do ensino nas três etapas que compõem a Educação Básica, com a 

qualidade que permita a continuidade de estudos para aqueles que optarem pela 

Educação Superior, bem como a inserção no mundo do trabalho, em condições de 

igualdade àqueles oriundos das redes privadas de educação.  

Em um primeiro momento, aplicamos questionários para 20 (vinte) professores e 40 

(quarenta) alunos e realizamos uma entrevista à diretora da escola. O questionário 

aplicado aos professores tinha como principais objetivos saber sobre a formação dos 

professores para o trabalho com as novas ferramentas, como eles estavam inserindo 

as tecnologias em suas práticas pedagógicas. O Questionário aos alunos objetivava 

saber se eles tinham acesso a instrumentos tecnológicos, se sabiam usá-los e para que 

usava-os. A entrevista à Diretora buscava conhecer a visão da escola frente às 

mudanças causadas pelas novas linguagens provenientes da evolução tecnológica. 
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4. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir dos primeiros resultados, pudemos observar que a diretora preocupa-se com a 

educação atual e está oferecendo, na própria escola, um curso de capacitação para 

professores com ênfase em internet e multimídia. A gestora não vê muito interesse 

por parte dos professores em frequentar o curso, e afirma que metade dos que se 

matricularam desistiram antes do término, que será em dezembro de 2012. A principal 

dificuldade encontrada pelos docentes é o manuseio das máquinas, já que, para fazer 

este curso, o professor já teria que ter o curso básico em informática. 

A maioria dos professores respondeu que o instrumento que mais utilizam em suas 

aulas é o vídeo, por ser de fácil manuseio e que não foram preparados em sua 

formação acadêmica para trabalharem com as TICs (como computadores e internet). 

Apesar de alguns terem feito cursos de informática, não sabem como inserir 

didaticamente estes elementos no contexto metodológico do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Portanto, podemos observar que, pela falta de formação do 

docente, em aplicar as tecnologias no conteúdo trabalhado, ele se depara com um 

mundo desconhecido, sem rumos, que o faz permanecer nas mesmas estratégias 

antigas e que divergem com as expectativas dos alunos. 

Quanto aos alunos, 95% deles possuem celular, usam-nos para telefonar, enviar 

mensagens, ouvir músicas, brincar com jogos, a maioria está conectada à internet e 

usam-na para entrar em redes sociais como o Orkut e o Messenger (MSN). Além disso, 

80% possuem computador em casa e utilizam-no para pesquisar sobre trabalhos 

solicitados pelos professores, para acessar o Facebook, assistir a vídeos no Youtube, 

brincar com jogos e ver notícias. Por outro lado, 15% não possuem computador, mas 

frequentam lan houses. Do total dos alunos participantes da pesquisa, apenas 5% não 

possuem e não usam computador de forma alguma. Vale destacar que muitos dos 

alunos acham as aulas monótonas e que seria interessante e mais prazeroso terem 

aulas mais dinâmicas com as quais pudessem satisfazer suas curiosidades através da 

experimentação, utilizando dos meios disponíveis do mundo tecnológico para a busca 

do conhecimento, principalmente nos laboratórios de informática. 
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Observamos que as TICs estão presentes no dia a dia dos alunos, sendo necessário que 

o professor se atente para essas práticas, se capacitando e utilizando essas 

ferramentas como facilitadoras da aprendizagem dos educandos. Se a escola não 

atentar para essa situação, correrá o risco de ver seus professores “falando para as 

paredes”, pois os alunos da geração “Y” – ou também chamados de Geração Internet – 

são muito diferentes da geração anterior, querem aprender pela experimentação, pelo 

dinamismo e pelo entusiasmo. Eles são dinâmicos, “antenados” e familiarizados com 

diversas tecnologias, afinal, já crescem utilizando a internet e realizando as mais 

diversas pesquisas de seu interesse.  

Além disso, observamos que, apesar de muitos estudos desenvolvidos sobre o uso das 

tecnologias na educação (Fagundes et al., 1999, Moran et al, 2000, André, 2004, 

Moran, 2004, entre outros), ainda há, por parte dos professores, uma grande 

resistência no seu uso nas práticas pedagógicas. Isso se dá, pelo fato de não terem 

sidos preparados para este trabalho em sua formação. Urge a necessidade de 

transformação na educação, tanto na formação do professor quanto nas práticas 

destes em sala de aula.  

 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para os alunos, a escola resumida ao uso de antigas tecnologias e no discurso simples 

do professor transforma-se num ambiente desinteressante e monótono. Eles estão em 

busca de desafios, aventuras e novas descobertas. Querem satisfazer suas curiosidades 

através da experimentação e se mostram insatisfeitos com a monotonia da escola, 

com a passividade do professor.  

Os docentes participantes demonstraram uma inquietação em relação às suas práticas 

pedagógicas e as modificações sofridas pelo cotidiano escolar, mas não sabem como 

agir. Salientam a dificuldade em acompanhar as transformações advindas com o uso 

das novas linguagens no cotidiano escolar e reconhecem a falta de uma formação para 

o uso dessas tecnologias, o que os coloca “à margem” do que se passa na realidade 

social. 

Portanto, faz-se necessário delinear alguns caminhos para a formação de professores 

numa perspectiva inovadora, indispensável para a melhoria da qualidade da escola. E 
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isso só será possível se, cada vez mais, educadores tiverem a oportunidade de 

preparem-se para o uso das mídias na educação. Falta conectar as novas tecnologias 

aos conteúdos. Para que a escola possa garantir ao educando uma educação de 

contínua construção e reconstrução do conhecimento, é preciso reestruturar 

fisicamente o seu ambiente de ensino e propiciar aos professores, oportunidades de 

buscarem formas de se apropriarem da internet e das mídias educacionais como 

subsídios para a sua prática pedagógica. É preciso reinventar a Educação numa 

perspectiva de atender as necessidades do aluno “novo”, curioso e pronto para 

desenvolver um trabalho interativo em que professor e aluno possam construir o 

conhecimento de uma forma mais interativa, aberta, participativa e dentro do ritmo 

particular de cada um. 

A pesquisa ainda não está finalizada. Dispomo-nos a continuar neste caminho de 

estudos e observações nesta mesma escola, no intuito de acompanhar os professores 

frequentes no curso de capacitação oferecido pela instituição. E, em um segundo 

momento, faremos novamente entrevistas e aplicações de questionários para que 

possamos perceber se ocorrerão mudanças no trabalho dos professores, e se estas 

mudanças repercutirão no alunado e na escola. 
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Resumo 
 

Neste estudo, analisamos dez blogs educativos com o objetivo de refletir a respeito da 
interação professor-aluno dentro desses ambientes virtuais e de que maneira essa relação 
pode beneficiar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Verificamos que, 
apesar das inúmeras possibilidades proporcionadas pelo uso dos blogs como recurso didático, 
tais como: construção e leitura de textos diversos; aquisição de conhecimento das diferenças 
entre os gêneros textuais e seus objetivos comunicativos; valorização da variedade linguística 
dos alunos como seres individuais; e melhoria na interação professor-aluno e, principalmente, 
do processo ensino-aprendizagem, em todos os blogs analisados, o uso deste recurso não tem 
sido tão produtivo. Entretanto, as opções tecnológicas não devem ser consideradas como 
substitutas de outras práticas de ensino, mas sim como suporte pedagógico. 
 
Palavras-chave: Educação, blog, recurso didático, processo ensino-aprendizagem. 
 

Abstract 
 
In this study, we analyzed ten educational blogs in order to reflect on the teacher-student 
interaction within these virtual environments and how this relationship can benefit the 
development of teaching-learning process. We found that despite the numerous possibilities 
offered by the use of blogs as a teaching resource, such as construction and reading of various 
texts, acquiring knowledge of the textual differences between genders and their 
communicative purposes, appreciation of linguistic variety of students as individuals; and 
improvement in teacher-student interaction, and especially the teaching-learning process in all 
blogs analyzed, the use of this feature has not been as productive. However, the technological 
options should not be considered a substitute for other teaching practices, but as a 
pedagogical support. 
 
Keywords: Education, blog, teaching resource, teaching-learning process. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A rápida e ascendente evolução da tecnologia trouxe consigo grande impacto em 

vários setores da sociedade, mas essa será uma breve reflexão de seu impacto sobre a 

Educação. Tal avanço se deu de tal forma que, hoje em dia, existe uma geração que já 

não “vive” sem internet. Essa dependência deu origem a novas formas de aprendizado, 

disseminação do conhecimento e, principalmente, despertou nos educadores a 

necessidade de uma revisão na metodologia de ensino, bem como nas relações entre 

professor e aluno.  

Sabemos que a revolução trazida pela rede mundial possibilita que a informação 

gerada em qualquer lugar esteja disponível quase instantaneamente na rede. Além 

disso, a globalização do conhecimento e a simultaneidade da informação são ganhos 

inestimáveis para a humanidade. Em função do livre acesso à informação – que apesar 

de livre, não é para todos – se fez necessária uma revisão das práticas educacionais na 

leitura, na forma de escrever, na metodologia de pesquisa e nos métodos de avaliação; 

pois a nova geração de alunos, principalmente dos ensinos fundamental e médio, 

correspondem aos indivíduos que nasceram em meio à tecnologia, ou seja, aos nativos 

digitais. O blog é um exemplo de tecnologia da informação utilizada na escola como 

recurso pedagógico, pois sua estrutura é bastante simples de se criar e manter, ou 

seja, pode ser criado pelos próprios alunos.  

Tendo em vista as considerações apresentadas, optamos por analisar dez blogs 

educativos, com o objetivo de refletir a respeito da interação professor-aluno dentro 

desses ambientes virtuais e de que maneira essa relação pode beneficiar o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

 

2. A LINGUAGEM E O CARÁTER COMUNICATIVO DO GÊNERO BLOG  
 

Os meios de comunicação estão a cada dia mais avançados. Diante dessa realidade, 

faz-se necessária uma reestruturação da linguagem e dos veículos utilizados para troca 

de mensagens entre interlocutores de uma mesma comunidade, principalmente no 

que se refere ao ambiente escolar. Isso significa que as técnicas textuais e discursivas 

não são de uso exclusivo do texto voltado para literatura. Ou seja, tanto as estratégias 
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comunicativas textuais como as discursivas são indispensáveis em todos os meios de 

comunicação, inclusive na comunicação cotidiana, em que o indivíduo é impelido a 

exercer uma ação, seja ela política, profissional, escolar ou doméstica.  

Nessa perspectiva, pode-se dizer que, a partir do momento em que a linguagem 

influencia diretamente o conteúdo ou o propósito comunicativo do texto, tem início a 

reflexão sobre a questão do gênero textual. Koch (2002, p. 54), tomando como base os 

estudos de Mikhail Bakhtin, afirma que “[...] todos os nossos enunciados se baseiam 

em formas-padrão e relativamente estáveis de um todo”. Essas formas-padrão são os 

gêneros, ou seja, “[....] tipos relativamente estáveis de enunciados” (Bakhtin, 1992, p. 

279), relacionados diretamente às diferentes esferas sociais.  

A importância de se trabalhar a leitura e a escrita sob uma abordagem pautada no 

ensino dos gêneros textuais está diretamente ligada à necessidade que o indivíduo 

tem de compreender as mensagens veiculadas pelos diferentes gêneros textuais, 

responsáveis pela circulação e socialização de informações para que as mensagens 

veiculadas sejam compreendidas pelo público (Koch, 2002). 

Logo, pode-se afirmar que os textos são produzidos com um propósito comunicativo e 

serão veiculados por um determinado gênero que dará ênfase ao seu conteúdo. Como 

já foi dito, o blog tem sido um recurso que as escolas têm optado por trabalhar com os 

alunos. Trata-se de uma página da internet usada com características de diário, que 

pode ser comentada por pessoas em geral ou grupos específicos. Sua estrutura é 

bastante simples de se criar e manter, ou seja, pode ser criado pelos próprios alunos.  

De acordo com Inagaki (2012), em comparação com um site comum, o blog oferece 

uma maior variedade de interação, pois permite atualização rápida de conteúdos a 

partir da inserção dos chamados posts, que são textos ou informações que podem ser 

comentadas por seus usuários. Normalmente os comentários ficam centrados nos 

tópicos sugeridos por quem gerencia a página e, nele, é visualmente mais fácil ir 

incluindo novos temas de discussão com frequência para serem comentados. 

Geralmente os blogs têm políticas de acesso e publicação, por exemplo, podem ser 

escritos por uma ou um número variável de pessoas, podem ser organizados de forma 

cronológica inversa, dependendo de sua temática entre outras opções e para 

participar o usuário deve respeitar as regras determinadas pelo gerenciador. 
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Os textos produzidos a partir do movimento interativo da comunicação, como é o caso 

dos blogs, possuem características próprias, mas que podem variar conforme as suas 

condições de produção, recepção e circulação. A linguagem, o conteúdo e a imagem 

projetada dependem do perfil de seus usuários, assim, a produção de sentidos ocorre 

de acordo com a produção e reprodução de textos, mantendo a língua em 

funcionamento. Quase sempre os textos produzidos nos blogs são curtos, claros, 

diretos e bem articulados, podendo ou não utilizar outros recursos que não sejam 

verbais. Em alguns casos, pode-se perceber o uso de argumentos ou imagens que 

transmitam legitimidade ao assunto (Koch, 2002, Marcuschi, 2004).  

De acordo com Koch (2007), algumas das características relevantes na criação do texto 

são: os padrões materiais relativos ao texto (tamanho; clareza, cor e fonte das letras; 

comprimento das linhas; variedade tipográfica; abreviações e uso de maiúsculas e 

minúsculas), e os fatores linguísticos (o léxico, a sintaxe, a pontuação, a imagem), 

todas essas características influenciam na construção dos textos dos blogs. Outros 

elementos que também colaboram na construção e manutenção dos blogs são a 

intenção, o contexto e o local, onde ocorre a interação com o interlocutor.  

Ao chegar à escola, a criança traz consigo uma bagagem de conhecimentos e 

experiências adquiridos por meio de sua socialização com a família, com vizinhos e 

amigos, enfim, com o grupo social ao qual ela pertence. Essas interações influenciam o 

desenvolvimento da linguagem do sujeito. Todas as práticas sociais de comunicação, 

sejam elas formais ou informais, acabam por se tornar um modelo ou referência no 

qual o indivíduo em formação vai se basear para produzir, desenvolver e ampliar os 

sentidos de sua comunicação (Soares, 1996). 

 

3. O USO DO BLOG COMO RECURSO DIDÁTICO 
Quais as vantagens reais de se trabalhar com o blog em sala de aula? Uma das 

respostas mais frequentes é que essa é uma maneira divertida de se ensinar. O blog 

permite a liberdade na escrita: pensou, escreveu. A partir do que foi escrito e da 

popularidade do blog, surgirá uma infinidade de comentários. Pode-se considerar, 

então, que seu uso é uma boa maneira de estimular os alunos a ler e escrever. Mas, ao 

mesmo tempo, se o gerenciador do blog é um aluno, passa a ocorrer, como propõe 

Mead (1980 apud Soares, 2000), a busca de informações dos alunos e filhos em seus 
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pares como fonte de referência. Isso pode ser um problema devido à falta de 

maturidade dos alunos. Contudo, se os professores interagissem de maneira 

descontraída com a turma – o que é um hábito extremamente saudável para a 

formação dos estudantes –, acreditamos que poderia haver estímulo mútuo de se 

escrever e ter seu texto lido e comentado, criando um excelente canal de comunicação 

com os alunos. Entretanto, como veremos na análise deste estudo, não é esse o caso 

dos blogs com caráter institucional. 

No blog, a escrita e a reescrita ocorre pela associação de fragmentos de textos e ideias. 

A construção de um novo texto se dá por meio da intertextualidade de vários textos 

que surgem pelo “clicar de botão”. A leitura e a escrita, transformadas pelo espaço da 

estrutura hipertextual, criam um novo perfil leitor/autor/escritor. Nas palavras de Lévy 

(1999), 

 

A nova universalidade não depende mais da autossuficiência dos 
textos, de uma fixação e de uma independência das significações. Ela 
se constrói e se estende por meio da interconexão das mensagens 
entre si, por meio de sua vinculação permanente com as 
comunidades virtuais em criação, que lhe dão sentidos variados em 
uma renovação permanente (p. 15). 

 

Para que essa interação de fato ocorra é necessário que o professor participe 

ativamente dos blogs, tornando-se um ser mais próximo dos alunos, principalmente no 

uso da linguagem, e discutir assuntos fora do âmbito acadêmico. Como os blogs 

costumam ter uma linguagem bem cotidiana, bem simples de escrever e de ler, não há 

necessidade de textos longos, e sim de imagens, criando para os professores a 

oportunidade de explorar a linguagem não verbal, tão atraente para qualquer leitor. 

Essa é uma das maneiras de se evitar a dicotomia entre linguagem oral e linguagem 

escrita, tão presente na escola, em que o domínio da escrita é considerado muito mais 

importante do que o da tecnologia.  

Por ser um ambiente onde se pode opinar e expor seus pensamentos a respeito de um 

determinado assunto, o blog é um gênero que possibilita trabalhar uma variedade 

textual e o desenvolvimento do pensamento reflexivo e autônomo dos alunos, 

exatamente o que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa 

buscam: 
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[...] aprofundamento dos conhecimentos como meta para o 
continuar aprendendo; o aprimoramento do aluno como pessoa 
humana; e a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico com flexibilidade, em um mundo 
novo que se apresenta, no qual o caráter da Língua Portuguesa deve 
ser basicamente comunicativo (BRASIL, 1998, p. 17). 

 

De acordo com Moran (2004, p. 46) pode-se afirmar que “[...] são múltiplas as 

possibilidades de utilizar as novas tecnologias a favor da educação”. Ao participar 

ativamente do blog, os professores têm a possibilidade de ver a opinião dos alunos a 

respeito de assuntos diversos e até mesmo como os alunos o veem fora da sala de 

aula. Através das respostas e comentários dos alunos, o professor, tem a oportunidade 

de refletir sobre as suas colocações; ação que provavelmente acarretará em seu 

crescimento pessoal e profissional.  

Os assuntos discutidos nos blogs têm que ser do interesse de todos, alunos e 

professores, caso contrário, a interação não ocorrerá e o blog estará fadado ao 

insucesso, pois se tornará um instrumento institucional, de postagens de conteúdo 

unicamente escolar e linguagem formal. Ao estar conectado às novas tecnológicas e a 

uma nova maneira de se comunicar com os alunos, o educador está em constante 

aprimoramento profissional e atualização de conhecimentos (Marcuschi, 2004). Logo, 

torna-se mais conectado com os acontecimentos no mundo.  

Por isso, ressalta-se, aqui, a necessidade de reflexão e implantação de metodologias 

pedagógicas em função das possibilidades abertas pelas novas tecnologias da 

informação e comunicação em relação ao processo de interação entre os sujeitos e em 

função da flexibilidade relacionada ao tempo/espaço destinado à aprendizagem 

(Souza, 2003).  

Considerando o âmbito educacional e levando em conta as orientações dos PCNs 

(BRASIL, 1998), trabalhar com os gêneros na escola, sejam eles orais ou escritos, é 

incentivar a construção do conhecimento e viabilizar a oportunidade de aprendizagem. 

Podemos dizer que o uso dos blogs nas escolas é uma forma de aprimoramento do 

ensino, principalmente porque seu uso possibilita valorizar a linguagem e o 

conhecimento que o aluno traz consigo quando entra na escola. Ou seja, essa é uma 

maneira de estimular a comunicação dos alunos, valorizando sua linguagem de acordo 
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com sua realidade cotidiana, de forma que as práticas textuais façam sentido para 

eles.  

Dessa forma, os alunos praticam leitura e escrita, passando a dominar a construção 

dos textos, o que é essencial para que possam se impor e se expressar, principalmente 

porque cada gênero, ao ser veiculado em outro lugar fora daquele ambiente em que 

normalmente circula, pode sofrer transformações, passando de gênero de 

comunicação a gênero de aprendizagem. Assim, ao trabalhar com os gêneros na 

escola, deve-se ter o cuidado de fazer com que o aluno perceba que pode utilizá-los no 

seu meio social e que ele faz parte, ou pode fazer parte, das suas atividades sociais 

(Marcuschi, 2004, Koch, 2007). 

Incentivar o uso dos blogs pode ser considerado uma forma de se produzir atividades 

de produção textual fora do ambiente convencional de sala de aula. O perfil dos alunos 

mudou; logo, a escola precisa acompanhar essa mudança, mas de maneira didática, ou 

seja, capacitando os professores no domínio de novas tecnologias e atualizando seu 

sistema de ensino. O uso do blog como instrumento de ensino-aprendizagem, além de 

despertar o interesse do aluno, pode ajudá-lo a usar de forma mais cuidadosa e 

seletiva as inúmeras ferramentas e informações disponibilizadas na internet, assim 

como acredita Marcuschi (2004).  

Apesar dessas considerações a respeito das vantagens do uso do blog como recurso 

didático, fazendo uma varredura em blogs de escolas públicas e particulares de 

diferentes estados brasileiros, vimos que eles não estão conseguindo criar um canal de 

comunicação com os alunos, como será explicado nas análises. 

 
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Para este estudo foram selecionados dez blogs, sendo cinco de escolas públicas e cinco 

de escolas particulares. A escolha foi aleatória, primeiro foi feita uma busca por blogs 

de escolas públicas e a mesma coisa foi feita para escolas particulares. Os blogs 

selecionados foram os que apareceram na ordem determinada pela própria página da 

internet, no sistema de busca do Google, o único critério da seleção é que os blogs não 

fossem da mesma cidade para que não houvesse um mesmo criador de dois blogs de 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
1039 

instituições diferentes. Alguns dos estados contemplados foram Rio Grande do Sul, Rio 

de Janeiro, Acre, Santa Catarina, Pará, Espírito Santo e São Paulo.  

A comparação entre blogs de escolas públicas e particulares teve o intuito de verificar 

se o contexto socioeconômico dos alunos e sua possível dificuldade de acesso às redes 

sociais interferem em sua inserção às novas tecnologias e participação nos blogs. Se 

existe diferença no material divulgado nos blogs em função de sua instituição. E 

também se as características visuais se diferenciam. 

É importante ressaltar que a análise, de cunho qualitativo, teve como principal 

objetivo verificar se estes ambientes virtuais favorecem o processo de interação 

professor-aluno e de que maneira essa relação pode beneficiar o desenvolvimento 

desse processo ou se essas ferramentas estão sendo utilizadas apenas como fonte de 

divulgação das instituições. 

A análise foi baseada na busca da interação professor-aluno dentro desses ambientes 

virtuais e, se esta existir, de que maneira essa relação pode beneficiar o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem por meio do uso de blogs nas 

escolas. Alguns dos objetivos dos blogs educativos são:  

 Ensinar os alunos e professores a utilizar ao máximo os recursos de tecnologia 
disponíveis no mercado, de forma a ter ganho de aprendizagem em ambas as 
partes; 

 Compreender no mundo virtual os procedimentos e conhecimentos 
tecnológicos, bem como a sua utilização e serviços disponíveis;  

 Desenvolver a capacidade de realizar uma série de ações ordenadas adotando 
um compromisso coletivo, interativo e colaborativo; e 

 Desenvolver confiança em si próprio e em sua capacidade de pensar, investigar, 
organizar e colaborar nas relações e interações da comunidade escolar por 
meio do seu aprendizado.  

Apesar dos blogs educativos terem o intuito de ampliar as possibilidades de 

comunicação e interação professor-aluno, muitas vezes eles são mal utilizados, não 

despertando o interesse dos discentes, como veremos a seguir. 

 

5. ANÁLISE DOS BLOGS EDUCATIVOS  
  

De maneira geral, os blogs educativos apresentam as seguintes características: 

endereço das escolas; objetivo do uso dos blogs, descrição das atividades 

desempenhadas na escola; espaço de datas comemorativas e de aniversários do mês; 
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informações consideradas importantes, como atividades acadêmicas, vestibular, ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio), provas avaliativas do governo; sites vocacionais; 

calendários; e atividades escolares. Podemos dizer que eles possuem caráter 

institucional, não havendo muita interação entre alunos e professores.  

As informações disponibilizadas nos blogs são quase exclusivamente de caráter 

informacional e didático. Não há fóruns de discussões com temáticas livres e a maior 

parte de seu conteúdo está relacionada às atividades da escola (Figura 1). Além disso, 

são postadas muitas fotos dessas atividades e dos alunos, mas os comentários são, na 

maior parte das vezes, da equipe responsável pela manutenção do blog e dos 

professores. Ou seja, aparentemente não há interesse dos alunos em atuarem e se 

comunicar por meio desse ambiente virtual.  

 

Figura 1 – Conteúdo relacionado às atividades da escola e sem comentários 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog do Colégio Estrutural. Disponível em: 
<http://colegioestrutural.com/profiles/blog/list>. Acesso em: 29 jun. 2012. 

 

A principal diferença encontrada nos blogs foi em relação às cores e à participação dos 

professores. Os blogs de escolas públicas (ver http://caicmariano.blogspot.com.br/ e 

http://agostinhomonteiro.blogspot.com.br/) são mais simples, com cores opacas e 

poucas imagens decorativas. Já nos blogs de escolas particulares (ver 

http://escolaavilajunior.blogspot.com.br/ e 

http://colegioestrutural.com/profiles/blog/list) as cores do layout são mais vibrantes, 

com muitas imagens decorativas, além da presença de hiperlinks para sites de 

interesse dos alunos, como o Facebook, Youtube, entre outros (Figura 2).  

 

http://colegioestrutural.com/profiles/blog/list
http://caicmariano.blogspot.com.br/
http://agostinhomonteiro.blogspot.com.br/
http://escolaavilajunior.blogspot.com.br/
http://colegioestrutural.com/profiles/blog/list
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Figura 2 – Conteúdo relacionado às atividades da escola e sem comentários 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Blog da Escola Professor Francisco Ávila Júnior. Disponível em: 
<http://escolaavilajunior.blogspot.com.br/>. Acesso em: 04 jul. 2012. 

 

Nas duas páginas das escolas públicas existem hiperlinks para blogs dos professores 

(Figura 3). Apenas em um deles todos os professores possuem blogs, mas alguns estão 

desabilitados, outros desatualizados e alguns poucos professores postam conteúdos. 

Ainda assim, os conteúdos são apenas de caráter acadêmico e não há interação com os 

alunos, ou seja, os alunos não postam nenhum comentário. Esse fato nos faz pensar 

que, se os professores interagissem de maneira descontraída com a turma, poderia 

haver estímulo mútuo de se escrever e ter seu texto lido e comentado, criando um 

excelente canal de comunicação com os alunos, como propõem Lévy (1999) e Koch 

(2002). Os professores das escolas particulares não possuem blogs autônomos, pois 

preferem participar diretamente no blog da escola. 

 

Figura 3 – Blog Geografia dentro e fora da escola 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Blog do professor Gustavo – Geografia dentro e fora da escola. Disponível em: 
<http://www.gustavokasten.com/news/site-de-geografia/>. Acesso em: 29 jun. 2012. 

http://escolaavilajunior.blogspot.com.br/
http://www.gustavokasten.com/news/site-de-geografia/
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A escola particular de São Paulo (http://colegioestrutural.com/profiles/blog/list) possui 

um diferencial, pois criou um tipo de rede social dentro do blog, e isso aparentemente 

incentivou, despertou o interesse de uma pequena porcentagem dos alunos. Neste, há 

postagens dos alunos; ainda que referente ao conteúdo escolar. De qualquer maneira, 

não se pode dizer que a criação da rede social aproximou professores e alunos, nem 

tampouco que auxiliou no processo ensino-aprendizagem. Os educadores utilizaram 

uma tecnologia de informação, porém, não trouxe benefícios e mudanças para o 

aprendizado dos alunos, diferentemente do que propõem Lévy (1999) e Souza (2003). 

 

Figura 4 – Espaço para bate papo no blog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog da Escola Municipal Laís Netto dos Reis. Disponível em: <http://escola-lais-
netto-dos-reis.blogspot.com.br/>. Acesso em: 22 out. 2012. 

 

O blog da Escola Municipal Laís Netto dos Reis foge um pouco às regras, pois ele é bem 

colorido e interativo, não trás as informações sobre a escola no topo do blog e sim 

abaixo. Existe um bate papo no blog (Figura 4) onde os alunos se manifestam, mas 

apenas sobre as atividades escolares, no entanto a administradora do blog, que é 

professora da escola, sutilmente corrige algumas atitudes dos alunos, aparentemente 

este foi o primeiro blog em que houve eficácia na proposta de se utilizar esses 

ambientes virtuais na escola para auxiliar no processo ensino-aprendizagem. No blog 

há sugestão que seus visitantes o “sigam” pelas redes sociais mais famosas, Twitter e 

Facebook.  

http://colegioestrutural.com/profiles/blog/list
http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com.br/
http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com.br/
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Figura 5 – Número de visitantes do blog da Escola Municipal Laís Netto dos Reis 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog da Escola Municipal Laís Netto dos Reis. Disponível em: <http://escola-lais-netto-
dos-reis.blogspot.com.br/>. Acesso em: 22 out. 2012. 

 

Como pode ser visto na figura acima, outro diferencial neste blog é que ele tem um 

marcador com o número de visitas que já receberam. 

 

Figura 6 – Número de visitantes do blog da Escola Municipal CAIC Professor Mariano 
Costa 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
    
   
 

 

 
Fonte: Blog da Escola Municipal CAIC Professor Mariano Costa. Disponível em: 

<http://caicmariano.blogspot.com.br/>. Acesso em: 22 out. 2012. 

 

Assim como o blog da Escola Municipal Laís Netto, o site da Escola Municipal CAIC 

Professor Mariano Costa possui um marcador com o número de visitas que já 

receberam (Figura 6). Ele também tem cores opacas e hiperlinks para blogs dos 

professores e cores opacas e pouca participação. 

 

http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com.br/
http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com.br/
http://caicmariano.blogspot.com.br/
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Figura 7 – Blog da Escola Estadual Plácido de Castro 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog da Escola Estadual Plácido de Castro. Disponível em: 
<http://placidodecastrotk.blogspot.com.br/>. Acesso em: 22 out. 2012. 

 

Fugindo um pouco ao padrão de configuração dos outros blogs, neste não há muitas 

informações sobre a escola. Buscando mais informações, verificamos que se trata de 

uma escola estadual de Ensino Fundamental, localizada no Acre (Figura 7). Possui 

muitos hiperlinks para blogs de outras escolas e para programas do governo. Assim 

como as outras escolas a maior parte do blog é de divulgação das atividades escolares, 

mas sem nenhum comentário de professores e alunos. Há também alguns posts de 

sugestões de dinamização das aulas e de redações e poesias de alunos, mas tudo sem 

comentários. 

 
Figura 8 – Links importantes do blog do Colégio Adventista de Niterói 

 

 

Fonte: Blog do Colégio Adventista de Niterói. Disponível em: 
<http://colegioadventistadeniteroi.blogspot.com.br/>. Acesso em: 22 out. 2012. 

http://placidodecastrotk.blogspot.com.br/
http://colegioadventistadeniteroi.blogspot.com.br/
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O Colégio Adventista de Niterói, apesar de ser particular, teve sua última atualização 

em dezembro de 2011. Dessa forma, pode-se considerar que este não foi um projeto 

que deu certo. O blog apresenta apenas postagens de eventos e também possui 

hiperlinks para assuntos considerados importantes pela escola (Figura 8), 

aparentemente não são de muito interesse dos alunos. 

 

Figura 9 – Comunicado importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog do Colégio Empyrius. Disponível em: 
<http://www.colegioempyrius.com.br/2012/04/comunicado-importante/>. Acesso em: 22 out. 

2012. 

 

Do mesmo modo que os outros blogs, o site do Colégio Empyrius aparentemente serve 

como objeto de divulgação, mencionando o material didático utilizado e a proposta 

pedagógica da escola (Figura 9), com a última atualização em abril. Também há os links 

de redes sociais. Não possui quantificação de visitas. 

 

Figura 10 – Blog da Escola Dr. Alfredo José Balbi – Colégio UNITAU 

http://www.colegioempyrius.com.br/2012/04/comunicado-importante/
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Fonte: Blog da Escola Dr. Alfredo José Balbi – Colégio UNITAU. Disponível em: 
<http://radiocolegiounitau.blogspot.com.br/>. Acesso em: 22 out. 2012. 

 

O blog da Escola Dr. Alfredo José Balbi – Colégio UNITAU possui Ensino Fundamental e 

Médio. O blog é administrado pelo grêmio estudantil do colégio. Possui espaço de 

informações sobre acontecimentos da escola e também da cidade, como shows e 

outras festas (Figura 10). Possui hiperlinks para blogs de quatro professores, para o 

portal do material didático, para verificação de notas, para informações sobre o 

colégio e guia do estudante e também para o site do colégio. Não há fotos de eventos 

da escola e nem tampouco qualquer manifestação de alunos. 

Outro ponto que se pode verificar é o fato de poucas postagens usarem a linguagem 

formal. Em outras palavras, percebemos que os alunos agem como se estivessem em 

sala de aula ou sendo avaliadores, e não como em suas redes sociais do cotidiano. 

Ao que se pode perceber, em sua maioria, os blogs educativos analisados têm servido 

apenas para divulgação das atividades escolares e inserção do nome da escola no 

ambiente virtual. No que diz respeito ao seu uso como suporte de ensino, seus 

recursos têm sido pouco aproveitados. O propósito de aproximação professor-aluno 

também não apresenta grandes resultados, uma vez que as postagens são unilaterais, 

sendo feitas apenas pelos professores ou responsáveis pela manutenção dos blogs. 

Assim, os alunos não o utilizam para se comunicar ou trocar experiências e 

informações.  

Percebemos que, independente de a escola ser pública ou particular, não há muita 

interação entre os alunos e/ou alunos e professores por meio dos blogs. Logo, 

podemos afirmar que a condição socioeconômica dos alunos não afeta diretamente a 

sua participação nos blogs, ou seja, a dificuldade de acesso à internet não diminui a 

participação dos alunos.  Dessa forma, fica claro que o perfil dos dez blogs educativos 

analisados não interessa aos alunos pela seguinte razão: eles se sentem vigiados ou 

coagidos por ser um blog “da escola” e não um ambiente “livre”, como o Facebook ou 

o Youtube. 

 
 
 
 
 

http://radiocolegiounitau.blogspot.com.br/
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6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

Verificamos que, apesar das inúmeras possibilidades proporcionadas pelo uso dos 

blogs como recurso didático, tais como: construção e leitura de textos diversos; 

aquisição de conhecimento das diferenças entre os gêneros textuais e seus objetivos 

comunicativos; valorização da variedade linguística dos alunos como seres individuais; 

e melhoria na interação professor-aluno e, principalmente, do processo ensino-

aprendizagem, nos dez blogs analisados, o uso deste recurso não tem sido tão 

produtivo. A priori porque, aparentemente, eles têm funcionado como um objeto de 

divulgação e não como um ambiente de interação. Assim como as apostilas e os livros 

didáticos, a internet e todas as outras formas de tecnologias disponíveis para os alunos 

devem ser encaradas como ferramenta de apoio para o ensino. Por isso, as opções 

tecnológicas não devem ser consideradas como substitutas de outras práticas de 

ensino, mas sim como suporte pedagógico. 

Outro ponto que foi observado é que os blogs possuem um perfil muito institucional, 

ou seja, os alunos e professores o veem como um objeto de trabalho escolar. Os blogs, 

apesar de criados pelos alunos, têm um caráter de atividade escolar, logo, não há 

liberdade de expressão e, na sua maioria, também não há manifestações pessoais dos 

professores. Ou seja, os próprios educadores encaram este ambiente como espaço de 

trabalho, descaracterizando completamente seu propósito comunicativo.  

Os blogs deveriam ser um espaço de interação, um ambiente de reflexão e troca de 

opiniões sobre determinadas pautas. Os assuntos discutidos nos blogs têm que ser do 

interesse de todos, alunos e professores, caso contrário, a interação não ocorrerá e o 

blog estará fadado ao insucesso, pois se tornará um instrumento institucional, de 

postagens de conteúdo unicamente escolar e linguagem formal. Ao estar conectado às 

novas tecnológicas e a uma nova maneira de se comunicar com os alunos, o educador 

está em constante aprimoramento profissional e atualização de conhecimentos. Logo, 

torna-se mais conectado com os acontecimentos no mundo.  
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Resumo 

 
Os conceitos de Aprendizagem a Distância e Aprendizagem Social antes do desenvolvimento 
da Web 2.0 já tinham sido amplamente abordados e experienciados.  
O  surgimento da Web 2.0 vem realçar o papel de plataforma subjacente às ferramentas, 
permitindo o armazenamento e a disponibilização dos contributos dos seus utilizadores sem 
haver necessidade de recorrer a outros processos de instalação, ou seja ficam disponíveis 
Online. 
A Web 2.0 permite: (1) criar, postar, comentar e partilhar; (2) promover a interatividade; (3) 
aproveitar as mais-valias que cada cibernauta pode trazer ao grupo – evolui-se, assim, da 
Inteligência Individual para a Inteligência Coletiva. 
Com nítidas vantagens para diversas áreas, nomeadamente a Economia – indicador 
fundamental para a sustentabilidade de um país, importa apelar para o empenhamento da 
Educação e da Formação para a promoção da Aprendizagem via Web 2.0, de modo formal e 
regulado, por forma a ser salvaguardada a defesa das ameaças que, igualmente, apresenta 
para a Sociedade. Existem diversas ferramentas da Web 2.0 que ajudarão professores e 
alunos, empregadores e empregados, etecetera, a produzirem e partilharem mais e melhor 
Conhecimento – em termos de texto, som e imagem - por forma a assegurar a 
empregabilidade e a aumentar a produtividade e a competitividade.  
É fundamental, hoje, repensar sobre um futuro de sucesso da Era do Conhecimento pela 
aposta na Literacia Digital. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem Social, Conhecimento, Economia, Educação, Internet, Literacia 
Digital. 
 
 
 

Abstract 
 

Concepts like Distance Learning and Social Learning have been sufficiently developed before 
the appearance of web2.0.  
With the evolution of Internet, Web 2.0 can be seen as a platform where Web Tools contents 
are stored and are at users’ disposal online without any need to install them in the Personal 
Computer. 
Web 2.0 allows: (1) to create, to post, to comment and to share; (2) to promote interactivity; 
(3) to benefit from the contributions  each cyber may bring to the group – moving thus from 
Private Intelligence towards Global Intelligence. 

mailto:mrodrigues2@netcabo.pt
mailto:harrybeefun@netcabo.pt
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Considering several advantages for many areas, such as Economy – a very important Indicator 
for a country’ sustainability, Education and Training should be engaged in promoting Learning 
via Web 2.0, in a formal and regulated way, in order to protect  users from all sorts of threats 
for a Society. A large group of Web 2.0 tools may be used by teachers and students, employers 
and employees, and so on, for creating and sharing more and better Knowledge, in form of 
text, sound and image, so that employability can be assured and productivity and 
competitiveness may be improved. 
It’s time to look forward for a successful future of the Knowledge Era by supporting Digital 
Literacy. 
 
Keywords: Digital Literacy, Economy, Education, Internet, Knowledge, Social Learning. 
 
 

1. A APRENDIZAGEM SOCIAL, VIA WEB 2.0, NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

“A evolução navega em novos paradigmas e o ensino é cada vez mais, 

factor diferenciador de sustentabilidade geracional”.  

(Felipa Lopes dos Reis, 2008) 

 

Os conceitos de “Aprendizagem a Distância” e “Aprendizagem Social”, assentes na 

teoria behaviorista, já tinham sido estudados e debatidos antes do aparecimento da 

Internet. Sobre a Aprendizagem a Distância, Reis (2008) afirmou que: 

No início da educação à distância, a teoria mais utilizada era a teoria 

behaviorista que considera que as respostas dos estudantes eram sempre 

passíveis de serem reforçadas por algum sistema de premiação. Esta foi a 

época da hegemonia da “Instrução Programada” – um sistema de auto-

estudo com ênfase nos conteúdos (…). Mais tarde, com o aparecimento 

das teorias cognitivas e construtivistas, passou-se a valorizar mais o 

processo do que os conteúdos, bem como as capacidades internas do 

estudante, como a sua percepção, memória ou raciocínio. (…) os 

estudantes passaram a ser motivados a expressar melhor as suas ideias, 

defender as mesmas, acompanhar a discussão entre colegas, o que 

também contribui para a construção do seu conhecimento. (p. 8). 

Associando o recurso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) à 

Aprendizagem, Reis e Martins (2009) referem, ainda, que: 
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The revolution in the last decades has also brought up new items within 

the educational context, and the permanent development of 

communication and information Technologies has given potential to 

educational strategies, mainly in long distance education. (…) In truth, it’s 

the enhanced classroom assuming new forms, making knowledge available 

to distant places where knowledge is of difficult access, for the new 

communication Technologies, especially the networked computer, brought 

us a new way to understand distance. (p.825) 

Por outro lado, Bandura (1977) apresenta a sua teoria sobre a Aprendizagem Social 

com o enfoque de que a esta se faz pela observação e imitação dos modelos 

percecionados, quer em contexto direto quer em contexto indireto real ou ficcionado 

pelos Media. 

A Internet, em termos oficiais, teve a sua criação ligada ao desenvolvimento da World 

Wide Web (WWW), em 1994, por Tim Berners-Lee, embora este já estivesse a 

trabalhar no projeto desde o início da década de 80; no período que mediou essas 

duas datas, Berners-Lee esteve empenhado em evoluir do simples armazenamento da 

informação no computador para a hiperligação textual que permitisse a ligação em 

rede. Neste sentido, os documentos interligados por meio de hiperligações permitem 

o aparecimento da Internet (http://) – redes em escala mundial de milhões de 

computadores interligados por um protocolo de comunicação que permite o acesso a 

informações, dados, recursos e serviços.  

Na 1ª fase da Web (designada por Web1.0), a Educação e a Formação a Distância 

assentaram em Informação proveniente de sites fechados e em Conhecimento oriundo 

de cursos desenvolvidos em formatos digitais (designados por web-designed courses) e 

disponibilizados em compact disc (CD) ou por acesso a Universal Resource Locator 

(URL); iniciou-se, assim, o eLearning – Aprendizagem a Distância com o recurso às TIC. 

A Web1 evoluiu para a Web2, decorria o ano de 2004, apresentando acentuadas 

diferenças entre ambas, conforme mostra a Tabela 1 abaixo. De entre as 

características assinaladas nessa tabela, pode-se acentuar que o valor da Web 2.0 

passará por três variáveis:  
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(1) permitir postar, comentar e partilhar; 

(2) promover a interatividade; 

(3) acrescentar as mais-valias que cada cibernauta pode trazer para o grupo – o que 

nos leva a reconhecer que se passou da Inteligência Individual para a Inteligência 

Coletiva.  

 

Relevante é, igualmente, assinalar que a Web passa a assumir o papel de uma 

plataforma, pois tudo o que é produzido nas ferramentas fica automaticamente 

armazenado e à disposição dos utilizadores. 

 

            Tabela 1.: Da Web 1.0 à Web 2.0 (O’Reilly, 2005)   

WEB 1.0 WEB 2.0 

Double Click Google Adsense 

Ofoto Flickr 

Akamai BitTorrent 

MP3.com Napster 

Britannica Online Wikipedia 

Personnel Websites Blogging 

Evite Upcoming org. and EVDB 

Domain name speculation Search engine optimization 

Page views Cost per click 

Screen scraping Web Services 

Publishing Participation 

Content Management Systems Wikis 

Directories (taxonomy) Tagging ("folksonomy") 
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Stickiness Syndication 

 

 

Essas características da Web2.0 motivaram e facilitaram a proliferação de ferramentas 

- entre as quais se encontram as Redes Sociais (surgidas em 2006), que permitem criar, 

editar, simular, comentar e partilhar texto, som e imagem. A aprendizagem fica ainda 

mais enriquecida com este novo modelo de Aprendizagem Social - esta já não se 

restringe mais à envolvente local. Graças à Web, com a sua especificidade globalizante, 

a influência é muito mais abrangente, aportando, certamente, consigo efeitos 

multifacetados. Segundo Carrera (2011), este networking permite “(…) partilha de 

valores, ideais, fluxos financeiros, ideias (…) todo o tipo de permutas.” (p.21).  

Pese embora o facto de a Internet ser importante para áreas tais como a Educação e a 

Formação, a Saúde, a Arte, a Política (etc.), mais importante se torna para a Economia. 

É do conhecimento geral que as pessoas devem ser preparadas para a 

empregabilidade e não mais para o emprego. Durante a sua vida profissional, já não 

irão ter mais só um emprego, perto da sua terra natal (etc.) como acontecia antes do 

fenómeno da Globalização. Assim sendo, a Educação e a Formação também deverão 

acompanhar esta tendência, por forma a apresentar-se como uma mais-valia na 

Proficiência dos Conhecimentos e Competências esperados nas suas performances 

profissionais. O grau de Literacia Digital vai ser determinante na produtividade e na 

competitividade dos agentes económicos, Indicadores valiosos para a sustentabilidade 

de cada país. A este propósito, Carrera (2011) refere que “ começa a haver (…) 

consciência do efeito de networking da formação no estabelecimento de grupos de 

profissionais interessados pelo seu desenvolvimento enquanto pessoas e 

profissionais.” (p.42) Mais acrescenta que “o network (…) é uma maneira de trabalhar, 

de criar contactos e de potenciação da carreira profissional, de organizar a economia 

pessoal e social, de reduzir o tempo e os custos.” (p.196) É neste sentido que a 

aprendizagem colaborativa e a distância vem ganhando terreno e o Conhecimento 

passa a ser encarado como um constructo social de dimensão universal, ampliando 

acentuadamente o Conhecimento Individual e Grupal, conforme Carrera (2011) 
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preconiza ao afirmar: “(…) a parte da minha missão como professora universitária (…) 

desde ex-alunos, estudantes e organizações todos me contactam sobre dúvidas (…). 

Essa é a minha rede (…) para me ajudar a mim e a outros nesta perpétua busca do 

conhecimento.” (p. 183) Coloca-se a pergunta: e o acesso a essas fontes universais 

deverão ser feitas só de forma informal ou o Ensino e a Sociedade deverão envolver-se 

para o tornar formal e regulado, tendo a possibilidade de alertar para os riscos de 

segurança, a vários níveis, das mesmas? 

Existem centenas de ferramentas da Web 2.0, redes sociais de franca dimensão e 

influência – até de enquadramento económico (o LinkedIn) ou de jogos educativos 

(Second Life). Aqui fica a referência a algumas, tais como: Wikipédia, Facebook, 

LinkedIn, Twitter, MySpace, Flixster, Tagged, Classmates, My Year Book, Live Journal, 

Imeem, You Tube, Orkut, Google Adwards, Pinterest, Storify. O Internet  tornou-se um 

imprescindível instrumento para a Educação e Formação (alunos e professores), para a 

Economia (empregadores e empregados) e para a Sociedade em geral. Faça-se jus à 

Era da Informação e do Conhecimento promovendo a Literacia Digital. 
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Resumo 
Vivemos numa sociedade que depende cada vez mais das Tecnologias da Informação. A 
disseminação de sistemas com tecnologias de integração de serviços e comunicação na 
educação é um facto amplamente aceite pela comunidade científica, onde o acesso a 
equipamentos e infraestruturas de rede de computadores na educação e formação em 
Portugal, por parte de alunos e professores, é hoje uma realidade incontestável e 
incontornável em grande parte das instituições de ensino de nível secundário. Contudo, este 
acesso não perfila por si só a efetiva aprendizagem ou uma melhoria das aprendizagens com 
TIC, sendo premente a reflexão sobre a importância da introdução das Tecnologias Educativas, 
em particular da cloud computing, enquanto sistema de computadores, para lá da utilização a 
nível pessoal, acessível de diferentes formas, utilizada enquanto serviço de produção, 
armazenamento e partilha de conhecimento, através de ferramentas cooperativas, 
colaborativas e construtivistas. Mas, qual o caminho a trilhar a este nível? Vários autores 
apontam para a predição da cloud computing, pela sua natureza tecnológica de integração de 
aplicativos, armazenamento e ferramentas de comunicação online, como um novo paradigma 
de integração curricular das TIC, com oportunidades e limitações, que importa analisar como 
influencia atualmente o contexto educativo e formativo português. Urge a realização de uma 
investigação interpretativa da realidade portuguesa da percepção e integração curricular desta 
tecnologia, bem como a definição do conceito CLE – cloud learning environment, o qual está 
longe de ser uniformizado quer em termos educativos, quer em termos técnicos, sendo estes 
os principais objetivos desta investigação.  
 
Palavras chave: cloud computing, integração curricular das TIC, web 2.0, ensino secundário.  
 

Abstract 
We live in a society that increasingly depends on information technology. The spread of 
systems integration technologies and communication services in education is a fact widely 
accepted by the scientific community, where access to equipment and network infrastructure 
in education and training in Portugal, by students and teachers, is now an undeniable and 
inescapable reality in most educational institutions at secondary level. However, access, in 
itself, doesn’t guarantee for effective learning with ICT, which demands for reflection and 
research on the introduction of Educational Technology and cloud computing, as a system in 
particular. Beyond being used on a personal level, it can be accessible in different ways, be 
used as a production service and for knowledge storage and sharing, through cooperative, 
collaborative and constructivist tools. What are teachers and teachers’ trainers to do to reach 
this level? Several authors predict that cloud computing will be, by its technological nature of 
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application integration, storage, and online communication tools, a new paradigm for infusing 
ICT in the curricula, for it involves opportunities  as well as limitations that enact scrutinizing of 
how it influences the current Portuguese educational and training context. Thus, an 
interpretative investigation on current situation and perceptions about this  technology 
curricular integration is necessary, as well as contributing to a rigorous definition of CLE - cloud 
learning environment, which calls for a more rigorous  definition,  both in education and 
technical  terms, being these the main goals of this research.  
 
Keywords: cloud computing, ICT curricular integration, secondary education, web 2.0.  
 

1. INTRODUÇÃO 
O conceito de cloud computing surge em diferentes trabalhos de investigação (Biazus, 

Carvalho, Gomes & Mansur, 2011; Haywood, Johnson, Levine & Smith, 2010; Chen, 

2010; Bottentuit & Coutinho, 2009) com exemplos de implementação gratuitos, como 

é o caso do sistema Google Apps ou o sistema Microsoft Live@edu. Sultan (2010), 

mencionando um estudo pela consultora McKinsey, aponta para 22 possibilidades 

diferentes de definir cloud computing. Não existe uma uniformização do conceito, 

como indicam Grossman (2009, citado por Sultan, 2010) e Voas & Zhang (2009, citado 

por Sultan, 2010). Ainda assim, Thomas (2011) aborda este conceito no âmbito da 

educação e formação, e define cloud computing como sendo: 

uma plataforma de computação que reside no centro de um fornecedor de 

serviços de dados grande e é capaz de fornecer dinamicamente a 

servidores a capacidade de lidar com uma ampla gama de necessidades 

dos clientes. A nuvem é uma metáfora para a internet. Algumas pessoas 

chamam-lhe World Wide Computer. Tecnicamente, é um paradigma de 

computação no qual as tarefas são atribuídas a uma combinação de 

conexões, software e serviços acedidos através de uma rede. Esta rede de 

servidores e conexões é coletivamente conhecida como a nuvem.  

Em termos técnicos, Sultan (2010) carateriza a cloud computing como um conjunto de 

serviços: IaaS – Infrastruture as a Service – infraestrutura de computadores e 

dispositivos de armazenamento, através da Internet; PaaS – Plataform as a Service – 

infraestrutura de hardware de rede, sistema operativo, bases de dados, servidores 

web, através da Internet; SaaS – Software as Service – aplicações distribuídas como 

serviços via Internet (aplicações de escritório, gestão de email institucional, entre 

outros). 
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No contexto educativo português, no que concerne à utilização de cloud computing 

como sistema tecnológico de apoio à integração das TIC no desenvolvimento do 

processo de ensino e de aprendizagem e no currículo, poucos são os trabalhos de 

análise relativos às possibilidades e limitações proporcionadas, existindo uma elevada 

disseminação de sistemas institucionais VLE (Virtual Learning Environment), 

recorrendo principalmente à plataforma moodle, sistemas pouco adaptados às novas 

necessidades do aluno ou formando (doravante designados por estudante) em termos 

de conectividade, aplicações em rede e aprendizagem social. Mota (2009) apresenta 

conclusões sobre o impacto da Web 2.0 na educação e na concepção da 

aprendizagem, onde Siemens (2008, citado por Mota, 2009, p. 10) e Attwell (2008, 

citado por Mota, 2009, p. 7) referem a necessidade de criação de um sistema 

tecnológico no qual o estudante se aproprie e utilize como sistema pessoal que 

promova o desenvolvimento e demonstre as suas aprendizagens formais ou informais 

(PLE – personal learning environment), sistema este que não seja limitativo ou 

restritivo na construção de conhecimento. Attwell (2006, citado por Mota, 2009) 

reconhece que a instalação de um sistema ao alcance do utilizador comum que 

possibilite desenvolver um PLE como aplicação é muito difícil, talvez por isso autores 

como Blackall (2005, citado por Mota, 2009) considerem que a ideia deste 

desenvolvimento estruturado e formal seja difícil. Ora, a cloud computing é uma das 

seis tecnologias que Johnson et al. (2010) apontam como tecnologia e prática que mais 

rapidamente emergirão e terão impacto no ensino e aprendizagem, quer para 

estudantes quer para professores, depreendendo que poderá o sistema possibilitado 

pela cloud computing estar próximo em termos conceptuais do sistema que Attwell 

refere, constituindo-se assim um ambiente de aprendizagem denominado por CLE – 

cloud learning environment. 

 

2. PROBLEMÁTICA, OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 
Espera-se com esta investigação a clarificação do conceito de cloud computing, no que 

concerne à sua aplicação em termos educacionais através dos ambientes do tipo cloud 

computing environment no ensino secundário, tomando como ponto de referência a 
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revisão bibliográfica e estudos de caso já realizados, inferindo simultaneamente sobre 

as suas potencialidades e limitações no caso português.  

Para além disso, visa estabelecer um ponto de partida para a realização de 

investigações futuras visando o estudo da eficácia da utilização desta tecnologia em 

contexto educativo e formativo. Assume-se como objetivos da presente investigação 

analisar as potencialidades que a cloud computing pode introduzir no contexto 

educativo e formativo em Portugal, face ao atual nível de desenvolvimento tecnológico 

e intervenção tecnológica que as instituições educativas e formativas demonstram; 

identificar as limitações que a cloud computing apresenta do ponto de vista de 

integração curricular, procurando respostas às seguintes questões: 

a) Qual o nível de percepção do conceito de cloud computing pelos docentes e 

formadores? 

b) O que leva os docentes e formadores a utilizar e integrar curricularmente as 

ferramentas associadas ao conceito de cloud computing? 

c) Qual a percepção dos resultados obtidos por docentes e formadores no processo de 

ensino e aprendizagem, quando é utilizada esta tecnologia? 

d) O que condiciona a utilização e a integração curricular da cloud computing: i. 

Fatores técnicos, metodológicos e institucionais? ii. Fatores relativos à formação de 

professores e formadores? iii. Fatores relativos à literacia informática dos estudantes? 

 

3. METODOLOGIA 

Com base nas questões de investigação, a metodologia de recolha e análise de dados 

visa uma interpretação das perceções e atitudes dos docentes e formadores face à 

cloud computing, como esquematizado na Figura 1, utilizando-se como fontes de 

dados as indicadas na Figura 2. 
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Figura 2. Diagrama conceptual das variáveis da investigação 
 

 

 
Figura 3. Diagrama conceptual das fontes de dados para a investigação 

 

 

3.1 Sujeitos da investigação 
A abordagem mista da investigação pretende apresentar uma descrição das 

tendências, atitudes ou opiniões da população formada por todos os sujeitos docentes 

e formadores de estabelecimentos públicos de ensino do Ministério da Educação e da 

Ciência, de centros de formação profissional e de reabilitação profissional de gestão 

direta e participada do Instituto do Emprego e Formação Profissional, ou escolas 
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profissionais, da Rede de Entidades Formadoras do Sistema Nacional de Qualificações, 

que exerçam atualmente, com horário parcial ou completo, funções de docência, 

tutoria ou formação no ensino de nível secundário, em cursos orientados para o 

prosseguimento de estudos, cursos profissionais, profissionalizantes ou de 

especialização, com nível de qualificação 3 a 5 de acordo com o Quadro Nacional de 

Qualificações (cf. Anexo II da portaria n.º 782/2009 de 23 de Julho). 

 

3.2 Instrumentos de recolha de dados 
Considerar-se-á uma amostra de docentes e formadores a considerar, do tipo cluster. 

Estes subconjuntos formados de forma homogénea, de modo a garantir a 

representatividade da amostra, terão em atenção os professores e formadores de cada 

uma das áreas educativas do território português.  

Para a identificação da população e formação da amostra, serão contactadas as 

entidades que tutelam as instituições acima identificadas no sentido da autorização do 

desenvolvimento da investigação, nomeadamente o respectivo acesso a estatísticas 

indicadoras do número de sujeitos que formam a população. O estabelecimento de um 

protocolo de autorização na aplicação do estudo será uma hipótese a tomar em 

consideração, visando desta forma respeitar as orientações indicadas pela AERA (2011) 

quanto aos princípios éticos que deverão orientar a investigação, nomeadamente a 

confidencialidade (anonimato dos participantes) e o consentimento informado. 

Será aplicado o instrumento de recolha de dados questionário que, para além da 

caraterização demográfica e de competências tecnológicas, apresentará questões 

fechadas e questões abertas, com a finalidade de dar resposta interpretativa às 

seguintes linhas da investigação. Para além da aplicação do questionário, far-se-á uma 

análise bibliográfica sobre a integração da cloud computing a nível nacional e 

internacional onde se procurarão resultados significativos existentes, que possibilitem 

desvendar as potencialidades e limitações da integração curricular desta tecnologia. 

Como complemento recorrer-se-á a focus group com especialistas da área da 

educação, da informática, professores e formadores, de modo a complementar a 

análise bibliográfica. 
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Em todos os instrumentos de recolha de dados a respetiva análise seguirá a 

categorização definida através das linhas de investigação, as quais serão definidas 

decorrentes da análise bibliográfica e com recurso a especialistas na área da aplicação 

das tecnologias em contexto educativo e também especialistas da área de informática. 

Será utilizado software específico para as análises dos dados obtidos, como por 

exemplo o SPSS ou similar, e o NVivo ou similar. 
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Resumo 

Este artigo tem como objectivo contribuir para uma melhor compreensão do papel da Equipa 
do Plano Tecnológico da Educação (PTE) numa escola secundária da região do Alentejo. Estas 
equipas tiveram como principal objectivo a operacionalização e concretização das metas 
definidas no Plano Tecnológico da Educação, de forma a contribuir para implementar, 
potenciar e enquadrar as Tecnologias da Informação e Comunicação no processo educativo. A 
investigação teve como principal metodologia o estudo de caso, tendo o processo de recolha 
de dados sido realizado através de entrevistas, notas de campo e outras fontes tais como 
documentos exitentes na escola alusivos ao tema. As questões de partida centraram-se na 
compreensão dos processos de implementação do PTE na Escola, na análise das perceções dos 
professores e funcionários em relação à sua participação na equipa e conhecer a forma como a 
escola se organizou para colocar à disposição dos professores e alunos as infraestruturas 
tecnológicas e equipamentos bem como os recursos humanos e materiais disponíveis. As 
conclusões referem os pontos fracos e fortes da realidade da escola neste contexto de 
conhecimento e práticas de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação e 
Coordenação da Equipa do PTE.  

Palavra-chave: Coordenador TIC, Integração das Tecnologia da Informação e Comunicação, 
Organização da Escola, Recursos utilizados pelos Professores, Planeamento Tecnológico e 
Suporte Técnico. 

 

Abstract 

The current article approaches a research development intending to analyse the role of the 
Team of the Technological Education Plan aimed to better understand their mission at a 
secondary school in the Alentejo area. By using the methodology of case study we attempt to 
realize their role through action fields and the Team’s ways of organization. Within this context 
we study the school reality and the role of technology within this organization at the level of 
the Technological Education Plan, resource management, the school insight on technologies, 
its educational project, and other planning and management tools. Another aspect to be taken 
into account is the study of how the maintenance and technical support are working at school 
as well as strategies implemented by teachers on using technologies.  

Key-words: ICT Coordinator, ICT Integration, School Organization, Resources used by Teachers, 
Technological Planning and Technical Support. 

 

1. O PAPEL DA EQUIPA DO PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA 
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1.1 Objetivo da investigação 

O objetivo principal desta investigação foi o de contribuir para uma melhor 

compreensão (PTE) e da sua missão, numa escola secundária da região Alentejo, 

identificando as áreas de ação e os modos de organização desta Equipa. É neste 

contexto, que se estudou a realidade da escola e o papel da tecnologia nesta 

organização, ao nível do PTE, da gestão dos recursos, da visão que a escola tem sobre 

as tecnologias, o seu projeto educativo e outros instrumentos de planeamento e 

gestão. Os escassos estudos realizados neste âmbito mostram que algumas das 

principais dificuldades da escola neste domínio, que parecem ser persistentes como, 

por exemplo “a falta de preparação de muitos professores para utilizar 

adequadamente os materiais TIC (…) é um dos grandes entraves face ao uso das TIC 

(Carneiro, 2010, p.19) 

Um outro aspeto que se teve em consideração foi o de como era feita a manutenção e 

o suporte técnico na escola, assim como a visão que os professores tinham em relação 

à Equipa PTE e ao Coordenador TIC, face ao apoio ao uso das tecnologias. 

Segundo o estudo de Tondeur, Cooper e Newhouset, (2010, p.5) “Os Coordenadores, 

geralmente, desempenham sobretudo as funções de um Técnico de Informática, e que 

devido à sua falta de tempo, ligada a questões educacionais, o cumprimento das suas 

funções torna-se limitado.” 

Um trabalho que se revelou bastante pertinente para a realização desta investigação 

foi o de Castro, A. (2009, p.25) que refere que “Com o PTE, a tecnologia chegou à 

escola de forma massiva, não como um produto de “lifting”, mas para ajudar a fazer o 

que sempre se fez nas escolas: ensinar e aprender. Contudo, com a deslocação do 

centro do conhecimento, que deixou de ser o docente, criou-se uma nova era, um 

novo paradigma.” 

O conhecimento prático do professor é o resultado da reflexão que ele faz acerca da 

sua ação e na ação da qual ele é o protagonista. A construção desse conhecimento 

assenta e estrutura-se a partir de um autêntico processo de investigação, orientado 

segundo princípios e regras metodológicas (Vilar, 1993, p.69). Segundo Pinto (1990, 
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p.13), “uma investigação, qualquer que seja o domínio em que se realize, requer um 

esforço honesto, persistente e sistemático no estudo de um problema de forma a 

aumentar o conhecimento humano nesse domínio”. 

O estudo teve os seguintes objetivos especificos: 

1. Analisar e compreender o papel da Equipa PTE na Escola, em particular; 

2. Descrever o processo de implementação da Equipa PTE, identificar as áreas de 

ação da Equipa; 

3. Descrever os modos de organização e ação/intervenção da Equipa; 

4. Identificar eventuais lideranças observadas na Equipa; 

5. Conhecer a perceção dos professores e funcionários em relação à Equipa PTE e 

ao PTE; 

6. Descrever a organização da escola, em particular, a sua cultura organizacional; 

7. Perceber a forma como coloca à disposição de professores e alunos as 

tecnologias disponíveis, as infraestruturas, Equipamentos e recursos humanos 

e materiais.  

Houve a necessidade de analisar o papel da equipa PTE para que fosse feita uma 

reflexão sobre a forma como a sua missão é executada numa escola e a partir 

dessa informação, poder proporcionar uma base de conhecimento, sob a forma de 

recomendações e orientações que possibilitasse às escolas posicionarem-se para 

uma nova fase estimulando a reflexão sobre o papel das tecnologias na Escola “Pós 

PTE”.  

1.2 Participantes envolvidos 

Participaram nesta investigação o investigador, e um grupo de elemntos pertencentes 

à Equipa PTE, “Focus Group”, sendo estes sujeitos participantes na comunidade 

escolar e no registo de dados diversos gerados no quotidiano de trabalho da Equipa 

PTE.  

Segundo Bogdan e Biklen (1997, p.91) quando nos referimos a um grupo de pessoas, 

numa organização, como foco de estudo, estamos a utilizar uma perspetiva sociológica 

para nos referirmos a pessoas que interagem, que se identificam umas com as outras e 

que partilham expectativas em relação ao comportamento umas das outras. 
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Para fazer face a esta situação, e respondendo às exigências da legislação em vigor, a 

equipa PTE constituiu um grupo de trabalho que conduzia os processos de conceção, 

elaboração e apresentação do Plano TIC da escola. 

A equipa PTE era composta por um coordenador, oito elementos da Área Tecnológica, 

os quais centravam a atenção e esforço no domínio das redes informáticas da Escola, 

dos seus equipamentos e no software necessário; seis elementos da área de 

integração curricular (pedagógica e didática) que centravam a sua atenção no domínio 

da integração curricular das TIC, incluindo as ações e iniciativas dos professores 

dirigidas aos alunos em contexto de sala de aula ou de outros espaços educativos da 

escola (iniciativas disciplinares, interdisciplinares, projetos, eventos, etc); dez 

elementos dá área da Formação que centravam a sua atenção no domínio da formação 

dos docentes em competências técnicas e pedagógicas na utilização educativa das TIC 

e faziam ainda parte desta Equipa sete elementos para a elaboração do Plano TIC da 

escola, que visava promover a utilização das TIC nas atividades letivas e não letivas, 

rentabilizando os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por 

todos os elementos da comunidade educativa.  

O processo de seleção dos elementos da equipa que vieram a participar na investigar e 

em particular na entrevista em “Focus Group” levou em consideração a necessidade de 

incluir um elemento de cada uma das áreas de integração na equipa constituído por 

três elementos. 

 

2. METODOLOGIA 

Pela natureza dos seus objectivos e das questões formuladas, esta investigação adotou 

o estudo de caso como metodologia principal , enquadrado num perspectiva 

qualitativa sendo de destacar papel de participante ativa da investigadora.  

No que diz respeito aos métodos de recolha de dados, foram utilizados dois métodos 

distintos, mas complementares, de recolha de dados: as entrevistas em grupo e 

observação do campo empírico, recolhendo nas notas de campo as observações 

realizadas ao longo da investigação. Estes métodos foram ainda completados com 
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dados provenientes de fontes e documentos, como por exemplo, os registos de correio 

eletrónico relativo a “avarias” comunicadas pelos vários atores à equipa PTE. 

Todas as entrevistas, depois de gravadas, foram transcritas para se proceder ao seu 

tratamento qualitativo, com recurso à técnica de análise de conteúdo (Guerra, 2006, 

p.39;Bardin, 2009, p.68).  

Foi ainda efetuada uma caraterização da escola quer quanto ao seu espaço físico e 

infraestruturas tecnológicas e quer quanto aos recursos humanos disponíveis e em 

particular a equipa PTE. Estes dados permitiram um melhor conhecimento das 

condições e do contexto do caso sob observação, procurando averiguar a forma como 

a escola se organizou para os desafios que o PTE trouxe à escola, analisar o papel da 

tecnologia na organização, a liderança da escola em relação ao PTE bem como o papel 

do coordenador TIC nos processos de implementação.  

Refira-se ainda o tempo de duração do estudo e da observação do caso. Para que fosse 

possível uma melhor e mais compreensiva compreensão da escola e levando em 

consideração a relativa complexidade dos processos envolvidos na implementação do 

PTE, considerou-se necessário anotar de forma sistemática as observações recolhidas 

ao longo de um total de cinco semanas, durante o segundo período letivo.  

Os documentos internos revelaram-se fontes informações acerca da forma como a 

escola se organizou para responder às tarefas exigidas no quadro do PTE, incluindo as 

regras e regulamentos que acabaram por fornecer pistas acerca do estilo de liderança 

e dos valores dos membros da organização.  

Foi elaborada uma matriz de recolha de dados que mostra a forma como os dados 

recolhidos através dos diversos instrumentos se cruzaram para responder às questões 

de investigação, que incidiram sobre: 

1. Como se desenvolveu o processo de implementação da Equipa PTE na Escola? 

a. Qual é o papel atribuído à Equipa PTE na escola? 

b.  De que forma é gerida a Equipa PTE? 

c.  Quais os fatores que contribuem para a eficácia da Equipa, 

relativamente à consecução dos objetivos delineados? 
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2. Quais as perceções dos professores e funcionários em relação à sua 

participação na Equipa PTE? 

a. Qual o seu grau de satisfação? 

b. Em que medida contribui para o seu desenvolvimento profissional 

e pessoal? 

c. Quanto tempo é despendido? 

 

3. Como é que a escola se organiza para colocar à disposição de professores e 

alunos as infraestruturas tecnológicas, Equipamentos, recursos humanos e 

materiais? 

a.  Como se podem caracterizar a ação e o desempenho da Equipa 

PTE? 

b.  Que formação prévia existia? 

c.  Que consequências ocorreram ao nível dos métodos de ensino? 

d.  Quais são as perspetivas de futuro para a Equipa PTE? 

 

Através da elaboração da matriz pode ser observada a forma como os métodos e 

técnicas de recolha de dados recolheram informações de modo a responder às 

questões de investigação: 

Tabela 1 – Matriz de cruzamento de dados 

Questões Entrevistas Notas de campo Outros documentos 

 1a x x x 

1b x   

1c x x x 

 2a x x  

 2b x   

 2c x x  

 3a x x x 

 3b x   

 3c x x x 

 3d x   

 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1072 

2.1 Principais resultados 

Apresenta-se de seguida um resumo dos resultados obtidos nesta investigação, 

recorrendo ao enunciado das perguntas de investigação anteriormente referidas. 

Em resposta à primeira questão de investigação relativa à forma como se desenvolveu 

o processo de implementação da Equipa PTE na escola, ficou claro que a Equipa PTE 

teve como papel operacionalizar e concretizar as metas incluídas no PTE, contribuindo 

assim para implementar, potenciar e enquadrar as TIC no processo educativo. A Equipa 

teve  o papel de zelar e fazer com que se pusesse em prática o Plano TIC nas diversas 

áreas da manutenção e instalação de Equipamentos, na gestão de equipamentos, na 

parte da formação e na parte da utilização pedagógica dos recursos digitais, bem como 

a função facilitar a circulação da informação, e o funcionamento e gestão da Escola.  

A análise das mensagens de correio eletrónico mostra que dos vários papéis atribuídos 

à Equipa PTE, a comunidade escolar suporta uma visão mais tecnicista, relacionada 

principalmente com a gestão da rede e a reparação e manutenção de hardware. As 

referências à rede informática parecem indicar que se estariam, de facto, a 

implementar as TIC no processo educativo. Embora nas entrevistas seja referido o 

papel importante da equipa na formação e conteúdos digitais, estes aspetos não 

aparecem referidos nas mensagens recebidas no correio eletrónico.  

Em relação à gestão da Equipa PTE, as respostas dos entrevistados permitiram verificar 

que é feita uma gestão essencialmente de topo, em que o Coordenador PTE tenta por 

sua iniciativa atribuir funções aos diversos elementos que constituem a Equipa. A 

grande falha é a da comunicação, uma vez que há um défice de reuniões formais, e 

não é utilizada a área de trabalho moodle, é utilizado preferencialmente o correio 

eletrónico. 

Ainda assim, o Coordenador foi considerado um elemento ativo, que permitiu uma 

margem de decisão para quem esteve no terreno, liderando de forma partilhada um 

grupo multidisciplinar e coeso, que colabora entre si, independentemente dos seus 

cargos. 
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Pareceu não ter sido sentida muita coordenação entre os grupos que constituem a 

Equipa PTE, sendo que o grupo da funcionalização do hardware e da estrutura da rede 

é o que funciona melhor. 

Quanto aos fatores de eficácia encontrados nas repostas dos entrevistados podem ser 

assinalados os seguintes: a) o espírito de equipa; b) a colaboração; c) objetivos 

comuns; d) haver um plano de trabalho com uma orientação clara em termos coletivos 

e individuais; e) apoio dos órgãos da escola; f) mecanismos de comunicação com toda 

a comunidade escolar; g) envolvimento da comunidade educativa; h) capacidade e 

rapidez de resposta; i) disponibilidade dos seus elementos; j) formação dada e 

recebida; k) tamanho da Equipa; l) divisão das tarefas pelos diferentes grupos. A falta 

de formação na área das TIC, por parte de muitos docentes, poderá ser um problema 

acrescido. A análise das mensagens de correio eletrónico mostrou que estas foram 

uma ferramenta útil na comunicação com a Equipa PTE, uma vez que os problemas 

foram resolvidos e que a Equipa PTE atuou eficazmente na maioria das situações.  

Foram apontados como fatores promotores de baixa eficácia o pouco tempo 

disponível por parte de alguns membros, e a inexistência de um técnico de 

informática, dedicado apenas ao PTE.  

Em reposta à questão dois, que dizia respeito às perceções dos professores e 

funcionários em relação à sua participação na Equipa, dos seis entrevistados apenas 

um se manifestou claramente insatisfeito e uma outra entrevistada, do focus group 1, 

declara-se satisfeita mas sente que gostava de contribuir mais e estar mais integrada. 

Os motivos apontados para a satisfação com a participação na Equipa PTE prendem-se 

principalmente com: a interação existente entre os elementos, com a aquisição de 

conhecimentos a nível tecnológico e o gosto pessoal pela área das TIC.  

Os entrevistados admitem que o reconhecimento do seu papel nem sempre acontece, 

principalmente pelos pares e superiores, mas que receberam  feedback positivo, 

normalmente, por parte dos alunos. Apesar de alguns dos elementos da Equipa 

afirmarem não necessitar de reconhecimento, no final, o impacto da ação da Equipa 

será sempre reconhecido.  
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Quanto à contribuição para o desenvolvimento profissional e pessoal quando 

questionados sobre se esta experiência, os entrevistados revelaram que foi uma 

experiência importante, e bastante rica. Contudo, apesar de a maioria ter consciência 

que pode ser muito enriquecedor, houve um caso em particular que não foi assim 

considerado. O desenvolvimento pessoal e profissional dos elementos da Equipa deve-

se, principalmente, aos aspetos relacionados com a multidisciplinariedade das áreas 

das pessoas envolvidas e com a importância das TIC, que obrigou à leitura de muita 

literatura da área, contribuindo para o seu desenvolvimento, quer como pessoa, quer 

como profissional de ensino.  

Quanto ao tempo despendido é a questão que revelou maior diferença de opiniões. 

Se, por um lado, alguns entrevistados que assumiram não ter despendido muito 

tempo, outros afirmam que o tempo disponível não chegou. Embora seja gerido em 

função das disponibilidades de cada um, o facto de alguns elementos terem horas 

atribuídas no seu horário para desempenhar as funções que lhe são conferidas é 

considerado positivo. Os entrevistados sugerem mesmo que este é um aspeto que 

deve ser repensado no futuro, e mediante a época do ano escolar, uma vez que por 

vezes há necessidade de investir muito tempo, e noutras fases não lhes é consumido 

tempo nenhum.  

De acordo com a questão de como é que a escola se organizou para colocar à 

disposição de professores e alunos infraestruturas tecnológicas, equipamentos, 

recursos humanos e materiais do que dizia respeito à ação e desempenho da Equipa 

PTE, o reconhecimento, por parte da comunidade escolar, da ação da Equipa PTE, a 

ideia mais forte é de que a Equipa é associada à vertente mais técnica das TIC, a nível 

de manutenção e reparação de hardware e periféricos. A escola percebeu, de forma 

positiva, que o seu normal funcionamento depende do desempenho da Equipa PTE, e 

que isso resulta no uso mais frequente da TIC. Contudo, parece existir ainda 

desconhecimento da existência específica desta Equipa. Uma das necessidades sentida 

foi a da criação de um grupo destinado à criação de recursos digitais, uma vez que esta 

atividade consome muito tempo. Foi também sugerido na entrevista que o projeto de 

digitalização de documentos, existente na escola, deveria ser englobado no plano TIC. 
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Os pontos fortes da atuação desta Equipa superam os pontos fracos, estando os 

aspetos mais negativos principalmente relacionados com as questões da organização e 

comunicação entre a Equipa, a necessidade de mais formação e a necessidade de criar 

uma Equipa específica para o apoio técnico. Os entrevistados referem ainda a 

necessidade de alterar a estrutura conceptual da rede informática e efetuar um 

levantamento de necessidades sentidas. 

A comunicação entre os elementos pode melhorar, sugerem os entrevistados, mas é 

necessário instituir mecanismos e potenciá-los, pois as melhorias ao nível da 

comunicação poderão resultar na diminuição do tempo que é necessário despender. 

Uma das estratégias poderá passar pela realização de mais reuniões. 

Os pontos fortes assentam, fundamentalmente, na qualidade e multidisciplinaridade 

da Equipa PTE, que ainda pode ser potenciada, devido às sinergias estabelecidas, e ao 

empenho dos profissionais envolvidos. Ambos os focus group reforçam a ideia de que 

existem Equipamentos em qualidade e quantidade. 

Na vertente formação os entrevistados referiram que a formação é essencial para o 

desempenho das funções: a) formação na área de formação de professores; b) 

dinamização e acompanhamento de projetos no domínio das TIC em educação; c) 

formação Básica em TIC através de um centro de formação; d) formação adquirida em 

contexto de trabalho; e) autodidata; f) não tem formação específica; g) devia ser 

fornecida por técnicos do PTE; h) formação em engenharia informática; i) é 

fundamental. 

A formação obtida para desempenhar as funções: a) experiência no terreno; b) ações 

de formação; c) autodidata. 

Relativamente à repercussão nos métodos de ensino, dos seis entrevistados quatro 

consideraram que ocorreu uma diversificação dos métodos, visto que os professores 

podem criar situações de inovação e de diferenciação dos seus métodos de ensino, 

recorrendo às TIC, e dois dos elementos referiram não ter percecionado quaisquer 

alterações. Com a implementação do PTE, a Equipa permitiu ter à disposição 

tecnologia, como o quadro interativo, o Moodle e outro software específico, para os 

docentes utilizarem os seus recursos didáticos, potenciando, assim, qualidade do 
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ensino. Um dos entrevistados chamou à atenção para o facto de não ser feita avaliação 

do processo, principalmente a nível do impacto das formações. Houve, também, a 

perceção de que os professores estão, cada vez mais, a utilizar os recursos 

tecnológicos disponíveis, mas por sua iniciativa, e que sentem a necessidade de 

formação. A análise de conteúdo das mensagens de correio eletrónico, conteúdo que 

se prendeu principalmente com necessidades sentidas a nível da rede informática 

escolar, não permitiu tirar evidências de que estivessem a ocorrer mudanças ao nível 

dos métodos de ensino, embora se perceba que há docentes que recorrem 

frequentemente às TIC.  

Quanto ao futuro da Equipa PTE, as expectativas eram bastante elevadas e otimistas. 

Foi sempre realçada a ideia de que a escola do século XXI não pode funcionar com 

qualidade sem uma Equipa com os propósitos da Equipa PTE, base do funcionamento 

do sistema. Apesar de alguns elementos pudessem sair, outros irião entrar, apenas 

necessitando de algum tempo para se integrarem. Dada a diversidade atual das 

aprendizagens, esta Equipa era fundamental para dar resposta às necessidades 

educativas sentidas. Contudo, não poderia deixar de ser feito um levantamento das 

competências e das necessidades existentes de recursos materiais e humanos. Foi 

recomendada a integração de elementos, de diversas áreas curriculares na Equipa PTE 

uma vez que existem professores que têm potencial e conhecimentos para integrar a 

Equipa PTE, não se restringindo esta apenas aos professores de informática.  

 

3. CONCLUSÃO 

As TIC são, nos dias de hoje, reconhecidas como um dos pilares fundamentais de 

qualquer organização por mais simples que seja. Sendo a escola uma organização 

complexa, que reproduz a sociedade em que vivemos, as TIC assumem um papel de 

extrema importância, quer ao nível da organização administrativa interna da escola, 

quer ao nível dos processos pedagógicos e ao nível da comunicação com o meio onde 

a escola se insere. As TIC estão hoje presentes na grande maioria das atividades que 

desenvolvemos no dia-a-dia. A Escola não é exceção e o recurso às TIC pode e deve, 
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contribuir para a melhoria das condições de trabalho e, consequentemente, das 

condições de ensino e aprendizagem na escola. 

Era propósito do Plano PTE fornecer algumas propostas para uma melhor organização 

da escola, sugerindo um conjunto de objetivos, serviços e metodologias a implementar 

que se julgam ir de encontro à vontade de mudança e de modernização da Escola, no 

sentido de proporcionar melhores condições de trabalho à comunidade escolar. Para a 

elaboração deste plano tinha que se ter presente as restrições materiais, económicas e 

humanas com que as escolas se debatem na atualidade. Não fora a existência destas 

dificuldades certamente seria possível responder com maior eficácia aos anseios da 

Comunidade Escolar. 

A racionalização da introdução das TIC nas escolas implica desde sempre a promoção 

de processos amplos de reflexão sobre as questões de ordem económica, social, 

cultural, ética e pedagógica que marginam a sua aplicabilidade.  

Com o PTE, a tecnologia chegou à escola de forma massiva, não como um produto, 

mas para ajudar a fazer o que sempre se fez na escola: ensinar e aprender. Contudo, 

com a deslocação do centro do conhecimento, que deixou de ser o docente, criou-se 

uma nova era, um novo paradigma. 

Nesta investigação, na qual foi abordado o PTE, e depois de analisada a Equipa PTE, 

pode-se concluir que esta equipa assumia o papel de zelar e fazer com que se 

colocasse em prática um Plano TIC nas diversas áreas de manutenção, tendo como 

principal papel operacionalizar e concretizar as metas que haviam sido incluídas no 

PTE, contribuindo assim para implementar, potenciar e enquadrar as TIC no processo 

de educativo. 

O grande problema destas equipas parecia residir no facto de que a comunidade 

escolar as olhava com uma visão muito tecnicista, como se essa fosse a sua principal 

função, por vezes esquecendo que também existiam outras áreas de abrangência, tais 

como facilitar o acesso à informação, funcionamento e gestão da escola face às TIC. É 

admitido que nem sempre foi reconhecido o papel dos membros da Equipa, 

principalmente pelos pares e superiores, mas que receberam algum feedback positivo, 

normalmente por parte dos alunos. 
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Esta Equipa assumiu um duplo desafio, por um lado criar e implementar mecanismos 

de formação para professores e funcionários no sentido da sua aquisição e 

desenvolvimento de competências no uso proficiente das TIC, por outro lado 

contribuir para que houvesse uma real e adequada transferência desse conhecimento 

para o terreno, no sentido de colocar as tecnologias ao serviço das práticas letivas, das 

aprendizagens e da organização escolar. 

Fazer parte da Equipa PTE era uma experiência importante e enriquecedora, que 

proporcionava aos elementos da equipa uma evolução pessoal e profissional. Os 

aspetos relacionados com a multidisciplinaridade das pessoas envolvidas eram 

também muito importantes no desempenho desta equipa.  

A importância das TIC obriga à aquisição, por iniciativa própria, de bastante literatura 

nessa vertente, contribuindo também para o ampliar o conhecimento dos envolvidos, 

atividade que exige muito tempo, é por este motivo que o fator tempo foi um dos que 

deveria, claramente, ser repensado. Mediante a época do ano escolar aparecem fases 

em que existe uma grande escassez de tempo e noutras fases não é consumido o 

tempo que há para disponibilizar. Apesar dos elementos da área tecnológica 

declararem que tinham sempre falta de tempo e que não conseguiam dar resposta 

atempadamente a todas as solicitações que lhe são feitas os outros elementos não 

tinham funções que consumissem o tempo atribuído.  

A escola percebe de forma positiva que o funcionamento da Equipa PTE era 

fundamental, contudo não investiu na formação dos seus membros, tal como se previa 

pela análise da literatura (OPTE, 2010), uma das grandes ameaças ao PTE é a falta de 

preparação de muitos professores para utilizar adequadamente os materiais TIC. 

A falta de formação na área das TIC, por parte de muitos docentes é um problema 

acrescido. Existe uma grande necessidade de formação. Contudo a Equipa PTE 

dedicava demasiado tempo à área da Tecnologia, esquecendo essa vertente, ao invés 

de proporcionar um diversificado rol de formações de acordo com as necessidades 

sentidas. 

Contudo, os pontos fortes superavam os pontos fracos, que assentavam, 

fundamentalmente, na qualidade e multidisciplinaridade da Equipa, que pode ainda 
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ser potenciada devido às sinergias estabelecidas e ao empenho dos profissionais 

envolvidos.  

A escola encontra-se apetrechada de mais e melhores equipamentos, e devido á 

atuação dos elementos da Equipa PTE, quer na área tecnológica, quer na da formação 

quer na área curricular foi facilitada a integração das TIC na diversificação dos métodos 

de ensino. 

Com a implementação do PTE, as equipas PTE permitiam às escolas terem à disposição 

tecnologia, tais como o quadro interativo, o Moodle e outros softwares específicos, 

potenciando a qualidade do ensino. Os professores estão, cada vez mais a utilizar os 

recursos tecnológicos disponíveis. 

No que dizia respeito ao futuro destas Equipa, as expectativas eram bastante elevadas 

e otimistas, dada a importância da tecnologia adquirida e do suporte à gestão e 

partilha de informação resultante do trabalho da equipa. É realçada a ideia de que a 

escola do sec. XX não pode funcionar com qualidade sem uma equipa com os 

propósitos que tinha a Equipa PTE. 
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Resumo 

 
Nesse trabalho apresentamos algumas reflexões sobre a concretização da inclusão digital na 
escola pública, destacando o papel da formação continuada nesse processo. Para tanto, 
analisamos, na perspectiva qualitativa, uma ação de formação continuada de professores, 
implementada na modalidade de Curso de Extensão, que foi promovida por integrantes do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática e Tecnologias – GEPEM@T. O Curso 
engajou docentes de matemática de escolas públicas de Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, 
com o objetivo de promover a formação continuada na perspectiva da inclusão digital. A 
análise dos dados coletados nessa experiência evidencia que a inclusão digital na escola 
pública é um processo nascente, pois ainda não superamos as etapas iniciais, como a 
democratização das tecnologias e do acesso à Internet. No que diz respeito às escolas públicas 
do Rio Grande do Sul, verifica-se que importantes iniciativas estão sendo implementadas, 
revelando um quadro positivo no que se refere ao acesso às tecnologias, contudo, estudos 
mostram que pouco se avançou em relação à formação continuada para uso de tecnologias na 
prática pedagógica e no desenvolvimento profissional do professor. Em face dessas 
constatações, compreendemos que a concretização da inclusão digital na escola pública 
pressupõe, a priori, processos de formação continuada que sejam desenvolvidos na 
perspectiva da inclusão digital do professor. Ou seja, o professor precisa apropriar-se desses 
recursos de maneira que processos de ressignificação do conhecimento matemático, das 
práticas pedagógicas de sala de aula e desenvolvimento profissional sejam deflagrados.  
 
Palavras-chave: Inclusão Digital, Formação Continuada de Professores, Educação Básica. 
 

 
Abstract 

 
In this article present some reflections on the implementation of digital inclusion in public 
school, highlighting the role of continuing education in the process. For this purpose, we 
analyze, in qualitative view, an action continuing education of teachers, implemented in the 
form of Extension Course, which was promoted by the Group of Studies and Research in 
Mathematics Education and Technology - GEPEM@T. The course engaged math teachers from 
public schools in Erechim, Rio Grande do Sul, Brazil, with the objective to promote continuing 
education in the perspective of digital inclusion. The analysis of data collected in this 
experiment demonstrates that digital inclusion in public school is a nascent process, as it has 
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not overcome the early stages, such as the democratization of technology and Internet access. 
With regard to the public schools of Rio Grande do Sul, it appears that major initiatives are 
being implemented, revealing a positive picture with regard to access to technology, however, 
studies show that little progress has been made in relation to continuing education for use of 
technology in pedagogical practice and professional development of teachers. Given these 
findings, we understand that achieving digital inclusion in public school assumes a priori that 
continuous training processes are developed from the perspective of digital inclusion teacher. 
That is, the teacher needs to take ownership of these resources so that reframing processes of 
mathematical knowledge, pedagogical practices of classroom and professional development 
are triggered. 
 
Keywords: Digital inclusion, Continuing education of teachers, Elementary education. 

 

1. FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE E PRÁTICA PEDAGÓGICA COM 
TECNOLOGIAS: UMA BREVE INTRODUÇÃO 

Incorporar as tecnologias à prática de sala de aula implica para o professor apropriar-

se desses recursos e de modos de utilizá-los em sala de aula. Diante disso, a 

necessidade de se investir em formação continuada docente torna-se um imperativo, 

principalmente no que se refere ao uso pedagógico das tecnologias nas práticas de 

sala de aula e a concretização da inclusão digital na educação.  

Em relação à formação de professores estudos evidenciam que em nível de Brasil a 

situação é crítica. Há grande demanda por formação, ao tempo que as ações 

implementadas têm se mostrado insuficientes para produzir mudanças significativas 

na educação ofertada na escola pública. 

Em resposta a essas demandas, pesquisadores, gestores da educação e especialistas 

têm buscado novas diretrizes à formação docente. Ademais, a sistematização dessas 

discussões têm mobilizado entendimentos sobre esse processo, dentre eles a ideia de 

desenvolvimento profissional docente, que designa “um processo de crescimento na 

competência em termos de practicas lectivas e não lectivas, no autocontrolo de sua 

atividade como educador e como elemento da organização escolar” (PONTE, 1997, 

p.44), constituindo-se no movimento das experiências e esforços empreendidos pelo 

professor na reorganização da prática pedagógica. 

No contexto das escolas públicas do Rio Grande do Sul, observa-se que mesmo com as 

iniciativas oficiais, o uso de tecnologias na prática pedagógica de sala de aula não tem 

se efetivado. Em relação à matemática, verifica-se que essa é, ainda, abordada de 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1083 

forma compartimentalizada, desconectada das demais áreas do conhecimento e 

desprovida do uso de tecnologias.  

Diante disso, enquanto membros do GEPEM@T, planejamos e desenvolvemos a ação 

Formação Continuada de Professores: caminhos para a inclusão digital, por meio da 

qual buscamos favorecer a inclusão digital de professores e alunos da rede pública da 

região, contribuindo para a concretização de mudanças na cultura escolar. A referida 

ação constituiu-se em contexto para a realização de um estudo que visa “analisar o 

modo como as ações de formação continuada docente, voltadas ao uso pedagógico 

das tecnologias, impactam no processo de inclusão digital na escola pública”. 

2. DELINEAMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

A investigação realizada situa-se na perspectiva qualitativa, baseada em um conjunto 

de práticas interpretativas que permitem a produção de novas compreensões sobre o 

fenômeno estudado. A partir desses pressupostos, realizamos entrevistas e aplicamos 

questionários aos professores, visando saber como se percebem face ao processo de 

inclusão digital almejado na escola pública, e sobre o impacto das ações de formação 

continuada na prática pedagógica docente, na cultura escolar e na prática social dos 

sujeitos. Além disso, foram realizadas observações das discussões dos professores 

sobre as possibilidades de abordagem da matemática a partir do uso de tecnologias e 

sobre as suas conjecturas nas atividades de experimentação matemática. Por meio dos 

delineamentos metodológicos descritos, buscamos compreensões sobre as 

implicações das ações de formação continuada, voltadas ao uso pedagógico das 

tecnologias e ao processo de inclusão digital na escola pública. 

 

3. FORMAÇÃO DOCENTE: IMPLICAÇÕES PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO DIGITAL  
Analisando a ação Formação Continuada de Professores: caminhos para a inclusão 

digital, identificamos vários aspectos que se constituem em entraves para a 

concretização da inclusão digital. Verificamos, entre outras coisas, que os professores 

das escolas públicas estaduais enfrentam dificuldades diversas no que diz respeito à 

formação e prática pedagógica com tecnologias, tais como as precárias condições de 

trabalho que os impedem de investir em formação continuada; mudanças nos planos 
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de carreira do magistério e o descumprimento das diretrizes desse documento que os 

desmotivam; bem como carência de projetos de uso das tecnologias nas escolas. 

Contudo, para esses profissionais, embora os desafios citados, o professor precisa 

comprometer-se com sua formação e prática docente. O estudo evidencia, ainda, que a 

inclusão digital na escola pública é um processo nascente, pois ainda não superamos as 

etapas iniciais, como a democratização das tecnologias e do acesso a Internet, 

conforme destaca o depoimento a seguir. 

Ainda estamos engatinhando no processo de inclusão digital. Muitos são os 
obstáculos que precisam ser superados, entre eles: mudanças na formação 
tecnológica do professor, mudança na cultura de utilização dos recursos 
tecnológicos na educação por parte de alunos e professores e 
disponibilização de recursos mais adequados e, principalmente, internet de 
maior velocidade e conexão estável (Professor M., dez./2011). 
 

No âmbito das escolas públicas do estado verificamos que importantes iniciativas estão 

sendo implementadas, revelando um quadro positivo acerca do acesso dos alunos e 

professores a esses recursos, contudo, pouco se avançou em relação à formação 

docente para uso de tecnologias na prática pedagógica, desenvolvimento profissional 

do professor e constituição de uma cultura de uso das tecnologias em educação.  

De acordo com o depoimento de uma professora que participou do Curso “ainda não 

conseguimos explorar todas as potencialidades das tecnologias para fazer aulas 

diferentes para nossos alunos e nem para o nosso crescimento profissional” 

(Professora E., nov/2011). 

Em face dessas constatações, compreendemos que a concretização da inclusão digital 

na escola pública pressupõe, a priori, processos de formação continuada que sejam 

desenvolvidos na perspectiva da inclusão digital do professor. Ou seja, o professor 

precisa, primeiramente, ser incluído nesse processo, assim como precisa apropriar-se 

desses recursos de tal maneira que processos de ressignificação do conhecimento 

matemático, das práticas pedagógicas de sala de aula e desenvolvimento profissional 

sejam deflagrados, conforme sugerem os estudos de Richit (2010), Penteado (1997) e 

Ponte et al. (2003). 
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Resumo 
O artigo apresenta um projeto de investigação, A desenvolver no âmbito do doutoramento em 
educação na especialidade de tecnologias da informação e comunicação na educação. O 
estudo a desenvolver apresenta como grande propósito analisar a relevância do papel dos 
líderes escolares (diretores) no processo de integração das tecnologias nas escolas 
portuguesas. Pretende-se envolver como participantes do estudo diretores escolares do 
ensino público Português, bem como  professores de todas as áreas disciplinares das escolas 
básicas e secundárias. 
 
Palavras-chave: Lideranças escolares, TIC, integração educativa das TIC,  auto-eficácia, 
professores, educação 

Abstrat 
This paper presents a research project under the PhD in Education in the specialty of 
information and communication technology in education. The study aims to purpose to 
analyze the relevance of the role of school leaders (principals) in the process of technologies 
integration in Portuguese schools. The aim is to involve as participants in the study, all school 
principals and teachers from all subject areas of portuguese basic and secondary public 
schools. 
 
Keywords: ICT, educational leaderships, educational ICT integration, education, self-efficacy, 
teachers and education.  

 

1. LIDERANÇAS ESCOLARES E A INTEGRAÇÃO EDUCATIVA DAS TECNOLOGIAS 
A revolução digital apresenta, como é natural, grandes desafios à escola e aos agentes 

educativos. A escola não pode ser alheia ao desenvolvimento da sociedade e aos 

desafios que esse desenvolvimento acarreta. Os órgãos de gestão das escolas, 

enquanto entidades com responsabilidade sobre todas as questões relacionadas com a 

definição das estratégias e planos de intervenção ao nível da gestão pedagógica, têm 

um papel preponderante nesse processo de adaptação organizacional das escolas à 

sociedade digital e consequentemente no processo de integração educativa das 

tecnologias.  

mailto:jmpiedade@ie.ul.pt
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Tearle (2003) chamou à atenção, nos seus estudos, para o facto do contexto-escola 

como um todo desempenhar uma forte influência na utilização das TIC na sala de aula. 

Em particular, salientou o (i) apoio por parte dos órgãos de direção escolar e (ii) as 

perspetivas construtivistas acerca da aprendizagem, como exercendo um papel 

importante no incentivo à utilização das tecnologias. Na verdade, estudos recentes 

relacionam a problemática da gestão e da liderança escolar com a efetiva integração 

das tecnologias, quer a nível curricular e pedagógico quer a nível da gestão e da 

comunicação institucional.  

O papel exercido pelos órgãos de gestão escolares foi particularmente assinalado por 

Daly, Pachler e Pelletier (2009). Estes autores referem especificamente como grande 

desafio o desenvolvimento junto das lideranças escolar de uma ‘visão’ apropriada das 

TIC no contexto escolar concreto. Palak e Walls (2009) acrescentam como importante 

para a integração tecnológica nas escolas a própria disponibilidade para as tecnologias 

apresentada pela escola (‘School readiness’ como havia já sido proposto pela BECTA, 

2006), ou seja, o sentido favorecedor e a preocupação que a mesma evidencia 

relativamente ao processo, associando a este, o adequado apoio técnico. Os autores 

sinalizam ambos os elementos como fundamentais de instituir nos contextos escolares 

com vista a implementar e manter a utilização educativa das tecnologias em tais 

realidades.  

Apesar da importância reconhecida, pela literatura de referência, dos líderes escolares 

no processo de integração das tecnologias nas escolas, os vários programas definidos 

oficialmente a nível nacional, tendem a não contemplar ações concretamente 

direcionadas para diretores escolares, em particular, ações ao nível da formação em 

gestão e liderança com tecnologia e mecanismos de apoio e regulação do seu papel 

nesse processo. Nos últimos anos destacam-se apenas limitadas iniciativas de apoio e 

de formação ao nível de processos e procedimentos de gestão, sendo o projeto 

“Líderes Inovadores” (com o objectivo de promover nos líderes escolares competências 

inovadoras no âmbito da gestão escolar), iniciado em 2010 pela Microsoft Portugal em 

parceira com o Ministério da Educação, uma das iniciativas que de relevo se encontra 

no terreno.  
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2. PROBLEMA E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO 
Coutinho (2011) defende que o problema de investigação tem como objetivo centrar a 

investigação num dado domínio e delimitar as fronteiras da investigação. Segundo a 

mesma autora, o problema de investigação serve de orientador à revisão da literatura, 

identificando e delimitando o campo teórico e fornecendo informação sobre os dados 

a recolher no campo empírico. 

A problemática de investigação em estudo enquadra-se dentro da temática da 

integração educativa das tecnologias, em particular ao nível do papel dos líderes 

escolares neste processo. De acordo com a literatura, os líderes escolares não só 

devem ter um papel ativo na definição das linhas orientadoras para a integração das 

tecnologias como devem liderar e regular de forma activa esse processo. Neste 

pressuposto, achou-se pertinente estudar a relevância associada ao papel dos líderes 

escolares na integração das TIC nas escolas do ensino público português.  

Num projecto de investigação, os objetivos assumidos devem permitir conhecer o que 

se pretende investigar e representam a operacionalização do problema ou questão de 

investigação a que se pretende responder. Nesse pressuposto, definiram-se para o 

estudo em causa os seguintes objetivos: 

 Analisar as perspetivas e a visão estratégia dos órgãos de gestão das escolas do 
ensino básico e secundário nacional do setor público em relação à integração 
das TIC nas escolas; 

 Perceber o papel exercido pelos líderes escolares na promoção de iniciativas 
inovadoras nas suas escolas; 

 Verificar o grau de proficiência na utilização das TIC apresentado pelos líderes 
escolares das escolas analisadas; 

 Analisar a relação entre o índice de utilização das TIC nas escolas estudadas e o 
grau de proficiência apresenta pelos seus líderes escolares; 

 Perceber o impacto de projetos de promoção de competências inovadoras para 
líderes escolar na utilização efectivas das TIC pelos docentes dessas escolas 

 Perspetivar um conjunto de linhas orientadoras que privilegiem a efetiva 
integração das tecnologias na escola; 

 Identificar necessidades de formação em TIC sinalizadas por parte líderes 
escolares. 
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3. METODOLOGIA 
O estudo em causa, enquadra-se no paradigma de investigação pós-positivista 

(Creswell, 2010), assumindo dentro do mesmo uma natureza sobretudo descritiva, 

garantindo-se assim por parte do investigador uma postura objetiva e não 

intervencionista, orientando-se a ação para a procura e garantia de padrões 

adequados de validade, fidedignidade e fiabilidade dos dados obtidos e conclusões 

apresentadas (Creswell, 2003). 

 

3.1 Participantes 
Os participantes do estudo serão diretores de escolas do ensino público em Portugal 

continental, e professores do ensino básico e secundário. 

Tendo por base o projeto de investigação e os objetivos definidos, pretende-se analisar 

dois grupos de líderes escolares: 

 Grupo A: diretores de órgãos de gestão de escolas ou agrupamento de escolas 
do ensino básico e secundário do setor público, selecionadas de forma 
aleatória em número equivalente ao grupo B de participantes. 

 Grupo B: diretores de órgãos de gestão de escolas ou agrupamento de escolas 
do ensino básico e secundário que participaram nas primeiras duas fase do 
projeto “Líderes inovadores” da Microsoft Portugal. Destes consideramos 
apenas o que tiveram classificação “Excelente‟, ou seja avaliação superior a 8,9 
valores, num total de 35 participantes. 

Dado que se pretende fazer uma análise comparativa entre escolas, proceder-se-á de 

modo a inquirir os docentes de todas as escolas selecionadas para participar no 

estudo, relativamente a i) práticas de utilização das TIC em contexto escolar e ii) 

percepção do impacto vivenciado na escola/agrupamento decorrente da 

implementação do plano de melhoria e desenvolvimento escolar desenvolvido pela 

direcção. Pretende-se que o processo de aplicação e recolha dos questionários seja 

realizado totalmente online usando a aplicação google docs. 

 

3.2 Instrumentos 
Para realização do presente estudo serão desenvolvidos e/ ou utilizados os seguintes 

instrumentos: 
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 Escala de utilização das TIC nas práticas de gestão pelos líderes escolares, a 
aplicar aos directores escolares; 

 Escala de proficiência na utilização das TIC ( Computer Self-Efficacy Scale, de 
Cassidy & Eachus, 2002), a aplicar aos diretores escolares; 

 Escala de utilização das TIC em contexto escolar, Measure Teacher´s Technology 
Use Scale, desenvolvida por Bebel, Russel e O´Dwyer (2004), a aplicar aos 
professores das várias escolas; 

 Questionário sobre factores potenciadores e limitadores da integração 
educativa das TIC, a aplicar a todos os participantes; 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
Os dados obtidos deverão permitir perceber qual a relevância da participação dos 

líderes escolares no processo de integração educativa das tecnologias, identificar 

necessidades de formação sentidas pelos líderes escolares e perceber a relação entre o 

grau de proficiência na utilização das TIC pelos líderes escolares e a utilização efetivas 

das TIC pelos docentes das suas escolas. De igual modo, pretende-se perceber qual o 

impacto de projetos ou programas de promoção de competências para líderes 

escolares na integração das TIC nas suas escolas e no desenvolvimento de iniciativas 

inovadoras. 
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Resumo 

 
Atualmente, eles são grandes avanços tecnológicos no campo da informação e comunicação 
(TIC), que levaram a mudanças no modelo social e comunicação da sociedade. A maioria dos 
jovens estão imersos neste novo modelo de sociedade e é por isso que, para que pais e 
educadores são necessários para que possam beneficiar das novas tecnologias e limitar os seus 
riscos (Carbonell, Graner e Quintero, 2010) 
Assim foi criado o projeto "Educar positivo". Este projecto responde ao desafio de aplicar 
novas tecnologias da informação e comunicação para o campo da educação parental. Este 
programa é baseado em aplicações multimídia e web (2,0), e tem como objetivo fornecer 
suporte online para os pais na sua tarefa educativa, contando com a aprendizagem 
experimental realizado em ambientes virtuais (e-paternidade). 
Ambientes digitais de aprendizagem têm demonstrado sua utilidade como estratégias 
alternativas de ensino nas escolas. No entanto, seu uso em casa é raro, já que a maioria dos 
sites para os pais não incluem programas que sistematicamente promover mudança de 
atitudes nos pais e suas práticas educativas. Embora, dada a crescente alfabetização digital da 
população, cada vez mais pais que usam a Internet para aprender e buscar respostas às suas 
preocupações educacionais. A inclusão de programas educativos para os pais em portais é uma 
estratégia útil e inovadora que pode fornecer suporte on-line para as famílias para promover a 
parentalidade positiva. 
 
Palavras-chave: multimídia, ambientes virtuais, educação parental, e-parentais 

 
 

Abstract  
 

Actualmente, se están produciendo importantes avances tecnológicos en el ámbito de la 
información y de la comunicación (TIC), que han generado cambios en el modelo social y de 
comunicación de la sociedad actual.  Los más jóvenes están inmersos en este nuevo modelo de 
sociedad y es por ello, por lo que los padres y educadores son necesarios para que éstos se 
puedan beneficiar de las nuevas tecnologías y limitar sus riesgos (Carbonell, Graner y Quintero, 
2010). 
Por ello se ha creado el proyecto “Educar en Positivo”. Este proyecto responde al reto de 
aplicar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al ámbito de la educación 
parental. Este programa se basa en recursos multimedia y en aplicaciones web (2.0), y tiene 
como objetivo ofrecer apoyo on-line a los padres y madres en su labor educativa, basándose 
para ello en el aprendizaje experiencial llevado a cabo en entornos virtuales (e-parenting). 
Los entornos de aprendizaje digital han venido demostrando su utilidad como estrategias 
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educativas alternativas en el ámbito escolar. Sin embargo, su uso en el ámbito familiar no es 
frecuente, ya que la mayoría de los sitios web destinados a padres y madres no incluyen 
programas que, de forma sistemática, promuevan el cambio de mentalidades en los padres y 
en sus prácticas educativas. A pesar de que, dada la creciente alfabetización digital de la 
población, cada vez son más los padres que utilizan internet para informarse y buscar 
respuestas a sus preocupaciones educativas. La inclusión de programas educativos para padres 
y madres en portales web es una estrategia útil y novedosa que permite proporcionar apoyos 
on-line a las familias para el fomento de la parentalidad positiva.  
 
Palabras clave: recursos multimedia, entornos virtuales, educación parental, e-parenting 
 

 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
Educar en positivo es un programa educativo online que tiene como objetivo fomentar 

el ejercicio positivo del rol parental basándose en el aprendizaje experiencial y en el 

uso de estrategias e-learning, es decir, el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la 

calidad del aprendizaje y permitir el acceso del usuario a recursos, servicios y objetos 

de aprendizaje remotos.  

De este modo, se ha planteado el desarrollo de una plataforma multimedia Web 2.0, 

que no sólo permite la información sino también la formación y el apoyo on-line 

mediante la comunicación e interacción entre padres, madres y educadores. Más 

concretamente, el programa pretende crear un entorno de aprendizaje digital 

entendiendo por éste un espacio educativo on-line, más o menos formal y planificado 

que facilita el desarrollo de experiencias valiosas de aprendizaje empleando los 

múltiples recursos de la web (Area, Gros y Marzal, 2008).  

Como aspecto innovador de este proyecto, se incorpora el enfoque de los Entornos 

Personales de Aprendizaje (PLE),  el cual centra su atención en la persona que aprende,  

a diferencia de los sistemas tradicionales de gestión de contenidos virtuales, los cuales 

se basan en un enfoque del aprendizaje desde el punto de vista institucional o 

centrado en los cursos. Su utilización es relevante en el programa Educar en Positivo, 

ya que representan una oportunidad de enriquecer las estrategias educativas, al 

permitir una construcción colaborativa del conocimiento y de las experiencias, 

facilitada por el uso del software social (o aquellos programas basados en la web que 

permiten a los usuarios interactuar y compartir información con otros usuarios).  
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En el enfoque del PLE los contenidos están en manos de las personas, de las 

comunidades de personas interesadas en las  mismas cosas, o con el deseo de formar 

parte de una comunidad. (Attwell, G. , 2007; Attwell et al.,2009). 

 

2. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El programa “Educar en Positivo” responde a una doble necesidad: la de fomentar la 

parentalidad positiva y la de introducir el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en un entorno de aprendizaje informal para padres. 

Nuestro propósito de innovar en el ámbito de la formación parental cobra relevancia 

práctica cuando consideramos que los padres actuales son conscientes de la enorme 

dificultad que conlleva la tarea educativa y del poco tiempo con que cuentan para 

formarse como tales. El programa “Educar en positivo” puede ser una buena respuesta 

ante estas necesidades y demandas formativas de las familias.  

Con este programa se ha pretendido confluir la parentalidad positiva con el  uso de las 

TIC,  en lo que se ha denominado E-parenting. Se pueden encontrar algunos recursos 

para padres (v.g., portales, plataformas digitales, páginas web) que intentan cubrir las 

necesidades de información y orientación de los padres, pero que no incluyen 

programas de educación parental cuya eficacia se haya puesto a prueba y que se 

presenten en soporte virtual (algunos programas de padres presenciales se anuncian 

en páginas web pero no se basan en dicha tecnología).  En suma, en la mayoría de 

estos recursos se confunde el E-parenting con la mera lectura de páginas web, de 

ficheros en pdf y con un aprendizaje de bajo coste, sin formadores y en aislamiento 

social (Rothbaum, Martland, y Beswick, 2008). 

Así, entre las ventajas del e-learning se mencionan el desarrollo de la autonomía y 

organización personal, capacidad de integración del conocimiento, flexibilidad en el 

análisis de los problemas, planificación y toma de decisiones basada en evidencias. Se 

destacan asimismo las ventajas de los formatos interactivos que permiten la 

comunicación, la colaboración, la reflexión y autoconfianza, así como la exploración de 

nuevas oportunidades y la transferencia del conocimiento a la vida cotidiana (Aguaded 

y Cabero, 2002; Are, 2004; Area, Gros y Marzal, 2008; Bustamante, 2002; Castaño y 
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otros, 2008; Coll y Monereo, 2008; Gackenbach, 2007; Martínez, 2003; Pérez Tornero, 

2000; Salinas, Pérez y De Benito, 2008).  

Gracias a la pluralidad de realidades virtuales que nos ofrecen las nuevas tecnologías, 

con su gran capacidad de simular realidades, producir y compartir contenidos,  

podemos enriquecer y ampliar el punto de vista de los padres sobre la realidad 

educativa que les rodea. Además, las herramientas multimedia ofrecen diversas 

formas de presentar la información en varios formatos simbólicos, combinando 

microtextos, vídeos, animaciones, y materiales interactivos. Por ello son buenas 

candidatas para insertarse en el modelo de aprendizaje experiencial.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El programa “Educar en positivo” se inserta en un soporte web que no sólo realiza una 

labor de hospedaje del programa educativo sino que sirve de apoyo al aprendizaje y de 

punto de encuentro para las familias en su labor educativa.  

De esta forma, la web cuenta con diversos recursos de interés para las familias: 

 Píldoras multimedia con charlas de expertos basadas en pequeñas unidades de 
información independiente que facilitan el aprendizaje digital al desarrollar el 
contenido de una forma práctica, visual y gráfica.  

 Links de juegos en internet, evaluados por educadores.  

 Contenidos descargables con información relevante de diferentes temas.  

 Espacios dónde compartir con otras familias las experiencias de ocio propias.  

 Espacios de noticias, agenda y eventos.  
Asimismo, el programa se encuentra inmerso en la plataforma de enseñanza virtual 

“Moodle” donde se utilizan una gran variedad de recursos:  

 Actividades animadas Flash  

 Webquest para integrar información de varias fuentes sobre el tema. 

 Podcast para presentaciones de expertos y testimonios de padres y madres.  

 Vídeos y animaciones con microescenas educativas. 

 Diarios de observación sobre las reacciones en la vida cotidiana. 

 Narrativas de vida sobre algunos sucesos educativos importantes. 

 Materiales interactivos para la toma de decisiones y evaluación de las 
consecuencias. 
 

 Diario personal con reflexiones  derivadas de la realización de las actividades, 
que permitirán hacer un análisis retrospectivo del transcurso de los usuarios 
por el programa.  
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 Foros de discusión donde usuarios y moderadores podrán intercambiar 
opiniones acerca de los contenidos del programa así como de sus opiniones, 
inquietudes y dudas. 

 Creación de blogs: Creación de una identidad familiar digital, participación en 
redes sociales y creación de programas de radio.  

 Cuestionarios y checklists para conocer el  conocimiento adquirido en la sesión. 
Actualmente, el programa “Educar en Positivo” se compone de cinco módulos, más un 

módulo 0 de iniciación. Cada uno de estos módulos está compuesto por cuatro 

sesiones y a su vez cada una de estas sesiones está compuesta por seis actividades, 

con un total de 150 actividades y 40 videoclips de elaboración por parte del equipo.  

 

Los módulos que componen el programa se detallan a continuación: 

Módulo 1. Internet, un recurso para la familia 

Módulo 2. Mejoramos la relación en la familia 

Módulo 3. Comprender y guiar el comportamiento infantil 

Módulo 4. Nuestro hijo es diferente, le ayudamos a crecer 

Módulo 5. Alimentación y salud: Un reto para la familia 

 

Cada módulo sigue la siguiente estructura:  

 Introducción 

 Observación de diferentes puntos de vista y modos de actuar 

 Reflexión sobre la situación personal 

 Análisis de las consecuencias de distintos modos de actuar 

 Compromiso personal 

 Recuerda y para saber más 
 

 

4. CONCLUSIONES 
En definitiva, el proyecto “Educar en Positivo” es novedoso, ya que  no sólo pretende 

producir cambios en las cogniciones, actitudes y conductas de los padres, sino que 

para ello las familias deben usar los entornos de aprendizaje virtuales, es decir, aplicar 

las nuevas tecnologías educativas al ámbito de la educación parental. Se espera poder 

contribuir a la creación de una nueva fuente de apoyo para las familias, 

acompañándoles en el desempeño de su tarea educadora y contribuyendo a reforzar 

el uso educativo de Internet.  
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Resumo 
 

Nos últimos anos, estamos presenciando um enorme crescimento do uso da internet na vida 
familiar cotidiana. Sem dúvida, isto constitui uma nova área de socialização em que as crianças 
adquiriram mais competências e habilidades que seus pais.    Nesta situação, o trabalho da 
família é essencial, pois é responsável por projetar o cenário educacional familiar. É 
importante que os pais desenvolvem um trabalho de acompanhamento com o uso que seus 
filhos fazem da Internet, não apenas focando sobre os perigos e riscos, mas a criação de um 
ambiente seguro e de apoio. 
Este estudo analisa a influência das variáveis sociodemográficas (idade e escolaridade dos pais) 
e as variáveis que compõem o cenário educacional local familiar em seu computador (privada 
ou pública), empresa para a utilização do computador (individuais, familiares, amigos) e 
atitudes dos pais (poder de decisão e as razões) sobre a frequência e variedade de uso da 
Internet. Para isso realizamos uma análise de regressão linear hierárquica. 
Este estudo envolveu 711 pais de crianças de diferentes escolas da ilha de Tenerife que 
frequentam a escolaridade primária e secundária. Os resultados deste estudo mostram que o 
sócio-demográficos e educacionais elementos de nível educacional e ambiente familiar como a 
localização do computador, a empresa e as atitudes predizem a frequência e variedade de uso 
da Internet para as crianças. Por exemplo, quando o computador está localizado em áreas 
privadas, como o quarto há uma maior freqüência e variedade de uso da internet. 
 
Palavras-chave: Uso de Internet, a nova tecnologia, família, divisão digital. 

        

    Abstract  
 

En los últimos años, estamos siendo testigos del crecimiento masivo del uso de internet en la 
vida cotidiana familiar.  Indudablemente, se está ante un área de socialización nueva en la que 
los hijos han adquirido más competencias y habilidades que sus progenitores.            Ante esta 
situación la labor de la familia es imprescindible, ya que es la responsable de diseñar el 
escenario educativo familiar. Es importante que los padres y madres desarrollen una labor de  
acompañamiento junto a sus hijos en el uso de Internet, no sólo centrándose en los peligros y 
riesgos, sino creando un entorno de apoyo seguro.  
Este estudio analiza la influencia de las variables sociodemográficas (ciclo educativo y edad de 
los progenitores) y las variables que componen el escenario educativo familiar: ubicación del 
ordenador (privado o público), compañía durante el uso del ordenador (solo, familia, amigos) y 
las actitudes de los padres y madres (poder de decisión y motivos) sobre la frecuencia y la 
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variedad de uso de Internet. Para ello se realizó un análisis de regresión lineal jerárquico. En el 
presente estudio han participado 711 padres y madres de niños y niñas de diferentes centros 
educativos de la isla de Tenerife que cursan su escolaridad en primaria y secundaria. Los 
resultados de este estudio muestran que aspectos sociodemográficos como el ciclo educativo 
y los elementos del escenario educativo familiar como la ubicación del ordenador, la compañía 
y las actitudes predicen  la frecuencia y variedad de uso de internet de los hijos. Así por 
ejemplo cuando el ordenador está ubicado en zonas privadas como el dormitorio hay mayor 
frecuencia y variedad de uso de internet.  

 
Palabras clave: Uso de internet, nuevas tecnologías, familia, brecha digital.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, estamos siendo testigos del crecimiento masivo del uso de 

internet en la vida cotidiana familiar.  El acceso a internet desde el hogar a nivel 

mundial se ha incrementado un 342,2% desde el año 2000 (Internet World Stats, 

2009). De este modo, se observa que es real el aumento del uso de las nuevas 

tecnologías entre los adolescentes y jóvenes. (Johansson y Götestam, 2004; Muñoz-

Rivas, Navarro y Ortega, 2003).  

Estamos ante un área de socialización nueva en la que los hijos han adquirido más 

competencias que sus progenitores en el uso de internet. Los niños y adolescentes 

tienen mayores conocimientos tecnológicos dentro del hogar, sin embargo los adultos 

se preocupan poco por el uso que realizan sus hijos de la red. Esto pone de manifiesto 

la presencia de una clara brecha generacional entre padres e hijos, que afecta al 

acceso y uso de Internet de padres y madres (Garitaonandia y Carmendia, 2007; Godoy 

Etcheverry y Gálvez Johnson, 2011;  Sarabia Sánchez y Muñoz Senra, 2009). 

 Ante esta situación la labor de la familia es imprescindible, ya que es la responsable de 

diseñar el escenario educativo familiar. Es importante que los padres y madres 

desarrollen una labor de acompañamiento junto a sus hijos en el uso de Internet, no 

sólo centrándose en los peligros y riesgos, sino creando un entorno de apoyo seguro 

(Rodrigo, 1998).  

El objetivo del estudio se centra en analizar si las variables sociodemográficas y los 

elementos del escenario educativo familiar predicen la frecuencia y la variedad de uso 

de internet de los hijos/as.  
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2. PARTICIPANTES 

En este estudio han participado 711 progenitores, con edades comprendidas entre 27 

y 60 años, procedentes de diferentes municipios de la isla de Tenerife.  De la muestra 

total, un 33,9% eran hombres mientras que un 66,1% mujeres.  Atendiendo al nivel de 

estudios de los progenitores,  un 45,7% de los progenitores tenían un nivel de 

graduado escolar o Formación Profesional. En cambio, un 39,9% de los hijos tenían 

menos de 12 años mientras que un 60,1% tenían 12 años o más. Un 42,7% eran niños y 

un 57,3% niñas. Atendiendo al ciclo educativo, un 42,8% cursaban Primaria mientras 

un 57,2% Secundaria.  

 

3. INSTRUMENTO 

Cuestionario sobre las actitudes, regulación de los progenitores y el uso de internet, 

elaborado para esta ocasión para capturar una serie de apreciaciones de los padres 

mediante escalas (1-5) de tipo Likert sobre la frecuencia y variedad de uso de internet 

así como los elementos que componen el escenario educativo familiar.  

En un primer momento se recabó información sociodemográfica como edad, sexo y 

posición de los hijos/as; sexo, edad, nivel de estudios y situación laboral del progenitor 

así como tipo de familia y municipio de residencia. A continuación, se recabó la 

frecuencia de uso de internet semanalmente (vg., ¿Con qué frecuencia utiliza su hijo/a 

internet? 1. Sólo fines de semana – 4. Diario); y la variedad de actividades que solían 

realizar los hijos/as en internet. (vg., A continuación te presentamos algunas de las 

actividades que los niños/as y jóvenes suelen realizar en internet. Señala si o no 

dependiendo de si tu hijo/a las realiza o no: Trabajos escolares, ver vídeos, juegos 

online, redes sociales; 1. Si – 2. No). Seguidamente, se preguntó por el lugar de 

ubicación del ordenador en el domicilio (vg., ¿Cuál es el lugar de ubicación del 

ordenador que utiliza tu hijo/a en el domicilio? 1. Sala de estar 2. Despacho 3. 

Dormitorio de los padres 4. Dormitorio del hijo/a 5. Dormitorio de un/a hermano/a) y 

en compañía de quien utilizaban los hijos/as internet (vg., Habitualmente, ¿en 

compañía de quién o quiénes utiliza tu hijo/a Internet, esto es, se ponen juntos a 
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utilizarlo? 1. Sólo/a 2. Con hermanos 3. Con la madre 4. Con el padre 5. Con otros 

familiares 6. Con amigos/as).  

Por último, se recabaron las actitudes parentales: poder de decisión sobre el contenido 

que el hijo/a ve en internet (vg., ¿Quién decide lo que su hijo/a ve en Internet? Hijo/a, 

padre, madre, hermanos, amigos, profesores, 1. Nunca – 5.  Siempre); motivaciones 

sobre el uso de Internet (vg., ¿Cuáles son los motivos por los que le parece adecuado 

como padre/madre que su hijo/a utilice Internet?: para aprender, para su 

entretenimiento, para que se relaje, para que se sienta acompañado, para que hable 

con amigos, 1. Totalmente en desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo).  

 

4. PROCEDIMIENTO 

El primer paso fue la selección de cuatro centros educativos de la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife que abarcaban desde la etapa educativa de Primaria hasta 

Bachillerato. Tras establecer un primer contacto telefónico con los centros, se llevaron 

a cabo una serie de reuniones  para informar sobre la investigación.  Una vez recibido 

el consentimiento del equipo directivo para realizar el estudio, se comenzó con el 

proceso de recogida de datos. Se enviaron a los padres y madres los cuestionarios 

acompañados de una carta explicativa, donde se informaba de los objetivos del 

estudio y se invitaba a los padres y madres a completar el cuestionario de forma 

consentida y anónima. A continuación, fueron devueltos a los centros y se llevó a cabo 

la recogida y vaciado de los datos por parte del equipo de investigación.   

 

5. RESULTADOS 

En relación al objetivo del estudio se pretende comprobar si las variables 

sociodemográficas y los elementos del escenario educativo familiar predicen la 

frecuencia y la variedad de uso de internet de los hijos/as. Para ello se llevó a cabo un 

análisis de regresión lineal jerárquica.  

El modelo de regresión sobre la frecuencia de uso de internet resultó significativo, F 

(12,443)=16.895; p=.000, explicando en total un 30% de la varianza.  

El valor de las R2 de cambio pone de manifiesto que los elementos físicos que 

componen el escenario educativo familiar añadieron a los aspectos sociodemográficos 
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el 8% de la varianza explicada, así como los elementos actitudinales del escenario    

educativo familiar añadieron a los pasos anteriores un 5% de la varianza explicada. 

El ciclo educativo superior, la ubicación del ordenador en un lugar privado, el uso de 

internet en solitario, la decisión por parte de los hijos/as de lo que ven en internet y el 

uso de internet para fines de entretenimiento y relajación son las variables que 

contribuyen positivamente a la frecuencia de uso de internet de los hijos/as según los 

progenitores.  

El modelo de regresión sobre la variedad de uso de internet de los hijos/as  resultó 

significativo, F (12,409) = 21.668, p = .000, explicando un 37% de la varianza. El valor 

de las R2 de cambio señala que los elementos físicos que componen el escenario 

educativo familiar añadieron a los aspectos sociodemográficos un 7% de la varianza 

explicada, así como los elementos actitudinales del escenario educativo familiar 

añadieron a los pasos anteriores un 8% de la varianza explicada. 

El ciclo educativo superior, la ubicación del ordenador en un lugar privado, el uso de 

internet en solitario así como en compañía de los iguales, la decisión por parte de los 

hijos/as de lo que ven en internet, el uso de internet para fines de aprendizaje y usos 

sociales fueron las variables que contribuyeron de forma significativa a la mayor 

preocupación de los padres respecto al uso de internet.  

 

6. CONCLUSIONES 

A partir de estos resultados, podemos concluir que tanto la frecuencia como la 

variedad de uso de internet se ven predichas por el ciclo educativo de forma que los 

hijos/as mayores son los que utilizan en mayor medida internet y para realizar una 

mayor variedad de actividades.  Asimismo, la ubicación privada del ordenador en el 

domicilio, el uso en solitario de internet así como el poder de decisión del hijo/a sobre 

lo que ve en internet predicen una mayor frecuencia y variedad de uso. Por otra parte, 

la variedad de uso se ve predicha por la compañía de los iguales y para fines 

predominantemente de aprendizaje y uso social, a diferencia de la frecuencia de uso 

que se ve predicha por un escenario en solitario con fines de entretenimiento y 

relajación.  
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Resumo 
 

O presente artigo tem como propósito apresentar um projeto de investigação que está 
a ser desenvolvido no âmbito do doutoramento em educação na especialidade de 
tecnologias de informação e comunicação. A investigação apresenta como propósito 
central analisar a realidade das escolas do 2º ciclo do ensino secundário na província 
de Luanda nas quais se pretende implementar um projeto de integração das 
tecnologias Web 2.0 no ensino. Pretende-se envolver como participantes no estudo 
professores, alunos, e outros responsáveis por projetos em desenvolvimento na região 
no domínio das tecnologias de informação e comunicação na educação. 
 
Palavra Chave: Ensino com tecnologias, Ensino secundário, ferramentas interativas,  
 Internet, tecnologia web2.0,  

 

Abstract 

 

This article aims to File a research project that is being developed under doctorate in 
education in the specialty of information and communication technologies. The 
research shows how great purpose to investigate the realities of the schools of the 
second cycle of secondary education in the province of Luanda for the implementation 
of Web 2.0 technologies in education. aims to engage as participants in the study 
(Sample) teachers, students, leaders of the projects on information and 
communication technologies in education. 
 
Keywords:  technology with education, secondary education, interactive tools Internet, 
technology, web2.0. 
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1. UTILIZAÇÃO DAS TIC NO ENSINO SECUNDÁRIO NA PROVINCIA DE BENGUELA 
(ANGOLA) 

Segundo um estudo realizado por Santos (2000) sobre a Integração Curricular das TIC 

em Angola, particularmente no município do Lobito na Província de Benguela, 

centrado sob análise da 10ª classe do segundo Ciclo do Ensino Secundário, constata-se 

que é já integrada no currículo nacional disciplinas associadas às tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), encontrando-se ai a disciplina de Introdução a 

Informática (IF). Apesar disso, genericamente em Angola, o processo de Integração 

Curricular das TIC no ensino encontra-se muito aquém do ritmo de desenvolvimento 

que seria esperado . Escasseiam conhecimentos sobre o impacto das TIC em outros 

países da região Africana, especialmente os pertencentes aos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (Palop) ainda assim é possível referir que a realidade 

angolana se encontra ainda muito afastada de países como Portugal (PTE 2007) ou o 

Brasil (MEC, 2005). 

Têm surgido sinais de avanço, nomeadamente associados ao apetrechamento e 

adoção de salas de informática com acesso a Internet nas escolas do ensino 

secundário. 

Do estudo anteriormente referido, realizado em duas escolas públicas do ensino 

secundário, apenas o Instituto Médio Normal de Educação (IMNE) apresenta uma sala 

de Informática que está equipada com 11 computadores, todos ligados em rede e com 

acesso a Internet, uma impressora, um videoprojector e uma tela de projeção. Nesta 

instituição, o acesso à sala é livre, estando disponível aos professores, alunos e 

funcionários administrativos. 

Nas escolas privadas da região a realidade não é muito diferente, dos quatros colégios 

existente no município dois têm sala de informática com um número máximo de 12 

computadores, não estando os mesmos ligados em rede nem apresentando 

igualmente acesso a Internet. 

No que respeita em particular, à província de Benguela (Santos, 2000), verifica-se que, 

de forma genérica, o acesso à internet se realiza por via de antena parabólica com uma 

velocidade de ligação muito reduzida (abaixo de 512Kb/segundo) e muito pouco 

estável, dificultando deste modo a sua utilização para atividades letivas. Todas as 
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Escolas que estiveram envolvidas no estudo de Santos (2000), verifica-se que os 

serviços da secretaria estão equipados com computadores, cerca de cinco, em cada 

uma delas, sendo os mesmos mobilizados apenas para a realização de trabalhos 

administrativos que geralmente se realizam através da utilização de aplicativos 

genéricos, como seja, o MS Word e Excel. De forma semelhante, em algumas escolas 

privadas, verifica-se que se tem já instalado nos computadores das secretarias, 

software específico para a gestão das atividades académicas e administrativas, 

contudo, por falta de apoio técnico e manutenção por parte da empresas 

fornecedoras, a utilização dos mesmos é muito baixa ou mesmo inexistente (não 

funcionam por problemas diversos). 

Outro exemplo dos breves desenvolvimentos que no domínio das TIC se tem registado 

em Angola, liga-se à já referida introdução da disciplina de Introdução à Informática no 

currículo do Ensino Secundário, esta introdução foi realizada no âmbito da segunda 

Reforma Educativa de 2002. As aulas de IF têm a duração de 45 minutos, a semelhança 

das demais disciplinas complementares. Genericamente e com vista a combater o 

numero reduzido de equipamentos, os alunos são devidos em grupos de forma que 

cada grupo trabalhe com um computador. Esta reforma educativa realizada pelo 

Ministério da Educação, levou igualmente à publicação de um Manuel de Apoio (livro 

de texto) para a disciplina, aparecendo no mesmo como principais capítulos: breve 

introdução às TIC, constituição e funcionamento de sistema operativo Windows, sendo 

as restantes unidades temáticas associadas a aplicações básicas do MS Office (word, 

excel, powerpoint). 

Os professores que lecionam esta disciplina são na sua maioria pessoas com algumas 

competências em informática na óptica do utilizador ou estudantes do curso de 

Engenharia Informática, não havendo pois formação pedagógica específica para esta 

área. 

De forma a rentabilizar recursos, os restantes alunos das escolas que pretendem 

frequentar a sala de informática para fazer uso da Internet, fazem-no em horários 

diferentes aos da disciplina de IF. Normalmente estes alunos são em número reduzido, 

e são aqueles que já possuem computadores em suas casas ou ainda em menor 
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numero aqueles cuja informática lhes desperta alguma curiosidade. A utilização que 

fazem do computador/Internet ligase a troca de e-mails, pesquisa de sites de música, 

filmes, jogos e outros entretenimentos. Raramente as suas consultas se orientam para 

os conteúdos curriculares. 

Além da IF, em mais nenhum programa das outras disciplinas curriculares se encontra 

previsto a abordagem de aspetos sobre aprendizagem com as TIC. Esta integração das 

TIC no currículo, como ferramenta mas também como conteúdo transversal às demais 

disciplinas, constitui ainda um grande desafio para os gestores educativos angolanos. 

Em outros países mais avançados, o recurso às TIC é já integrado no currículo das 

várias disciplinas sendo estas mesmo incorporadas como critério de avaliação, na 

produção e apresentação de conteúdos e na elaboração de testes em suporte 

informático. 

A semelhança do que acontece com os outros países, verifica-se que os professores 

angolanos em geral manifestam ainda grande resistência em auxiliar-se com o 

computador e Internet para prepararem e lecionarem as aulas. Geralmente o interesse 

à mudança nas práticas letivas com recurso às TIC surge sobretudo junto de 

professores mais jovens, recém-formados ou então aqueles que tenham participado 

recentemente em ações de formação em que o uso do computador foi imprescindível.  

Do estudo realizado por Santos (2000), encontra-se pois sinalizado algumas barreiras 

que impedem a Integração Curricular das TIC na realidade Angolana (com foco em 

particular no município do Lobito), distinguindo-as sobretudo pela responsabilidade do 

governo central e da administração local: 

1) Barreiras devidas ao contexto Nacional. 

 Escassez de recursos financeiros adjudicados ao setor da educação e 
consequentemente para o desenvolvimento de projetos em TIC no ensino 

 Inexistência de programas nacionais para ações de formação de competências 
pedagógicas em TIC na Educação. 

 Insuficiência curricular de conteúdos transversais sobre as TIC no ensino 
secundário 

 Poucas parcerias entre o setor publico e privado no âmbito da conceção e 
implementação de projetos sobre as TIC no ensino  

2) Barreiras devidas ao contexto Municipal: 
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 Orçamentos das escolas muito insuficiente. 

 Reduzido número de computadores para o elevado número de alunos nas 
escolas 

 Inexistência de estruturas tecnológicas para o fornecimento de sinal de 
Internet em banda larga 

 Pouca e não diversificada oferta de produtos na área das TIC educacional, por 
parte do setor empresarial 

 Poucas possibilidades para o intercâmbio de experiencias com escolas e até 
mesmo grupo de professores de outras províncias ou de outros países, leva 
descontextualização das escolas no plano científico, metodológico, 
particularmente a desatualização em TIC. 

 Falta de iniciativas para a promoção de ações de formação continua, 
especificamente na área das TIC. 

 

2. OBJETIVOS DO PROJETO 
Com vista a contribuir para minimizar os problemas anteriormente referidos, 

nomeadamente, a diminuta integração das tecnologias nas práticas de ensino e 

aprendizagem nas escolas de Angola, e a excessiva concentração das TIC no domínio 

de software comercial e já datado (sendo mesmo visto como obsoleto nos países mais 

desenvolvidos) desenvolveu-se um projecto de disseminação e de estímulo à utilização 

de aplicações web, especialmente as não comerciais e associadas à web 2.0, com vista 

a despertar movimentos de modernização do ensino e a aprendizagem. 

Com o propósito de divulgar as tecnologias Web 2.0 no suporte ao ensino-

aprendizagem no 2º Ciclo do ensino secundário em algumas Escolas na província de 

Luanda, será desenvolvido um projeto educativo cuja implementação será portada 

pelo autor deste artigo. Este projeto assume os seguintes objectivos específicos:   

 1. Fazer um levantamento nas escolas do segundo ciclo do ensino secundário, 
com relação as condições que as mesmas possuem para implementar o ensino 
com as tecnologias Web 2.0; procurando identificar o que existe nestas escolas 
em termos de equipamentos e software que seja passível de mobilizar  

 2. Fazer um diagnóstico de modo a verificar se os professores das escolas do 
segundo ciclo, possuem alguma competência sobre o ensino com recurso as 
tecnologias Web 2.0 

 3. Recolher informações relativas aos programas ministeriais actualmente em 
desenvolvimento, junto dos responsáveis dos Ministérios da Educação  
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 4. Recolha de informações de vários actores (professores, coordenadores da 
disciplina de IF, alunos, diretores de escolas) acerca dos factores a considerar 
com vista a implementar projectos de integração das tecnologias web 2.0 no 
ensino. 

 5. Consolidar a informação recolhida (nos pontos 1, 2, 3 e 4) de modo a 
desenhar um projecto que permita disseminar nas escolas seleccionadas as 
vantagens do ensino e aprendizagem com tecnologias Web 2.0 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia de investigação constitui os pressupostos, postulados, regras e 

métodos, o projeto ou roteiro que os investigadores utilizam para tornar o seu 

trabalho aberto para a análise e escolha dos métodos de investigação a mobilizar. Este 

termo é frequentemente utilizado como sinónimo de métodos de investigação ou 

técnicas com que os investigadores recolhem os seus dados, contudo não são a mesma 

coisa na medida em que, estas ultimas, são em si escolhidas ou derivadas do conjunto 

de pressupostos e procedimentos que constituem a metodologia de investigação em 

geral e que normalmente se polarizam em quantitativas ou qualitativas. 

Segundo Latorre (2003, citado por Patrício & Gonçalves, 2009) a metodologia 

quantitativa assenta no modelo positivista, estudando os fenómenos sociais através da 

observação e da experimentação, quantificando a realidade. Já a metodologia 

qualitativa orienta-se pelo modelo construtivista, estudando as interpretações da 

realidade, englobando modalidades de investigação como a etnografia, a 

fenomenologia ou os estudos de caso. 

Nesta investigação optaremos pelo uso de uma metodologia mista (Mixed Method), 

isto é, serão colocadas em interacção métodos de recolha de dados de natureza 

quantitativa (Questionários) e métodos de recolha de dados de natureza qualitativa 

(entrevistas). Os dados recolhidos a partir de inquérito por questionário serão tratados 

com recurso ao software SPSS (Statistical package social science) e a informação 

recolhida por entrevista pretendemos que seja tratado com o software ATLAS ti. 
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3.1 Participantes 

Os participantes do nosso estudo, pretendemos que sejam os professores, alunos das 

escolas do segundo ciclo do ensino secundário públicas e privadas, coordenadores da 

disciplina de Informática, responsável dos projetos na área das Tic na Educação (‘Meu 

Kamba’ e ‘Internet nas Escolas’) do Ministério da Educação e do Ministério das 

Telecomunicações e Tecnologias de Informação. 

 

3.2 Instrumentos  

O uso dos questionários e das entrevistas servem para transformar em dados a 

informação direitamente comunicada pelos sujeitos da investigação. Ao possibilitar o 

acesso ao que está " dentro da mente de um sujeito", estes processos tornam possível 

medir e analisar o que um sujeito sabe (informação ou conhecimento), o que gosta e 

não gosta (valores e preferências) e o que pensa (atitudes e crenças) acerca de 

determinado construto. Esta informação pode ser transformada em números ou dados 

quantitativos, utilizando técnicas de escalas de atitudes e escalas de avaliação 

(Tuckman, 2005, p.307) podendo as questões abertas ser sujeitas a processos de 

análise de conteúdo, o que em si mesmo pode ser analisado com base em frequências 

(numero de incidências ou registos) ou com base na interpretação do significado do 

texto (sequências, conotações, etc.) 

Quanto aos instrumentos, no que tange o questionário pretendemos utilizá-lo +para 

recolha de informação relativa a: equipamentos e infra-estruturas tecnológicas das 

escolas, e respectivo nível de acesso às mesmas; nível de formação em TIC por parte 

dos professores e necessidade de formação percepcionadas pelos mesmos.  

As entrevistas a realizar serão do tipo estruturadas, ou seja faremos o uso de um guião 

de entrevista já previamente criado e serão realizadas diferentes entrevistas 

atendendo ao público a considerar: professores, alunos, coordenadores da disciplina 

de informática, gestores escolares, e representantes dos ministérios. 
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3.3 Resultados Esperados 

A informação que será recolhida permitirá saber o que existe com relação as 

tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas do segundo Ciclo do Ensino 

Secundário, perceber como, quando, com quem e com que propósitos são atualmente 

ser utilizados; perceber como estão a decorrer os projetos ministeriais na área das Tic 

no Ensino: ‘Internet na Escola’ e o ‘Meu Kamba’, que são projetos que estão a ser 

desenvolvidos pelo Ministério da Telecomunicações e Tecnologias de Informação em 

pareceria com o Ministério da Educação, no sentido de sabermos quais são os 

objetivos, que estratégias tiveram em conta nestes projectos e que factores 

necessitam ser considerados para aproveitamento dos mesmos, com vista a podermos 

desenhar um projecto que contribua efectivamente para introduzir as ferramentas da 

Web 2.0 nas práticas de ensino das escolas do 2º Ciclo do ensino secundária na 

Província de Luanda. 
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Resumo 
Estudos recentes sinalizam que a maioria dos professores não integra os computadores nas 
práticas curriculares e, quando o fazem, utilizam a tecnologia como se tratasse de uma 
ferramenta tradicional. Os professores alegam ter falta de formação na área e a formação 
contínua é pois apontada como um fator crucial na mudança de atitudes em relação às TIC. 
Pretende-se realizar um estudo longitudinal (4 anos), compreendendo cerca de 130 
professores, envolvidos em acções de formação em TIC e a partir da qual serão analisados os 
efeitos da formação contínua em TIC dos professores relativamente ao seu sentido de 
autoeficácia e uso da tecnologia nas suas práticas de ensino e aprendizagem, sendo tal analise 
realizada a curto, médio prazo e longo prazo. 

Palavras-chave: integração educativa das TIC, formação de professores, autoeficácia.  

Abstract 
Recent studies refer that the great majority of teachers doesn’t take full advantage of 
computers for teaching and learning purposes, claiming not having specific and adequate 
preparation to deal with these new technologies. 
For achieving a better level of ICT’ mastery and to promote more positive attitudes regarding 
ICT, teachers’ in-service training is pointed as a crucial factor. 
A 4 years-longitudinal study will be conducted with near 130 teachers who will be involved in 
specifically designed ICT-training workshops and therefore followed-up. These effects will be 
analyzed form a short, a medium and a long term approach. The study aims to contribute to 
demonstrate the prevalence or dilution effects of ICT in-service training in teachers’ 
proficiency and professional practices over time. 

Keywords: educational ICT integration, teachers training, self-efficacy.  

 

1. OS PROFESSORES E A INTEGRAÇÃO EDUCATIVA DAS TECNOLOGIAS 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm vindo a modificar 

progressivamente a nossa forma de percecionar, interagir e comunicar com os outros. 

Apesar destas serem amplamente utilizadas nas escolas é difícil assegurar que estas 

estejam a ser utilizadas com propósitos que signifiquem uma efetiva melhoria do 

ensino-aprendizagem. Estudos recentes referem que a grande maioria dos professores 

não usa os computadores nas práticas curriculares e, quando o fazem, utilizam a 

tecnologia como se tratasse de uma ferramenta tradicional (Sánchez & Hernández, 

mailto:apnsantos@gmail.com
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2008). Esta situação verifica-se porque os professores, mesmo quando motivados para 

o uso das TIC, mostram grandes constrangimentos em realizar tarefas para além das 

tradicionalmente realizadas, constatando-se que usam normalmente as tecnologias 

como suporte de tarefas rotineiras, não trazendo ganhos significativos em termos de 

aprendizagem (Lisbôa, Jesus, Varela, Teixeira & Coutinho, 2009). As mudanças de 

práticas relevam-se difíceis de estabelecer bem como de compreender em absoluto os 

mecanismos que as garantem.  

Ainda assim constata-se que os indivíduos tendem a realizar e manter atuações que os 

conduzam a um sentido de mérito próprio e a retrair-se face a atuações que 

provoquem reações de autodesvalorização (Bandura, 2005). Segunto a teoria 

sociocognitiva (Bandura, 2005), quanto maior o sentimento de autoeficácia numa dada 

tarefa, como seja a utilização das tic, maior será, consequentemente, o esforço, a 

persistência e a resiliência evidenciadas no desenvolvimento dessa atividade. Na 

verade, os comportamentos, o nível de motivação e o estado emocional de um sujeito 

parecem ser determinados mais por aquilo em que este acredita e do quando se sente 

capaz nessa realização do que por aquilo que efetivamente será o seu desempenho 

real. Segundo Pedro (2007; 2011), na utilização das TIC ,os professores que se sentem 

competentes a realizar essas tarefas, isto é, que evidenciam elevados sentidos de 

autoeficácia, tenderão a persistir em fazê-las.  

Em estudos efetuados acerca da formação contínua de professores (Bravo & 

Fernández, 2009; Lambert & Gong, 2010; Munõz, 2009;), foi referido que a formação 

contínua de professores em TIC deve ser entendida como fundamental na preparação 

dos docentes para a utilização das tic, na medida em que esta contribui, de facto, para 

a criação de uma atitude positiva e favorável relativamente à sua capacidade de atuar 

de forma eficiente no domínio da utilização educativa das tecnologias. A frequência de 

ações de formação com recurso às TIC demonstra exercer efeitos favoráveis no sentido 

de competência dos professores e na utilização efetiva em sala de aula das TIC (Santos, 

2010). Está ainda por provar contudo a consistência desses efeitos da formação nas 

práticas docentes ao longo do tempo. 
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2. OBJETIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 
Assim em consideração a problemática em causa: efeitos da formação em tic nas 

concepções e práticas docentes ao longo do tempo, assumem-se os seguintes 

objetivos de investigação: 

 Analisar a associação entre o sentido de autoeficácia e os índices de utilização das 
tecnologias pelos professores, bem como a estabilidade dessa relação ao longo do 
tempo. 

 Analisar os níveis de utilização das TIC e a medida em que em diferentes tarefas 
profissionais os professores mobilizam as TIC ou não de forma diferenciada.  

 Testar a influência do fator tempo na atenuação/intensificação dos efeitos do 
envolvimento em ações de formação nas práticas profissionais docentes, ou seja, 
analisarem-se os efeitos, a curto, a médio e a longo prazo. 

 

3. METODOLOGIA 
 

3.1 Participantes 
A amostra do presente estudo é constituída por professores de todos os níveis de 

ensino que integraram seis turmas de formação, num total aproximado de 130 

docentes. 

3.2 Instrumentos e Procedimentos 

Pretende-se aplicar aos professores um questionário de resposta fechada, construído e 

distribuído online. Este questionário já foi aplicado em 4 momentos diferentes a 2  

turmas (Grupo A e B) de acordo com a Tabela I que sistematiza o total de professores 

que o estudo pretende envolver, tal como os momentos de recolha de dados. 

A tabela em causa suporta a lógica do design de investigação assumido. 
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Para estruturação do questionário foram utilizadas duas escalas de self report: a 

“Computer Self-Efficacy Scale” (Cassidy & Eachus, 2002) e a ‘Measure Teacher´s 

Technology Use Scale’ de (Bebell, Russell & O’Dwyer, 2004). 

O outro instrumento de recolha de dados que se pretende utilizar é a entrevista, a 

realizar em momento posterior ao último momento de aplicação do questionário junto 

de elementos de cada uma das turmas selecionados de acordo com a sua   

 

 

mudança/estabilidade na utilização das TIC (ao longo do tempo). Com as entrevistas, 

procurar-se-á perceber em profundidade os motivos subjacentes a tal mudança/ 

estabelecida registada. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
Espera-se atestar se o envolvimento em acções de formação desenvolvidas no domínio 

das TIC revela efeitos nos índices de utilização das tic e na perceção de autoeficácia na 

interação com as tecnologias evidencia pelos professores, bem como, o processo de 

manutenção de tais efeitos ao longo do tempo em causa; ou seja, procura-se analisar 

se estes efeitos se registam não apenas a curto prazo mas também a médio e longo 

prazo. 
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Pretende-se também analisar a existência de associação entre a autoeficácia na 

utilização de tecnologias e os índices de utilização das TIC (isto é, entre a forma se 

entender a própria proficiência na utilização das tic e a forma se perspectivar o seu 

efectivo grau de utilização), bem como analisar essa associação ao longo do tempo.  
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Resumo 

Neste artigo as autoras descrevem e discutem as oportunidades educativas de um blogue no 
desenvolvimento de uma comunidade de investigadores, no âmbito de um programa doutoral 
em liderança educacional que se desenvolve em ambiente online. O programa centra-se na 
investigação avançada e no desenvolvimento de processos reflexivos  necessários à análise, 
reflexão e tomada de decisão em contextos profissionais complexos.  Neste cenário, torna-se 
necessário desenvolver a capacidade de reflexão crítica sobre as práticas e o sentido de auto-
eficácia visando criar soluções para problemas.   
Este estudo tem em conta os resultados de investigações desenvolvidas em blogues 
académicos tendo em vista o desenvolvimento de competências de ordem superior. Nesta 
linha, as autoras argumentam sobre a pertinência do blogging, quer na sua dimensão 
individual como suporte da auto-expressão e da auto-reflexão, quer na dimensão de 
comunidade como suporte do diálogo reflexivo.  
O ponto de partida neste estudo exploratório foi provocar a interação entre duas comunidades 
de investigadores visando a constituição de uma comunidade mais alargada em torno de uma 
temática central – a investigação-ação – para doutorandos que são simultaneamente 
supervisores e líderes em contextos escolares. As interações no blogue resultantes de 
reflexões anteriores produzidas em fóruns, bem como as diversas produções escritas dos 
profissionais constituem o suporte empírico para o estudo e foram analisados 
qualitativamente, com a análise crítica do discurso.  
O blogue constituiu-se, simultaneamente, como ferramenta central no desenvolvimento desta 
comunidade alargada de investigadores e como objeto de estudo e discussão em relação ao 
valor educacional do blogging em toda esta dinâmica. Os resultados deste estudo podem 
contribuir para a investigação sobre o uso dos blogues em contextos da formação avançada. 
 
Palavras-chave: blogue, blogging, comunidade de investigadores, interação, investigação-ação 
em rede, diálogo reflexivo 
 

Abstract 

In this article the authors describe and discuss the use of a blog for the development of a 
community of researchers, as part of a doctoral program in educational leadership which is 
developing in online environment. The program focuses on advanced research and 
development of reflective processes required for analysis, reflection and decision-making in 
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complex contexts. In this scenario, it is necessary to develop the capacity for critical reflection 
on the practices and the sense of self-efficacy in order to create solutions to problems. 
This study takes into account the results of investigations undertaken around the educational 
opportunities of blogs with a view to the development of higher-order skills. In this line, the 
authors argue about the relevance of blogging, both in its individual dimension of support and 
self-reflection and self-expression in the Community dimension as reflective dialogue support. 
The starting point in this exploratory study was to cause the interaction between two 
communities of researchers aiming to constitute a wider community around a central theme – 
the action research – to doctoral candidates who are both supervisors and leaders in school 
contexts. Blog interactions resulting from previous reflections produced in the forums as well 
as various productions written by the professionals constitute the empirical support for this 
study and were analyzed qualitatively, with the critical discourse analysis. The results of this 
study can contribute to research about the use of blogs in the contexts of advanced training. 
The blog was both a central tool in the development of this enlarged community of 
researchers and an object of study and discussion in relation to the educational value of 
blogging throughout this dynamic. 
 
Keywords: blog, blogging, researcher community, interaction, network action research, 
reflexive dialogue 
 

 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo as autoras descrevem e discutem as oportunidades educativas de um 

blogue no desenvolvimento de uma comunidade de investigadores, no âmbito de um 

programa doutoral em liderança educacional desenvolvido em ambiente online. O 

ponto de partida neste estudo exploratório resultou do objetivo de provocar a 

interação entre duas comunidades de investigadores visando a constituição de uma 

comunidade mais alargada em torno de uma temática central, a investigação-ação, 

para doutorandos que são simultaneamente supervisores e líderes em contextos 

escolares. Teve-se em conta os resultados de investigações anteriores, desenvolvidas 

em torno das oportunidades educacionais dos blogues tendo em vista o 

desenvolvimento de competências de ordem superior (Deng & Yuen, 2011; Robertson, 

2011).  

O ambiente online permite o acesso a determinadas ferramentas e a um contexto 

específico que lança o desafio de perceber como operacionalizar aquele exercício. E, 

ao mesmo tempo, concretizar o propósito de tornar pública a investigação, não apenas 

através da publicação de papers e da apresentação de comunicações em eventos de 

carácter científico, mas também com a abertura do blogue a outros especialistas em 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1122 

IA. O blogue constituiu-se, simultaneamente, como ferramenta central no 

desenvolvimento desta comunidade alargada de investigadores e como objeto de 

estudo e discussão em relação ao valor educacional do blogging em toda esta 

dinâmica.  

 

1. BLOGUES COMO ESTRATÉGIA EDUCATIVA 
Na última década, a literatura sobre os blogues tem sublinhado a sua relevância em 

educação e, neste sentido, tem aumentado a investigação sobre as suas 

potencialidades no contexto do ensino superior, em particular, no desenvolvimento 

profissional e identitário de professores (Hou, Chang & Sung, 2009; Luehmann, 2008). 

O professor vê a utilidade do blogue no registo das suas experiências e reflexões e na 

possibilidade de, em qualquer momento, poder revisitá-las e compreender as suas 

implicações. Deste modo, o blogue propicia o conhecimento metacognitivo, entendido 

como o conhecimento sobre a cognição de si próprio e de outros, assim como as 

experiências metacognitivas referindo as vivências afetivas associadas às tarefas 

intelectuais (Flavell, 1979).  

Como ferramenta educativa, os blogues têm sido usados, com alguma persistência, na 

escrita reflexiva, favorecendo a aprendizagem (Boud, 2001). Segundo este autor, a 

reflexão está associada ao ato de atribuir sentido ao conjunto de acontecimentos 

vivenciados na nossa experiência quotidiana, muitas vezes desorganizados e confusos, 

por focar e analisar os pensamentos e emoções que os acompanham. William & Jacobs 

(2004) destacam que “os blogues têm o potencial, pelo menos, de serem uma 

tecnologia verdadeiramente transformacional que proporciona aos estudantes um alto 

nível de autonomia enquanto em simultâneo dão a oportunidade para uma maior 

interação com os pares” (p. 145). Num cenário educativo, Ferdig & Trammell (2004) 

consideram que os blogues constituem espaços relevantes para a construção de 

significado e a publicação de reflexões, pensamentos e pontos de vista. Acrescentam, 

ainda, que possibilitam a promoção do feedback interpares, podendo fomentar a 

autoria e o interesse e permitir que os estudantes interajam numa comunidade. 

Também, têm sido sublinhadas as contribuições do blogging na aprendizagem 

colaborativa, principalmente quando se constroem blogues reflexivos de grupo; os 
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estudantes lêem as contribuições dos outros e tendem a comentá-las, proporcionando 

apoio e feedback crítico (Minocha, 2009).  

Num artigo onde apresentam um quadro de análise sobre as oportunidades educativas 

dos blogues, Deng & Yuen (2011) afirmam que os vários estudos têm-se centrado em 

duas áreas: os blogues como veículos de reflexão e os blogues como veículos de 

interação. No primeiro caso, os blogues são vistos como um veículo para a reflexão 

proporcionando “documentar a experiência, publicar pensamentos e expressar 

sentimentos” (p. 2); no segundo caso, potenciam a interação e a aprendizagem 

colaborativa, sendo que a “interação social através do blogging é propiciada pelos 

comentários e a ligação a outros websites ou blogues” (p.2). Deste modo, o blogging 

torna possível o trabalho em rede (networking) e a partilha de recursos e ideias numa 

comunidade de aprendizagem profissional. Segundo os autores, o quadro de análise 

proposto (ver Figura 1) sustenta-se nas teorias construtivistas da aprendizagem, em 

particular de Jonassen (1999) e no conceito de aprendizagem profissional reflexiva de 

Shön (1983).    

Figura 1 – Quadro de análise de Deng & Yuen (2011) 

 

 

 

 

Como referem os autores, este quadro de análise assenta em três tipos de 

comportamentos de blogging: a escrita, a leitura e o comentário que, em conjunto, 

Dimensão social / psicológica 

Auto-expressão Conexão social Interação social 

Escrever Individual 
Ler Comentar Comunidade 

Auto-reflexão 
Reflexão provocada 

 pela leitura 
Diálogo reflexivo 

Dimensão cognitiva 
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dão origem a seis diferentes tipos de oportunidade no uso dos blogues que ocorrem 

num continuum desde a dimensão individual até à dimensão de comunidade. 

Considerando a dimensão individual, a escrita no blogue permite aos sujeitos 

expressarem sentimentos e pensamentos e enfatizar a auto-reflexão. O sentido das 

relações sociais na comunidade é cimentado quando o blogue é lido e as diversas 

narrativas são o suporte para a reflexão. Na dimensão de comunidade, as interações 

entre os pares acontecem mediante os comentários, que proporcionam partilha de 

ideias e suporte social e emocional. Os blogues podem acentuar as conexões numa 

comunidade, desde que os participantes dessa comunidade se leiam uns aos outros, 

num ou em vários blogues e comentem os posts. O processo de reflexão pode ser 

despoletado pela externalização de sentimentos e pensamentos de um sujeito que ao 

receber feedback dos participantes promove a expansão da reflexão e o diálogo 

crítico, no caso de posts críticos e construtivos.  

A contribuição deste artigo é no sentido de desenvolver o quadro de análise proposto 

pelos autores sobre as oportunidades do blogging numa comunidade específica, 

desenvolvida em torno de questões sobre a investigação em educação, em particular, 

a investigação-ação e os desafios que se colocam com a introdução das tecnologias. 

 

2. INVESTIGAÇÃO-AÇÃO EM REDE 
Desde os estudos de Shön (1983) que a problemática da reflexão na ação e do 

profissional reflexivo tem sido abordada em numerosas investigações explorando, 

mais especificamente, as relações entre a ação e o pensamento do professor. A 

compreensão desta relação tem contribuído para a construção de conhecimento sobre 

o ensino e, em particular, para realçar a importância dos processos reflexivos e de 

planeamento em contextos profissionais complexos. Ao tornarem-se profissionais 

reflexivos, os professores desenvolvem um conjunto de competências que lhes 

permitem modificar, integrar e ajustar a sua prática a contextos específicos, tornando-

se capazes de criar novas estratégias. De acordo com Larrivee (2000) “desenvolvem o 

sentido necessário de auto-eficácia para criar soluções pessoais para os problemas” (p. 

294). Esta capacidade de se perceber como eficiente e de encontrar soluções para a 
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resolução de problemas, mantendo a convicção na sua própria capacidade revela-se 

essencial na tomada de decisões e no papel de supervisor, gestor e líder. 

Numerosos estudos, assentes numa pluralidade de abordagens, testemunham a 

importância e a amplitude do alcance do pensamento sobre o professor reflexivo (Day, 

1997; Oliveira & Serrazina, 2002). A ligação entre a prática/ação e a 

reflexão/pensamento tem sido estudada de diferentes modos, de que se destaca a 

reflexão na ação (Shön, 1983), a prática profissional reflexiva (Zeichner & Liston, 1987) 

e a investigação-ação (Kemmis & McTaggart, 1994). Há várias conceções de IA mas, em 

geral, aceita-se que envolve prática social com potencial para ser melhorada, inclui 

uma pesquisa sistemática sobre a prática mediante ciclos de planeamento, 

questionamento, ação, observação, reflexão e novamente questionamento. Implica, 

igualmente, o envolvimento dos participantes diretos e o alargamento a outros que 

são abrangidos por essa prática.  

Mais recentemente, a IA tem sido usada numa pluralidade de contextos como meio de 

promover e sustentar a construção e reconstrução de identidades, nomeadamente, 

quando se considera que “(...) a investigação ação colaborativa proporciona um meio 

para as pessoas aprenderem como parte de comunidades de prática” (Goodnough, 

2011, p. 180). Os participantes envolvem-se em processos individuais e externos, na 

interação com os outros, ampliando o auto-conhecimento e a reflexão, tornando-se 

mais atentos às suas convicções, necessidades e possíveis selves. Goodnough (2011) 

argumenta que a “investigação-ação pode tornar-se um contexto para os professores 

mudarem o self” (p. 181), possibilitando a seleção de comportamentos que traduzem 

posições e mudanças sustentadas, e não apenas temporárias, e contribuindo para o 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

Neste artigo, definimos a investigação-ação como um inquiry sistemático, crítico e 

público, com o objetivo de melhorar práticas, tomando decisões e alargando a 

compreensão de situações complexas. E situamo-nos na linha do que Foth (2006) 

designa por investigação-ação em rede, enquanto metodologia adequada ao estudo da 

interação social no contexto das atuais sociedades em rede. Trata-se de uma 

estratégia investigativa, da ‘família’ da investigação-ação particularmente adequada à 
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análise transdisciplinar de cenários de interação online, de comunidades virtuais 

(Hearn & Foth, 2005). Assim, situamo-nos num nível de investigação-ação em rede, 

centrada nos sujeitos e na sua participação e envolvimento, enfatizando a avaliação de 

resultados práticos em termos de qualidade e rigor. 

A tecnologia é orientada para a prática e tem evoluído no sentido de melhorar e 

facilitar as interfaces e aplicações de interação e comunicação, tornando-se ubíqua. 

Daqui resultam implicações aos vários níveis do quotidiano. No domínio educativo, tal 

supõe uma reflexão acerca das estratégias educativas, oferecidas (pelas instituições 

educativas e docentes), procuradas (pelos indivíduos) e construídas (conjuntamente 

pelos diversos atores envolvidos em interação com o contexto) (Henriques, 2012). 

Neste sentido, impõe-se uma redefinição do conceito de comunidade de investigação. 

As comunidades de investigação envolvem uma perspetiva ampla que se baseia na 

análise das interrelações sociais entre especialistas, cientistas, mas também entre 

estes e a sociedade (Yahiel, 1975). Estas comunidades são constituídas por uma 

diversidade de indivíduos e desenvolvem-se com base em interações abertas, 

orientadas por objetivos ou interesses comuns, de natureza académica e social. Daqui 

resulta uma construção de significados articulada e partilhada, acompanhada por um 

feedback em parceria (Okada, 2011).  

 

3. METODOLOGIA 
O blogging foi promovido a partir de atividades em fóruns, encorajadoras da reflexão 

crítica que inclui a auto-crítica mas, também, a problematização de questões pessoais, 

sociais e políticas que estão presentes na prática da investigação-ação e que estiveram 

presentes no debate. As interações são percebidas como um meio válido de avaliar e 

refletir sobre as práticas de supervisão e liderança.  

O ponto de partida foi o desenvolvimento de duas edições de um seminário onde 

participaram sete doutorandos (em cada uma) que decorreram, respetivamente, entre 

março e julho de 2011 e no mesmo período de 2012. Os doutorandos são profissionais 

com larga experiência de ensino e, em todos os casos, de desempenho de cargos 

envolvendo a supervisão e liderança em estruturas intermédias e/ou de topo na 

escola/agrupamentos. Para além do blogue, o seminário conciliou diversas atividades 
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online de interação assíncrona: discussão em fórum e a construção colaborativa de 

documentos utilizando a wiki. Neste sentido, estas diferentes ferramentas de 

interação (fóruns, wiki e blogue) foram suporte para o desenvolvimento da 

comunidade de investigadores e produção de conhecimento sobre investigação-ação e 

liderança educacional.  

O processo de construção do blogue começou por ser discutido e as estratégias 

afinadas num fórum criado no espaço virtual do Seminário. Neste, os doutorandos 

começaram por definir aspetos do blogue como: localização, designação, estrutura – 

em termos de design e conteúdos. Com base nesta estratégia concertada dentro da 

comunidade o esboço foi dando forma ao blogue Investigação-Ação em Liderança 

Educacional – conforme imagem seguinte. 

 
Figura 2 – Imagem da página de entrada do Blogue 

 

 

 

 (Fonte: http://investigacao-acao-educacao.blogspot.pt/?zx=5120b91ef986c20) 

Depois desta fase mais estruturante do ponto de vista técnico, o blogue foi sendo 

alimentado com os diversos produtos académicos e científicos que resultaram do 

Seminário, concretamente, um trabalho conjunto, recensões e artigos científicos. Com 

a segunda edição de doutorandos, as dinâmicas geradas foram algo diferentes, na 
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medida em que estes foram integrados num blogue já estruturado, embora em 

permanente construção. Assim, o blogue foi assumido por todos como a base para a 

construção, evolução e dinâmica de uma comunidade de investigadores que vai 

progressivamente aumentando, através da integração de novos elementos (não 

apenas doutorandos como outros investigadores, numa fase posterior). Nesta lógica, 

para além da publicação dos documentos produzidos durante o Seminário (tal como 

tinha acontecido com os doutorandos da primeira edição) promoveu-se um debate 

entre os estudantes das duas edições, tomando como ponto de partida o conceito de 

investigação-ação em rede. Todo este processo de construção e as dinâmicas geradas 

no blogue foram sendo suportadas por negociações que decorreram nos fóruns no 

espaço virtual do Seminário – tal como ilustra o esquema seguinte.  
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Figura 3 – Esquema dos processos de criação e de dinâmica do Blogue 

 

 

 

 

As diversas produções escritas no blogue, particularmente as interações entre 

doutorandos, constituíram o suporte empírico para este estudo. No entanto, tendo em 

conta que estas resultam de interações prévias ocorridas nos fóruns, que foram alvo 

de análise anterior (Oliveira & Henriques, 2012), os respetivos resultados serão 

convocados sempre que seja oportuno à compreensão da presente análise. 

A análise da atividade de blogging foi sustentada na framework de Deng & Yuen 

(2011), com o propósito de avaliar o nível de envolvimento dos participantes, em 

termos individuais e do ponto de vista da interação social, especificamente, ilustrar o 

diálogo reflexivo. Assim, centramos a análise dos comentários em aspetos de natureza 

emocional, apreciativa, informativa e de diálogo reflexivo. Consideramos a ocorrência 

Blogue 

Investigação-Ação 

em  

 

1ª fase: 

Fóruns 

(negociação de) 

• estrutura; 
• design; 

 

2ª fase: 

Fóruns 

(negociação de) 

• conteúdos; 
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de pensamento reflexivo quando o comentário incluía a justificação das suas próprias 

ações; a relação das práticas de ensino com as competências, convicções e papel do 

professor; a relevância dos problemas pessoais, profissionais ou sociais relacionados 

com o ensino; e a discussão das questões morais ou éticas.  

Neste contexto, os dados analisados correspondem à atividade de blogging 

desenvolvida desde o mês de Maio de 2011, num percurso que se mantém em 

continuidade. 

 

4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS  
Importa começar por referir que, no espaço dos fóruns o debate, em cada uma das 

comunidades, foi centrado em torno de questões como: as tendências de pensamento 

sobre investigação-ação (tendências e diferentes conceptualizações); a legitimação da 

investigação-ação (posição do investigador, validade e generalização, dilemas éticos); o 

papel da investigação-ação na sustentabilidade das práticas educativas (perspetivando 

os processos de eficiência nas escolas e o contributo da investigação-ação no 

desenvolvimento de boas práticas neste domínio). Estas questões, para além da 

discussão nos fóruns, deram origem a trabalhos produzidos com recurso a wiki. Há, 

pois, um conhecimento comum às duas comunidades, mesmo que as experiências 

anteriores dos participantes sejam diversas. 

No período analisado o blogue recebeu um número total de dezassete comentários, 

correspondente a cerca de metade dos participantes, sendo que a maior parte 

pertence à comunidade de 2012.  A análise dos comentários incidiu sobre aspetos de 

natureza emocional, apreciativo, informativo e associados a diálogo reflexivo, que são 

apresentados no quadro seguinte, assim como extratos ilustrativos. 

 

Quadro I – Categorias de análise dos comentários 

Categorias Indicadores Extratos ilustrativos 

Suporte 

emocional 

Uso de palavras 

descritivas que 

indicam 

“Excelente novidade.” (Joaquim) 

“Dêem uma olhadela e digam lá se o nosso blogue 

não está a seguir os mesmos passos...” (Ilda) 
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sentimentos  

Suporte 

apreciativo 

Colocação de 

questões, 

expressão de 

apreciações, 

saudações 

“A propósito do seu post sobre o projeto de 

investigação-ação que está a desenvolver, e 

aproveitando a questão colocada pela nossa colega 

(...) (relativamente ao facto de muitas vezes o 

trabalho docente ser um pouco solitário), gostava 

de lhe perguntar se essa tem sido uma experiência 

partilhada com outros professores, ou se tem 

desenvolvido o seu trabalho individualmente.” 

(Maria) 

 

 “Bom trabalho para todos e espero que este 

blogue seja uma verdadeira "Action Research 

Network". (Ilda)  

“Olá, (...) fantástica esta discussão e contribuições 

bem produtivas.”(Joaquim) 

Suporte 

informativo 

Aconselhamento, 

sugestões ou 

informações  

“Há uma obra de Miguel Zabalza que, não sendo a 

mais emblemática, é do meu ponto de vista genial 

e por isso a considero obrigatória para 

professores.” (Rodrigo) 

Diálogo 

reflexivo 

 Post: 

“Se existem áreas da educação em que é prioritário 

mudar (...), é na utilização das tecnologias na sala 

de aula. Neste contexto de mudança, o papel da 

investigação-ação poderá ser determinante para 

essa reconhecida necessidade de evolução 

(...).”(Maria) 

Feedback: 

“Só fazendo (as TIC) parte da nossa maneira de ser, 

estar e fazer, podemos passar a mensagem aos 
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alunos e falar de cultura, literacia digital, 

tecnológica e para os media... Nós somos o 

modelo... Como podem os alunos usar de modo 

literácico as TIC , com Visão e Missão, se os 

professores não as usam dessa forma?”. (Ilda) 

  

A análise dos comentários revela evidência de interação com propósitos sociais e, 

também, com propósitos cognitivos. Por um lado, na interação social é possível 

destacar diferentes vertentes relacionadas com o tipo de suporte – emocional, 

apreciativo, e informativo – que, como referem Deng & Yuen (2011) não são 

mutuamente exclusivos. Com efeito, um comentário pode conter mais do que um tipo 

de suporte, assumindo propósitos empáticos, de encorajamento e infundindo 

confiança e, também, afirmativos quando se aconselham leituras; neste caso, foram 

disponibilizados os respetivos links ou a referência bibliográfica. Nota-se que a 

expressão emocional, como um dos aspetos a incluir na interação social, não surge 

com grande destaque como acontece noutros estudos (Deng & Yuen, 2011; Hou, 

Chang & Sung, 2009; Robertson, 2011). Contudo, estas investigações foram realizadas 

com estudantes de licenciatura ou com professores, enquanto que, neste estudo, os 

participantes são estudantes de doutoramento que usam o blogue para debater 

questões relacionadas com a investigação, em particular, a investigação-ação.   

A análise permite, também, evidenciar a presença de elementos reflexivos que 

emergem associados a diálogos entre dois ou mais participantes (ver exemplo no 

Quadro 1). O post colocado por Maria surge na sequência da análise a um texto sobre 

o uso das tecnologias em sala de aula, cujo link foi por ela disponibilizado, e em que 

propõe a investigação-ação como forma de incentivar e estudar essa utilização. A Ilda 

expande esse pensamento, procurando relacionar o uso das tecnologias com a prática 

profissional e com os modos como o professor se apropria delas.      

Nesta análise sobressai a preocupação dos participantes com a interação social que se 

tinha iniciado nos fóruns de cada uma das comunidades mas que transita para um 

novo ambiente de aprendizagem – o blogue – onde há, em simultâneo, o alargamento 
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da comunidade. Um novo cenário, em termos do recurso e dos participantes 

envolvidos parece fazer emergir a relevância do suporte social no desenvolvimento e 

consolidação da comunidade de investigadores, sem, no entanto, assumir um papel 

preponderante na atividade de blogging. 

Uma análise adicional foi levada a cabo para identificar aspetos da dimensão cognitiva 

(Deng & Yuen, 2011) nos vários comentários. Estes comentários estão para além da 

mera informação ou confirmação, antes procuram antecipar e/ou projetar ideias sobre 

o tema em análise. A meta, aqui, parece ser provocar uma reflexão coletiva, através do 

diálogo, colocando posts que são lidos e seguidos de feedback, onde novas perspetivas 

e informação são convocadas para essa reflexão. A auto-reflexão, enquanto elemento 

essencial do processo de IA (Oliveira & Henriques, 2012), em particular quando 

associado a professores, no desenvolvimento de percursos de formação avançada 

surge também na atividade de blogging. Neste caso, esta dimensão assume uma dupla 

perspetiva na medida em que se trata de sujeitos que, por um lado, são investigadores 

a refletirem sobre os procedimentos metodológicos, em espiral, da investigação-ação 

e, por outro, são professores a refletirem sobre as implicações de tais procedimentos 

na legitimidade – deles próprios, enquanto agentes, bem como da própria 

investigação.  

No quadro II apresentam-se indicadores de pensamento reflexivo e respetivos 

exemplos ilustrativos, retirados do blogue.  

 

Quadro II – Exemplos ilustrativos de pensamento reflexivo 

Indicadores Extratos 

Justificação de 

ações/aconteci

mentos 

 “Num processo de investigação-acção entendo que este blogue 

pode criar uma interessante dinâmica na produção de textos e 

levantamento de sitios interessantes acerca da investigação-

ação.” (Joaquim) 

Relacionar 

práticas de 

ensino com 

 “Apesar de estar completamente rendido às vantagens das TIC 

na sala de aula - tenho 24 computadores pessoais na minha 

sala, smartboard, visualizer, máquina fotográfica e câmara de 
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competências, 

crenças, 

identidades e 

missões 

 

vídeo conquistadas por mim ao fim de um longo trabalho de 

convencimento - tenho sérias dúvidas sobre algumas 

intervenções que são produzidas desligadas da prática 

pedagógica, e onde a novidade se chega à frente com custos 

para a eficácia do ensino.” (Joaquim) 

 

 “Tenho acompanhado um trabalho de I-A muito interessante 

desenvolvido por uma Professora de Ensino Especial, com 

recurso às T.I.C.. O envolvimento e anuência dos Pais tem sido 

também um fator determinante para as "pequenas" mudanças 

que têm ocorrido, quer no sucesso refletido nos resultados das 

crianças, quer no despertar para uma utilização mais frequente 

e eficaz por parte dos outros docentes.” (Luísa) 

Contemplar 

problemas 

pessoais, 

profissionais 

ou sociais 

associados ao 

ensino 

“Confesso que é aliciante fazer-se no nosso trabalho estudos 

que possam tornar-nos melhores professores. Já estive 

envolvida num programa de formação de professores de 

ciências que nos obrigava a ter uma atitude que, de certo modo, 

ia ao encontro da metodologia da I-A”. (Andreia) 

Ter em conta 

fatores 

contextuais ou 

questões 

morais e éticas  

 “Ultimamente tenho refletido, mais do que, julgo, seria normal, 

até por comparação com o que me aconteceu antes do início do 

trabalho de campo que deu origem à minha dissertação de 

mestrado, sobre as questões éticas em investigação.” (Rodrigo) 

 

“(...) qualquer investigação não pode ser completamente 

controlada à partida e que não é possível adivinhar que dilemas 

de ordem ética poderão surgir, já que as pessoas e os contextos 

constituem, em principio, um universo desconhecido e a 

explorar.” (Rodrigo) 
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A análise evidencia uma das caraterísticas dos blogues académicos que remete para a 

ligação entre a prática profissional e a reflexão crítica (Robertson, 2011). Os 

participantes convocam a dimensão cognitiva associada à reflexão para as suas 

narrativas pessoais e introduzem elementos emocionais e sociais. A reflexão é, muitas 

vezes, tratada como sendo um processo cognitivo centrado no indivíduo. Contudo, 

como realça Luehmann (2008) as narrativas pessoais nos blogues são de natureza 

conversacional e, igualmente, neste estudo, os participantes escrevem para os outros, 

mesmo quando parecem mais centrados em si e nos seus próprios problemas como se 

pode ver nos comentários do Rodrigo. Os dilemas vividos, aquando do estudo 

realizado no âmbito do mestrado, parecem relacionar-se com a dificuldade em 

conhecer à partida todos os problemas que terá de enfrentar, agora no seu projeto de 

doutoramento no trabalho de campo. De outro modo, a Andreia, partindo da sua 

experiência como formanda num dado programa, relaciona a metodologia aí 

desenvolvida com investigação-ação e a melhoria das práticas profissionais.  

Em suma, nos vários comentários reflexivos há sempre uma componente de auto-

reflexão, embora nalguns deles haja uma intenção clara de interação e, nestes casos, 

desencadeiam respostas ou comentários críticos (feedback), contribuindo para o 

diálogo reflexivo.  

 

5. REFLEXÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
O blogue em análise neste artigo suporta a constituição e dinamização de uma 

comunidade de investigadores, ao mesmo tempo que enquadra as atividades 

académicas de um seminário de IA no âmbito de um programa doutoral frequentado 

por professores. Tendo em conta que este programa conta já com duas edições, o 

blogue funcionou ainda como espaço de encontro, comunicação, interação e 

colaboração ente os dois grupos, no que configurou o alargamento da comunidade de 

investigadores.   

Em contextos educativos, a “blogosfera escolar” (Gomes & Silva, 2010) tem vindo a 

assumir crescente visibilidade e relevância nos processos de ensino-aprendizagem. Ao 

mesmo tempo, têm tido uma grande expansão no campo do desenvolvimento 
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profissional dos professores. Neste contexto, os blogues têm vindo a enquadrar a 

construção coletiva de significados com valor educativo e a ancoragem de novas ideias 

num ambiente de externalização de pensamentos e sentimentos. 

Neste estudo, procuramos evidenciar que os blogues são uma boa ferramenta para a 

aprendizagem e a partilha de reflexões centradas na prática profissional, permitindo a 

constituição de uma comunidade de investigadores. Os resultados apresentados e 

discutidos anteriormente colocam em evidência as dimensões individual e coletiva 

definidas por Deng & Yuen (2011). Ou seja, o diálogo reflexivo e a auto-reflexão 

traduzem elementos essenciais ao processo em espiral da investigação-ação e, 

simultaneamente, aos processos de desenvolvimento profissional e investigativo de 

professores e revelam-se na atividade de blogging. Estes resultados reforçam ainda, a 

ideia da investigação-ação em rede (Foth, 2006) em que as interações geradas nas 

redes e comunidades online se traduzem em momentos de construção e renovação do 

conhecimento. 

Em síntese, podemos afirmar que os resultados confirmam conclusões de estudos 

anteriores sobre as oportunidades que os blogues oferecem para a auto-expressão e 

auto-reflexão e, também, para a promoção do diálogo reflexivo. Permitem a escrita 

livre em que os participantes, neste caso, estudantes de doutoramento dão conta de 

experiências, refletem sobre os seus campos de experiência e provocam diálogos 

reflexivos. Sendo assim, cabe questionar: o que traz de novo este estudo? 

Consideramos que os aspetos inovadores deste estudo estão diretamente 

relacionados com os objetivos que estiveram presentes na criação do blogue, com o 

modo como se tem desenvolvido, com o papel das docentes. Com a criação do blogue 

pretende-se a criação, desenvolvimento e dinamização de uma comunidade virtual 

composta por professores e/ou especialistas na área da investigação ação. O 

desenvolvimento desta comunidade passa pela dinâmica de blogging que, numa 

primeira fase se centrou na construção e estruturação do blogue para, numa fase 

subsequente, promover a interação entre os dois grupos, constituídos numa 

comunidade já mais alargada. Neste contexto, as docentes assumem uma dupla 

vertente, por um lado, procuram explorar diversas vertentes e potencialidades do 
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blogue no contexto da formação avançada de doutorandos que são também 

profissionais educativos (professores, mas que também desempenham cargos de 

supervisão e de liderança nas escolas / agrupamentos); por outro, procuram promover 

formas de ligação entre o contexto académico restrito do programa de doutoramento 

e a comunidade de especialistas em investigação-ação – a concretizar com a 

perspetivada abertura do blogue a elementos externos ao programa doutoral. 

No contexto do desenvolvimento profissional de professores, a investigação ilustra 

que a conectividade social é facilitada nos blogues, pela presença social e dimensão 

socio-emocional, mas em relação à interatividade parece haver alguma limitação 

(Deng & Yuen, 2011). Neste estudo, a análise da atividade de blogging permite 

sublinhar como a comunidade desenvolveu competências cognitivas, sociais e de auto-

reflexão. Trata-se, no entanto, de um estudo exploratório que está em 

desenvolvimento e, por isso, a carecer de que os novos desenvolvimentos 

perspetivados se concretizem e que os seus resultados sejam alvo de novas análises.  

Concordamos, pois, com Deng & Yuen (2011) quando afirmam que “é a combinação da 

expressividade e da reflexão que torna o blogging académico uma poderosa 

ferramenta educativa” (p. 449). Sobretudo quando suporta uma comunidade virtual de 

investigadores, com implicações claras ao nível da diluição de barreiras espácio-

temporais e outras, características da sociedade em rede. 
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Resumo 
 

Esse trabalho é o resultado de um estudo sobre a criação de uma ferramenta que associada 
aos conhecimentos medicinais específicos no ramo da fisioterapia, pedagogia entre outros 
possa contribuir nos avanços do tratamento de pessoas principalmente crianças com 
dificuldades de coordenação motora, nas suas diversas formas de se manifestar, porém 
daremos maior ênfase na questão da criação de uma ferramenta voltada ao tratamento de 
pessoas com problemas de coordenação motora fina, por se tratar de ser responsável por 
movimentos básicos mas essenciais no desenvolvimento de cidadão. Vale ressaltar que essa 
ferramenta não será restrita a uso medicinal apesar de ser esse seu maior objetivo, servirá 
como forma de diversão a todo tipo de público, por se tratar de um jogo com imagens suaves e 
atrativas sem grandes impactos nos métodos tradicionais pedagógicos. Para desenvolvimento 
desse projeto será utilizado a linguagem de programação actionscript responsável pela parte 
de código do projeto, utilizaremos a tecnologia flash responsável por toda a parte gráfica, 
áudio e locomoção dos objetos.  
 

Palavras-chave: Coordenação motora, tecnologia, macromedia flash.  

 

Abstract  
 

This monograph is the result of a study about creation of program a tool that associates the 
knowledge of specific medicine in physiotherapy, pedagogy that will help the advance in 
people, especially children with difficult in motor coordination in its different forms of 
manifestation, also we will give more attention to the tool that will work the problem of fine 
motor coordination, responsible for the basic but essential movements it’s important to say 
that this tool is not restricted to medical use only, with is it’s primary objective but not the only 
one, we will use as a form of game that anyone can play and use because of it’s very attractive 
and smooth images with rule impact to the traditional teaching methods. For this project 
development will be used the ActionScript language program with is responsible for the part of 
coding the program, and we will use flash technology that will be responsible for the audio and 
movement of objects. 
 

Keywords: Motor coordination, technology, macromedia flash. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
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O projeto visa desenvolver um software que contribua para uma melhor qualidade de 

vida das pessoas com necessidades especiais, principalmente coordenação motora, 

para que os mesmo possam a cada dia se interagir ainda mais com o mundo em que 

vive, já que devido as suas limitações não são tratados de maneira especial a fim de se 

promover uma vida mais digna em meio à sociedade em que se vive. Sendo assim, a 

tecnologia vem se dedicando a essas pessoas através de pesquisas e desenvolvendo 

mecanismos que possam contribuir para a sua integração, onde essas pessoas possam 

expressar seus sentimentos e emoções já que pesquisas realizadas foram constatadas 

expressões visuais, auditivas e outros sinais demonstrando assim compreender o que 

se passa em seu ambiente, mas ficando impossibilitadas de serem compreendidas 

devido à dificuldade na fala ou escrita.  

Com pouco avanço dos métodos tradicionais houve se a necessidade de pesquisas 

mais aprofundadas de como a tecnologia poderia contribuir para a criação de métodos 

mais eficazes de como possamos oferecer melhor qualidade de vida a essas pessoas 

com mecanismos que possam estimular suas fantasias, sensações e outros estímulos 

aos mesmos a sentir o prazer e o desprazer e assim despertar seus estímulos na arte 

do conhecimento, já que a cada experiência bem sucedia ha o estimulo por novas 

descobertas viram, mas o mais importante será permitir que essa pessoa pudesse ter o 

prazer de usufruir de um mundo que já lhes obrigam a restrição de desfrutarem de 

prazeres devido a simples barreiras físicas e psicológicas que em sua maioria são 

impostas pela própria sociedade tornando assim grandes obstáculos para essas 

pessoas [SANTOS]. 

Imagina a sensação de poder com um click acessar qualquer ambiente mesmo que seja 

para matar a sua curiosidade de um mundo que não lhe são acessíveis por causa das 

suas limitações ou fazer uma comprar e poder escolher seu produto no conforto da 

sua casa evitando assim todos os desconforto do cotidiano das grandes cidades, mas 

vale lembrar que é necessário ser cauteloso na hora de desenvolver esses mecanismos 

para esse tipo de publico levando em consideração a sua a particularidade já que os 

daltônicos tem problemas com as cores é necessário observar a restrição especifica de 

cada cidadão em particular [WIEDEMANN]. 
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Nos dias atuais a produção de jogos tem se destacado muito por suas arrecadações e 

sucessos alcançados com números exorbitantes em vendas e demais modos de 

divulgação onde todos os envolvidos na produção e comercialização tem se 

preocupado somente em lucro e fama e se esquece do mais importante que deveria 

ser de iteração e mesmo contribuição para a formação de cidadãos. A proposta para o 

sistema da Coordenação Motora em parceria com a Web 2.0 é apresentar aos usuários 

do sistema uma interface gráfica simples porem atrativa que haja uma iteração entre o 

usuário com a máquina que seja satisfatória e prazerosa para que além de diversão ela 

possa contribuir de alguma maneira para a o desenvolvimento de habilidades das 

pessoas com problemas de coordenação motora. 

Coordenação motora é a capacidade de usar do corpo de produzir movimentos 

simples ou complexos. Uma boa coordenação motora leva em consideração 

velocidade, precisão, agilidade. Existem três categorias de coordenação motora, como, 

coordenação motora geral, usada em movimentos do corpo, como por exemplo, andar 

ou correr. Coordenação Motora Específica sendo a responsável por movimentos 

específicos necessários para realizar determinados tipos de atividades como, por 

exemplo, chutar uma bola, tocar bateria, dentre outras. E Coordenação Motora Fina, 

que atua como a responsável pela capacidade que temos de usar de forma mais 

precisa os pequenos músculos do corpo, com movimentos mais delicados. Ela é usada 

quando precisamos traçar uma linha reta, recorta algo, acertar um determinado alvo 

[RAMPAZZO].  

O projeto irá tratar do terceiro tipo. A coordenação motora Fina, através de exercícios 

já existentes. Espera-se uma contribuição no desenvolvimento dos usuários do jogo, 

nas atividades simples e rotineiras do dia-a-dia. 

 

1.1 Objetivos 
O objetivo principal é ajudar no desenvolvimento de crianças e adultos com pouca 

aptidão a movimentos simples. Também se aplica a pessoas que estão prestes a fazer 

o exame psicotécnico do Departamento de Trânsito – DETRAN, uma vez que alguns 

exercícios se assemelham com os que são aplicados no teste. Dentre os principais alvos 

estão pessoas que sofreram acidentes, derrames, ou que possuem algum tipo de 
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deficiência seja ela física ou mental. Também para crianças em fase de 

desenvolvimento, e até mesmo para pessoas que queiram testar seus movimentos. 

 

1.2 Metodologia 
O projeto foi desenvolvido usando ferramentas como Adobe Flash Player e códigos 

action script que é linguagem de programação orientada a objetos, ou seja, uma forma 

de organização do código usando objetos para manipulação dos dados, o código é 

agrupado em blocos de funcionalidade de forma que tipos relacionados de 

funcionalidade ou partes relacionadas de informação são agrupados em um único 

contêiner, dos ambientes de execução Adobe Flash Player e Adobe AIR dão movimento 

aos personagens do jogo. Na interface foi colocado botões para execução de 

comandos feitos pelo usuário do sistema e interpretados pelo flash [WIEDEMANN-

2007]. 

Os problemas de coordenação motora são amplos e apenas o jogo, logicamente não 

resolveria o problema por inteiro. Para isso é necessário também um 

acompanhamento médico para casos mais graves. Desta forma o jogo age como um 

auxílio deste tratamento, maximizando assim os resultados e garantido também um 

melhor desenvolvimento do usuário. 

Existem atualmente no mercado diversas ferramentas que possa atender as 

necessidades dos usuários que no caso em questão trata-se do desenvolvimento de 

jogos interativos, a internet segue para um avanço aonde a conexão de alta velocidade 

vem se tornando cada vez mais populares, possibilitando a expansão da capacidade 

gráfica e interativa dos sites web. Actionscript juntamente com o flash e outros 

softwares de edição e manipulação de sites associados às mentes criativas espalhadas 

mundo afora poderão ser a nova geração de entretenimento via web [WIEDEMANN].  

Para ajudar no desenvolvimento de crianças e no processo de formação de cidadãos 

no aspecto pessoal e profissional, essa pessoa vem contribuindo através da web para o 

crescimento e desenvolvimento da humanidade, mas o que se pergunta é será que 

esses jogos estão realmente cumprindo seu papel, será que tem formado cidadãos ou 

não passa de uma necessidade de se contribuir para a indústria do consumo e ganho 

pessoal e profissional de algumas pessoas sem se quer preocupar com o que estão 
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jogando no mercado produtos que pouco vem cumprindo seu papel, dai a necessidade 

de pensar em produtos para um publico especifico pessoas em geral mas 

principalmente pessoas portadoras de alguma necessidades especiais[FOROUZAN]. 

Com o surgimento de pessoas que realmente pensam em contribuir criando 

ferramentas que são usadas na criação de jogos interativos e educacionais e que 

contribui e muito no desenvolvimento social e pessoal dessas pessoas e assim lhes 

proporcionando uma maior integração afim de que possam mostrar seu valor e que 

são como todos em direitos e deveres na sociedade apesar de suas limitações.  

O projeto em questão vem de uma maneira simples, porém responsável, oferecer a 

seus usuários uma forma de se estabelecer o desenvolvimento pessoal e emocional já 

elas possam ter dificuldade de se adaptarem aos brinquedos convencionais fazendo 

com que os mesmo possam estimular o desenvolvimento e independência e 

desenvolver o sentimento de realização pessoal com o que se passa no mundo real 

podendo os mesmos ter a oportunidade de sentir emoções, expressar sentimentos 

vivenciando sensações antes inimagináveis ate então para essas pessoas. 

 
1.3 DESENVOLVIMENTO 
A aplicação foi desenvolvida de uma forma que possa atender de forma simples, sem 

muitas formalidades, ás necessidades de seus usuários. Apesar de o projeto ter um 

publico alvo definido, ele é acessível a qualquer tipo de pessoa. Possui uma interface 

bem intuitiva e simples, para fácil entendimento dos usuários.  

Na primeira tela existem dois botões, um deles é o botão de iniciar a aplicação e o 

outro leva a um mini tutorial que explica como integrar o controle WiiRemote ao 

computador ou notebook. A tela possui som interativo que corre entre algumas outras 

cenas. Quando o usuário clica no botão de iniciar, a aplicação vai para a tela de escolha 

de níveis, onde ele poderá escolher entre três (3) níveis. Iniciante, intermediário e 

avançado. 

Imagem 1 - Tela Inicial do CoordMot 
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No primeiro nível o usuário tem que contornar a parte pontilhada de uma imagem, 

essa cena possui um botão onde é necessário clicá-lo antes de começar a desenhar na 

tela, o mesmo botão também serve para reiniciar esse desenho dinâmico. O intuito 

dessa parte da aplicação é fazer com que o usuário tenha o máximo de precisão 

possível julgando a parte pontilhada. Ele poderá desenhar em cima da tela inteira. O 

usuário pode escolher entre dois desenhos diferentes, essa escolha é feita na tela de 

Nível Iniciante. A interface foi planejada para atender principalmente as crianças. A 

interface possui imagens e animações que aumentam a curiosidade do usuário. Essa 

ferramenta proporciona uma imensa variedade de criação e efeitos gráficos e pode ser 

muito explorada. A figura abaixo mostra o desenvolvimento do nível iniciante. 
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Imagem 2 - Interface nível iniciante 

 

 

 

No nível intermediário é onde o usuário testará usará sua precisão de acertos em um 

jogo onde o objetivo principal é derrubar dragões que são movieclips e passam da 

esquerda para a direita na tela. O objetivo principal consiste em clicar sobre eles, neste 

momento os movieclips reagem simulando uma queda. Nesta tela há um contador de 

estatísticas que acompanha o desempenho do usuário. São levadas em consideração, a 

quantidade de cliques, a quantidade de erros e a precisão. Quando o usuário opta por 

finalizar este jogo, ele é redirecionado para uma tela que mostra suas estatísticas 

finais, o que é muito útil, pois esses dados podem ser usados para comparar o 

desempenho do usuário. 
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Imagem 2.1 - Interface nível intermediário 

 

 

 

O nível avançado possui um jogo de labirinto, que possui um personagem principal. O 

objetivo é guiá-lo entre os caminhos de forma que ele não esbarre nas paredes. O grau 

de dificuldade é maior, pois, há cinco fases de labirintos o ator deve passá-las, caso ele 

encostar-se às paredes pretas ele retornara a primeira fase novamente. Essas paredes 

são tratadas como botões que ao serem tocados pelo ponteiro do mouse, têm a 

função de redirecionar o frame da cena, usando o comando gotoAndStop(), para 

mudar o frame. 
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Imagem 2.2 - Interface nível avançado 

 

 

 

O macromedia Flash CS3 oferece várias formas para publicar o projeto. Pode-se criar 

um arquivo executável (.exe ) rodando direto no sistema operacional, publicação HTML 

para navegadores, assim é possível acessar a aplicação dentro de web sites. Existem 

também outros tipos: Flash(.swf), Gif Image (.gif), JPEG Image (.JPG), PNG Image 

(.png), Macintosh Projector ( Para sistema operacional MAC), Quick Time Flash Track 

(.mov). O tipo padrão escolhido para essa aplicação foi o arquivo executável. 

 

1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O desenvolvimento de um aplicativo que pode contribuir no trabalho de profissionais 

que no seu dia trabalham na reabilitação ou mesmo ensinando a pessoas com suas 

diversas particularidades darem seus primeiros passos rumo à superação de alguma 

dificuldade como a coordenação motora, a fim de contribuir de alguma maneira na 

formação de cidadãos esse projeto tem como foco desenvolver as habilidades e 

emoções dessas pessoas.  

Este trabalho também nos levou a um mergulho no mundo das pesquisas, 

proporcionando um legado de prazer que foi o conhecimento adquirido ao longo das 
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pesquisas e as experiências entre o mundo real e virtual, porque pesquisar é expandir 

o horizonte do conhecimento, isso nos trouxe bagagem para experiências futuras nos 

projetos que ainda virão aos quais enfrentaremos de maneira diferente, o que nos 

proporcionará melhores resultados. Pois no competitivo mundo tecnológico em que 

vivemos o sucesso de hoje rapidamente pode se tornar obsoleto. 
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Resumo 
 

Os avanços em áreas como o das tecnologias da comunicação e informação (TIC) trazem 
consequências e impactos na vida das pessoas. Por sua vez, a profissão docente tem exigido 
uma formação atualizada devido a esses mesmos avanços e visão complexa da mudança 
paradigmática determinada pela ciência, que se reflete diretamente na Educação e na prática 
pedagógica do professor. Sendo assim, a presente pesquisa tomou como problemática: Os 
cursos de Pedagogia contemplam a oferta de disciplinas ou indicam no currículo por meio de 
suas ementas a utilização de recursos tecnológicos de maneira inovadora? Neste contexto, 
esta pesquisa buscou realizar uma análise de diferentes ementas de cursos de Pedagogia, de 
quatro instituições (três privadas e uma pública) de ensino superior na cidade de Curitiba 
/Paraná/ Brasil, no que tange a proposição de disciplinas que apontam a utilização e 
integração das tecnologias em sala de aula. Numa metodologia qualitativa, de caráter 
exploratório, buscou-se investigar nos dados das ementas coletadas, a indicação da utilização 
de recursos tecnológicos, incluindo alguma referência que refletisse a opção por um 
posicionamento paradigmático inovador do professor.  
 
Palavras-chave: Tecnologias, Formação de Professores, Currículo.  

 

Abstract 
 

Advances in technology areas such as information and communication technologies (ICT) have 
consequences and impacts on people's lives. In turn, the teaching profession has required an 
updated training because of these same advances and complex view of the paradigm shift 
determined by science, which is directly reflected in education and teacher's pedagogic 
practice. Thus, this research took as problematic: The Pedagogy courses include a range of 
subjects in the curriculum or indicates through its menus using technological resources in 
innovative ways? In this context, this research attempts to make an analysis of different 
syllabus of Pedagogy courses in four institutions (one private and one public) of higher 
education in the city of Curitiba / Paraná / Brazil, regarding the proposition of disciplines that 
suggest the use and integration of technology in the classroom. In a qualitative methodology, 
exploratory study sought to investigate the data collected from menus, details of the use of 
technological resources, including some reference to reflect the choice of a paradigmatic 
positioning innovative teacher. 
 
Keywords: Technology, Teacher Training, Curriculum. 
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1. INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento científico e tecnológico pelo qual passa a sociedade atualmente, 

traz consequências no modo de vida da sociedade como um todo. O processo de 

produção do conhecimento e transmissão da informação se torna cada vez mais rápido 

e reflete diretamente na Escola que não pode fugir desse contexto. 

Torna-se essencial, portanto, que o professor dessa escola do século XXI esteja 

preparado para agir com seus estudantes de modo a utilizar esses novos recursos 

tecnológicos na sua ação pedagógica para melhorar a qualidade da aprendizagem dos 

seus alunos. 

O professor que irá lecionar na educação básica necessitará estar preparado para o 

uso das tecnologias e de como melhor integrá-las. Para isso o processo de capacitação 

é parte essencial de uma ação pedagógica que tenha esses objetivos em vista. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) demonstra essa preocupação em seu parecer 

CNE/CP 009/2001, onde estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores de todos os níveis, destacando a ausência de conteúdos do 

que diz respeito às TIC, comentando: 

Com abordagens que vão à contramão do desenvolvimento tecnológico da sociedade 

contemporânea, os cursos raramente preparam professores para atuarem como fonte e 

referência dos significados que seus alunos precisam imprimir ao conteúdo da mídia. 

Presos às formas tradicionais de interação face a face, na sala de aula real, os cursos 

de formação ainda não sabem como preparar professores que vão exercer o magistério 

nas próximas duas décadas quando a mediação da tecnologia vai ampliar e diversificar 

as formas de interagir e compartilhar, em tempos e espaços nunca antes imaginados 

(Brasil, 2002, p. 20).  

Observa-se a preocupação, no âmbito legal, quanto à formação dos professores no 

que diz respeito à utilização dos recursos tecnológicos, porém na prática o que se nota 

é um distanciamento entre o discurso governamental/legislativo e a efetiva 

capacitação do profissional que irá atuar em sala de aula, pois nem sempre o professor 

conseguirá utilizar a tecnologia e fazer a sua plena integração em sala de aula. Barreto, 
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ao fazer uma análise sobre o discurso do MEC para a formação de professores para o 

uso das tecnologias, comenta 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 

(Barreto, 2003, p. 283).  

Barreto observa ainda que os professores devem dominar competências para poder se 

apropriar criticamente dos recursos tecnológicos, o que trará um avanço qualitativo na 

prática pedagógica. Afirma ainda que: 

Compete ultrapassar o gesto mecânico de ligar os aparelhos nas tomadas; recusar 

analogias possíveis com a imagem do monitor [...] e redimensionar as práticas de 

ensino inventando novos usos para as tecnologias disponíveis [...] 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).  

Desta forma, percebe-se que os cursos de capacitação e formação de professores para 

o uso das tecnologias estão pautados no ensino de técnicas, mas na maioria das vezes 

são falhos quanto a demonstrar a sua integração.  

Sendo assim, a presente pesquisa tomou como problemática: Os cursos de Pedagogia, 

no Brasil contemplam a oferta de disciplinas ou indicam no currículo, por meio das 

suas ementas, a utilização de recursos tecnológicos de maneira inovadora?  

No intuito de responder a este questionamento e dentro de uma metodologia 

qualitativa, de caráter exploratório, buscou-se investigar nos dados das ementas 

coletadas, a indicação da utilização de recursos tecnológicos, incluindo alguma 

referência que refletisse a opção do professor, por um posicionamento paradigmático 

inovador, pois se sabe que a profissão docente tem exigido uma formação atualizada 

devido à visão complexa da mudança paradigmática determinada pela ciência que se 

reflete diretamente na Educação e na prática pedagógica do professor. Assim, se torna 

necessário que a formação, do futuro professor e, principalmente, do pedagogo, esteja 
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alinhada às novas exigências que a sociedade impõe à sua profissão e à sua práxis.  

Neste contexto, esta pesquisa buscou realizar uma análise de diferentes ementas de 

cursos de Pedagogia, de quatro instituições (três privadas e uma pública) de ensino 

superior na cidade de Curitiba /Paraná/ Brasil) no que tange a proposição de disciplinas 

que apontam a utilização e integração das tecnologias em sala de aula. 

Com o levantamento da análise realizada, foi possível perceber que se torna urgente 

repensar a maneira como o professor irá lidar com as novas exigências tecnológicas; 

neste sentido, percebe-se que os cursos precisam oportunizar qualificações 

socialmente exigidas, que atendam ao paradigma da complexidade e abram novas 

oportunidades para o professor que opta pelos recursos tecnológicos na produção do 

conhecimento com seus alunos. 

2. AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DENTRO DE UM 

PARADIGMA DA COMPLEXIDADE NA FORMAÇÃO DE NOVOS PROFESSORES 

Uma nova perspectiva de cenários prospectivos de integração das TIC´s na educação e 

na formação de professores vêem sendo propostas desde o inicio do século XX, e 

começa a tomar força no século XXI, com o desafio que exige a superação do 

posicionamento reducionista e mecânico , para uma abordagem inovadora 

denominada como paradigma da complexidade ou emergente.  

Este processo de avanço paradigmático baseia-se na complexidade, na visão da 

totalidade e na produção do conhecimento; neste movimento, destaca-se a exigência 

de uma nova perspectiva de homem, de sociedade e de mundo, e, para tanto, as 

escolas precisam recomendar aos professores, a renovação da prática pedagógica 

assentada na repetição de conteúdos desconexos e na memorização de dados e 

conceitos, que não fazem sentido para os alunos no processo de construção da 

aprendizagem. 

Com esta missão, optou-se por investigar uma proposta centrada na aprendizagem dos 

alunos, com a mediação pedagógica do professor num paradigma da complexidade e 

que usufrua dos recursos tecnológicos; nesse sentido, sabe-se que, o paradigma da 

complexidade exige metodologias diferenciadas do ato de ensinar e de aprender e 

neste processo em que a prática pedagógica torna-se transformadora, os professores 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1155 

precisam estar atentos ao currículo, no sentido de ofertar uma formação que 

contemple as exigências do século XXI, e que encontram eco nas orientações de 

Behrens (2006, p.29),  

 Na visão de totalidade considera-se que a prática pedagógica deve superar a visão 

fragmentada, retomando as partes num todo significativo; Na visão de rede, de teia, de 

conexão, considera-se que os fenômenos estão interconectados havendo uma relação 

direta de interdependência entre os seres humanos. Na visão de sistemas integrados 

considera-se que todos os seres humanos devem ter acesso ao mundo globalizado, 

aumentando assim as oportunidades para construir uma sociedade mais justa, 

igualitária e integrada. Na visão de relatividade e movimento considera-se que é 

essencial ter uma percepção de que os conhecimentos são relativos, não existindo 

uma verdade absoluta, e que esses conhecimentos estão em constante movimento, 

qualquer esforço em solidificar a verdade poderá ser redimensionado em momentos 

subseqüentes por novas descobertas. Na visão de cidadania e ética considera-se que 

a formação dos seres humanos deve estar alicerçada na construção da cidadania com 

uma postura ética, onde exista o respeito aos valores pessoais e sociais, espírito de 

solidariedade, justiça e paz.  

Desta forma, o paradigma da complexidade propõe um posicionamento metodológico 

crítico, reflexivo e transformador na Educação, fomentando a autonomia, a resolução  

de problemas e o trabalho coletivo, que exige a interconexão de múltiplas abordagens 

interligadas, como por exemplo, a proposta por Behrens (2005) da abordagem 

progressista, da holística e do ensino com pesquisa. 

Sendo assim, percebe-se que os avanços tecnológicos influenciam a sociedade como 

um todo e entre esses avanços está à facilidade de acesso à informação, tornando a 

produção do conhecimento dinâmica e provocando mudanças no contexto educativo. 

Sendo assim, ao analisar a escola hoje, observa-se que os recursos tecnológicos estão 

presentes, porém se faz necessária uma formação do professor para que este possa 

fazer a integração das TICS, por meio de um currículo que contemple, estimule e 

valorize esta formação, pois como sugere Silva ( 2002 , p.74):  
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Entendemos que o debate/reflexão em torno das TIC e da sua integração na educação 

deve situar-se, prioritariamente, no nível dos desafios que colocam à reorganização da 

escola e do currículo. Daí que não concordemos com os discursos que valorizam muito 

a componente instrumental, falando enfaticamente na necessidade de uma 

alfabetização digital ou domínio tecnológico, dando a entender que a tecnologia é um 

fim em si mesmo, um acto isolado, externo ao processo educacional.  . 

Nesse sentido, a convicção de que um currículo que se utilize da tecnologia pode 

auxiliar em novas propostas para docência num paradigma da complexidade, 

acompanha a orientação de Sancho (2006, p.21): “O que mostra essa facilidade de 

adaptação das TIC às diferentes perspectivas sobre o ensino e a aprendizagem é que, 

em si mesma, não representam um novo paradigma ou modelo pedagógico.” Sabe-se 

que este novo paradigma propõe a superação da proposta mecânica do universo, da 

matematização dos fenômenos da natureza e da proposição do homem visto como 

uma máquina. Este processo de avanço paradigmático baseia-se na complexidade, na 

visão da totalidade e na produção do conhecimento.  

E é dentro deste movimento, que se destaca a exigência de uma nova perspectiva de 

homem, de sociedade e de mundo, no qual, as instituições escolares responsáveis pela 

formação de novos professores estão inseridas e precisam estar atentas a novas 

propostas pedagógicas, visando um currículo inovador e uma aprendizagem mais 

focada nas necessidades atuais deste aluno do século XXI, pois como orienta Silva 

(2002, p.76):  

A contribuição para a gestão/flexibilização do tempo e do espaço escolares e para a 

adaptação curricular passa pela possibilidade de se estabelecer uma comunicação 

permanente entre os conteúdos a aprender e os alunos, a qualquer hora e desde 

qualquer ponto da rede, permitindo também que o professor faça as alterações 

necessárias ao seu programa, ajuste os conteúdos e o seu modo de apresentação às 

características e necessidades dos alunos. 

Neste contexto e a partir destas observações, percebe-se que os cursos de capacitação 

e formação de professores para o uso das tecnologias estão pautados no ensino de 

técnicas, mas na maioria das vezes são falhos quanto a demonstrar a sua integração. 

Ademais, não parecem levar em consideração o conhecimento prévio do indivíduo 
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para que o processo de aprendizagem ocorra.  

Diante deste cenário, e com intuito de contribuir para uma reflexão mais apurada sobre 

as questões envolvidas com a interseção das ementas oferecidas nos cursos de 

Pedagogia sobre tecnologias e conseqüente formação de professores, o presente 

trabalho visa apresentar a partir do relato de uma pesquisa numa metodologia 

qualitativa de caráter exploratório, a indicação da utilização de recursos tecnológicos, 

incluindo alguma referência que possa refletir a opção por um posicionamento 

paradigmático inovador, do professor em formação. 

3. A APLICAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

NOS CURSOS DE PEDAGOGIA NUM PARADIGMA DA COMPLEXIDADE 

O paradigma da complexidade exige a formação de profissionais como homens e 

mulheres éticos, autônomos, reflexivos, críticos e transformadores, pois, ao inovar 

como pessoas e, em especial, como professores/ profissionais, podem sugerir uma 

melhor qualidade de vida para seus alunos, para si mesmo e, por extensão, para a 

população em geral. Com esta missão, optou-se por investigar uma proposta centrada 

na aprendizagem dos alunos do curso de Pedagogia, com a mediação pedagógica do 

professor num paradigma da complexidade e que usufrua dos recursos tecnológicos. 

Neste contexto, percebe-se que há uma exigência maior na preparação desse educador 

que irá utilizar os recursos tecnológicos e integrá-los na sua sala de aula, pois não basta 

dominar a técnica, é necessário integrar a tecnologia no contexto educativo. Ponte, ao 

relacionar as TIC e as atitudes do professor, observa que: “Toda a técnica nova só é 

utilizada com desenvoltura e naturalidade no fim de um longo processo de 

apropriação. No caso das TIC, este processo envolve claramente duas facetas que seria 

um erro confundir: a tecnológica e a pedagógica.” (Ponte, 2000, p. 64). 

A integração das TIC no trabalho pedagógico do professor pode representar uma 

inovação pedagógica na prática. Nóvoa (1995, p. 9) comenta que “não há ensino de 

qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica, sem uma adequada 

formação de professores”.   

Com respeito à neutralidade ou não da tecnologia, Alarcão (2010, p.15 ) se apropria da 

contribuição de Raposo (2001, s/p) “Contendo insuspeitadas potencialidades de 
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utilização, as Tecnologias da Informação e da Comunicação, aparentemente neutras em 

si próprias, podem ser fonte de libertação, de progresso científico, geradoras de 

solidariedade ou, ao invés, instrumentos de controlo e manipulação”. E continua o 

mesmo autor: “Ao homem compete discernir, no recurso às Tecnologias da Informação, 

o que se constitui fator de valorização do conhecimento, da liberdade da solidariedade 

do que é alienação, manipulação, opressão ou injustiça”. 

Desta forma, além da preocupação e o cuidado com a manipulação política por meio 

da tecnologia, agrega-se o problema do acesso, pois mesmo nas escolas que tem um 

número expressivo de laboratórios instalados, em geral, estes ambientes são 

subutilizados. Cabe destacar que, os professores que desenvolvem suas práticas 

pedagógicas nos laboratórios disponíveis, podem utilizar os recursos tecnológicos num 

paradigma tradicional baseado na repetição e na memorização.  Contudo, Moran 

(2007, p.34) alerta para a urgência de se modificar esta realidade, quando diz que: 

“Com as escolas cada vez mais conectadas à internet, os papéis do educador se 

multiplicam, diferenciam e complementam, exigindo uma grande capacidade de 

adaptação, de criatividade diante de novas situações, propostas, atividades”.  

Neste cenário, abri-se espaço para a pesquisa proposta pelas autoras, no sentido de 

averiguar e tentar responder dentro de um recorte “modesto” de pesquisa 

exploratória, se os cursos de Pedagogia contemplam a oferta de disciplinas ou indicam 

no currículo por meio de suas ementas a utilização de recursos tecnológicos de 

maneira inovadora.  

 

4. METODOLOGIA E RESULTADOS  

A pesquisa deu-se no âmbito do curso de pedagogia de quatro universidades de grande 

porte da cidade de Curitiba/PR/Brasil e se caracterizou como uma pesquisa 

exploratória que segundo Severino(2007, p. 123): 

Busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim 

um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto 

Para Gil (1999, p.43) a pesquisa exploratória  “têm como principal finalidade 
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desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias”  Além disso prorciona ao 

pesquisador conhecer a realidade pesquisada como ela é, de um modo adequado e 

completo. 

Assim, o alvo é atingido mais eficientemente, com mais consciência. A pesquisa 

exploratória corresponderia a uma visualização da face oculta da realidade. Esta 

corresponde ao Universo de Respostas, do desconhecido. Esta face seria iluminada 

pela pesquisa exploratória. (Piovesan & Temporini, 1995, p. 324).  

Gil (1999) complementa esta ideia afirmando que a pesquisa exploratória tem como 

objetivo oferecer ao pesquisador uma visão geral do fato pesquisado. 

Sendo assim, foram analisadas as ementas das disciplinas que versavam sobre 

tecnologia em quatro instituições, sendo que três eram privadas e uma era pública. 

Optou-se por analisarem-se somente as ementas de universidades, pelo fato de tal 

titulação no Brasil caracterizar uma instituição que possui cursos de mestrado e 

doutorado, além de ter estabelecido a pesquisa dentro da sua estrutura; das quatro 

instituições, três delas ( a pública e duas privadas) possuem curso de mestrado e 

doutorado em educação. 

O trabalho desenvolvido a partir da análise das ementas das disciplinas ofertadas no 

curso de pedagogia, levou  em consideração que na atualidade os educadores são cada 

vez mais instigados a procurar formação que lhes permitam atuar em cenários cada vez 

mais complexos, nos quais as tecnologias da informação e comunicação estão cada vez 

mais presentes.  

Com o intuito de contribuir para uma reflexão mais apurada das questões envolvidas 

com a interseção entre currículo, tecnologias e consequente formação de professores, 

orienta Silva (2002, p.37): 
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O componente mais óbvio de uma teoria do currículo tem a ver com a questão do 

conhecimento e da verdade. Afinal, supõe-se que a questão central da teorização 

curricular é “o que deve ser ensinado?”, o que, por sua vez, remete à questão mais 

ampla “o que constitui conhecimento válido ou verdadeiro?”. Tradicionalmente, essa 

última pergunta tem sido respondida remetendo-se a teorias do conhecimento ou a 

epistemologia no sentido estrito, isto é, a teoria que adotam, de uma forma ou de outra, 

uma concepção do conhecimento como representação (“verdadeira”), como 

correspondência ou adequação a alguma suposta e preexistente realidade, a alguma 

coisa-em-si.   

Sendo assim, observou-se, por meio de uma análise de conteúdo das ementas, que em 

três das universidades, as disciplinas eram obrigatórias e em uma a oferta era de uma 

disciplina obrigatória e duas disciplinas optativa, cada uma com 30 horas. Por questão 

de esclarecimento as universidades A, B e D eram as privadas e a universidade C a 

pública.  

A Universidade B oferecia a maior carga horária, 198 horas distribuídas em três 

disciplinas, seguida pela Universidade C com 90 horas em uma disciplina obrigatória de 

30 horas e duas disciplinas optativas de 60 horas, Universidade A – 80 horas em uma 

disciplina e pela Universidade D – 54 horas em uma disciplina. Como indicado no 

gráfico 1 e no quadro 1 abaixo representadas: 

 

Gráfico 1 - Quantidade de horas trabalhadas nas disciplinas 

 

Fonte:Elaboração das autoras a partir dos dados de pesquisa 

 

Série1; A; 80 

Série1; B; 198 

Série1; C; 90 

Série1; D; 54 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1161 

 

Quadro 1 - Relação de horas de disciplina por ano e curso 

CURSO A B C D 

1º Ano  72 horas  54 horas 

2º Ano     

3º Ano  54 horas   

4º Ano 80 horas 72 horas   

5º Ano   30 horas  

Optativa   60 horas  

Fonte:Elaboração dos autores a partir dos dados de pesquisa 

.  

A Universidade B disponibilizou os planos de ensino das disciplinas, o que permitiu 

uma análise mais profunda. Observou-se que uma das disciplinas está dividida em duas 

partes, uma teórica e outra prática, o que permite ao aluno a aplicação do 

conhecimento aprendido no seu curso. Nas aulas teóricas são abordados o aspecto 

histórico dos recursos tecnológicos, além de se analisar os softwares educativos. Na 

parte prática os alunos visitam uma escola e a partir de um estudo sobre a sua 

estrutura elaboram planos de aula que integrem os recursos tecnológicos em sala de 

aula, além de analisar o PPP (Projeto Político Pedagógico) para se verificar se dentro 

desse documento está previsto a utilização dos recursos tecnológicos de modo a 

auxiliar o processo ensino-aprendizagem.  

A análise das ementas permitiu perceber que há uma fragilidade nas mesmas, tendo 

em vista que não conseguem ser claras no seu foco. Essa constatação também foi feita 

por Gatti e Nunes (2008, p.35) ao comentarem que ao se analisar ementas de 

disciplinas:  

a leitura das ementas permitiu constatar fragilidades não apenas em termos de 

redação propriamente dita, mas também no que se refere ao não favorecimento de 

uma compreensão mais clara dos temas propostos e de se avaliar ou verificar os 

objetivos subjacentes ou explícitos no tempo de duração da disciplina. 

Outra coisa que se pode constatar é que as universidades A, B e C, que possuem 

programas de doutorado e mestrado em Educação, possuem uma melhor formação 
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nesta área, que pode ser um reflexo das pesquisas existentes nessas universidades. 

Especificamente na universidade B o quadro de professores que pesquisam na pós-

graduação a área da formação de professores para as tecnologias é maior que todas as 

outras e isso reflete num currículo de curso que explora mais o uso dos recursos 

tecnológicos em sala de aula.Percebeu-se também que algumas disciplinas 

aprofundam as aulas de informática básica, capacitando seus alunos para o uso do 

recurso tecnológico (caso da universidade A e D), porém não faz a relação de como 

fazer a integração curricular desse recurso. O quadro 2 apresenta uma síntese das 

ementas analisadas. 

 

Quadro 2 - Síntese das ementas analisadas 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1163 

Universi

dade 
Disciplina 

Reflexões 

teóricas 

sobre as 

TIC 

Informátic

a básica 

Aulas 

práticas 

Integração 

das TIC 
Comentários 

A D1 X X X  

Não explicita como 

as aulas práticas 

ocorrerão 

B 

D1 X X   

Alunos aprendem a 

utilizar os recursos 

tecnológicos. 

D2 X    
Foco da disciplina 

são os  AVA 

D3 

 
X X X X 

Os alunos 

conhecerão a 

realidade sobre as 

TIC nas escolas 

C 

D1 X    
Foco da disciplina 

nas mídias. 

D2 X   X 

Foco da disciplina 

na aplicação das 

TIC na educação 

D D1 X    

Não ficou claro o 

foco desta 

disciplina apenas 

com a leitura da 

ementa 

Fonte:Elaboração dos autores a partir dos dados de pesquisa 

 

Quase todas as disciplinas ofertadas dão ênfase aos diferentes recursos tecnológicos, 

porém são falhas no quesito de “ensinar” o futuro pedagogo a integrar a tecnologia 

curricularmente. A utilização da tecnologia pelo professor, de modo a auxiliar o 

processo ensino aprendizagem, passa pelo conhecimento da utilização do recurso 
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tecnológico, contudo a capacitação é fundamental que ocorra já na formação inicial 

(Oliveira, 2006).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na atualidade, o mundo vem apresentando uma nova configuração, em especial, nas 

redes de comunicação, com a influência das tecnologias da informação.  No entanto, a 

tecnologia não é neutra e sua utilização precisa ser acompanhada de aprendizagem 

num paradigma da complexidade, que garanta um posicionamento critico e criativo, 

além de ser usada com parcimônia, equilíbrio e posicionamento ético.  

Sendo assim, percebe-se que educadores/pesquisadores, necessitam estar cada vez 

mais atentos para uma rigorosa observação no que tange a aprendizagem e formação 

de novos professores, pois é notório que as transformações da sociedade influenciam o 

papel do professor em sala de aula. Para isso é necessário que a escola ofereça 

momentos de formação ao professor em exercício, pois desta forma, irá oportunizar 

qualificações que uma sociedade em constante mudança exige, criando assim novas 

oportunidades para o professor que aceita desafios e se abre a novas formas de 

produção de conhecimento. 

A partir da analise feita nesta pesquisa, constatou-se que as disciplinas ofertadas nas 

universidades analisadas carecem de uma continuidade, que permita ao futuro 

docente um maior aprofundamento de seu conhecimento no que concerne ao uso 

efetivo dos recursos tecnológicos como uma ferramenta que possa auxiliar no 

processo ensino-aprendizagem. Todas estas análises demonstram que há necessidade 

de uma avaliação na matriz curricular dos cursos de pedagogia existentes (no universo 

pesquisado), de modo que possam ofertar disciplinas que realmente auxiliem a 

formação do futuro docente para integrar as tecnologias no contexto escolar.  

Analisando a quantidade de disciplinas ofertadas, percebe-se que um curso de 

pedagogia que oferte apenas uma disciplina se torna insuficiente para que o futuro 

docente possa integrar a tecnologia de modo eficiente em sala de aula, o que se 

caracteriza como muito aquém das demandas exigidas numa sala de aula do século 

XXI, onde o futuro professor acaba por ter uma formação deficitária nessa área.  

Para, além disso, as disciplinas não possuem conectividade umas com as outras, no 
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sentido curricular de complementação da informação, e o aluno termina por passar 

pelo curso adquirindo apenas uma formação básica e superficial no que diz respeito ao 

uso efetivo das tecnologias em sala de aula. 

Gatti (1997) corrobora esse pensamento ao julgar que a formação inicial não é 

adequada, quando não há integração entre a teoria e a prática. O que foi percebido 

pela falta de disciplinas e poucas horas existente para essa formação nos cursos 

analisados na pesquisa. 
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Resumo 

Investigamos numa rede de 38 Espaços Internet, como as pessoas com mais de 55 anos, que 

frequentaram acções de formação introdutórias conseguiram, efetivar a sua inclusão digital. 

Procuramos verificar se o género, idade ou escolaridade têm influência na aquisição de 

habilidades digitais necessárias a utilização da Internet e na efetiva inclusão digital. 

Participaram do estudo 135 pessoas com 55 anos ou mais que frequentaram uma das 65 

acções de formação com 10 horas entre Novembro e Dezembro de 2009. Foram realizados 3 

inquéritos através de questionários. O primeiro aplicado no início da acção de formação, o 

segundo aplicado ao término da acção de formação e o terceiro aplicado seis meses após as 

acções de formação. O terceiro questionário revelou que 79% dos inquiridos ainda utilizam a 

Internet. 

Palavras-chaves: 

Abstract 

We investigated at a network of 38 free public Internet Spaces, how older people who 

attended in training courses succeeded their digital inclusion. We look if the gender, age or 

educational level influences the acquisition of digital skill necessary to use the Internet and 

effecting digital inclusion. The study included 135 persons age 55 or older who attended one of 

65 training courses with 10 hours between November and December 2009. Three surveys 

were conducted through questionnaires. The first applied at the beginning of training, the 

second applied at the end of training course and the last, applied six month after ended the 

training course. The third survey revealed that 79% of respondents still use the Internet. 

Keywords:  
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1. INTRODUÇÃO 

Neste início de século identificamos dois ícones que marcam o estádio atual do 

desenvolvimento de nossas sociedades. O primeiro é o rápido aumento da expetativa 

de vida das pessoas, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em 

desenvolvimento, o que projeta um envelhecimento populacional sem precedentes na 

história da humanidade (World Health Organization, 2001). O segundo é a revolução 

que a microeletrónica e a informática proporcionaram ao surgimento das novas 

tecnologias da Informação e Comunicação. Estes dois fenómenos, quando 

combinados, resultam num problema. A exclusão digital das pessoas mais velhas.  

As políticas públicas comunitárias desenvolvidas na última década espelham a 

preocupação com este fenómeno. Entre as diversas iniciativas, comunicações e planos 

de acções que são desenvolvidos pela Comissão das Comunidades Europeias 

destacamos duas em especial: “Envelhecer bem na sociedade da informação – Uma 

iniciativa i2010” (European Communities - Commission, 2007); e “Iniciativa Europeia 

i2010 sobre a Info-Inclusão – Participar na Sociedade da Informação” (European 

Communities - Commission, 2007). Se por um lado a preocupação com a utilização das 

TIC’s (Tecnologias da Informação e Comunicação) por todos os cidadãos está no centro 

da info-inclusão, por outro é a observação dos índices de utilizadores da Internet, que 

conecta os diversos dispositivos, equipamentos e ferramentas TIC, o indicador 

utilizado para avaliar esta info-inclusão. 

Com base neste parâmetro de comparação podemos visualizar, em Portugal, a 

inclusão/exclusão digital das pessoas mais velhas em estudos levados a cabo pelo 

Obercom que apresentam uma síntese dos resultados de inquéritos realizados nos 

anos 2003, 2006, 2009 e 2011 (Obercom - Observatório da Comunicação, 2009; 

Obercom - Observatório da Comunicação, 2010). A visualização dos utilizadores da 

Internet em cada franja etária mostra-nos a real situação de inclusão/exclusão das 

pessoas mais velhas. 
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Gráfico 7 – Percentagem de utilizadores da Internet por escalão etário 

 

Apesar do crescimento de utilizadores em todos os escalões etários, são as pessoas 

mais velhas as que menos fazem uso da Internet. O resultado do último inquérito 

realizado (2011) aponta uma percentagem de 23,9% das pessoas entre os 55 e os 64 

anos como utilizadores da Internet, e apenas 5% para aqueles com 65 anos ou mais.  

A exclusão digital das pessoas mais velhas, embora facilmente verificada, não é alvo 

das políticas governamentais. Uma simples observação na principal iniciativa 

portuguesa da última década, realizada como um plano de acção integrado no “Plano 

Tecnológico do XVII Governo e denominada como “Ligar Portugal” (Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2005), permite inferir que nenhum dos 

instrumentos de acção propostos foi direccionado a este problema de forma objectiva 

e apenas algumas medidas tinham, parcialmente, o foco no amenizar desta exclusão.  

Para as pessoas mais velhas, aqueles que já estão próximas da reforma ou já 

reformadas, um único instrumento de acção, quando efectivamente empregado 

poderia favorecer um quadro de inclusão. Entre as dez medidas anunciadas só a quinta 
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apresenta uma preocupação com a inclusão de pessoas que não têm acesso ao 

computador e a Internet ou a um local que possa proporcionar formação comunitária. 

v) Duplicar a rede de Espaços Internet para acesso público e gratuito em banda 

larga, com acompanhamento de monitores especializados e condições para 

utilizadores com necessidades especiais, estimulando o seu funcionamento 

como Centros Comunitários; (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, 2005, p. 5) 

A operacionalização deste instrumento de ação apresentou dois pontos relevantes 

para a inclusão digital das pessoas mais velhas. O primeiro foi o aumento substancial 

de Espaços Internet em Portugal, que de um total de 257 espaços existentes em 2005 

passou a cerca de 1170 no fim de 2010. O segundo foi, em 2009, a assinatura de um 

protocolo de cooperação entre a UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, 

IP, órgão governamental que credencia e certifica os Espaços Internet, e a RUTIS – 

Associação Rede de Universidades da Terceira Idade para que, com o apoio da 

primeira junto aos Espaços Internet, as diversas Universidades da Terceira Idade 

pudessem dispor de horários específicos para a formação dos seus alunos na rede de 

Espaços Internet. Se no primeiro ponto temos a criação de mais espaços para o acesso 

ao computador e à Internet, permitindo a utilização gratuita a quem não tenha 

computador nem acesso à Internet em casa além de um local com monitores que 

possam prestar ajuda especializada, o segundo ponto coloca em contacto com estes 

espaços o público das pessoas mais velhas que têm assim a oportunidade de 

familiarizar-se e vir a fazer uso dos serviços disponibilizados. 

Infelizmente a oferta de locais públicos e gratuitos para a utilização de computadores 

com ligação à Internet não tem, só por si, sido eficiente como foi mostrado em recente 

investigação. Ponte (2011) ao observar estes espaços em Portugal constatou que estes 

tinham uma baixa frequência de utilização – na sua maioria, crianças e jovens 

autónomos no uso do computador/Internet. Além desta baixa frequência, geralmente 

os utilizadores eram indivíduos com o seu próprio computador portátil que 

procuravam nestes espaços uma ligação à Internet mais rápida ou sem limite de 

tráfego. Já a frequência de utilizadores idosos foi considerada residual e dentre destes 
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utilizadores, os que frequentavam os espaços foram consideradas pessoas com um 

elevado nível de educação e que em sua maioria frequentaram cursos de informática 

nestes espaços, iniciando-se na utilização do computador/Internet. 

Dados semelhantes sobre a dinâmica de espaços gratuitos para a utilização do 

computador/Internet foram obtidos num estudo realizado no Reino Unido. Selwyn 

(2003) ao verificar quem fazia uso destes espaços encontrou uma diferença 

significativa entre grupos etários - os mais jovens utilizam mais estes espaços do que 

os mais velhos e também encontrou diferenças significativas entre grupos com maior 

ou menor experiência no uso do computador/Internet - os primeiros utilizam mais os 

Espaços Internet. Mais uma vez percebemos que a simples oferta de locais ou espaços 

para aceder ao computador/Internet não é, só por si, efectivo em proporcionar a 

inclusão digital, principalmente daqueles com mais idade ou baixo capital educacional. 

Em contraponto aos estudos anteriores estão os resultados alcançados pelo Projeto 

INATEL Net para Todos. Este projecto criou de raiz 38 Espaços Internet com um 

diferencial, a oferta paralela e contínua de ações de formação introdutórias ao 

computador e à Internet. Em 2008 o projeto foi responsável por 3000 ações de 

formação com a participação de 9628 formandos, e ofereceu, no tempo destinado ao 

acesso livre, mais de 100000 acessos que representaram mais de 130000 horas de 

utilização dos computadores. Dentre os utilizadores do “acesso livre” mais de 30% 

tinham 50 anos ou mais. Em 2009 o projeto foi reformulado e reduzido, mas ainda 

ofereceu 998 ações de formação com a participação de 2974 formandos. Em dois anos 

o Projeto INATEL Net para Todos foi responsável pela formação de 12602 pessoas, 

dentre estas mais de 90% tinham 50 anos ou mais (Fundação INATEL, 2010). 

Em Portugal ofertar formação para as pessoas mais velhas enfrenta o desafio 

provocado pela baixa escolaridade e a sua implicação no fator remuneração, quer 

durante a vida ativa, quer principalmente, durante a fase da reforma. Além deste 

desafio, no caso das pessoas mais velhas, existem barreiras que dificultam a 

aproximação às novas tecnologias. O temor em lidar com uma tecnologia 

desconhecida ou o medo de danificar o equipamento são barreiras agravadas pelas 

dificuldades impostas pelo processo de envelhecimento e até mesmo a falta de 
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motivação ou relevância que o computador ou a Internet tem para as suas vidas 

(Richardson, Weaver, & Zorn, 2002). 

As dificuldades relacionadas ao processo de envelhecimento mostram-se na redução 

das capacidades sensoriais e por um abrandamento na velocidade dos processos 

cognitivos encetados pelas limitações dos recursos de processamento, principalmente 

a memória de trabalho ou memória de curto-termo (Jones & Bayen, 1998). A redução 

da acuidade visual dificulta a leitura em pequenos ecrãs ou em ecrãs com alta 

resolução onde, normalmente, as imagens são pequenas (Cybis & Sales, 2003). Além 

da visão, problemas relacionados com a coordenação motora e doenças como a artrite 

reduzem a capacidade de utilização do rato, o principal meio de interação homem-

máquina nos sistemas operativos visuais (Echt, Morrell, & Park, 1998). O declínio da 

memória de trabalho, por sua vez, está relacionado ao maior grau de dificuldade na 

realização dos vários processos necessários a utilização do computador e da Internet. É 

comum, entre as pessoas mais velhas, esquecerem-se de alguma etapa ou de um 

procedimento e pela falta destes todo o processo resultar em erro (Echt, Morrell, & 

Park, 1998). Também a redução nas habilidades espaciais relacionam-se com a falta de 

percepção do mundo virtual e em como aceder a determinados conteúdos, tanto pela 

Internet quanto no próprio computador (Mayohrn, Stronge, McLaughhlin, & Rogers, 

2004). 

A falta de interesse em utilizar a Internet pode ser uma escolha, mas esta opção, 

frequentemente, é o resultado da falta de conscientização do que pode ser feito e do 

desconhecimento de como utilizar a Internet (Olphert, Damodaran, & May, 2005). 

Trabalhos mais recentes indicam que, para a população idosa, a percepção de utilidade 

e a necessidade de satisfação são os principais preditores da intenção de uso da 

Internet (Pan & Jordan-Marsh, 2010) (Wang & Rau, 2011). Outro ponto importante a 

ser observado em programas de inclusão para esta franja etária é a tríade 

sociabilização-independência-inclusão considerados componentes chaves no uso 

cotidiano da Internet (Sayago & Blat, 2011). No contexto da tríade, a sociabilização é 

entendida em duas dimensões, física e digital. A primeira representa a interacção 

entre os pares, ou mesmo intergeracional, que ocorre em ambientes sociais de 
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aprendizagem-utilização da Internet com a partilha dos conhecimentos adquiridos e a 

entreajuda para ultrapassar os percalços encontrados. A segunda dimensão dá-se 

quando os participantes utilizam o que aprenderam comunicando-se com os familiares 

ou com os amigos através dos meios digitais. A independência é a consolidação da 

autonomia no uso da Internet que pode ser alcançada através de sucessivas 

participações em ações de formação ou da utilização sob supervisão em ambientes 

sociais. Por fim a inclusão referida na tríade significa utilizar os mesmos computadores 

e programas que todos usam, sem parecer diferente ou mais frágil que as outras 

pessoas. 

Construir uma proposta de inclusão para as pessoas mais velhas que contemple os dois 

fatores supracitados, utilizando-se da infra-estrutura existente e com baixo custo 

operacional deve contemplar a oferta de ações de formação num contexto familiar a 

estas pessoas, tal qual associações ou espaços públicos que possam frequentar 

(Naumanen & Tukiainen, 2009). 

Com base nesta contextualização inicial e por entendermos que entre as 

oportunidades criadas pelas iniciativas governamentais os Espaços Internet que 

disponibilizam ações de formação destacam-se entre as poucas oportunidades de 

inclusão para as pessoas que estão próximos à reforma ou já sem actividade laboral, 

decidimos investigar o resultado prático desta proposta de inclusão. Assim escolhemos 

o Projeto “INATEL_Net para Todos” como local para a nossa investigação. 

A escolha destes espaços deu-se pelo facto do projeto dos Espaços Internet, criado 

pela Fundação INATEL, ter nascido com duas vertentes distintas. A primeira para a 

disponibilização gratuita dos computadores e do acesso à Internet a todas as pessoas e 

a segunda vertente para a formação introdutória ao computador e ao uso da Internet, 

com ênfase nos navegadores, ao correio electrónico e aos programas de comunicação 

instantânea. 

 

O nosso trabalho de investigação, que aqui apresentamos, foi concebido com o 

objetivo de verificar se as pessoas mais velhas, que passaram por estas acções de 
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formação, conseguiram efetivar sua inclusão ao permanecerem ativos e funcionais na 

utilização do computador e da Internet. A pergunta base do nosso trabalho é a 

seguinte:  

 “As pessoas mais velhas que frequentaram as ações de formação, 

disponibilizadas pelos Espaços Internet do Projeto “INATEL_Net para 

Todos”, conseguiram efectivar a sua inclusão digital?” 

2. METODOLOGIA 

2.1 População e amostra 

A população envolvida nesta investigação foi composta por todos os participantes das 

65 ações de formação ofertadas nos diversos Espaços Internet do projeto “INATEL_Net 

para Todos” entre 17 de Novembro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009. A população 

total em estudo era de 215 pessoas de ambos os sexos. De entre esta população 

trabalhou-se com uma amostra de 135 pessoas, correspondente a aproximadamente 

62,8% da população total.  

2.2 Instrumentos de recolha de dados 

Foram construídos 3 instrumentos para a recolha das variáveis necessárias ao estudo 

em causa. 

O primeiro questionário foi desenvolvido para ser aplicado antes do início da ação de 

formação aos indivíduos incluídos na amostra e com ele procuramos: 

 caraterizar os indivíduos em termos de idade, escolaridade e situação 

profissional; 

 caraterizar a aproximação do indivíduo com as TIC’s; 

 perceber a motivação individual em busca da formação em informática; 

 e finalmente, perceber o grau de conhecimento e a familiaridade dos inquiridos 

com os serviços, funções e actividades que podem ser acedidos na Internet. 

O segundo questionário, foi desenvolvido para ser aplicado ao término do último dia 

da formação e nele procuramos essencialmente dar ênfase numa auto-avaliação dos 

procedimentos desenvolvidos nas ações de formação.  
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O terceiro questionário, foi desenvolvido para ser aplicado on-line e passado algum 

tempo da formação. O questionário foi dividido em 4 grupos:  

 o primeiro para a identificação do inquirido.  

 o segundo com a finalidade de caracterizar a utilização da Internet no 

momento.  

 as perguntas do grupo 3, que repetiam as perguntas de 2 a 11 do Questionário 

2, visavam a autoavaliação individual dos procedimentos utilizados na 

utilização da Internet.  

 e por fim, o grupo 4, acrescenta 2 perguntas sobre a necessidade, de formação 

futura. 

Por dificuldades na obtenção de respostas, houve a necessidade de adaptar o 

questionário a um novo suporte de recolha de dados. Assim procedemos a 

simplificação das perguntas para que aceitassem respostas dicotómicas e suprimimos 

o grupo sobre a auto-avaliação dos procedimentos utilizados. Este questionário 

adaptado foi aplicado através de contacto telefónico para uma parte da amostra, 

escolhida aleatoriamente. 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Na amostra em estudo temos 135 indivíduos, 86 do sexo feminino (63,7%) e 49 do 

sexo masculino (36,3%) com idade média de 66,9 anos. 

A amostra foi estratificada em escalões etários que permitissem as avaliações 

necessárias aos objetivos específicos de nosso estudo. Esta divisão foi parametrizada 

em concordância com alguns trabalhos (Goodman, Syme, & Eisma, 2003) (Echt, 

Morrell, & Park, 1998) (Oliveira, et al., 2008) e na distribuição que se pode observar no 

Eurostat (Tabela 1). 

Tabela 1 - Escalão Etário 

 Frequência % 

 55 - 64 anos 50 37,0 

65 - 74 anos 66 48,9 

>= 75 anos 19 14,1 

Total 135 100,0 
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Ao analisarmos o nível de escolaridade da amostra observamos uma situação singular 

quando comparada aos resultados apontados para Portugal (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Escolaridade 

 Frequência % 

Básico 51 38,1 

Secundário 50 37,3 

Bacharelato 19 14,2 

Licenciatura 13 9,7 

Outros 1 ,7 

Total 135 100,0 

Embora a incidência da moda recaia sobre o nível “Básico”, destacado na tabela, o 

somatório das percentagens válidas para os níveis mais elevados mostra que 61,2% 

das pessoas da amostra afirmaram ter pelo menos o nível secundário completo. Este 

resultado é bem superior ao encontrado no “Estudo do Perfil do Envelhecimento em 

Portugal” que apresenta uma média, em anos de estudo para o escalão etário dos 55 

aos 64 anos, de 5,8 anos. Esta média cai para 4,2 anos para as pessoas com 75 anos ou 

mais (Oliveira, et al., 2008). Neste mesmo sentido encontramos no trabalho “An Agin 

World: 2008” um índice para Portugal, menor que 15% das pessoas do escalão etário 

dos 55 aos 64 com ao menos o secundário completo (kinsella & Wan, 2009). 

Na nossa amostra encontramos um número significativo de indivíduos enquadrados no 

escalão etário dos 55 aos 64 anos (37%), mas ao verificamos a situação laboral 92,4% 

encontram-se reformados e apenas 5,3% ainda a trabalhar. Como pode ser observado 

na Tabela 3. 

Tabela 3 - Situação Profissional 

 Frequência % 

Desempregado 3 2,2 

Por conta própria 5 3,7 

Por conta de outrem 2 1,5 

Reformado 122 90,4 

Total 135 100,0 

Outros indicadores, encontrados na nossa amostra, extrapolam a média portuguesa. 

Entre estes estão a posse de computadores, o acesso à Internet em casa, a utilização 
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do computador e a utilização da Internet. Apresentamos estes nas tabelas que 

seguem. 

Tabela 4 - Computador em Casa 

 Frequência % 

 Sim 111 82,8 

Não 23 17,2 

Total 134 100,0 

 

Tabela 5 - Conexão Internet em Casa 

 Frequência % 

 Sim 92 81,4 

Não 21 18,6 

Total 113 100 

Estas duas variáveis demonstram que a amostra estudada tem acesso ao computador 

(82,8%) e à Internet (81,4%) em casa. Encontramos também uma percentagem 

significativa de pessoas que afirmaram utilizarem, efectivamente, o computador e a 

Internet. Nas Tabelas 6 e 7 podemos verificar que a utilização do computador e o 

acesso à Internet é bem superior ao encontrado para as pessoas mais velhas em 

Portugal (Obercom - Observatório da Comunicação, 2009). 

Tabela 6 - Utilização do Computador 

 Frequência % 

 Nunca 34 25,8 

Quando trabalhava/em locais públicos 1 0,8 

Quando trabalhava 13 9,8 

No trabalho 1 0,8 

Em casa 64 48,5 

Em locais públicos 5 3,8 

No trabalho/em casa 2 1,5 

Em casa/locais públicos 1 ,8 

Quando trabalhava/em casa 11 8,3 

Total 132 100 

A Tabela 6 apresenta um total de 64,5% (somatório das percentagens que indicam a 

utilização do computador) da amostra a afirmar que utilizam o computador, 25,8% que 

nunca utilizaram um computador, bem como a percentagem de 9,8% das pessoas que 

deixaram de utilizar depois do início da reforma. É de salientar que na amostra em 
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estudo apenas uma pessoa em quatro afirma, ainda, não ter tido contacto com um 

computador. 

 

Tabela 7 - Utilização da Internet 

 Frequência % 

 Nunca 54 42,5 

Quando trabalhava 1 ,8 

Em casa 57 44,9 

Locais públicos 9 7,1 

No trabalho/em casa 1 ,8 

Em casa/locais públicos 2 1,6 

Quando trabalhava/em casa 3 2,4 

Total 127 100 

Quanto ao contacto com a Internet, a percentagem das pessoas que nunca a utilizaram 

quase duplica, passando a 42,5%. Embora esta percentagem seja mais elevada se 

comparada ao uso do computador, indicada na Tabela 6, esta característica apresenta-

se muito superior, e privilegiada, quando comparada com a população das pessoas 

mais velhas e, até mesmo para toda a população em Portugal. Na nossa amostra 56,8% 

(somatório das percentagens que indicam a utilização da Internet) das pessoas 

afirmaram utilizar a Internet enquanto esta percentagem, atualmente é de 49,1% para 

toda a população em Portugal (Obercom - Observatório da Comunicação, 2012). 

A realidade apresentada por estas quatro variáveis está muito distante do que ocorre 

com as pessoas mais velhas em Portugal. Buscamos compreender o que poderá ter 

influenciado estes resultados e encontramos respostas ao observamos outra variável 

denominada “Fez formação”: 

Tabela 8 - Fez Formação 

 Frequência % 

 Nunca 68 52,7 

Outra formação 23 17,8 

Um curso Net para Todos 25 19,4 

Mais que um curso Net para 

Todos 

13 10,1 

Total 129 100 

Ao agruparmos as respostas afirmativas a realização de formação anterior, podemos 

dividir nossa amostra entre os que já fizeram outra, ou outras ações de formação 
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(47,3%) e aqueles que nunca fizeram (52,7%). Esta constatação levou-nos a verificar se 

o fato de ter frequentado uma outra ação de formação estava relacionado com as 

percentagens encontradas para a posse do computador (82,8%), a conexão da Internet 

em casa (81,4%), o uso efetivo do computador (64,5%) e o uso efetivo da Internet 

(56,8%). 

Para realizar estes testes criamos uma variável para indicar a participação, ou não, em 

outras acções de formação. Ao buscar uma associação com as outras variáveis 

encontramos os seguintes resultados: 

Tabela 9 - Associações para a variável "Fez Formação" e a conexão de Internet em casa, o uso 

do computador e a utilização da Internet 

 X
2
 value Asymp. Sig (2 

sided) 

Contingency 

Coefficient 

Internet em casa 7,390 0,007 0,252 

Uso do computador 23,248 0,000 0,393 

Uso da Internet 39,875 0,000 0,487 

Encontramos uma associação direta e significativa entre a participação anterior em 

ações de formação e a utilização da Internet, o uso do computador e o acesso à 

Internet em casa. Já para a posse de computador em casa não houve uma associação 

significativa com a participação anterior em ações de formação. A relação apresentada 

por estas variáveis demonstra a importância das ações de formação na inclusão digital 

das pessoas mais velhas e já nos permite esperar que a resposta para nossa pergunta 

inicial seja afirmativa. 

A resposta para nossa questão inicial, a efetiva utilização da Internet pelos 

participantes das acções de formação foi obtida através do terceiro questionário 

elaborado. Como descrito na apresentação da metodologia utilizada, encontramos 

dificuldades em obter respostas ao questionário. Esta dificuldade levou-nos a formatar 

o questionário e este processo modificou o prazo de aplicação. Este, inicialmente, fora 

concebido para 6 meses após o término das acções de formação e do projecto, mas 

estendeu-se para 11 meses. A escolha da aplicação do questionário por entrevista 

telefónica, acarretou numa nova restrição. Como esta modalidade não havia sido 
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prevista, não possuíamos todos os contactos telefónicos dos participantes. Assim, 

aleatoriamente, seleccionamos uma subamostra com 72 sujeitos. 

Desta subamostra encontramos a resposta a nossa questão ao encontrarmos o 

seguinte resultado: 

Tabela 2 - Tem utilizado a Internet 

 Frequência % 

 Uso 57 79,2 

Não Uso 15 20,8 

Total 72 100 

Passados onze meses após a última ação de formação e o término do projeto, quase 

80% dos participantes consideravam-se utilizadores da Internet.  

4. CONCLUSÕES 

O objetivo geral deste trabalho foi verificar se as pessoas mais velhas que passavam 

por ações de formação introdutórias conseguiam efetivar a sua inclusão digital ao 

permanecerem como utilizadores da Internet, mesmo depois de passados seis meses, 

ou mais, das ações de formação. 

Encontramos esta resposta antes mesmo da aplicação do Questionário 3, quando 

verificamos a existência da relação direta entre as pessoas que já haviam participado 

de outra/outras ações de formação e a afirmação de utilizarem a Internet. Obtivemos 

um reforço a esta resposta ao encontrar 79,2% da amostra resultante do Questionário 

3 a utilizar a Internet mesmo passados seis meses ou mais do término das ações de 

formação. 

Com estas observações pudemos inferir que as ações de formação, mesmo que 

introdutórias e com pequena carga horária, foram responsáveis pela inclusão digital 

destas pessoas. De fato as respostas que encontramos são apenas um ponto de 

partida para novas investigações. Nossas inferências estão ligadas a uma amostra 

privilegiada, em pessoas que decidiram participar de uma, ou mais, ação de formação. 

Nessa amostra encontramos um nível de escolaridade em muito superior ao que 

pressupõe a população portuguesa desta franja etária. 
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Assim é premente a necessidade de mais investigação na aproximação, formação e 

apropriação que as pessoas mais velhas, e entre estas, aquelas com poucos anos de 

estudo, fazem das novas tecnologias. 
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Resumo 
Os media estão presentes no quotidiano das pessoas, nas suas atividades de trabalho ou 
escola, nas de lazer ou familiares. Tal facto pode não ser observado como uma desvantagem, 
mas apenas se se tiver em consideração as finalidades para as quais se utilizam e a forma 
como é possível o seu acesso. 
A naturalidade com que os novos media se entrosaram na vida dos indivíduos faz considerar a 
invisibilidade dos ecrãs. Mas como ocorre esta invisibilidade nos alunos com cegueira ou baixa 
visão? Poderá parecer uma redundância de sentido, no entanto, o que naturalmente 
desaparece aos olhos de quem vê, tende a tornar-se mais visível aos olhos de quem tem essa 
capacidade reduzida, nomeadamente, porque precisa sentir de outra forma. Poderão as 
tecnologias auxiliar a inclusão digital dos alunos desprovidos do sentido de visão? Ou, antes, 
constituirão um entrave ao seu envolvimento? Depois da “distribuição” de computadores 
portáteis a professores e alunos, da ligação à Internet em banda larga e da instalação de 
quadros interativos em muitas salas de aula, será pertinente apurar o papel das Tecnologias da 
Informação e Comunicação na integração/inclusão dos alunos com necessidades educativas 
especiais. 
 
Palavras-chave: Invisibilidade dos ecrãs, novos media, inclusão escolar/digital. 

 
Abstract 

Media are present in peoples’ everyday lives, in their work or school, leisure or familiar 
activities. This may not be considered a disadvantage, but only if one takes into account the 
purposes for which media are used and how the access is made. 
The ease with which the media meshed in the lives of individuals makes consider the screens’ 
invisibility. But how does this screens’ invisibility occurs for students with blindness or low 
vision? It may seem a redundancy, however, what naturally disappears to the eyes of someone 
who can see, tends to become more visible to the eyes of someone who has this capacity 
reduced, in particular, because it needs to feel otherwise. Can technologies help the digital 
inclusion of students deprived of the sense of sight? Or, rather, constitute an obstacle to their 
involvement? After the "distribution" of laptops to teachers and students, the connection to 
broadband Internet and the installation of interactive whiteboards in many classrooms, it is 
appropriate to establish the role of Information and Communication Technologies in the 
integration / inclusion of students with special educational needs. 
 
Keywords: Screens invisibility, new media, school/digital inclusion. 
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1. INTRODUÇÃO 
A proliferação dos novos media deu-se, em Portugal, sobretudo a partir de final dos 

anos 50, com a televisão. Desde essa altura, os media a que se tem tido acesso têm um 

ecrã/monitor associado: computador, telemóvel, leitor de música e vídeo (mp3/mp4), 

máquinas fotográficas e de vídeo, tablets, entre outros, cumprindo o objetivo de 

passar a mensagem através de imagem e não apenas som, mas, igualmente, de 

permitir o aumento do grau de interatividade por parte do utilizador (exemplo dos 

ecrãs táteis). 

Cabe questionar sobre o papel de alguns daqueles media enquanto potenciadores da 

inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão. De que forma são utilizados os 

media, quando estão disponíveis, por alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), nomeadamente, com problemas de visão? É necessário que a Escola e a 

sociedade, em geral, se não limite a integrar os alunos com NEE, mas se prepare para 

os incluir. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) permitem amplificar as 

condições de inclusão, facilitando, nomeadamente, o acesso à informação. 

Posto isto, são objetivos da comunicação: 

 Refletir sobre o caráter invisível dos ecrãs no quotidiano dos indivíduos; 

 Perceber se é realizada a inclusão escolar e digital dos alunos com cegueira ou 
baixa visão; 

 Analisar a divisão digital existente entre os alunos com cegueira ou baixa visão 
e os alunos com a capacidade de visão plena. 

A comunicação encontra-se organizada em duas partes, na primeira discute-se a 

invisibilidade dos ecrãs na perspetiva do utilizador dos novos media que não detém 

qualquer limitação física para a sua utilização plena, ainda nesta parte far-se-á uma 

breve apresentação das mediações que a tecnologia permite nos variados contextos. 

Na segunda parte será dado destaque à forma como é realizada (quando o é) a 

inclusão digital e escolar dos alunos com cegueira e baixa visão, sendo ainda 

pertinente abordar, neste contexto, a divisão digital entre estes alunos e os que 

possuem a capacidade de visão. 

 

2. INVISIBILIDADE DOS ECRÃS / ECRÃS INVISÍVEIS 
A utilização dos media no quotidiano de qualquer pessoa acontece sem que se reflita 

sobre isso, não sendo um ato intuitivo porque ainda carece de formas de ultrapassar 
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problemas ou dúvidas que vão surgindo, é algo que se faz com relativa naturalidade. 

As ações associadas aos media (ligar a televisão à hora das refeições; pegar no 

telemóvel quando se vai sair de casa…), umas mais outras menos, assumem uma 

frequência diária, deslocalizada e intemporal – de duração ilimitada. Como dizem 

Pereira e Silva, “nas vivências diárias dos jovens, há três meios fundamentais – TV, 

telemóvel e Internet – que, por sua vez, se desdobram em múltiplas funções ao nível 

da aprendizagem, sociabilidade e lazer.” (Pereira & Silva, 2009, p. 566) e acrescenta-se 

que não são apenas os jovens que fazem um uso constante desses três meios, mas sim 

os seus pais e avós. 

Aquela naturalidade e intemporalidade remetem para um conceito central nesta 

comunicação, o caráter invisível dos ecrãs. Weiser afirmou que “The most profound 

technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of 

everyday life until they are indistinguishable from it.” (Weiser, 1991, p. 3) e, sendo a 

sua transparência uma das características essenciais para que se imiscuam na vida dos 

indivíduos, como poderá ocorrer essa invisibilidade para quem a visão deixa de ser o 

sentido primordial? Terão, de facto, os alunos com cegueira e baixa visão uma 

perspetiva de invisibilidade associada aos ecrãs? 

Se, para quem não tem o sentido da visão reduzido, de forma a prejudicar a maneira 

como perceciona o espaço e os objetos, os ecrãs são o meio que liga à mensagem, que 

lugar ocupa esse mesmo ecrã para quem não o vê, e quando, muitas vezes, até nem 

existe? Mas, e quando se pode tocar? A resposta a algumas destas questões é 

encontrada, sobretudo, nos outros sentidos, mas também na relativização que se 

poderá atribuir à importância do ecrã. Este deixa de ser, efetivamente, o meio que 

vemos ou tocamos e que nos passa uma mensagem, transmitindo essa característica 

para a visão. A invisibilidade dos ecrãs que as tecnologias do século XXI querem 

proporcionar não apenas facilita, como origina os ecrãs invisíveis para as pessoas cegas 

ou com baixa visão. 

 

2.1 Novos media e novas mediações do quotidiano na atualidade 
Estão a ocorrer alterações profundas na organização da sociedade, quer em termos 

laborais e escolares, quer familiares e de lazer, obrigando à reestruturação de tempos 
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e espaços. Para Silverstone (1992), essa reestruturação acontece, sobretudo, na 

economia familiar, uma vez que se encontra em constante interação com o mundo 

exterior através dos meios de informação e comunicação, e obriga a uma consequente 

adaptação, realizada em quatro fases: apropriação, sendo a altura em que o indivíduo 

adquire um objeto e se converte em seu dono; objetivação, expressa na efetiva 

utilização do objeto adquirido, mas também na disposição que assume dentro de casa; 

incorporação, a sua integração nas demais tarefas e rotinas da casa e; conversão, que 

define a relação entre a família e o mundo exterior (Silverstone et al., 1992, pp. 47-52). 

Frau-Meigs apresenta o que pode ser uma redefinição do espaço familiar  

A família associada ao ecrã é aquela que se expande para incluir os periféricos extensíveis 

(…). Então, o ecrã é transversal, presente em todos os espaços, em todos os momentos. 

(Frau-Meigs, 2011, p. 72). 

No contexto laboral, a designação do tempo apresentada por Agger para a constante 

apropriação de media é de ‘iTime’, sendo o telemóvel contemporâneo, ou o “telefone 

inteligente” (smartphone), considerado como a nova fábrica, e os emails e as 

mensagens como o novo processo de produção, transformando-o em algo móvel, e a 

vida profissional devota ao ecrã (Agger, 2011). 

No contexto social, ou de lazer, as principais transformações ocorrem no tipo de 

interação que os indivíduos desenvolvem com os demais. Thompson propõe uma 

teoria onde expõe os três tipos de interação que considera ocorrerem: a face-a-face, 

ou presencial; a mediada e a quase mediada, distintos entre si, sobretudo, pelos meios 

(ou a ausência deles) para que a interação ocorra e pelo tempo e espaço que separam 

essa interação (Thompson, 1998). Atualmente, e ainda como sugere Thompson, as 

interações já não são estanques, mas assumem um carácter híbrido, pois é possível 

misturar as interações de co-presença, com as quase mediadas e com as mediadas na 

mesma altura (Thompson, 1998). 

Os utilizadores de novos media experimentam uma nova noção de espaço e tempo, 

proporcionada, sobretudo, pelos ecrãs, pois são eles que nos transportam para outros 

mundos, “a temporalidad de las pantallas plantea una lógica propia, que a la vez se 

expande hacia otros espacios sociales.” (Murolo, 2011, p. 40). 
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3. INCLUSÃO ESCOLAR E DIGITAL DE ALUNOS COM CEGUEIRA E BAIXA VISÃO 
Portugal tem acompanhado a evolução verificada na generalidade dos países 

ocidentais no domínio do atendimento a crianças e jovens com NEE. Podem distinguir-

se três fases evolutivas neste percurso: a assistencial, a de educação especial de cariz 

médico-terapêutico e a da integração, englobando dois períodos: o da intervenção 

centrada no aluno e o da intervenção centrada na escola (Ministério da Educação, 

1992). 

Quando se fala de integração, considera-se que o aluno está ou é preparado para fazer 

parte da Turma e da Escola; diferente de quando se fala de inclusão, sendo o processo 

inverso: a Escola Inclusiva é a que se prepara para dar resposta às necessidades de 

todos os alunos, independentemente das suas características e necessidades, nas 

classes regulares. Para além disso, a educação inclusiva rege-se hoje por princípios 

orientadores a nível europeu e internacional (Agência Europeia para o 

Desenvolvimento da Educação Especial, 2009). 

Um exemplo que nos mostra a importância da inclusão digital e da utilização dos novos 

media por pessoas com cegueira e baixa visão é o do portal LERPARAVER 

(http://www.lerparaver.com/), que surge num contexto de inclusão digital e cultura 

participativa, não restrito a utilizadores com cegueira ou baixa visão, mas alargado a 

todas as pessoas com interesse pessoal ou profissional nos assuntos tratados, permite 

interação, entre os utilizadores, pelo menos, de um ponto de vista da abordagem 

comunicacional (Araújo et al., 2009). 

Sánchez Montoya (2000) é um autor que se tem dedicado ao estudo da utilização das 

tecnologias no meio escolar por alunos com NEE. Na imagem 1 é possível verificar o 

esquema proposto por Sánchez Montoya, no qual à volta dos objetivos curriculares 

que se pretendem atingir, surgem quatro círculos formados por dispositivos e 

programas, tendo em vista a utilização por cada aluno do equipamento e/ou 

programas mais adequados para o acesso ao curriculum, a partir da melhoria da 

acessibilidade aos ecrãs. 
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Imagem 1. Sequenciar a intervenção permite priorizar recursos 
 

 

Fonte: Sánchez Montoya (2000, p. 4) 

 

Se os meios existem, resta saber se é de forma equitativa, independentemente da 

condição física dos alunos. E se a resposta é afirmativa, então, outras questões se 

impõem: como se podem melhorar as possibilidades de comunicação dos alunos? 

Como se pode promover o acesso à informação em espaços tão diversificados como 

uma biblioteca/mediateca, salas de TIC, entre outros? 

3.1 Divisão digital 
A temática do fosso ou divisão digital tem sido amplamente discutida por vários 

autores (Prensky, 2001a, 2001b; Pereira e Silva, 2009), mas para além da distinção de 

utilização dos media nos níveis que se fazem habitualmente: entre indivíduos, entre 

famílias, nos negócios e nas diferentes áreas geográficas, deve ainda acrescentar-se a 

diferença no conhecimento para o acesso aos dispositivos, sendo esta uma das 

condições mais importantes para diminuir o fosso digital (Warschauer, 2002). Não é 

suficiente ter os meios, é necessário saber utilizá-los, não sendo, por vezes, distribuído 

de forma equitativa entre indivíduos com idades e género diferentes e dificuldades 

também elas distintas. 

A literacia para as TIC e o acesso às mesmas pode ser, de acordo com Warschauer, 

comparável considerando sete aspetos essenciais, apresentados na tabela 1. O fosso 

ou a divisão digital é a relação entre as duas realidades: a literacia e o acesso às TIC. 
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Tabela 1. Comparação entre Literacia e Acesso às TIC 
 Literacia Acesso às TIC 

Etapa de comunicação Escrita, impressão Comunicação mediada por 
computador 

Era económica Capitalismo industrial Capitalismo informacional 

Artefacto físico Livros, revistas, jornais, 
periódicos 

Computador 

Organização do conteúdo Romances, contos, ensaios, 
artigos, reportagens, poemas, 
formulários 

Páginas de internet, correio 
eletrónico, mensagens 
instantâneas 

Aptidões de receção Leitura Leitura + interpretação 
multimédia, pesquisa, navegação 

Aptidões de produção Escrita Escrita + autoria e publicação 
multimédia 

Divisões/fossos Um enorme fosso de literacia? Um fosso digital? 

Fonte: adotado de Warschauer, 2002 

 

Importa, ainda, saber da condição socioprofissional e socioeconómica dos indivíduos. 

A par com as disposições, competências e capital cultural e social, são fatores como as 

tecno-disposições (as apetências dos indivíduos para a utilização da tecnologia), o 

tecno-capital (o conhecimento necessário, as habilidades e as disposições para utilizar 

as tecnologias), que potenciam algumas tecno-competências que se vão adquirindo (as 

capacidades requeridas e conhecimentos sobre as TIC) (Rojas, et al., 2010) na 

utilização dos media, estando todas estas “tecno-habilidades” naturalmente 

integradas (Rojas et al., 2010, pp. 7-8). 

Borges e Oliveira concluíram também que a combinação de aspetos cognitivos e 

habilidades técnicas para usar as plataformas digitais para produzir valor se verifica em 

três competências: as comunicacionais (relacionadas com o poder de argumentação e 

de negociação e articulação); as informacionais (habilidade para procurar, produzir e 

disseminar informação); e as operacionais (habilidade para trabalhar com o hardware 

e o software disponível) (Borges & Oliveira, 2011). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi objetivo nesta comunicação relacionar dois tópicos que estão mais próximos do 

que à partida se poderia pensar: os novos media e a invisibilidade dos ecrãs enquanto 

fatores de inclusão escolar e digital dos alunos. 

Das leituras realizadas é já possível concluir-se que a educação para os media é um 

direito dos seres humanos que frequentam a escola e deverá considerar-se extensivo à 

utilização de todos os meios, tecnologias e aplicações necessários ao exercício desse 

direito, indissociável dos conceitos de literacia e de literacia digital. Essa realidade não 

pode ser diferente quando a referência é feita a alunos cegos ou com baixa visão, aliás, 

nenhum aluno, diferentemente do que se pretende dos ecrãs, pode ser invisível, no 

entanto, devem ser criadas as condições para que a visão (ou falta dela) não seja um 

entrave à utilização plena das tecnologias. 

A observação que já pudemos realizar permitiu-nos verificar que a inclusão digital dos 

alunos com cegueira e baixa visão é promovida na Escola, tendo como principal 

objetivo aumentar as condições de acesso ao currículo, através da utilização dos novos 

media. 

Os alunos com baixa visão têm uma visão reduzida do ecrã, sendo necessário proceder 

a configurações do computador. Para os alunos desprovidos do sentido da visão, os 

ecrãs são, literalmente, invisíveis, mas nem por isso deixam de poder aceder à 

informação que os outros podem ver. 

Para além disso, a transparência que se exige que os ecrãs tenham, perde a sua 

relevância para aqueles alunos, sendo até mais urgente que se tornem visíveis, no 

sentido de palpáveis e audíveis. Por isso, quando em vários programas governamentais 

se fala de dotar as escolas com os meios tecnológicos mais avançados, é preciso 

questionar: para quem? 
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Resumo 
 

Esta investigação resulta da experiência da participação da autora como monitora de aulas de 
informática de um grupo de idosos. Que utilizações fazem os idosos do computador e da 
Internet? Quais as suas opiniões sobre estas tecnologias? Estas foram as questões de partida 
para esta investigação. Os vinte e dois idosos preencheram um questionário online e através 
da análise dos dados pudemos verificar que, embora tenham certas dificuldades em utilizar 
algum tipo de software, estes gostam muito de usar o computador e a Internet, e querem 
aperfeiçoar esta utilização, de modo a não serem info-excluídos e a fazerem parte da 
sociedade da informação. 
Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação, idosos, computador, Internet.  
 

Abstract 
This research is the result of the author's experience of participating as the monitor of 
computer classes of a group of seniors. What are the uses of elderly people in the computer 
and internet? What opinions do elderly people have about such technologies? These were the 
questions of departure for this research. The twenty-two seniors completed a questionnaire 
online and through analysis of the data we observed that, although they have certain 
difficulties in using certain software, they are very fond of using a computer and the internet, 
and want to improve on this, and be part of the information society. 
Keywords: Information Communication Technology, elderly people, computer, Internet.  
 

1. INTRODUÇÃO 
Desde o início do século que se denotam transformações demográficas, verificando-se 

uma população cada vez mais envelhecida. Uma antevisão do envelhecimento prevê 

que os cidadãos com mais de 65 anos, entre os anos de 2004 e 2050, chegarão aos 58 

milhões, o que equivalerá a 77% do total da população atual da união europeia 

(Malanowski, Özcivelek e Cabrera, 2008). Este é um efeito de desenvolvimentos 

científicos e técnicos, alterações económicas e valorização da importância da 

educação, higiene e saúde pública.  

Posto isto, a realização de estudos que contribuam para a qualidade de vida na 

terceira idade torna-se essencial, não só como valorização da dignidade do idoso como 

cidadão, mas também satisfazendo uma parte significativa da população. 
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As tecnologias informáticas estão presentes na sociedade e de uma forma irreversível, 

provocando profundas transformações no dia-a-dia, a nível individual e social, 

particular e profissional, influenciando drasticamente a vida humana, o tempo e o 

espaço, e revolucionando a forma de agir, de pensar e de aprender. Surgiu uma nova 

dimensão de indivíduos interligados entre si que partilham, produzem, colaboram, 

geram informação e conhecimento. Ao alcance de todos e à distância de um clique 

existem abundantes recursos como blogs, wikis, fóruns, correio eletrónico ou serviços 

de conversação síncrona (i.e. Skype®, GTalk®). Esta sociedade, apelidada de sociedade 

da informação, elege as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como fonte 

principal de recolha de informação, partilha de recursos e conhecimento, e quem não 

tem acesso à tecnologia será considerado info-excluído. Um dos grupos que surge 

diretamente como info-excluído é o grupo dos idosos, pois foram educados numa 

época em que não tiveram qualquer contacto nem experiência com TIC, onde palavras 

como ambiente de trabalho, ícones, janelas, rato e duplo clique não faziam parte do 

discurso. Para os jovens nascidos nesta sociedade da informação, é extremamente 

simples a identificação com estas ferramentas, mas para os idosos poderá não ser 

assim tão fácil esta interatividade.  

Na sociedade tecnológica existem uma série de inovações a nível de serviços 

eletrónicos que os idosos poderão utilizar de uma maneira mais cómoda, económica e 

sem sair das suas habitações, como consultar portais do governo, aceder ao banco (e-

banking), fazer compras (e-shopping), utilizar tecnologias de apoio assistido em casa 

(i.e. medição da tensão), maior disponibilidade para apoio ao longo da vida (lifelong 

learning) e reabilitação através de meios computadorizados. Outras vantagens da 

utilização do computador por idosos prendem-se com o facto de ao participarem 

continuadamente em cursos de informática, irão verificar-se melhorias a nível das 

atitudes e aprendizagem destes (Morris, 1992), melhoria das competências relativas à 

autonomia e comunicação (Chaffin & Harlow, 2005), prevenção do declínio cognitivo, 

conexão com familiares e amigos, assistência relativa a assuntos relacionados com 

saúde, irão permanecer funcionalmente independentes e a sua auto-estima melhorará 

(Jones & Bayen, 1998; Purdie & Boulton-Lewis, 2003; Rogers et al., 2004). 
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Estarão os idosos aptos para adotar estes serviços? Embora estes tenham manifestado 

dificuldades em compreender e acompanhar esta nova realidade (Kachar, 2003), e no 

ano de 2005, 75% da população com mais de 65 anos de idade não tinham 

competências a nível informático (Demunter, 2006), os idosos têm demonstrado 

interesse em utilizar as TIC, o que comprova um estudo realizado entre 2002 e 2007 

entre a população idosa de cinco países da União Europeia, demonstrando que a 

utilização da Internet pelos idosos duplicou, tendo-se registado, em 2001, 27% de 

utilizadores e em 2007 foram registados 44% (Seniorwatch, 2008). Concordando com 

estes dados estão Hernández-Encuentra et.al (2009), onde entrevistaram um grupo de 

idosos que frequentou um curso online na Universitat Oberta de Catalunya, 

mencionando que querem estar ligados às TIC e adaptarem-se às mesmas, de modo a 

poderem participar na sociedade da informação. 

Tendo sido constatada a importância da utilização das TIC por idosos e a sua vontade 

em querer utilizá-las, foi desenvolvido este estudo de modo a podermo-nos focalizar 

nas práticas de TIC destas pessoas. Ao longo do texto, a palavra idoso terá o significado 

de pessoas com mais de 65 anos de idade. Esta investigação teve como objetivo (i) 

averiguar as opiniões dos idosos relativamente ao computador e à Internet, (ii) as suas 

dificuldades na utilização destes, e (iii) quais as suas práticas no computador. Para 

além desta componente introdutória, de seguida apresentamos a escolha do método 

de recolha de dados, análise e sistematização dos mesmos, bem como os resultados 

mais relevantes deste estudo. 

 

2. METODOLOGIA 
 

2.1 Abordagem de investigação 
Esta investigação segue uma abordagem metodológica de natureza quantitativa e 

qualitativa, centrando-se na averiguação das opiniões da amostra sobre as suas 

práticas a utilização do computador. 

 

2.2 Participantes 
A amostra participante deste estudo é constituída por 22 idosos residentes no distrito 

de Lisboa. Durante um mês os idosos deslocaram-se às instalações de uma instituição 
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pública que continham sete computadores desktop com ligação à Internet. Alguns 

idosos já tinham competências TIC, pois já possuíam computador e traziam-no para 

estas práticas, no entanto outros nunca o tinham utilizado. 

Estas práticas não poderão ser apelidadas de curso de informática ou formação, pois o 

objetivo não foi transmitir competências específicas sobre o computador ou 

aprofundar qualquer tema relacionado com informática, não existindo também 

qualquer tipo de programa estabelecido, mas sim proporcionar aos idosos o contacto 

com esta ferramenta e apresentar-lhes algumas das suas potencialidades. No entanto, 

e de modo a podermo-nos referir a estas, iremos apelidá-las de aulas. 

Assim, estas aulas realizaram-se ao longo um mês, duas vezes por semana, das 14 

horas às 17 horas, estando sempre presentes dois adultos para esclarecer dúvidas. As 

aulas tiveram um valor simbólico como forma de pagamento e por isso partimos do 

princípio que o total dos sujeitos demonstrou interesse particular por aprender a 

utilizar recursos tecnológicos como o computador e a Internet. 

Dos 22 inquiridos, a maioria (27%) tinha entre 70-75 anos de idade, seguindo-se 23% 

com idades entre os 60-65 anos, 59% eram do sexo feminino e 32% do sexo masculino, 

27% tinha como escolaridade o 1º Ciclo e 23% o 2º Ciclo. 

 

2.3 Procedimentos de recolha de dados 
Os objetivos deste estudo foram apresentados aos idosos participantes nas aulas e 

estes foram questionados se gostariam de participar no estudo, ao qual todos 

acederam com muito agrado. Foi-lhes enviado um questionário para o seu correio 

eletrónico pessoal, incluindo uma breve descrição sobre o intuito e objetivos do 

estudo, assim como a confirmação da confidencialidade dos dados proporcionados. O 

questionário foi preenchido online por todos os idosos com relativa facilidade. 

De modo a utilizarmos um questionário já validado em investigações anteriores, foi 

feita uma vasta pesquisa bibliográfica com o intuito de encontrarmos um instrumento 

que correspondesse aos nossos objetivos. Foram encontrados dois estudos com 

objetivos semelhantes ao deste, onde também foram utilizados questionários 

(Gonçales, 2011; Pereira, 2010). Entrámos em contacto com os autores solicitando 

uma cópia dos questionários utilizados e a sua autorização para os podermos aplicar à 
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nossa amostra, os quais nos foram cedidos com bastante satisfação. Após uma leitura 

cuidada dos questionários, foram selecionadas algumas questões de ambos, de modo 

a constituirmos o nosso instrumento de recolha de dados e irmos ao encontro dos 

objetivos da investigação a que nos propomos. 

2.4 Procedimentos de análise e sistematização dos dados 
O questionário utilizado é composto por 26 questões, estando estas organizadas em 3 

partes: a parte A consiste na caracterização da amostra; com a parte B quisemos 

averiguar quais os conhecimentos e que tipo de utilização fazem os idosos do 

computador; a parte C refere-se às aprendizagens relativas às aulas de informática. 

Este questionário é composto por questões fechadas e abertas, sendo que as questões 

de resposta fechada tinham como base uma escala de Likert e foram alvo de uma 

análise estatística descritiva; relativamente às questões abertas, fez-se uma análise de 

conteúdo recorrendo à análise categorial, já que esta permite proceder à organização 

e classificação dos dados recolhidos, de forma a possibilitar a realização de inferências 

válidas para o contexto em questão (Bardin, 1977). 

 

3. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
Os idosos inquiridos usam o computador em casa (64%) e consideram a Internet um 

serviço relevante, pois 59% utiliza-a. No entanto, uma parte da amostra (27%) não 

utiliza o computador em casa, referindo principalmente dificuldades a nível financeiro. 

Todos os inquiridos que afirmaram não ter computador, gostariam de o ter e também 

de aceder à Internet no mesmo, revelando um grande interesse pela sua utilização. De 

facto, o computador continua a ser uma ferramenta dispendiosa para alguns idosos. 

No computador, as atividades preferidas pelos idosos são visitar sites (85%) e também 

realizar atividades de caráter social, nomeadamente enviar e receber correio 

eletrónico (70%), anexando fotos, vídeos ou músicas (55%), e conversar com familiares 

e amigos no chat (55%). Para além destas atividades, também realizam jogos (50%), 

ouvem música ou assistem a programas e vídeo pela Internet (45%), entre outras 

atividades que estão detalhadas no GRÁFICO 1: 
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Gráfico 1: Atividades preferidas de idosos no computador 

 

 

Considerando o âmbito da utilização da Internet, os idosos preferem usar aplicações 

onde possam socializar, como o envio de correio eletrónico (70%), o Facebook® (60%) 

o Skype® (40%) ou o Messenger® (20%). 

Questionados sobre o porquê de utilizar o Facebook®, a maioria das respostas recai 

sobre “para falar com amigos e familiares”. Efetivamente, a parte social é um fator 

muito importante na utilização do computador por idosos, permitindo-lhes a 

aproximação entre gerações, podendo prevenir o isolamento e agindo como um 

complemento de lazer. 

O computador é uma ferramenta atrativa para os idosos, pois a maioria da amostra 

(64%) refere que, independentemente das suas habilidades, adora utilizar o 

computador e a Internet e sentem-se medianamente preparados para aprender coisas 

novas sobre estes (55%). No entanto, apesar de os utilizarem, não consideram o 

computador e a Internet uma ferramenta indispensável do seu dia-a-dia, sendo que 

apenas 36% o refere como sendo muito importante/útil. 

São várias as ações que os idosos nomeiam como sendo capazes de fazer, relativas ao 

computador, nomeadamente aceder à Internet (95%) ligar e desligar o computador 
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(90%), escrever um texto (85%), fazer pesquisas na Internet (80%), consultar e enviar 

correio eletrónico 75%) entre outras referidas no GRÁFICO 2. 

Gráfico 2: atividades realizadas no computador 

 

Quando os idosos têm problemas relativos ao uso do computador ou Internet, 

recorrem principalmente a um amigo ou conhecido (gratuitamente) (40%) ou a um 

grupo como o que participaram durante estas aulas (40%). Podemos verificar outras 

escolhas no GRÁFICO 3: 

Gráfico 3: a quem os idosos recorrem quando têm problemas no uso computador ou Internet 
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A Internet é um tema de interesse para os idosos, pois quando pessoas conhecidas 

conversam sobre esse tema, os idosos mostram-se interessados em participar na 

conversa com o objetivo de aprender, conforme podemos verificar no GRÁFICO 4. 

Gráfico 4: interesse em participar em conversas sobre Internet 

 

De modo a obterem novos conhecimentos sobre o computador e Internet, os idosos 

preferem maioritariamente conversar com pessoas que conhecem (60%) ou 

inscreverem-se num curso (30%). É possível verificar outras opiniões no GRÁFICO 5: 

Gráfico 5: como os idosos obtêm novos conhecimentos sobre o computador e Internet. 

 

Do resultado da análise do GRÁFICO 6 e GRÁFICO 7 verificamos que as atividades 

preferidas dos idosos ao longo destas aulas foram pesquisar na Internet (55%) ou 
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escrever no computador (45%), sendo que tiveram dificuldade em comunicar pelo 

Messenger® ou no Gtalk®. Possivelmente a utilização destes dois software’s não seja 

acessível de utilização para esta amostra. Não se verifica aqui preferência pela 

utilização das redes sociais, embora a amostra já tenha referido o gosto pela 

socialização online em dados referidos anteriormente. 

Gráfico 6: atividades que os idosos mais gostaram de realizar nas aulas 
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Gráfico 7: dificuldades que os idosos tiveram nas aulas 

 

 

Questionados sobre a experiência destas aulas, 68% dos idosos são da opinião que 

estas contribuíram para aumentar a satisfação e a qualidade do uso do computador, 

sendo que 59% reconhecem que seria importante obter mais formação para utilizar 

esta ferramenta com mais satisfação e qualidade e consideram importante participar 

num grupo que proporcione este tipo de conhecimentos (86%). 

Analisando o GRÁFICO 8, verificamos que, de um modo geral, os idosos referem que a 

utilização do computador permitiu aumentar o acesso à informação (91%) e comunicar 

com mais frequência com família e amigos (73%). Esta utilização revelou também 
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outras vantagens, como aumentar a qualidade de vida (86%), aumentar a confiança 

em si próprio, diminuir a solidão (59%) e ocupar o tempo livre (73%).  

Gráfico 8: vantagens da utilização do computador 

 

Por fim, 82% refere que gostaria de ter continuado com estas aulas e que as mesmas 

corresponderam às suas expetativas. 

4. REFLEXÕES FINAIS 

Através dos dados recolhidos, verificamos que os idosos gostam de usar o computador 

e a Internet, embora tenham dificuldade em alguns tipos de utilizações, como a 

utilização de software diferenciado. Salientamos o facto da preferência dos idosos por 

aplicações relacionadas com a parte social, o desejo de comunicarem e interagirem 

com amigos e familiares, trocarem informações, fotografias, factos das suas vidas e 

incluírem-se socialmente, tendo este assunto sido já salientado em outras 

investigações (Gonçales, 2011; Vieira & Santarosa, 2009). No que concerne às aulas, 

são da opinião que estas permitiram conhecer melhor a utilização do computador e 

têm todo o interesse em adquirir mais formação sobre este tema. 

Estudos como este são importantes, na medida em que há a possibilidade de verificar 

as dificuldades dos idosos, de modo a serem aperfeiçoadas as formações e cursos 
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desta natureza, pois só com o conhecimento das limitações dos idosos é que se 

poderão implementar estratégias que as possam contornar (Gil, 2012).  

Este estudo permitiu ainda reforçar a ideia de que o uso do computador pode traduzir-

se numa alternativa ao nível dos relacionamentos e do entretenimento, oferecendo 

também ao idoso maior integração social e apoio em vários serviços. A idade não foi 

justificativa para a exclusão do mundo digital, muito pelo contrário, foi e deverá ser 

considerada uma motivação acrescida, no sentido de se desenvolverem iniciativas para 

que os idosos possam viver com mais qualidade de vida com o passar do tempo. 
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Resumo 
 

A atual sociedade caracterizada pela difusão da informação e disseminação das novas 
tecnologias da informação e comunicação tem proporcionado configurações distintas na 
maneira de (re)significar o conhecimento no ambiente educacional no cenário brasileiro e 
europeu. Nesse sentido, o presente artigo insere-se e apresenta a percepção de estudantes do 
Ensino Médio de uma escola pública, no interior de Pernambuco. A análise apresentada aqui é 
parte integrante dos achados da dissertação de mestrado sobre os efeitos da internet no 
cenário educacional brasileiro. A pesquisa tem por finalidade compreender como as Novas 
Tecnologias da Informação e Comunicação vêm sendo utilizadas para facilitar e/ou 
potencializar a construção do conhecimento no processo de escolarização na atual sociedade 
global-informatizada. A metodologia empregada nesse artigo foi de natureza primordialmente 
quantitativa de caráter descritivo-explicativo. Para tanto, reservamos a este artigo o 
tratamento estatístico do material obtido através do Questionário Tecnologia e 
Conhecimento-34, respondidos por 176 estudantes do Ensino Médio, e dispomos o material 
obtido no formato de gráficos, cuja interpretação aponta para as tecnologias como meros 
instrumentos repaginados para métodos antigos de reprodução do conhecimento. Na 
realidade, a utilização das tecnologias na educação pelos estudantes se caracteriza, 
frequentemente, por uma mistura do tradicional com o moderno, deixando evidente que falta 
muito para que estudantes da escola pública investigada coloquem-se como sujeitos críticos, 
co-partícipes, na construção do conhecimento. 

 
Palavras-chave: NTIC, educação, informação, conhecimento. 
 

Abstract 
 
The actual society characterized by the spread of information and dissemination of new 
information and communication technologies has provided different configurations in the way 
of (re) define the knowledge in the educational environment in the Brazilian and European. 
Accordingly, this article falls and presents the perception of high school students at a public 
school in the state of Brazil, Pernambuco. The analysis presented here is part of the findings of 
the dissertation on the effects of internet in Brazilian educational setting. The research aims to 
understand how the New Technologies of Information and Communication have been used to 
facilitate and / or enhance knowledge construction in the schooling process nowadays global 
society-computerized. The methodology used in this article was primarily quantitative in 
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nature, descriptive-explanatory. Therefore, this article reserve the statistical treatment of the 
material obtained through the Technology and Knowledge Questionnaire-34, answered by 176 
high school students, and we have obtained the material in the form of graphs, whose 
interpretation points to technology as just instruments to old methods of reproduction of 
knowledge. In fact, the use of technology in education by students is characterized often by a 
mixture of traditional and modern, making it clear that lack long for public school students 
investigated pose as critical subjects, co-participants in the construction knowledge. 

 
Keywords: ICT, Education, Information, Knowledge. 
 

1. PARA INÍCIO DE CONVERSA 
A revolução tecnológica em que se vive parece constituir um elemento essencial para a 

compreensão da nossa sociedade. Com o advento da Internet, esta revolução se 

intensifica e consolida, pois os mais diversos segmentos da sociedade passam a fazer 

parte de uma gigantesca conexão, a ser inseridos em uma rede. 

Castells (2003) considera que as grandes transformações ocorridas na história sempre 

estiveram ligadas a novas invenções e descobertas tecnológicas. E o final do século XX 

foi o intervalo da história em que a terceira grande mudança começou a consolidar-se, 

adotando um “novo paradigma tecnológico” (CASTELLS, 2003, p. 67) ou “novo 

paradigma técnico-econômico” (WERTHEIN, 2000, p. 71), que se organiza em torno da 

tecnologia da informação e das redes de comunicação. A partir deste novo paradigma 

tecnológico, despontou uma nova sociedade centrada na informação e simbolizada 

pelas NTIC. 

Nesse cenário da manifesta sociedade do conhecimento, interessa discutir as 

possibilidades e implicações do aparecimento das NTIC para a (re)significação do 

conhecimento, o que corresponde a um desafio educacional. É com especial atenção a 

este enfoque que se propõe compreender as implicações do uso das NTIC para a 

construção do saber no ambiente da escola pública brasileira em uma pequena cidade 

do interior de Pernambuco. Tal percepção nos conduz as seguintes inquietações: de 

que maneira o uso das NTIC, no cotidiano, tem contribuído para uma nova cultura de 

aprendizagem; e ainda, como estudantes de escola pública percebem a inserção das 

tecnologias no ambiente educacional? 
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2. AS NTIC NO CENÁRIO EDUCACIONAL 
Os instrumentos tecnológicos de comunicação vêm sendo desenvolvidos, 

diversificados e impostos na vida diária de tal maneira que não podem ser ignorados 

nem considerados com desprezo. Assim como foram nos primórdios dos propósitos 

militares, a tecnologia também parece ser essencial na educação, em outras palavras, 

educação e tecnologias tornam-se indissociáveis. 

As NTIC, mormente os computadores, tornaram-se equipamentos facilmente 

presentes nas instituições de ensino; porém, em igual expressividade, destacamos os 

entraves percebidos quanto à instrumentalização, atualização ou atividades 

pedagógicas com o uso das tecnologias digitais, bem como, e principalmente, à 

compreensão das múltiplas possibilidades oferecidas a partir destas. Como adverte 

Dowbor (2001), “as tecnologias são importantes, mas apenas se soubermos utilizá-las. 

E saber utilizá-las não é apenas um problema técnico” (DOWBOR, 2001, p. 01). 

O crescente uso das NTIC amplia e acompanha uma profunda mutação na relação com 

o conhecimento. Ao prolongar determinadas capacidades cognitivas humanas 

(memória, imaginação, percepção), as tecnologias intelectuais com suporte digital 

redefinem seu alcance, seu significado, e algumas vezes até mesmo sua natureza. 

A instância básica e “estável” de socialização, a escola, tem sido (re)convocada a 

(re)assumir o seu papel nuclear na implantação dos alicerces duradouros para a 

sociedade do futuro que já se faz presente. Educar sempre foi e continua a ser hoje 

uma tarefa “eminentemente social”. 

Como afirma Carvalho (2011, p. 4), “a escola é reconvocada a organizar seus 

‘velhos/novos’ objetivos e aos professores repensar seu fazer pedagógico de maneira a 

ensinar aos alunos a avaliar e gerir, na prática, as informações que lhes acometem.” 

Este processo revela-se muito mais próximo da vida real do que os métodos 

tradicionais de transmissão do conhecimento. 

 

3. O MÉTODO 
A metodologia empregada nesse estudo foi de natureza fundamentalmente 

quantitativa de caráter descritivo-explicativo. Para tanto, reservamos o tratamento 

estatístico do material obtido através do questionário QTEC-34 respondidos por 176 
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estudantes do Ensino Médio da única escola pública estadual na cidade interiorana, 

Camocim de São Félix, no estado de Pernambuco. Nesse sentido, dispomos parte do 

material obtido no formato de gráficos neste artigo, cuja interpretação apoia-se na 

trajetória teórica anteriormente apresentada e em resultados consolidados na 

literatura científica, de maneira a estabelecer um “link” entre os dados e as discussões 

que outrora fundamentaram estudos sobre as NTIC, primordialmente no cenário 

nacional e europeu. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Em nosso survey, para caracterizar os 176 estudantes participantes, foram solicitadas 

informações das variáveis – sexo, idade, escolaridade e conhecimentos 

computacionais. Verificamos que 56,8% (100 casos) dos estudantes são do sexo 

feminino, enquanto que 43,2% (76 casos) correspondem ao sexo masculino. Ao 

constatar essa diferença percentual percebemos que o teste de proporção não foi 

significativo (p-valor = 0,070), indicando que a amostra em estudo é homogênea com 

relação ao gênero. Quanto à faixa etária, 60,8% (107 casos) dos alunos avaliados 

possuem idade entre 14 e 18 anos; 32,4% (57 casos) entre 19 e 23 anos; 2,8% (5 casos) 

entre 24 e 28 anos e 4% (7 casos) possuem idade igual ou superior a 29 anos. Com 

relação à escolaridade, 27,3% (48 casos) dos estudantes estavam cursando o 1º ano do 

Ensino Médio na época da aplicação do questionário, 31,8% (56 casos) estavam no 2º 

ano e 40,9% (72 casos) no último ano do Ensino Médio. O teste de proporção não foi 

significativo (p-valor = 0,078) indicando que a amostra em estudo é homogênea com 

relação ao nível de escolaridade. 

Quando questionados sobre conhecimentos computacionais, 41,5% (73 casos) dos 

estudantes disseram que nunca participaram de curso de informática e 58,5% (103 

casos) afirmaram ter alguma familiaridade com dispositivos informáticos. Dos alunos 

que fizeram algum curso de informática, 85,4% (88 casos) disseram ter feito curso 

básico de computação, 10,7% (11 casos) nível intermediário e apenas 3,9% (4 casos) 

nível avançado. O teste de proporção foi significativo (p-valor = 0,024) para realização 

de curso de informática indicando superioridade na proporção de estudantes que já 

realizaram curso, conforme clarificado no gráfico 01. 
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Gráfico 01 – Distribuição do percentual de estudantes com 
curso de informática. 

 
Fonte: Protocolo da investigação. Elaborado pela autora 
(2012). 

4.1 Frequência de uso das NTIC 

 
O segundo bloco do questionário foi estruturado com o propósito de verificar as 

circunstâncias de uso das NTIC e possíveis efeitos que estas possam estar exercendo 

para a construção do conhecimento do estudante. As informações referentes aos 

locais de acesso à Internet – residência, Lan House, Sala de Informática e Telecentro 

Comunitário – foram alvo de nova pesquisa. Para entendermos melhor essa dinâmica 

de distribuição de acesso à Internet por nossos estudantes, recorremos ao gráfico 02 

que nos permite efetuar um mapeamento inicial das circunstâncias de uso das NTIC. 

 

Gráfico 02 – Distribuição do percentual de frequência segundo o local e frequência do 
uso das NTIC. 

 
Fonte: Protocolo da investigação. Elaborado pela autora (2012). 
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A distribuição dos alunos segundo o local e frequência de uso da Internet revela que o 

acesso à Internet através da sala de informática (SI) disponível na escola é muito baixo, 

pois 79% (139 casos) dos estudantes afirmaram que nunca/raramente utilizam do 

serviço escolar; 90,4% (159 casos) deixam de utilizar do serviço oferecido no telecentro 

comunitário. Verificamos ainda que 76,2% (134 casos) dos participantes da amostra 

nunca utilizam/utilizam raramente a Internet na própria residência e 41,5% (73 casos) 

dos estudantes acessam a rede mundial através de Lan Houses. 

As publicações do Cetic/BR vêm apresentando nos últimos anos dados sobre o 

crescente panorama de inclusão dos computadores/Internet nos mais variados setores 

da sociedade (comercial, empresarial, educacional). Foi verificado, segundo Cetic/BR 

(2012), nos últimos anos, crescimento substancial do acesso às NTIC no Brasil. 

Enquanto que em 2005 apenas 17% dos domicílios possuíam computador, em 2010, 

registrou-se um salto de 22 pontos percentuais, atingindo 39% da amostra investigada. 

 

Gráfico 03 – Distribuição do percentual de frequência segundo os recursos 
informacionais utilizados pelos alunos para ampliar o conhecimento. 

 
Fonte: Protocolo da investigação. Elaborado pela autora (2012). 
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da computação; a falta de material didático adequado às novas formas de ensinar e 

aprender preconizadas pelo novo paradigma educacional; a estrutura e modo de 

funcionamento das instituições dicotômicas e pouco dinâmicas, com modelo educativo 

ritualístico e, por fim, o despreparo dos professores em lidar com essa tecnologia. 

Para além das questões que comprovam os locais de acesso à Web ou das variáveis 

que evidenciam as preferências quanto aos recursos digitais utilitários para a 

construção do conhecimento, intencionamos investigar também os propósitos de uso 

das NTIC, notadamente, a Internet. Para tanto, indagamos aos estudantes 

colaboradores sobre quais suas predileções ao utilizarem a Internet. As respostas 

estão claramente identificadas nas séries do gráfico 04. 

 

Gráfico 04 – Distribuição do percentual de frequência segundo os propósitos de uso da Internet. 

 
Fonte: Protocolo da investigação. Elaborado pela autora (2012). 
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O alto valor percentual (62%) observado para o acesso às redes sociais virtuais 

sinalizam as observações de Bastos et al. (2010) sobre as possibilidades comunicativas 

e de aprendizagem através do uso das redes sociais por estudantes baianos de escolas 

públicas. Nesse contexto, foi identificada a predileção dos adolescentes em utilizar 

redes sociais. Estes dados podem ser entendidos sob dois aspectos: a partir da “noção 

de cultura digital que é intrínseca aos jovens nascidos a partir da década de 80, que 

nasceram envolvidos em um oceano de informações, interagindo diariamente com 

computadores [...]” (MARTINO, 2005 apud FVC, 2010), ou ainda como defendem Renó, 

Versuti e Renó (2011), a noção de redes sociais como espaços que potencializam as 

relações entre as pessoas, com fins de socialização de conteúdos e de sua repercussão. 

Quanto aos demais propósitos de uso da Internet investigados, destacamos a negação 

absoluta ou parcial, a partir da opção nunca/raramente, observada nos índices: 87,5% 

(154 casos) acessar sites eróticos; 46,3% (81 casos) enviar ou verificar e-mails; 63,1% 

(111 casos) participar de games; 55,8% (97 casos) pesquisar conteúdos escolares em 

Wikis e 68,8% (121 casos) elaborar trabalhos escolares com base em plataforma de 

conteúdo científico. 

Convergentes aos indicadores negativos em algumas variáveis de nossa pesquisa, 

encontramos notadamente os dados obtidos por Cetic/BR (2011). Nesse último 

estudo, a proporção de alunos que nunca utilizaram o computador ou a Internet para 

determinadas atividades escolares revelam o uso limitado que as NTIC têm na prática 

diária das escolas públicas brasileiras, pois cerca de 70% dos estudantes nunca fizeram 

uma experiência de ciência, por exemplo, com auxílio das NTIC e 42% jamais 

participaram de jogos educativos. 

Ao serem questionados sobre a frequência de utilização de determinadas ferramentas 

para elaboração de seus trabalhos escolares e estratégias de construção do 

conhecimento, os colaboradores responderam como clarificado no gráfico 05. 
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Gráfico 05 – Distribuição do percentual de frequência segundo ferramentas e estratégias para 
tratamento da informação. 

 
Fonte: Protocolo da investigação. Elaborado pela autora (2012). 
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necessidade de reunificar o ensino e a investigação, distanciando-se da didática 

reprodutivista decadente que não atente mais as exigências da sociedade atual. 

Conexo a tal entendimento endossamos as palavras de Freire (1996): “não há ensino 

sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (FREIRE, 1996, p. 16). 

Nessa perspectiva, a obra de Habermas (1999) possibilita inferir que o novo paradigma 

educacional vem sendo gestado em um organismo emancipatório e na sua organização 

solidária, pois, como o próprio filósofo alemão assevera, para a racionalidade 

comunicativa, a ênfase não está na relação de sujeitos solitários, mas na relação 

intersubjetiva que estes podem processar através da linguagem e da ação. Portanto, a 

racionalidade comunicativa permeia a nova moldura paradigmática da sociedade do 

conhecimento e diretamente na educação cujo objetivo deve repousar no fecundo 

campo da crítica e não da reprodução. 

4.2 Grau de concordância e discordância acerca das NTIC 

 
Na sequência, concernente ao terceiro e último bloco de nosso instrumento de 

pesquisa, questionamos sobre algumas possíveis vantagens e desvantagens para quem 

faz uso das NTIC. As respostas dos estudantes foram aferidas em escala de 

concordância e discordância das assertivas propostas. 

A maioria dos sujeitos colaboradores afirmou concordar com seis, dos sete itens 

apresentados neste bloco de questões, a entender que concordam/concordam 

totalmente com a indispensabilidade do computador no cotidiano, 60,6% (106 casos). 

A quase unanimidade, 92,6% (162 casos), concorda/concorda totalmente com a 

assertiva de que a Internet facilita o acesso ao conhecimento, assim como, 67,8% (118 

casos) asseveram que se torna mais difícil utilizar livros para pesquisar do que a 

Internet. Para 54,1% (91 casos) as NTIC revolucionaram a maneira de ampliar o 

conhecimento, assim como um percentual bastante expressivo de estudantes, 75,9% 

(132 casos), afirma que as aulas com computadores tornam-se mais atrativas, além de 

facilitar o entendimento do conteúdo e para 68,8% (119 casos) a Internet modifica a 

maneira de construir o conhecimento. 
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Gráfico 06 – Distribuição do percentual de concordância/discordância quanto às estratégias para 
tratamento da informação. 

 
Fonte: Protocolo da investigação. Elaborado pela autora (2012). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS PROVISÓRIAS 
 

A sociedade contemporânea aponta para a necessidade de ajustar a educação ao novo 

cenário social que se configura. Com o advento tecnológico, cada vez mais coevo e 

necessário, parece-nos oportuno e significante somar esforços para ampliar e validar 

as discussões sobre as NTIC, visto posto a baixa implementação dessas no cenário 

educacional público brasileiro. 

Apesar das limitações da análise dos dados, retiramos algumas indicações capazes de 

apresentar um conjunto de reflexões sobre as questões da pesquisa. Diante da 

trajetória percorrida neste artigo, percebemos que o advento da Internet, apesar das 

suas potencialidades educativas, não mudou muito a maneira como o estudante 

constroi o conhecimento. Observamos, que a utilização do computador ligado à 

Internet, em contexto pedagógico, não tem sido tão frequente, assim como é reduzido 

o número de estudantes que recorre às NTIC, como auxiliar do processo de 

aprendizagem, criando estratégias centradas na (re)significação do conhecimento. 

O computador continua a ser utilizado, na maior parte dos casos como mero 

instrumento repaginado para métodos antigos de reprodução do conhecimento. Na 

realidade, a utilização das TIC pelos estudantes se caracteriza, frequentemente, por 

uma mistura do tradicional com o moderno, deixando evidente que falta muito para 

que estudantes da escola pública investigada coloquem-se como sujeitos críticos 

capazes de atuar como co-partícipes na construção de seu próprio conhecimento. 

Acreditamos que as reflexões por ora apreciadas, saltam aos objetivos de diferentes 

pesquisadores em educação, pois entendemos que as ponderações feitas aqui se filiam 

em abordagem multidisciplinar complexa, que se esforça na articulação de 

perspectivas tecnológicas, epistemológicas, psicológicas e, fundamentalmente, 

contributos sociológicos, pois há necessidade de ampliar as discussões e análises para 

termos clareza sobre os motivos de resistências, acertos e fracassos, assim como 

conhecer cientificamente os desafios que enfrentamos na construção do saber nas 

escolas públicas frente ao cenário de tecnologização em que nos deparamos, para 

quem sabe, em um futuro próximo, traçarmos com maior propriedade caminhos 

possíveis a serem pensados e/ou seguidos. 
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Resumo 

Compartilha-se neste trabalho uma experiência em Educação a Distância realizada em 
disciplinas do curso de Especialização Gestão de Pessoas e de Projetos Sociais da Universidade 
Federal de Itajubá, oferecido via Universidade Aberta do Brasil – Ministério da Educação/ 
Capes. A partir de atividades gráficas, audiovisuais e artísticas, percebeu-se repostas dos 
alunos em termos de motivação e construção de conhecimentos em relação ao conteúdo das 
disciplinas. Para os  formadores, tal intervenção possibilitou melhores interações cognitivas e 
afetivas com os próprios alunos. Os avanços observados neste cenário apontam para a real 
possibilidade do uso de imagens como veículo de comunicação, arte e educação, indo além da 
função ilustrativa e ou informativa.  
 
Palavras-chave:  Aprendizagem,    Arte,    Comunicação,  Educação  a   Distância, Forma 
Pedagógica. 

 

Resumen 

Las acciones de esta experiencia de trabajo en la Educación a Distancia celebrado en las 
disciplinas de la especialidad de Gestión de Personal y Proyectos Sociales de la Universidad 
Federal de Itajubá ofrece a través de la Universidad Abierta de Brasil - Ministerio de Educación 
/ CAPES. De las actividades gráficas, audiovisuales y artísticas, se percibió las respuestas de los 
estudiantes en términos de motivación y la construcción de conocimiento sobre el contenido 
de las disciplinas. Para los entrenadores, esta intervención permite mejor las interacciones 
cognitivas y afectivas con los propios estudiantes. Los avances logrados en este punto 
escenario a la posibilidad real de utilizar las imágenes como vehículo de comunicación, el arte 
y la educación, más allá de la función o carácter ilustrativo e informativo. 
 
Palabras clave: Aprendizaje, Arte, Comunicación, Educación a Distancia, de forma pedagógica. 
 
 
 

1.INTRODUÇÃO 

Objetivando maior acesso à população estudantil brasileira, principalmente a que se 
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encontra em zonas periféricas, que não dispõem das redes das instituições de ensino 

convencionais, o grupo de professores da área de Humanas da Universidade Federal 

de Itajubá – UNIFEI – Brasil, conceberam e desenvolveram um Programa de 

Especialização na modalidade Educação a Distância [EaD]. 

O curso “Gestão de Pessoas e de Projetos Sociais” [GPPS], com recursos da 

Capes/Universidade Aberta do Brasil [UAB] e segmento do projeto de pesquisa 

“Estudo da viabilidade da aplicação das técnicas, tecnologias e metodologias de EaD no 

desenvolvimento de materiais para a WEB” [2007] é destinado a profissionais, 

principalmente do setor público. Tem como objetivo permitir que seus alunos 

alcancem um conjunto de conhecimentos básicos advindos do escopo teórico das 

Ciências Humanas e Sociais, embasando formações específicas de Gestão de Pessoas e 

Gestão de Projetos Sociais. Com 440 horas/aula, sua estrutura curricular divide-se em 

quatro módulos com 18 disciplinas no total. No último módulo, o aluno deve 

desenvolver seu trabalho de final de curso: a monografia ou um projeto social. O curso 

é distribuído em seis polos presenciais da Universidade Aberta do Brasil [UAB] nos 

estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, Brasil. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem [AVA] utilizado é o TelEduc – projeto de pesquisa 

do Núcleo de Informática aplicada à Educação [NIED] da Universidade Estadual de 

Campinas [UNICAMP]. Sua utilização, nos mais diversos ambientes e contextos 

educativos, tem contribuído para garantir as condições mínimas ao processo de 

ensino-aprendizagem na modalidade EaD. No entanto, é fundamental que formadores 

[professores, tutores, suporte técnico] do curso, em constantes pesquisas, procurem 

formas garantidoras de um aprendizado significativo e de relações pedagógicas mais 

consistentes, já que, segundo Benfatti e Stano [2010] é necessário o incentivo e a 

criação de metodologias estratégicas para o aumento da qualidade e aprimoramento 

da ação educativa. 

Instigados por constante observação e pesquisas, assumindo postura de formação e 

capacitação pedagógica permanentes, professores e tutores realizaram, de setembro 

de 2011 a abril de 2012, uma experiência com a ferramenta “Agenda”, a primeira 

página visualizada pelo aluno quando ingressa no ambiente virtual de aprendizagem. O 
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objetivo inicial dessa ferramenta é comunicar a programação de atividades de uma 

aula [ou curso] de acordo com o cronograma estabelecido.  

Utilizando programas comuns de edição de textos e imagens, após uma oficina 

promovida por um dos tutores da equipe do curso de especialização a distância em 

Gestão de Pessoas e Projetos Sociais [GPPS], professores e tutores do curso, 

experimentaram e postaram, em suas disciplinas, páginas com conteúdos 

essencialmente imagéticos. A partir do retorno positivo dos alunos e dos formadores, 

ficou em evidência o quanto a comunicação por meio da arte é um elemento 

fundamental no desenho pedagógico de uma disciplina na modalidade EaD.  

A experiência resultante da execução de uma oficina de direção de arte para agendas 

direcionada aos formadores do curso e todo este percurso, bem como as reflexões 

suscitadas, serão detalhados nos tópicos que seguem. 

 

2. NOVAS POSSIBILIDADES 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem [AVA] utilizado permite a criação, 

desenvolvimento e armazenamento de materiais didáticos que podem ser 

recuperados a qualquer momento para sua utilização. Por ser considerado um 

ambiente colaborativo, cooperativo, de mediação e interativo, o TelEduc possui 

ferramentas idealizadas para um confortável processo de ensino aprendizagem.  

Conforme Figura 1, a página do AVA TelEduc é dividida em duas partes. Do lado 

esquerdo ficam, em forma de menu, as ferramentas a serem utilizadas nos cursos 

[Atividades, Material de Apoio, Leituras, Avaliações, Exercícios...], cada uma com sua 

especificidade [um tipo de proposta de atividade]. Do lado direito apresenta-se o 

conteúdo que é correspondente à determinada ferramenta, ou seja, a proposta para a 

atividade que é acionada no menu do lado esquerdo. 
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Figura 6 - Exemplo de uma página do AVA TelEduc  

 

 

De forma geral, tutores e formadores utilizam a primeira página para informar a 

programação das atividades de uma determinada aula ou de um período do curso. 

Pode-se, por exemplo, inserir uma imagem diferente a cada aula ou então, dedicar 

uma mesma página para cada semana de atividades.  

Em seis anos da existência do curso, as páginas de abertura foram desenvolvidas com 

certos elementos em comum; o que se pode denominar um padrão de diagramação. O 

formato padrão incluía uma saudação [“Olá, pessoal”, “Caros[as] alunos [as]”], um 

bloco de texto com instruções sobre a atividade, e uma frase de despedida [“Um 

abraço”, “Boa aula!”]. Com poucas variações, – uso de foto ou som – este tipo de 

diagramação costuma ocupar uma única página [Figura 2]. 
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Figura 7 - Exemplo de agenda padrão adotada pelo curso GPPS. 

 

 

Face às novas tecnologias de comunicação e informação, incrementando a mediação 

dos conteúdos na modalidade EaD, a motivação para experimentar novas linguagens 

foram embasadas pelos autores que seguem. 

  

3. COMUNICAÇÃO, ARTE, EDUCAÇÃO. 

Na atualidade, vive-se um contexto de redefinições: as áreas do conhecimento e as 

ciências se renovam em metodologias, posturas, e na própria atuação do pesquisador. 

Em “A Condição Pós-Moderna”, Harvey [1993] descreve o processo, iniciado nos anos 

70, de despertar do pesadelo da modernidade: sua razão manipuladora e seu fetiche 

de totalidade. Da totalidade para a complexidade – esta última, para Morin [2010] não 

é um problema novo – “O pensamento humano sempre enfrentou a complexidade e 

tentou ou bem reduzi-la, ou bem traduzi-la” [MORIN, 2010, p.92]. Tratando dos novos 

paradigmas em educação Morin [2010] propõe “escolas de compreensão humana”: 

Literatura, poesia, cinema, psicologia, filosofia deveriam convergir para torna-se 
escolas da compreensão. A ética da compreensão humana constitui, sem dúvida, 
uma exigência chave de nossos tempos de incompreensão generalizada: vivemos 
em um mundo de incompreensão entre estranhos [...]. Explicar não basta para 
compreender. Explicar é utilizar todos os meios objetivos de conhecimento, que 
são, porém, insuficientes para compreender o ser subjetivo [p. 51]. 
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A possibilidade de renovação nas ciências e na educação residiria na incorporação das 

artes e da filosofia à dimensão de investigação e produção de conhecimento. Quando 

nos referimos à arte, levamos em consideração a reflexão de Costa [2002]:  

A arte proporciona a expressão de sentidos compartilháveis de um patrimônio 
coletivo cheio de reminiscências, sigilos e revelações. Através dele, nosso mundo 
interior tão pessoal e intransferível encontra o enlevo de se saber comum e 
partilhável. Com que prazer percebemos, na poesia ou na música, que nossos mais 
singulares pensamentos e sentimentos encontram eco na criação alheia, mantendo 
com ela um universo de comunicação e troca. [p.108]  

 

Compreendendo, então, a arte, em um sentido mais amplo; no plano pedagógico, tem 

despontado como uma prática efetiva de metodologia de ensino. Segundo Fusari e 

Ferraz [1992] a metodologia é o método em ação. Seus princípios, considerando a 

atitude inicial básica de percepção da realidade e suas contradições, são mencionados 

na realidade da prática educacional. Porém, para que a metodologia cumpra este 

objetivo de ampliação da consciência, ela deve ter sua origem nos conteúdos de 

ensino, considerar as condições de vida e de trabalho do corpo docente e discente, e 

utilizar, de forma competente, diferentes linguagens e diferentes meios de 

comunicação para se atingir o aprendizado. Os autores complementam suas ideias 

com: 

A arte é uma das mais inquietantes e eloquentes produções do homem. Arte como 
técnica, como lazer, derivativo existencial, processo intuitivo, genialidade, 
comunicação, expressão, são variantes do nosso conhecimento arte que fazem 
parte de nosso universo conceitual, estreitamente ligado ao sentimento de 
humanidade. [p. 99] 

 

Frange [2003] define a arte como manifestação de um sujeito. Por meio dela, por sua 

produção, ele nos mostra, “uma subjetividade, uma pessoalidade e uma coletividade 

todas as dimensões instaladas num único discurso visual, inter-relacionado a muitos 

outros” [p.40], portanto ela se mostra como uma forma de expressão dentro de uma 

cultura; é determinante de um contexto regional, social e histórico. Uma linguagem 

que se destaca em aspectos referente aos sentidos. 

Em Brasil [1997], 

O conhecimento em arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma 
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compreensão do mundo no qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina 
que é possível transformar continuamente a existências, que é preciso mudar 
referências a cada momento, ser reflexível. Isso quer dizer que criar e conhecer são 
indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender. [p. 21]. 
 

Algumas das linguagens que compõem a área das artes são: a música, o teatro, a dança 

e as artes visuais. A última se tornou essencial para a compreensão dos estudos para a 

pesquisa. De acordo com Garcez [2005], tal qual a leitura de um texto verbal exige 

habilidades para sua compreensão e interpretação, o mundo audiovisual, universo 

coerente com o cotidiano atual, também exige novas competências. Um texto escrito 

aciona imagens mentais de acordo com a história e experiências vividas pelo leitor. 

Esse “envisionamento” é distinto entre os indivíduos, ainda que algo em comum, o que 

faz parte da cultura e do imaginário do coletivo, se registre. “Essa construção mental é 

importantíssima para o desenvolvimento das funções superiores da mente”. [p.107] 

Ainda segundo esta autora, uma comunicação visual, oferece o “envisionamento” de 

forma mais completa. Entretanto sob os significados perceptíveis estão muitos outros 

ligados ao mundo das ideias, ao mundo do comportamento, das crenças, ideologias 

que precisam ser lidas, compreendidas, interpretadas, criticadas com concordâncias ou 

não. Tais exercícios interpretativos variados devem ser propiciados no processo 

ensino-aprendizagem. Porém, se o educador entende a imagem como suficiente para 

um adequado entendimento, pode favorecer, por parte dos alunos, uma atitude 

passiva diante do transmitido. Então a escola deve construir estratégias concretas para 

que seus alunos desenvolvam competências para analisar, compreender e interpretar, 

de forma crítica, a avalanche de imagens à qual estão expostos.  

 

4. OFICINA E APLICAÇÃO NAS DISCIPLINAS 
 
Confirmado o interesse de alunos e formadores por novas propostas pedagógicas com 

uso de linguagens diversas, o grupo solicitou uma oficina que se intitulou “Direção de 

Arte para Agendas no Teleduc”.  

Pesquisadora em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo [USP], tendo 

como fundamento os conceitos básicos do Design Gráfico, a tutora da Oficina 
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trabalhou, em um primeiro momento, noções de tipologia, diagramação, uso de cor e 

imagem.  

A segunda parte da Oficina foi dedicada a um exercício prático. Em duplas, formadores 

do curso GPPS desenvolveram páginas com os conceitos estudados [Figura 3]. 

Posteriormente, em uma avalição informal, os participantes da oficina opinaram sobre 

esta experiência. Segue um dos relatos: 

Apesar do tema ser extenso [...] nunca mais olharei para as agendas da mesma 
forma, vou lembrar dos conceitos...Até resolvi modificar as agendas do curso que se 
inicia nesta segunda. Vou tentar torná-las mais atraentes e criativas. Tutora do 
curso GPPS em 30/03/2012 – via email. 

 

Figura 8 - Página desenvolvida na Oficina Direção de Arte para Agendas no TelEduc. 

 

 

Importante ressaltar que a participação de tutores e formadores nesta oficina deu-se 

num clima de descoberta e inventividade. As duplas, à procura de material, mostravam 

predisposição e interesse de corresponder à necessidade de impingir às páginas um 

caráter realmente artístico. Assim, pode-se inferir que o uso de novas linguagens, a 

partir de orientações técnicas, colaborou para uma revitalização da própria função de 

tutoria enquanto exercício efetivo de criação. Novas linguagens, textos imagéticos, 

recursos computacionais diversificados permitiram aos tutores redimensionar o seu 

próprio papel como co-formadores no processo ensino-aprendizagem. 

Nas disciplinas “Aprendizagem Organizacional e Processos Criativos” e “Gestão 

Estratégica de Recursos Humanos II”, desenvolveu-se um planejamento para as 

disciplinas com foco na comunicação via conteúdos imagéticos. Na primeira disciplina, 
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a dinâmica do curso incluiu, entre seus objetivos específicos, a reflexão sobre a 

capacidade criadora do homem, suas formas de expressão, o conceito de criatividade e 

as etapas do processo criativo. Relacionando, de forma livre, o conteúdo da disciplina e 

as informações essenciais de cada aula, conceberam-se quatro páginas temáticas. 

Cada uma trouxe, a cada semana do curso, a obra de um artista, sua trajetória e 

biografia. [Figuras  4, 5, 6 e 7] 

 

Figura 4 - Nesta proposta, reproduziu-se um passeio urbano pelos grafites dos “Gêmeos”. 

 

 

As páginas privilegiaram texturas, fotografias – com pouca ou nenhuma informação 

verbal. Foram editadas imagens em sequência, revelando, aos poucos, as obras e seus 

criadores. E, mais que isso, propiciando aos alunos um exercício do olhar, em que a 

apreciação e a referência estética se fizeram presentes do processo de formação dos 

alunos.  

Figura 5 e Figura 6 - Sequencia de cenas espetáculos de dança com direção da coreógrafa 
alemã Pina Bausch 
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Feita a postagem das novas páginas, iniciou-se a troca de mensagens entre alunos e 

formadores. Reproduzimos algumas:  

Professora Rita e equipe amei a agenda da semana, eu já tenho uma quedinha por 
dança e por dançar, mas as imagens apresentadas me deram vontade de voltar a 
essa paixão, sair dançando compondo com eles esse cenário. Aluna do pólo São 
José dos Campos em 20/09/11, via correio. 
 
Apenas gostaria de expressar minha satisfação ao abrir as aulas dessa disciplina. 
Sempre há uma bela foto, cores e muita arte! Adoro!!! Faço telas e fico encantada a 
cada semana que abro a plataforma. Continuem assim!!! Aluna do Pólo Bragança 
Paulista em  26/10/11 - via Mural.  
 

Figura 7 - Exemplo da última página com a biografia do artista 
 

 
 

 

Bela referência a do profeta Gentileza [Figura 7], nos faz refletir um pouco sobre 
essa maneira de se comportar em relação ao outro que infelizmente tem sido rara 
em nosso cotidiano. O mundo precisa resgatar certas atitudes como esta, belo 
exemplo! Aluna do Pólo Bragança Paulista em 06/11/11 - via Mural  
 
Grata, grata, grata pela homenagem ao profeta Gentileza!! Quem ganha sempre 
somos nós, né? Lindo!! Parabéns pela sensibilidade! Aluna do Pólo Bragança 
Paulista em 03/11/11 – Via Mural. 
 

Pode-se observar também que o texto das imagens foram traduzidos em reflexões 

voluntárias em que os alunos explicitaram, debateram e compartilharam impressões, 
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pensamentos e valores concernentes ao próprio viver humano. O aprendizado fez-se 

pela possibilidade apresentada pela própria obra de arte, resignificando a sala virtual 

como espaço real de aprendizagem ética [pelo conteúdo] e estética [pela forma].  

Já na segunda disciplina, uma das páginas apresentou uma história em quadrinhos 

[Figura 8]. O material, de cunho lúdico, propiciou a relação com o conteúdo, pelos 

alunos, de maneira também significativa. Tal pode ser verificado, ao se considerar que, 

na ferramenta “Fórum de Discussão”, houve média de 155 participações, número 

vezes superior ao padrão desta disciplina. Ou seja, o filme promoveu um incentivo à 

participação, à reflexão e ao exercício coletivo de exposição de ideias. 

 

Figura 8- Página desenvolvida após Oficina. A história em quadrinhos, de Maurício de Souza, 
reconta o Mito da Caverna de Platão. 

 

 

O material não só contribuiu para o entendimento do conteúdo, mas também trouxe 

reflexões em outras disciplinas, como esta: 

Aqui estamos em busca de mais conhecimento, a cada dia vamos vencendo o 
cansaço, a correria e o precioso tempo, rsrs. As vezes bate a dúvida, será se vou dar 
conta de tantas tarefas, de tantas atividades, de tantas leituras? E quando consigo 
chegar ao fim de uma disciplina, digo: Ufa! Consegui! Interessante estudarmos 
sobre Gestão de pessoas, um tema que me instiga bastante, e que infelizmente não 
tenho conseguido me encontrar no meu ambiente de trabalho após ter iniciado 
esta Pós. Na verdade, há muito já não me encontrava, e através das disciplinas 
cursadas durante este curso, comecei entender o porquê, é como se eu estivesse 
conseguido sair da caverna e voltasse novamente a viver dentro dela. Aluna do Pólo 
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Cambuí – via Diário De Bordo. 

Sobre as impressões nas formadoras diante destas novas propostas pedagógicas, 

houve percepção de que as páginas iniciais motivam o aluno, [Tutora A]: “A maioria 

dos cursistas acessa o curso no período noturno, após uma jornada integral de 

trabalho. Um incentivo visual pode significar uma maior predisposição do aluno para 

as atividades a serem realizadas no dia”.  

Outra  tutora resgatou sua experiência de aluna na modalidade EaD: 

O Ensino a Distância está presente no meu dia a dia, fui aluna e hoje trabalho como 
tutora em duas instituições de ensino superior com cursos na modalidade a 
distância. Como aluna pude perceber a importância da disponibilização de agendas 
diárias [com imagens e/ou áudio], vídeos, entre outros, pois despertam a 
curiosidade no curso, a sensação causada pela novidade é bastante motivadora. 
[Tutora B] 

Outro ponto comentado é em relação à periodicidade e conteúdo das páginas iniciais:  

Acredito que agendas diárias, ao invés de semanais, sejam mais eficazes, pois 
estimulam uma curiosidade sobre o que haverá naquele dia, qual o tema e o 
segmento daquela aula. A agenda pode seguir vários meios para se atingir o aluno: 
ter humor, revelar algo inesperado, apresentar imagens, áudio, curiosidades, enfim 
usar toda criatividade para transmitir uma mensagem. [Tutora A]. 

As novas páginas também foram percebidas pelas tutoras como uma forma de 

conduzir a aula de forma mais humana, afetiva, características do ensino presencial. 

Segue relato: 

Como nos cursos presenciais em que cada aula o professor faz uma introdução 
diferente, a agenda também recebe o aluno e precisa ser atrativa. Além da 
mensagem é possível transmitir através delas afetividade. [Tutora A]. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existem várias possibilidades de incluir novas linguagens no desenho pedagógico de 

uma disciplina em EAD. Deve-se considerar que a vida não é apreendida somente nas 

ciências formais ou pelo conhecimento científico. Como nos revela Coli, [1995]: 
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Entre a complexidade do mundo e a complexidade da arte existe uma grande 
afinidade. A ciência tenta localizar e sistematizar as constantes que regem o mundo 
através de uma espécie de transparência teórica. Ela necessita dessa redução 
porque parte do simples, do elementar. Por exemplo - a lei da gravidade explica-nos 
a razão pela qual os corpos caem: a laranja que tomba da árvore, o rochedo que 
rola da montanha, o homem que se atira do vigésimo andar são regidos pela  
mesma lei. E as razões do fruto maduro, da erosão, do suicídio devem ser buscadas 
em outras leis, em outros setores da ciência. Entretanto, escapam ao conjunto das 
leis e das explicações causais as nossas relações afetivas, intuitivas, com esses 
acontecimentos. [p. 108-109]. 

Há, sim, espaço para a confluência de diferentes linguagens no processo ensino-

aprendizagem, oferecendo aos aprendizes, elementos que os instigue a desenvolver 

outras leituras de mundo e um caminho compreensivo de construção de 

conhecimento. 

Cabe destacar que este processo foi possibilitado pelo exercício diário de trabalho 

coletivo do grupo de tutores e formadores que compõe o curso de Especialização 

Gestão de Pessoas e Projetos Sociais. É pelo caráter cooperativo que a Educação a 

distância mostra-se como espaço possível de criação, de inquietação e de outras 

maneiras de promover a qualidade do processo de aprendizagem. 
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Resumen 

 
Este documento pretende dejar en claro la extensión del uso de las tecnologías en el aula de 
clase, cómo realiza el Internet un papel ahora importante en los espacios académicos y cómo 
potenciar las redes sociales como herramientas aliadas para fomentar una didáctica que 
desarrolle competencias en los profesionales de la educación. Los docentes tenemos nuevos 
recursos a nuestra disposición y los discentes reciben la información a través de nuevos 
canales, por lo que ellos están inmersos en la dinámica de las redes sociales, la cual puede ser 
un recurso aliado de acuerdo a la motivación que genera en ellos y el fácil acceso a estas, por 
tal motivo a través de una buena guía otorgada por el profesional de la educación, el cual esta 
en formación, podrá entonces atender la demanda de la dinámica en la que viven millones de 
internautas en nuestro país. 
 

Abstract 
 

This document seeks to clarify the widespread use of technology in the classroom, how does 
the Internet an important role now in academic and how to strengthen social networks as 
tools to encourage allies to develop teaching skills in the professional of education. Teachers 
have new resources at our disposal and learners receive information through new channels, so 
that they are involved in the dynamics of social networks, which can be a resource partner 
according to the motivation that generates them and easy access to these, as such through 
good guidance given by the professional education, which is in formation, will then meet the 
demands of the dynamic in which millions of Internet users in our country. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de una economía globalizada y el desarrollo tecnológico, han surgido las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se pretende dejar en claro la 

extensión del uso de las tecnologías en el aula de clase, cómo realiza el Internet un 

papel ahora importante en los espacios académicos y cómo potenciar las redes 
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sociales como herramientas aliadas para fomentar una didáctica que desarrolle 

competencias en los profesionales de la educación. 

Estamos ya en la era de la información, los maestros y alumnos pueden beneficiarse 

al utilizar los recursos que ofrece el Internet, en este caso y siendo específicos las 

redes sociales como herramienta educativa ya que en la actualidad y de acuerdo a la 

Asociación Mexicana de Internet en su 8vo estudio de hábitos de los usuarios de 

Internet (2012) recalca que el acceso a las Redes Sociales se convirtió en la segunda 

actividad online (77%) y 9 de cada 10 internautas utilizan a las redes sociales como 

principal actividad de entretenimiento online. 

El uso de las computadoras, de Internet, el correo electrónico, las redes sociales, 

rompen barreras de comunicación, alumnos de México pueden comunicarse con 

alumnos y maestros de prácticamente todo el mundo utilizando esta tecnología, hay 

mucho intercambio cultural y social, los jóvenes de hoy conocen aprenden más cosas 

en menos tiempo porque, ¿se tiene mayor acceso a la información actualizada que 

hace 15 o 20 años?, podemos asegurar que ahora los jóvenes son más participativos y 

más críticos en los asuntos económicos, sociales, políticos y culturales. Esto obliga a 

implementar políticas para regularizar la tecnología de la información entre lo cual 

podemos mencionar las necesidades de desarrollo del personal docente, los ajustes al 

currículo académico  en diferentes niveles educativos, establecer criterios para el 

acceso de los alumnos y maestros a las nuevas tecnologías, los requerimientos de 

infraestructura, equipos y materiales, las opciones de financiamiento para la 

adquisición de recursos informáticos. 

En este caso tenemos la enorme responsabilidad de reconocer que los grandes 

avances tecnológicos nos llevan a una nueva dimensión, que para muchos es 

desconocida; no hablamos de aquello que podemos ver a simple vista, pues tenemos 

la facilidad de acceso por el desarrollo de la industria de la computación a la gran red 

de redes, sino de lo que dejamos por entendido al hacer a un lado la reflexión de 

aquello que vemos. Por tanto, hablamos de grandes retos que se nos presentan como 

seres humanos, como profesionales, como padres de familia y en particular, como 

docentes.  
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Enfrentamos nuevos tiempos que demandan un aprendizaje significativo de aquella 

información a la que estamos expuestos, pero para ello, requerimos también 

"desaprender" ciertas actitudes y costumbres que nos llevan a conformarnos con lo 

que se nos presenta, sin dejar un espacio a la duda, a nuestra reflexión y a la formación 

continua que nos ofrece la modalidad stricto sensu. 

 

Las TIC y la Educación 

Estamos ya inmersos en un proceso de cambio histórico y diversidad cultural donde las 

tecnologías de la información y la comunicación fortalecen los procesos de enseñanza-

aprendizaje, debido a este fenómeno se requiere un modelo de interacción social 

basado en la teoría sociocultural de Vygotsky la cual brinda un sustento teórico para 

reflexionar sobre la acción educativa como un proceso de comunicación 

(interiorización y mediación) y como señala Papalia (2001), la compenetración y 

cooperación activa entre los estudiantes con su entorno, adquiriendo habilidades 

cognitivas como parte de inducción a un modo de vida, compartiendo y colaborando 

en distintas actividades, direccionando la responsabilidad y el control del aprendizaje 

desarrollandolo gradualmente en el educando. 

Como resultado de esto, es evidente el crecimiento del mercado y del uso de las 

computadoras fuera y dentro del sistema educativo, también se ven múltiples avances 

en materia de desarrollo, expansión y competencia en torno a las telecomunicaciones. 

 

Ante los requerimientos de competitividad en una economía global, los 

sistemas educativos tienen una fuerte demanda para evitar los rezagos y una 

fuerte presión social para lograr arribar al dominio del conocimiento. 

Diversas instituciones educativas, locales y nacionales están incursionando en 

el diseño, desarrollo y difusión de software para fines educativos y esto 

sucede tanto en el área de aprendizaje como en el uso y manejo para acceder 

al conocimiento que se produce en el mundo mediante las carreteras de la 

información (Internet), en otras palabras estamos frente al inicio de una 

verdadera revolución educativa. (Fortes y Malo, 1997:21). 
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Las TIC no se han elaborado ex profeso para la educación, aunque podemos decir 

que, por naturaleza propia, aportan:  

a) Fácil acceso a una inmensa fuente de información. 

b) Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos. 

c) Canales de comunicación inmediata. 

d) Capacidad de almacenamiento. 

e) Automatización de trabajos. 

f) Interactividad. 

g) Digitalización de toda la información. 

Por tal motivo las nuevas exigencias educativas en este orden tendrán que girar de 

acuerdo al siguiente orden: 

1. Concreción curricular: curriculum abierto y flexible, integrando lo cultural con 

espíritu de transformación. 

2. Modificación organizativa de los centros: instituciones apoyadas en red, una 

organización adhocrática, una organización que aprende. 

3. El papel del profesorado: a) programador, director y coordinador de procesos 

de aprendizaje con medios interactivos (redes sociales); b) transmisor de información e 

impulsor de conocimientos, procedimientos y actitudes; y c) motivador y como lazo de 

conexión entre los objetivos a alcanzar y los alumnos. 

Adicional a lo que se menciona en el papel del profesorado en las nuevas exigencias 

educativas,  existen algunas acciones por parte del docente que propone Borges 

(2005) como medidas si se desea incidir para que el nivel de frustración de los 

estudiantes sea mínimo en lo concerniente a su acción: 

1. Capacitación: 

- Formarse como docente en línea. 

- Haber realizado al menos un curso como estudiante en línea. 

- Ayudar al estudiante en la adquisición de estrategias y destrezas 

para la formación en línea. 

2. Comunidad: 

- Fomentar la interacción entre sus estudiantes. 
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- Propiciar la colaboración entre sus estudiantes. 

3. Acción docente: 

- Diseñar una carga lectiva y una evaluación adecuada. 

- Indicar claramente qué se espera del estudiante. 

- Hacer saber al margen del tiempo para responder a dudas y 

preguntas, y cumplirlo. 

- Mostrarse (y ser) accesible y cercano. Empatía con el estudiante y su 

situación. 

- Ser flexible en la medida de lo posible: evitar ser excesivamente 

rígido. 

 

Hay una tendencia  a transformar los métodos de enseñanza  bajo el apoyo de las TIC, 

una acción generalizada que busca nuevas forma de crear, transformar y de transmitir 

el conocimiento, el enorme avance tecnológico y científico que estamos viviendo nos 

muestra un presente muy exigente y un futuro inalcanzable en cuanto al conocimiento 

que se genera día con día en todos los ámbitos de las ciencias. Se reconocen varios 

tipos de usos de las TIC en la educación, según los fines que persiguen: 

a) La enseñanza de la computación como materia de estudio. 

b) La alfabetización computacional. 

c) La computación como medio de apoyo al trabajo personal. 

d) Las herramientas computacionales  como herramientas de producción. 

e) La computación como apoyo a la enseñanza. 

f) Las nuevas tecnologías en general, como medio de acceso a  la información. 

 

Las TIC como marco de ambientes educativos enriquecidos que faciliten el desarrollo 

de habilidades del pensamiento. Las aportaciones ya señaladas, que como tales 

tienen su campo de aplicación, además, en el marco de la economía y en la 

educación.  

¿Son estas aportaciones las que el docente toma como suyas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo utiliza el docente las redes sociales en los procesos 

educativos? 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1241 

 

1.2 Pedagogía y las redes sociales. 

Uno de los elementos de la docencia, paralelo a la selección de objetivos y 

secuenciación de los contenidos, las metodologías, recursos, que más nos preocupa a 

los docentes es saber qué aprendizajes se están produciendo y cómo evaluarlos. Es 

conveniente analizar en este sentido la eficacia de lo virtual, evaluar los procesos y los 

productos de nuestra enseñanza mediada por el docente a través de redes y 

ordenadores, así como el proceso de enseñanza-aprendizaje en su totalidad, ya sea en 

el aula virtual o presencial. De acuerdo a Tedesco en las  aulas virtuales es posible 

desarrollar procesos  didácticos similares a los de las aulas reales, con la diferencia de 

que los actores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

encuentran en  contextos remotos o en cercanías, pero sin necesidad de trasladarse 

físicamente a centros de educación presencial (pueden conectarse desde el hogar, 

“cibercafé”, biblioteca, trabajo, etc). 

Es importante recuperar en cierto modo el paso de la capacidad de asombro a la 

fascinación frente a la tecnología computacional. Nos podemos percatar que hoy 

proyectamos la imagen de niños y hombres cautivados por las posibilidades que nos 

presenta el futuro tecnológico de la humanidad, desde esta dimensión, sin querer 

consciente o inconscientemente, se reflexiona sobre las consecuencias sociales, 

económicas, culturales y éticas. Más aún, desde mi punto de vista vencer la resistencia 

a reflexionar sobre estos temas, evitando con eso escapar a los intensos momentos de 

la fascinación que nos presenta el mundo informático y toda su potencialidad. 

 

Leonardo da Vinci, es un exponente claro de la creación de lo virtual, sin computador 

ni Internet, basado en la observación, en la experimentación dentro de los límites de 

los tiempos y espacios reales y en la imaginación creativa, y sin duda alguna, en la 

materia prima de su propia capacidad de diseño, surgida, sin duda, de su trabajo con 

las manos. Sólo quizá que le tomó más años que si hubiese contado con los avances 

tecnológicos contemporáneos, ya que su velocidad de "armar relaciones conceptúales 
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e imágenes" habría sido mucho mayor y sus efectos aún más fecundos. Es bueno 

considerar enseñar a nuestros alumnos que desde el contenido de la realidad (sea cual 

sea su naturaleza de la misma) y sus posibilidades, es posible desentrañar las 

competencias que ellos tienen. Los juegos para computadores, los miles de programas 

de diseño, las múltiples alternativas de "comunicación" entre personas que jamás se 

tocarán o se verán en tiempos y espacios reales (el chatear, muchas veces, no tiene 

objetivos precisos, salvo el decir, por necesidad de comunicación) son, entre otras, 

partes del mundo virtual que hemos creado y que se transforma en un peligro en la 

medida que no enseñemos a nuestros niños a valorarlo como lo que es: un mundo 

virtual, que de alguna manera incita a perderse en sus tiempos y espacios virtuales, 

por sobre o distintos a la realidad-real de lo cotidiano. 

Hemos de reconocer que se ha descubierto un nuevo mundo: lo virtual. Con certeza 

podemos afirmar que hemos creado un mundo distinto al mundo real de lo cotidiano 

(no necesariamente en contraposición), aquel viejo y siempre presente mundo de las 

categorías del tiempo y del espacio. Este, "el mundo de lo virtual", ¿es un mundo quizá 

nunca imaginado?, ni aún con la inocente influencia de la imaginación radial o de las 

imágenes televisivas. Como bien dice Pierre Lévy (1999) "con todo rigor filosófico, lo 

virtual no se opone a lo real sino a lo actual: virtualidad y actualidad sólo son dos 

maneras de ser diferentes".  

La medida pedagógica más eficaz es el no dejar que los alumnos vivan el mundo de lo 

virtual como un mundo separado del tiempo y el espacio real. De lo virtual al sentido 

de la realidad, es preciso -como pedagogos-, centrarse en la realidad actual del alumno 

real que tenemos frente a nosotros, para desde ahí, con un mínimo sentido necesario 

de realidad, que lo proporciona la conciencia del tiempo y el espacio, adentrarse 

paulatinamente hacia otras esferas de la realidad en la cual encontramos, entre otras, 

lo virtual tecnológico contemporáneo, pues lo virtual artístico o tecnológico más 

tradicional existió desde siempre. 

A través de la experiencia personal mediante el uso del Internet, específicamente la 

implementación de las redes sociales como recurso para fortalecer el uso de las TIC 

como competencias profesionales durante la formación continua de un grupo de 
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estudiantes de la Maestría en Dirección y Evaluación de Instituciones Educativas, me di 

a la tarea de llevar un registro de trabajo para encontrar debilidades y fortalezas.  

De principio me percate el perfil de los estudiantes, del total de 30 alumnos, 20 de 

ellos laboraba como docentes en educación básica, 5 en educación media superior, 2 

en nivel superior, 2 con algún puesto directivo en el sector educativo y 1 ajeno al 

sector educativo. Dentro del grupo de trabajo 25 de 30 estudiantes de maestría tenían 

una cuenta de correo electrónico, por lo que la misma cantidad tenían una cuenta en 

al menos en una red social, siendo la red social predominante Facebook (dato 

contrastado a nivel nacional en donde el 90% de los internautas utilizan 

principalmente esta red social, según AMIPCI, 2012). Cuando se encuestó acerca de su 

uso era esta utilizada para:  

- Compartir fotografías. 
- Buscar personas conocidas. 
- Utilizar para juegos en línea 
- Concretar citas o estar al tanto de eventos sociales. 

El uso de esta red se limitaba y quienes no contaban con cuenta de correo y estaban 

dados de alta en alguna red social sostenían y comulgaban entre todos que era una 

perdida de tiempo, aún sabiendo que sus propios alumnos e inclusive hijos pasan 

largas jornadas de su tiempo en este espacio virtual.  

Tanto los que usaban las redes sociales como los que no lo hacían nunca creyeron o 

percibieron que puede ser un recurso educativo, el cual podría ser una herramienta 

valiosa en sus prácticas docentes para acercar y mediar el conocimiento con un a 

través de un basto número de elementos que la misma plataforma hace accesible y 

permite desarrollas para su utilización y potencialización plena. 

La tarea no fue nada fácil, de principio se cuestionó su utilidad, pero inmediatamente 

se mostró las bondades, generando bastante disposición por los maestros que 

participaban en clase. Se tuvo que generar espacios para atender los casos de 

maestros con mayor rezago, para abrir su cuenta de correo, abrir una cuenta en la red 

social –Facebook-, incorporarlos a ellos y a los demás que ya tenían su cuenta a un 

grupo de trabajo el cual se nombró: “Aprendizaje Autorregulado”, tal cual era el 

nombre de la asignatura. 
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Imagen 1. Se agregan miembros al grupo “Aprendizaje Autorregulado” 

 

 

A través de algunas sesiones extras de trabajo, se posibilitó unificar criterios de 

trabajo, además los compañeros que tenían mayor dominio en la red, apoyaban y 

daban seguimiento a los compañeros que tenían mayores dificultades, potenciando así 

el andamiaje y el aprendizaje colaborativo entre el grupo de pares. 

 

Imagen 2. Reportaje sobre la Educación en Finlandia y comentarios de los alumnos. 
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Durante las primeras sesiones de clase se mostró cuáles eran los recursos que se iban a 

utilizar, dónde tenían que localizarlos, cuál era la organización del grupo, los 

documentos, las películas, los cortometrajes, las notas técnicas, las presentaciones, 

recursos y vínculos online, espacios de comunicación e interacción, cómo y dónde 

tenían que subir sus archivos para compartir y retroalimentar u opinar.  

Imagen 3. Documento adjunto, Multimedia: Video Educativo. 

 

 

Considero fue un momento que permitió la mayor disposición por parte de los 

estudiantes, jamás imaginaron como tan sencillamente se puede organizar todo un 

curso, como una estructura y objetivos bien definidos, de fácil acceso e interacción, 

con el único propósito de fortalecer sus habilidades digitales y aprender lo propio de la 

asignatura, lo cual lo hizo aún más atractiva.  
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Imagen 4. Un miembro del grupo editando documentos y la interacción entre ellos. 

 

 

Aunado a ello les orientó para que pudieran utilizar otros programas adicionales para 

poder realizar ordenadores de información (C-MapTools, Inspiration, Movie Maker, 

etc.), los cuales serán útiles durante toda su formación en atención con otras 

asignaturas que cursarán en su maestría, además facilitó la búsqueda de recursos y 

enlaces de páginas web de interés para su uso e impacto de su práctica docente. 

Imagen 5. Enlace para descargar y utilizar el programa C-MapTools. 

 

El proceso fue bastante satisfactorio, al concluir la asignatura la totalidad del grupo de 

estudiantes se mostraron bastante satisfechos, inclusive se les solicitó que durante el 
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curso fueran construyendo un portafolio de evidencias, el cual tenía que ser digital, 

ellos fueron los primeros en percatarse de sus avances y con la mediación de un 

servidor como docente pudimos potenciar sus competencias en el uso de las TIC.  

Imagen 6. Guía para la estructura del portafolio digital. 

 

 

Fue sorprendente como la necesidad y sobre todo la disposición permitió desarrollar 

ágilmente las habilidades necesarias para el dominio pleno de la red social y otros 

programas computacionales adicionales. El paradigma acerca de su uso cambio 

diametralmente y el interés acrecentó, ya que ahora la mayoría de ellos utilizan el 

recurso virtual como aliado en sus prácticas docentes, sabedores que es un medio 

donde están involucrados sus educandos, ahora ellos tienen el compromiso de seguir 

formando a través de la red social. 

 

Entonces, ¿se podría vincular la pedagogía y las redes sociales? Con el propósito de 

mejorar las competencias y el manejo adecuado de los contenidos de enseñanza, 

tomando en cuenta que, los contenidos no constituyen fines en sí mismos, sino que 

permiten precisar y concretar las intenciones educativas relativas a las competencias y 

capacidades que se trata de promover mediante la acción educativa. Si los 

ordenadores logran ayudar a los estudiantes a pensar y resolver problemas, la 

presencia de esos instrumentos puede ser una oportunidad importante para todos los 

alumnos que, al margen de sus condiciones sociales o económicas, podrán realizar 

múltiples actividades relacionadas con el ordenador, o tener acceso a las grandes 
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fuentes de la información y, de esta forma, incorporarse al nivel del resto de los 

compañeros.  

No cabe duda de que el uso de los ordenadores y, en general, de las TIC puede crear 

oportunidades, hasta ahora desconocidas, para muchos alumnos que, por razones bien 

diferentes, se ven discriminados en el aula y pierden fácilmente la motivación. Pero 

una cosa es que los ordenadores, como cualquier herramienta más o menos 

sofisticada, pueda mejorar el acceso de todos los alumnos a las fuentes del 

conocimiento, y otra cosa es convertir la tecnología en la tabla de salvación de las 

desigualdades educativas provocadas por variables de muy distinta naturaleza. No se 

estará convirtiendo esto en un mito de la tecnología, ¿cuál es entonces el riesgo? ¿nos 

retamos e enfrentarlo? ¿sólo se simula? 

Vale la pena pues, que con la progresiva implantación de las TIC, estamos 

presenciando un gran cambio en las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Los 

docentes tenemos nuevos recursos a nuestra disposición y los discentes reciben la 

información a través de nuevos canales, por lo que si ellos dominan y están inmersos 

en esta dinámica en las redes sociales, ¿por qué no ser nosotros sus maestros quienes 

tengan el pleno dominio de ella y podamos encausar hacia el conocimiento y que 

beneficie en su formación? Pero, ante dicho cambio, surgirá el miedo a reemplazar, o 

complementar, las viejas tendencias educativas con nuevos métodos. 

 

1.3 La organización de las redes sociales y la dirección del conocimiento. 

Nuestro punto de partida considera que gestionar una red social encausada a 

principios meramente académicos busca aplicar sus principios generales al campo 

específico de la educación. El objeto de la disciplina, es el estudio de la organización 

del trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está determinada por el 

desarrollo y la organización con la que se estructure, la creación de un grupo de 

trabajo en los espacios de Facebook, permite otorgar a los miembros del grupo una 

serie de lecturas, links, videos educativos, blogs, revistas arbitradas, bases de datos y 

relaciones con otras instituciones educativas.  
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Su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos educativos como 

por la cotidianidad de su práctica. En este sentido es en un campo de acción aplicado, 

donde además de trabajar a distancia, permite tener el control de un sin fin de 

documentos, bases de datos, imágenes, gráficos, etc., como referentes idóneos para el 

intercambio de experiencias de aprendizaje entre el mismo grupo, para que así ellos 

vayan apreciando el logro de sus productos elaborados y la retroalimentación que 

brindan sus compañeros para mejorar recursos y evidencias multimedia las cuales 

pueden brindarles a ellos un aprendizaje más significativo, fortalece sus competencias 

digitales (las cuales se hacen permanentes) y pueden entonces transmitir y ofrecer a 

sus educandos mejores recursos didácticos los cuales pueden garantizar el mejor 

aprovechamiento y rendimiento académico, atención, motivación y una comunicación 

en sintonía. 

A través de la buena organización de un grupo en la red social podemos entonces 

desarrollar las tres metainformaciones:  

- Desarrollar en el educando el saber dónde está la información. 

- Ofrecer vías para saber como llegar (vía de acceso) a la misma. 

- Apoyar acerca de qué información, de la ingente cantidad de información 

disponible, es pertinente para resolver el problema/interrogante que me 

interesa. 

En este tiempo de profunda formación, transformación y actualización, la educación 

constituye nuestra mejor esperanza: La transformación de la educación es el mejor 

puente hacia un futuro mejor (Noriega, 1996). La educación promete lo que ya no 

pueden hacer por el hombre de nuestro tiempo las religiones fundamentalistas, la 

tecnología y los movimientos esotéricos en uso. Porque necesitamos el equilibrio entre 

nuestros tres cerebros: instinto, intelecto y emoción, responsables de nuestro pensar, 

nuestro sentir y nuestro hacer (Noriega, 1996), base de la misión propuesta por la 

UNESCO para la educación, consistente en cuatro tipos de conocimiento: saber ser, 

saber conocer, saber hacer y saber convivir. La Declaración de Venecia formulada por la 

UNESCO en 1986 (Graffe, 2000), contiene reflexiones sumamente valiosas para lograr 

el cambio educativo en el siglo XXI, entre las cuales destacan las siguientes: 
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 Nos encontramos en una profunda revolución en el campo de la ciencia. 

 Existe una gran brecha entre la nueva ciencia y los valores que siguen 
prevaleciendo en la filosofía, las ciencias sociales y la vida en las modernas 
sociedades.  

 Esta discrepancia es un profundo peligro para la supervivencia de la vida sobre 
la Tierra.  

 El conocimiento científico actual ha alcanzado un punto donde puede empezar 
a integrarse con otras formas de conocimiento, como las tradiciones, la 
espiritualidad, etc.  

 La nueva ciencia abre una nueva visión de la humanidad.  

 La nueva ciencia propone el modelo transdisciplinario.  

 La manera convencional de enseñar la ciencia a través de una presentación 
lineal enmascara la separación entre la ciencia de frontera y las visiones 
obsoletas del mundo.  

 Existe la angustiosa necesidad de nuevos métodos educativos que surjan de lo 
más nuevo del progreso científico.  

 Aplicar esta visión es esencial.  

Atendiendo a las exigencias del contexto educativo global y las demandas de 

diferentes organizaciones mundiales que buscan desarrollar el fenómeno educativo 

(UNESCO, OCDE) se vierten cambios de los cuales de acuerdo a Tejada (2000) podemos 

mencionar algunas exigencias en este nuevo orden: 

- El conocimiento está en continua y progresiva expansión y renovación. 

- La institución educativa se apoya de los medios de comunicación y TIC como 

canales de contacto con el conocimiento y la información. 

- Nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje como medios de 

la comunicación educacional por parte del profesor. 

- La escuela desarrolla competencias técnicas, sociales y metodológicas, bajo la 

organización de situaciones de aprendizaje entre la teoría y la práctica. 

- La educación ingresa a la esfera de al globalización (mundializa el 

conocimiento y atiende políticas educativas transnacionales). 
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2. CONCLUSIONES 

Aspectos en contra y a favor se conjuntan en esta nueva era no sólo de trascendencia 

económica, sino social y cultural, donde lo importante es rescatar aquello que nos 

permitirá vivir un mejor presente para asegurar con éxito nuestro futuro y es ahí 

donde recae la importancia de esta nueva adaptación tecnológica. Es decir, vivimos en 

una época donde la ola de información es cada día más grande y que nosotros mismos 

hemos hecho crecer, dejando a la deriva sus consecuencias. 

Para combatir este miedo, hay que hacer ver, tanto a profesionales de la educación  

como a educandos, los beneficios pedagógicos de dichos recursos. ¿En qué sentido? 

¿Hasta qué punto se puede utilizar de modo productivo este concepto, en la relación 

entre el cuerpo teórico de la Pedagogía y los recursos técnicos que hacen una red 

social un soporte educativo? ¿Dónde está el equilibrio? 

Aunque, tanto el uso de las redes sociales en Internet pueden encontrar beneficios en 

la Pedagogía, como la Pedagogía puede apoyarse de las redes sociales del Internet, las 

situaciones educativas que ofrece Internet, pueden ser muy distintas entre sí, de ahí 

que en cada caso haya que preguntarse en qué medida dicha cuestión de que si ambos 

mantienen en práctica una relación equilibrada o no. Creo que con una reflexión y 

crítica positiva, dicho binomio puede enriquecerse al quedar asociado al 

cuestionamiento de la calidad. 

Dentro del grupo de trabajo generar un cambio en la concepción del uso de las redes 

sociales a través de la práctica constante y los resultados evidentes en corto plazo fue 

el gancho que interesó a los estudiantes de maestría. Fue notorio el cambio 

instantáneo al percatarse por ellos mismos que pudieron comenzar a comunicarse con 

el mismo lenguaje con sus educandos, además de que surgió la imperiosa necesidad de 

ir un paso delante de ellos con el único objetivo de encausar y brindarles herramientas 

que fueran de gran ayuda en su proceso de enseñanza-aprendizaje, de principio para 

ellos en su rol de estudiantes y después en su práctica docente, la cual propicio 

prácticas recibidas con mayor optimismo y motivación por parte de sus educandos, 

todo descrito, analizado y reflexionado en voz de ellos y las evidencias de trabajo que 

inclusive pudieron elaborar y compartir en el mismo espacio de Facebook.  
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Finalmente, es precisa e ineludible – según el avance de nuestras sociedades – que 

esta relación deba ser analizada desde el sentido de que genera y generará contactos 

con otros conceptos (como equidad, legalidad, innovación, etc.) en aras de una 

formación de calidad a través de Internet y la utilización de las redes sociales como un 

viable recurso didáctico.  

Las TIC pueden ser un instrumento para mejorar o innovar las acciones educativas de 

la escuela y pueden impactar sobre la vida social. Para que esto ocurra hay que 

promover el uso intensivo de las mismas en los diversos ámbitos de actividad de las 

escuelas: organización, gestión, currículo, proceso de enseñanza-aprendizaje, 

relaciones con el entorno, entre otras. Para que se produzca una innovación en las 

aulas es preciso que se promuevan servicios de apoyo a la innovación. Es decir, los 

centros educativos deben ofrecer no sólo tipos de servicio, sino oportunidades –

primero-, para reflexionar sobre la mejor forma de apoyar y asesorar al profesorado en 

su docencia. En la medida en que los docentes vean con claridad los beneficios que van 

a obtener, se producirán los cambios.  

Al implementar las TIC, se vislumbra como desventaja que la comunicación se vuelva 

impersonal, pero eso no es el principal problema, no es la falta de la presencia física o 

el acercamiento tangible con otro humano, es principalmente una cuestión de hábitos. 

Ya que al usar este medio también podemos recibir a larga distancia, apoyo, guía, 

ayuda y sentir agradecimiento y afecto por quien está del otro lado en la 

comunicación. 

En la actualidad hay tecnofobia y los psicólogos clínicos aseguran que la mejor forma 

de vencer los temores es enfrentarlos, ese papel debemos asumir también los 

educadores, venciendo también el temor a usar la tecnología para nuestra labor 

docente, la experiencia en el grupo de maestría evidencio quienes estuvieron en 

contra de utilizar las redes sociales como recurso pedagógico, fueron principalmente 

quieren se inmiscuyeron fuertemente en el trabajo y desarrollaron competencias 

digitales que jamás imaginaron debido al paradigma arraigado que en su momento 

tenían muy firme, pero al percatarse de las bondades y del panorama inmenso que les 
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abrió en el mundo virtual fue fundamental para quitar la fobia marcada que 

construyeron en años. 
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SOCIOECONÓMICO DESFAVORECIDO 

Ticiana Tréz, António Moreira, Rui M. Vieira 
 

Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores  
Universidade de Aveiro 

 

ticiana@ua.pt; moreira@ua.pt; rvieira@ua.pt  
Resumo 

 
Atualmente há um crescente reconhecimento da importância do envolvimento familiar através 
das TIC na promoção de uma melhor educação escolar das crianças. Contudo, a conceção da 
parceria família-escola através das TIC encontra algumas barreiras. Ao identificar uma escassez 
de investigação sobre a promoção do envolvimento familiar através das TIC em contexto 
socioeconómico desfavorecido, principalmente em Portugal, este artigo procura contribuir 
para a compreensão do papel que as TIC desempenham na promoção do envolvimento 
familiar nestes contextos. O estudo foi implementado em três escolas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico, envolvendo alunos, pais e professores. Através de um programa de formação de 
professores, procurou-se explorar e conceber recursos multimédia através de ferramentas 
livres da Web 2.0 para fomentar o envolvimento família-escola. Os resultados emergem da 
aplicação de um questionário aos 401 participantes e das interações pais-alunos-professores 
registadas nos recursos desenvolvidos. Estes resultados sugerem que a partilha online dos 
recursos pelos professores, divulgando as atividades dos alunos, encoraja a participação dos 
pais. 
 
Palavras-chave: envolvimento familiar, TIC, recursos didáticos multimédia, ferramentas da 
Web 2.0.  

Abstract 
 

Currently there is a growing recognition of the importance of family involvement through ICT 
in promoting a better education of school children. However, the family-school partnership 
trough ICT meets some barriers. Identifying a shortage of research on the promotion of family 
involvement through ICT in socio-economically disadvantaged contexts, mainly in Portugal, this 
paper seeks to contribute to the understanding of the role that ICT play in promoting family 
involvement in socio-economically disadvantaged contexts. The study was implemented in 
three elementary schools, involving students, parents and teachers. A teacher-training 
program was implemented to explore and develop multimedia resources using open source 
Web 2.0 tools to foster the family-school involvement. The results emerged from the 
application of a survey to 401 participants and from parent-teacher-students interactions 
registered in the resources developed. These results suggest that sharing online resources by 
teachers, publishing the activities of their students, encourages parental involvement. 
 
Keywords: parental involvement, ICT, multimedia educational resources, Web 2.0 tools. 
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1. INTRODUÇÃO 
Atualmente há um crescente reconhecimento da importância do envolvimento 

familiar através das TIC na promoção de uma melhor educação escolar de crianças e 

jovens (Grant, 2011; Lewin & Ludckin, 2010; Rogers & Wright, 2008). Considera-se que 

a aproximação da relação família-escola através da utilização das TIC é fulcral no 

contexto educativo atual, uma vez que as TIC estão presentes em muitos lares. De 

acordo com Grant (2011), as TIC proporcionam um caminho interessante para 

encorajar e facilitar a comunicação casa-escola e, consequentemente, fomentar o 

envolvimento familiar na educação escolar. 

A implementação da parceria família-escola traz benefícios para todos os envolvidos, 

sejam alunos, familiares, educadores ou pessoas da comunidade local (Hango, 2007). 

Contudo, segundo Hango (2007) e Hornby e Lafaele (2011), diversos estudos 

identificam complexas barreiras na implementação destas parcerias, tais como a falta 

de formação dos professores, atitudes e conceções divergentes entre professores e 

famílias sobre envolvimento familiar, limitação ocupacional dos familiares e, 

principalmente, determinações do contexto socioeconómico e cultural. Considerando 

que os contextos socioeconómicos desfavorecidos são os mais difíceis de promover o 

envolvimento familiar, conforme apontam Ewijk e Sleegers (2010) e Hango (2007), este 

artigo procura contribuir para a compreensão do papel que as TIC desempenham na 

promoção do envolvimento familiar nestes contextos. 

Através da metodologia de Estudo de Caso, o estudo foi desenvolvido num 

Agrupamento de Escolas de Aveiro, envolvendo alunos, pais/encarregados de 

educação (EE) e professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Nesta investigação foram 

implementados workshops para pais/EE sobre a utilização das TIC e um programa de 

formação de professores com o objetivo de explorar e criar novos recursos multimédia 

através de ferramentas livres da Web 2.0 e estratégias que fomentassem a 

comunicação família-escola sobre temas trabalhados em sala de aula.  

Assim, o presente artigo inicia-se com uma discussão sobre o envolvimento familiar 

em contexto socioeconómico desfavorecido e a integração das TIC. Seguidamente 

apresenta-se a metodologia, os resultados preliminares alcançados pela investigação 

desenvolvida no terreno e algumas conclusões. 
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1.1. Envolvimento Familiar em Contexto Socioeconómico Desfavorecido 

O envolvimento familiar é reconhecido por vários investigadores como um fator de 

influência positiva na educação escolar das crianças, na medida em que potencia o seu 

desenvolvimento académico e social. Os resultados obtidos revelam que o 

envolvimento familiar aumenta a assiduidade às aulas e diminui o risco de abandono 

escolar (Brown & Beckett, 2007); fomenta a autodisciplina e contribui para a perceção 

das competências pessoais das crianças (Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, 

DeJong & Jones, 2001); melhora o comportamento dos alunos e o ambiente vivido nas 

escolas (Weishew & Peng, 1993); e melhora o desempenho académico dos alunos em 

diversas áreas disciplinares (Sheldon & Epstein, 2005; Van Voorhis, 2003). 

Face a estes resultados, a promoção do envolvimento familiar nas escolas revela-se um 

caminho promissor para a melhoria da educação escolar de crianças e jovens. 

Contudo, estudos como os de Ewijk e Sleegers (2010) e de Hango (2007) indicam que o 

contexto socioeconómico familiar é diretamente proporcional ao seu nível de 

envolvimento, ou seja, as famílias provenientes de contextos socioeconómicos 

desfavorecidos são geralmente as que menos se envolvem ou as mais difíceis de 

envolver. 

Para ultrapassar estas barreiras, alguns autores sugerem que a implementação de 

programas intencionalmente concebidos para fomentar o envolvimento familiar seja 

uma forma de minimizar os efeitos adversos das diferenças socioeconómicas no 

processo educativo (Ewijk & Sleegers, 2010; Hango, 2007). Contudo, autores como 

Davies (1989), salientam que estes programas devem seguir princípios básicos 

democráticos para garantir que a diversidade socioeconómica da comunidade 

educativa seja abrangida pela proposta. De contrário, tal proposta poderia correr o 

risco de alargar o fosso existente entre as crianças de famílias de baixo rendimento e 

as crianças da classe média. 

 

1.2. As TIC na relação família-escola 

Segundo a tipologia de envolvimento familiar de Epstein (1992), “Communicating” e 

“Learning at home” destacam o grande potencial de integração das TIC para aproximar 
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a relação entre as aprendizagens das crianças em casa e na escola, estreitando assim 

os laços entre família e escola, e tornando as aprendizagens mais significativas (Grant, 

2011; Lewin & Luckin, 2010; Papert, 1997). No entanto, estes estudos revelam que as 

TIC são utilizadas de diferentes formas em casa e na escola, mesmo que o contexto 

seja educativo, tornando-se difícil estabelecer uma relação entre as aprendizagens em 

casa e na escola. 

Papert (1997) reforça que é preciso estabelecer conexões entre a cultura de 

aprendizagem das famílias e a cultura de aprendizagem da escola, promovendo assim 

um movimento social. Segundo este autor, “a utilização dos computadores nas escolas 

encontra-se dramaticamente atrasado em relação ao desenvolvimento de utilização 

em casa” (p. 38). Para além das casas estarem melhor equipadas com computadores, a 

sua utilização doméstica é melhor do que a realizada nas escolas. Por este motivo, 

Papert (1997) considera a utilização dos computadores em casa como uma das mais 

importantes fontes de pressão para a reforma educativa, pois “todas as crianças que 

têm um computador em casa e uma forte cultura de aprendizagem são agentes de 

mudança na escola” (p. 223). 

Grant (2011) conduziu um estudo sobre a comunicação digital casa-escola e as 

conexões e descontinuidades entre as aprendizagens das crianças em casa e na escola, 

de forma a compreender “the ways in which digital technologies provide challenges 

and opportunities for children to bring together their home and school learning lives” 

(Grant, 2011, p. 293). A autora, assim como outros de que é exemplo Papert (1997), 

identifica que as crianças desempenham um papel fulcral na comunicação digital casa-

escola, onde esta terá de ser apoiada não só por componentes técnicas, mas como 

pelo compromisso de professores e pais em valorizar os seus contributos. Mas, devido 

à fraca conexão identificada entre as aprendizagens em casa e na escola, a autora 

sugere a criação de um espaço neutro através das TIC, onde os conhecimentos da 

família e da escola passem a ser mais valorizados. 

Rogers e Wright (2008) também afirmam que os pais e os professores não estão a 

aproveitar o potencial das TIC para construir uma ponte de comunicação e fomentar a 

parceria família-escola. Estes autores sugerem que as tecnologias devem ser colocadas 
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nas mãos dos pais, cabendo aos educadores promover capacidades tecnológicas 

apropriadas para a sua utilização. Contudo, Lewin e Ludckin (2010) ressaltam que as 

tecnologias, sem uma utilização intencional de ligação família-escola, funcionam como 

uma barreira. As necessidades das famílias são complexas e, por isso, o esforço precisa 

focar-se mais sobre o envolvimento do que propriamente nas tecnologias. Segundo 

estes autores, as tecnologias oferecem uma base para os participantes partilharem um 

ambiente de trabalho colaborativo.  

 

2. METODOLOGIA 

Considerando a importância do envolvimento familiar nos primeiros anos de 

escolaridade, como defendem autores como Epstein (1992), o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico foi o foco do presente estudo. Envolveram-se crianças do 2.º ao 4.º ano de 

escolaridade, seus respetivos pais/EE e professores de um Agrupamento de Escolas de 

Aveiro/Portugal. Numa fase inicial o estudo contou com 401 participantes, sendo 191 

alunos, 196 pais e todos os 14 professores do 1º CEB.  

As três escolas do Agrupamento inserem-se num contexto de transição entre o rural e 

o urbano, atendendo muitas famílias socioeconomicamente desfavorecidas. Dos 196 

pais/EE, cerca de 60% tem até ao 9.º ano de escolaridade e, relativamente às 

profissões que desempenham, segundo a Classificação Nacional de Profissões, 53% dos 

pais enquadram-se nos grupos de trabalhadores não qualificados, operários e pessoal 

de serviços e vendas, sendo que cerca de 10% se encontram desempregados. 

Inserido numa metodologia qualitativa do tipo Estudo de Caso (Yin, 2010), o estudo 

iniciou-se com a aplicação de um questionário aos alunos, pais e professores para 

caracterizar (i) conhecimentos de informática, acesso a recursos e atitudes de 

utilização das TIC, e (ii) hábitos de comunicação e de envolvimento familiar. Este 

questionário foi validado entre pares através de um especialista da área das TIC na 

educação e outro do envolvimento familiar. Este processo de validação permitiu 

construir um instrumento de recolha de dados específico para cada perfil de 

participante – aluno, pai/EE e professor –, adequando-se à linguagem e à realidade 

própria do perfil. Após a validação por especialistas implementou-se um estudo piloto 
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envolvendo 27 alunos, 8 pais e 2 professores de duas turmas de um Centro de Estudos 

de Aveiro, onde foi possível identificar algumas falhas e colmatá-las. 

Depois da caracterização dos participantes do estudo conceberam-se e 

implementaram-se workshops para pais/EE e um programa de formação de 

professores com o objetivo de desenvolver estratégias de envolvimento familiar 

através das TIC. A formação dos professores incidiu sobre a exploração e conceção de 

recursos didáticos multimédia utilizando ferramentas livres da Web 2.0, tais como 

Google Sites e Prezi. Com estas ferramentas procurou-se também fomentar o trabalho 

colaborativo entre os professores na conceção e exploração de recursos.  

 

3. RESULTADOS PRELIMINARES 

3.1. Questionário de caracterização 

Os dados recolhidos através do questionário permitiram caracterizar o perfil dos 

participantes quanto aos hábitos de utilização das TIC, onde 86% dos alunos afirmaram 

utilizar os computadores com a família, principalmente acompanhados da mãe, irmãos 

e/ou pai. Apenas 14% dos alunos indicaram utilizar os computadores com os 

professores, conforme se pode constatar a partir do gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Com quem os 191 alunos costumam utilizar o computador 
 

 

 

Relativamente aos hábitos de utilização dos computadores pelos alunos em casa e na 

escola, os resultados apontam para uma diferença relevante entre estes dois 
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ambientes. No gráfico 2 evidencia-se que os alunos utilizam mais o computador em 

casa do que na escola para realizar as atividades abordadas, onde as atividades lúdicas 

(jogar e desenhar) e a pesquisa na Internet ganham destaque de utilização em casa. 

 

Gráfico 2: Para que é que os 191 alunos utilizam o computador em casa e na escola 

 

 

 

Quanto aos hábitos de envolvimento familiar, ao confrontar as respostas dos pais com 

as dos alunos a propósito do que costumam conversar em casa sobre a escola, os 

resultados indicam que a apreciação entre os dois participantes são visivelmente 

diferentes. Os pais indicaram conversar mais e com maior frequência sobre as 

aprendizagens na escola (79%), sobre o comportamento na escola (76%), e sobre as 

dificuldades de aprendizagem na escola (66%). Já para os alunos, os temas 

“comportamento” (39%) e “dificuldades de aprendizagem” (30%) são os menos 

conversados em casa. Salienta-se que foi utilizada uma escala de frequência com cinco 

termos, embora o gráfico 3 destaque apenas os três mais relevantes.  
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Gráfico 3: Respostas dos alunos e pais quando questionados a propósito do que costumam 
falar em casa sobre a escola 

 

 

 

Sobre a participação dos pais na escola, os resultados dos pais e dos professores foram 

praticamente semelhantes, mas com ligeiro destaque para os pais em ambos os 

contextos. Utilizando a escala de Likert, a maioria dos pais/EE e dos professores 

concordaram ou concordaram totalmente que os pais devem acompanhar ativamente 

as aprendizagens dos filhos tanto na escola como em casa, conforme indica o gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Respostas dos pais/EE e professores sobre o seu posicionamento relativamente à 
participação dos pais na escola 
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3.2. Recursos e estratégias de envolvimento familiar 

Os recursos multimédia construídos pelos professores através das ferramentas livres 

da Web 2.0 na Oficina de formação, assim como as estratégias desenvolvidas, 

evidenciaram o envolvimento familiar através de atividades dinamizadas na escola e 

em casa. Algumas interações foram registadas nos recursos, por exemplo nos e-

portefólios construídos para trabalhar a temática da gestão dos recursos naturais, 

conforme demonstra o quadro 1.  

 

Quadro 1: Interação familiar através do recurso multimédia desenvolvido pelo professor 
 

 

Apesar dos registos evidenciarem interação, demonstra-se que os alunos e os pais/EE 

tomaram conhecimento da atividade mas não se envolveram com profundidade, 

partilhando conhecimentos e/ou trazendo novas questões para discussão. As 

interações também foram evidenciadas através dos relatos dos alunos em sala de aula, 

que traziam para a escola algumas discussões promovidas em casa através dos 

recursos disponibilizados pelo professor. Para aprofundar o desenvolvimento do 

trabalho, concebeu-se um Blog para criar um espaço apelativo à participação através 

de uma ferramenta tecnologicamente simples que permitisse a alunos, pais e 
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professores interagir através das TIC. Esta iniciativa desenvolver-se-á no ano letivo de 

2012/2013 e os resultados obtidos serão analisados e publicados futuramente. 

 

4. CONCLUSÕES 

A utilização das TIC indicou ser uma via promotora de envolvimento familiar neste 

estudo. Apesar das limitações socioeconómicas do contexto, a promoção do 

envolvimento familiar através das TIC encontrou suporte no hábito dos alunos 

utilizarem os computadores principalmente em casa, na companhia da família. Além 

disso, verificou-se nos recursos e nos relatos dos alunos realizados em sala de aula a 

participação dos pais/EE nas atividades promovidas. 

A utilização de ferramentas livres da Web 2.0 na construção de recursos multimédia 

também evidenciou ser uma mais-valia no envolvimento familiar. Salienta-se que os 

professores, ao publicar as atividades online e permitir a interação entre pais/EE, 

alunos e professores, fizeram com que os participantes dessem mais significado às 

aprendizagens, conforme referem Crook et al. (2010). Para além disso, a facilidade de 

utilização das ferramentas da Web 2.0 permitiram que os participantes com poucas 

competências em TIC ultrapassassem as barreiras que Lewin e Ludckin (2010) 

alertaram existir quando a proposta é promover o envolvimento familiar através das 

TIC. Contudo, alerta-se que é necessário encorajar a discussão online sobre os temas 

abordados nos recursos para aproximar a relação família-escola. 

Relativamente aos participantes, o estudo sugere que a formação não deve incidir 

somente nos professores, mas também nos pais/EE e, acima de tudo, nos próprios 

alunos. Os resultados preliminares vão ao encontro do que refere Papert (1997) e 

reforçam a importância do papel desempenhado pelas crianças na comunicação digital 

casa-escola. Contudo, é preciso que os professores e os pais/EE valorizem e motivem 

os alunos a desempenhar este papel, conforme indica Grant (2011). 

Com resultados futuros espera-se contribuir para a compreensão da utilização das TIC, 

no sentido de saber se está a ser democrática na promoção do envolvimento familiar, 

ou se está a agravar as diferenças existentes entre o sucesso académico das crianças 

de famílias de contexto socioeconómico mais ou menos desfavorecido.  
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Resumo 

 
Este artigo descreve as atividades de ensino desenvolvidas com os alunos do Curso Técnico de 
Nível Médio Integrado em Manutenção e Suporte em Informática do Instituto Federal de Mato 
Grosso do Sul (Brasil), baseado no trabalho interdisciplinar realizado com auxílio do 
microcontrolador Arduíno. A partir da busca pela superação da dualidade entre ensino 
propedêutico e ensino técnico, que se constitui em um dos pressupostos do ensino médio 
integrado, a experiência relata a tentativa de propiciar aos estudantes uma visão diferente dos 
conteúdos estudados, a partir de sua aplicação prática. Como a interdisciplinaridade 
apresenta-se simultaneamente como uma possibilidade e um mito, o trabalho buscou trazer 
resultados concretos a partir da experiência com as turmas do curso no ano de 2011 e 2012. 

 

Palavras chave: Interdisciplinaridade, Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos. 

 
Abstract 

 
This paper describes the teaching activities developed with students of Curso Técnico de Nível 
Médio Integrado em Manutenção e Suporte em Informática of Instituto Federal de Mato 
Grosso do Sul (Brazil), based on an interdisciplinary work realized with the Arduino 
microcontroller. By the search of the overcoming of duality between propaedeutic and 
technical education, that are built upon one of the presuppositions of the integrated school, 
this experience reports the attempting to provide to the students a different point of view of 
the contents studied, from its practical application. As the interdisciplinarity simultaneously 
present itself as a possibility and a mith, this work searched bring concrete results from the 
experience with the classes of the course in 2011 and 2012. 

 

Keywords: Interdisciplinary, Professional Education, Youth and Adults Education. 

 

1. INTRODUÇÃO 
A internacionalização da economia, a expansão dos sistemas de comunicação e os avanços da 

microeletrônica e da Ciência, refletem o cenário atual do mundo, que apesar de todos estes avanços 

trazem heranças de séculos passados. Na educação, especialmente, um dos reflexos destas heranças é o 
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modelo educacional proposto na maioria das escolas brasileiras, estruturado em uma matriz curricular 

compartimentada, organizada por disciplinas desconexas, denotando uma fragmentação do 

conhecimento proposto com a revolução industrial na Europa no século XVIII, a partir da necessidade de 

especialização da mão de obra. 

Neste cenário, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) 

iniciou suas atividades no ano de 2010, na cidade de Nova Andradina (Mato Grosso do Sul, Brasil), 

oferecendo o curso Técnico de Nível Médio Integrado em Manutenção e Suporte em Informática na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). O objetivo é dar respostas rápidas que possam 

concorrer para o desenvolvimento local e regional, não apenas como instrumentalizadora de pessoas 

para o trabalho, mas como modalidade de educação potencializadora do indivíduo. 

Os alunos do curso PROEJA do IFMS, além de enfrentarem as dificuldades naturais das disciplinas 

técnicas do curso, por questões de abstração, também se deparam com tecnologias que muitas vezes não 

estão presentes em seu dia a dia. Eis então o desafio dos professores: criar condições para que os 

conteúdos fiquem mais próximos à realidade dos alunos. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho descreve as atividades de ensino desenvolvidas com os 

alunos do referido curso técnico, baseado no trabalho interdisciplinar realizado com auxílio do 

microcontrolador Arduíno. A partir da busca pela superação da dualidade entre ensino propedêutico e 

ensino técnico, que se constitui em um dos pressupostos do ensino médio integrado, a experiência relata 

a tentativa de propiciar aos estudantes uma visão diferente dos conteúdos estudados, a partir de sua 

aplicação prática. 

 

2. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E INTERDISCIPLINARIDADE 
O Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004 do Governo Federal Brasileiro, estabelece as diretrizes e 

bases da educação profissional e, segundo Frigotto et al. (2005), propõe a possibilidade de uma formação 

geral integrada à educação profissional. Para contemplar esta proposta foi elaborado um Documento 

Base contendo princípios e concepções que embasam e orientam as escolas, buscando a “integração 

teoria-prática, entre o saber e o saber-fazer.” (Brasil, 2007, p. 41). 

O Governo Federal Brasileiro instituiu o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, em 24 de junho de 2005 (Decreto nº 

5.478, substituído pelo Decreto nº 5.840/2006), com o objetivo de ofertar, de forma pública e gratuita, o 

acesso ao ensino médio e a formação para o mundo do trabalho, para jovens e adultos com trajetórias 

escolares descontinuadas. 

Silva (2010, p. 33) indica que “a educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil não tem recebido a devida 

atenção” e que “o número de jovens e adultos com pouca escolaridade aumentam a cada ano”. Também 

se destaca o fato de que a EJA no Brasil tenha se mostrado ineficiente em promover um ensino 

significativo, o que “culmina em repetências e evasão, pois, além do conhecimento ser apenas 
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transmitido, isso ainda ocorre de forma totalmente fragmentada e sem nenhum respeito à cultura do 

estudante”, aponta (Silva, 2010, p. 35). 

As propostas de cursos médios integrados, como aponta Ciavatta (2005, p. 85), devem superar “o ser 

humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de 

pensar, dirigir ou planejar”. Assim um dos objetivos do trabalho interdisciplinar é a integração dos 

conteúdos e a passagem de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do ser humano. 

Desta forma é necessário que os educadores criem condições que possibilitem melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem para esta modalidade de ensino, criando novas perspectivas para estes jovens e 

adultos.  

Na tentativa de definir o conceito de interdisciplinaridade, a partir do fato de não existir um consenso, 

Pombo (1994, p. 13) contribui para o estabelecimento de um acordo terminológico e conceitual, 

definindo interdisciplinaridade como “qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas com 

vista à compreensão de um objeto a partir da confluência de pontos de vista diferentes e tendo como 

objetivo final a elaboração de uma síntese relativamente ao objeto comum”. Assim, a 

interdisciplinaridade implica em uma reorganização do processo de ensino/aprendizagem e supõe um 

trabalho continuado de cooperação dos professores envolvidos. 

Pombo (1994) também defende que a interdisciplinaridade não é uma nova proposta pedagógica de 

ensino, já que tais propostas chegam aos professores de maneira restrita, onde se espera que o professor 

limite-se a aplicá-la, utilizando os procedimentos recomendados de forma automática. O trabalho 

interdisciplinar não garante um saber unificado, mas permite uma reflexão crítica sobre o trabalho 

educacional visando ultrapassar a visão fragmentada e descontextualizada do ensino. 

Esta realidade, alinhada às responsabilidades da Educação Profissional de potencializar no indivíduo a 

capacidade de gerar conhecimentos a partir de uma prática interativa e uma postura crítica diante da 

realidade, fez com que novas ações fossem preparadas para melhorar a capacidade de abstração de 

conceitos fundamentais da área de Informática pelos estudantes, motivada pela experiência vivenciada 

por docentes do IFMS no II Encontro Despertando Talentos em Computação (DESTACOM). O DESTACOM 

é promovido pela FACOM (Faculdade de Computação) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS), e possui o objetivo de identificar, em todo o estado do Mato Grosso do Sul, estudantes com 

especial interesse e talento em Computação e áreas correlatas e motivá-los a seguirem nessa área por 

meio de atividades didáticas. 

 

3. EXPERIÊNCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
Considerando a fragmentação nas diversas áreas do conhecimento, conforme relata Magalhães (2004) 

e o curso buscar a formação integral do aluno, este trabalho iniciou-se com duas disciplinas de formação 

técnica, que apesar de serem da mesma área de conhecimento eram abordadas com restrições. A ideia 

foi integrar os conceitos de maneira a criar conhecimento unificado a partir da realidade dos alunos. 
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As atividades desenvolvidas durante o DESTACOM estimularam o uso da plataforma Arduíno, em 

atividades que transcendam a barreira computacional, agregando valor a outras áreas de conhecimento. 

O projeto Arduíno, fundado por Massimo Banzi e David Cuartielle, surgiu em 2005 na cidade de Ivrea na 

Itália, com o objetivo de criar ferramentas acessíveis, de baixo custo, flexíveis e fáceis de usar, 

especialmente para projetos escolares. A plataforma Arduíno é um kit de desenvolvimento open-source 

que consiste em uma placa de circuito impresso dotada de vários recursos de interfaces (conectores de 

entrada e saída), que possibilitam "sentir" o ambiente através de sensores e também afetá-lo com o uso 

de atuadores, como motores entre outros. Desta forma, os professores estruturaram atividades que 

integravam os conteúdos das disciplinas de Sistemas Digitais (SD) e Eletrônica Digital (ED), a partir do uso 

da plataforma. A proposta foi exercer a interdisciplinaridade, como um meio de renovação, 

reestruturação e resignificação do trabalho pedagógico através da integração das diversas possibilidades 

representadas pelas disciplinas. 

 

4. PARTICIPANTES 

A primeira ação foi realizada durante ano de 2011 com os alunos das turmas do 4º e 5º semestre do 

curso Técnico de Nível Médio Integrado em Manutenção e Suporte em Informática na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), na disciplina de ED. O trabalho foi estendido para os estudantes 

da mesma disciplina no 1º semestre de 2012 (2012). Outra ação, iniciada em 2012, foi a inclusão de 

projetos que fazem uso da plataforma Arduíno nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), que os 

discentes devem desenvolver na disciplina de Projeto Integrador (PI), a partir do 5º semestre do curso. Os 

professores envolvidos no trabalho lecionam no curso as disciplinas ED, SD e PI.  

O projeto do curso indica que “o currículo globalizado e interdisciplinar converte-se em uma categoria 

capaz de agrupar uma ampla variedade de práticas educacionais desenvolvidas nas salas de aula, nos 

laboratórios e nas unidades educativas de produção” (Mateus et al., 2010, p. 6). A partir disto a proposta 

foi relacionar, através do uso do Arduíno, o mundo computacional com situações que envolvam aspectos 

da vida das pessoas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, em diferentes experiências no 

ambiente escolar. 

 

5. METODOLOGIA 

As turmas de 2011 não fizeram uso direto do kit Arduíno, sendo as ações executadas a partir do uso de 

simuladores, onde os estudantes simulavam e visualizavam seus projetos. Sem o contato com o kit, o 

ponto forte do trabalho foi a possibilidade de levar os estudantes a abstraírem o uso dos recursos 

computacionais em situações antes não tangíveis para eles. O trabalho ficou restrito a interpretar a 

função dos componentes, sem a possibilidade de implementá-los e visualizá-los concretamente. 
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Zuenzer (2010, p. 505) defende que o “homem só conhece a partir da atividade; o ser humano só 

conhece porque atua, e esta atuação articula as duas dimensões constituintes do trabalho humano: 

teoria e prática”. Esta foi a concepção epistemológica que norteou as atividades desenvolvidas. 

No ano de 2012, o IFMS recebeu a doação de três kits Arduíno da FACOM/UFMS e os incorporou às 

atividades. Comparando o desenvolvimento da atividade na turma de 2011 (que não fez uso do kit 

Arduíno) e na turma de 2012 (que fez uso do Arduíno) ficou evidente como a concretização das 

atividades, a partir do uso dos kits, contribuíram para o aprendizado dos alunos. Esta turma avançou em 

pontos não atingidos na 1ª turma, sendo que além da montagem física do protótipo, era possível sua 

programação e testes, através do uso direto do kit. 

Coll et al. (2010) defendem que o potencial mediador das TIC somente se atualiza, somente se torna 

efetivo, quando essas tecnologias são utilizadas por alunos e professores para planejar, regular e orientar 

as atividades próprias e alheias, introduzindo modificações importantes nos processos intra e 

interpsicológicos envolvidos no ensino e na aprendizagem. 

Os TCCs possibilitam a aproximação do professor à realidade do aluno, através das atividades de 

orientação, possibilitando que se inicie uma cultura escolar baseada na interdisciplinaridade. Fazenda 

(1994, p. 23) indica que a interdisciplinaridade “possibilita eliminar a distância existente entre a formação 

escolar e atividade profissional”.  

Dessa forma, quatro alunos iniciaram seus TCCs com trabalhos que usam a plataforma Arduíno. Os 

trabalhos, orientados por professores de Informática, visam integrar a Biologia, a Física e a própria 

Informática. Um dos trabalhos, coorientado pelo professor de Biologia, busca capturar imagens de 

animais em uma mata, em que o Arduíno será configurado com sensores que detectam movimentos, 

para capturar e registrar imagens de animais que se movimentem no espaço monitorado pela armadilha. 

Para tal situação é fundamental o conhecimento das possíveis espécies e seus hábitos, para que a 

armadilha seja preparada e instalada. Outro trabalho, coorientado pelo professor de Física, testará 

diferentes sensores do Arduíno para monitoramento de ambientes (sensores de presença, temperatura, 

umidade) que podem ser utilizados por exemplo, para a montagem de uma estação meteorológica. O 

objetivo do trabalho é identificar a precisão dos dados coletados pelos sensores e calibrá-los para uso em 

futuros projetos. 

 

6. RESULTADOS 

As análises foram feitas a partir da observação das atividades em sala de aula e em conversas com os 

alunos durantes as aulas. 

Com estas experiências ficou visível a possibilidade de agregar outras disciplinas e/ou áreas de 

conhecimento neste processo. Para Coll et al. (2010) os usos que os alunos efetivamente façam das 

tecnologias dependerão, em grande medida, da natureza e das características do equipamento e dos 

recursos tecnológicos que forem postos à sua disposição.  
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Na aulas de ED na turma de 2012, os estudantes relatavam que estavam conseguindo visualizar 

situações em que os conceitos apresentados na disciplina de Lógica de Programação (LP) eram aplicados, 

já que durante a resolução de alguns problemas propostos em ED era necessário que se apresentasse a 

lógica para o circuito funcionar. Segundo relato de um estudante, as aulas estavam auxiliando a 

interpretação e resolução dos problemas apresentados em LP, graças a concretização dos conceitos: 

“agora consigo entender onde vou colocar aquele tal de SE” (Sic), disse um aluno se referindo ao uso da 

função condicional “IF” trabalhada na disciplina de LP. 

Outra situação aconteceu em uma prática em que se utilizava um sensor de distância, onde o 

estudante deveria identificar qual o valor lido pelo sensor em determinada distância e transformá-lo em 

centímetros (cm), haja visto que o sensor possui um unidade de medida própria. Um dos discentes disse 

durante a atividade: “professor, é só fazer a continha que cruza os números” (Sic). Utilizando da regra de 

3 simples, conceito básico matemático, foi possível orientar a turma na resolução do problema. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As experiências descritas neste trabalho permite-nos algumas reflexões sobre o processo vivenciado. 

Mesmo com uma proposta de trabalho inicial é necessário o diálogo com áreas de conhecimento não 

previstas inicialmente, na tentativa de superar traços de fragmentação. 

Para Tavares (1999, p. 30), “o caminho interdisciplinar é amplo no seu contexto e nos revela um 

quadro que precisa ser redefinido e ampliado. Tal constatação induz-nos a refletir sobre a necessidade de 

professores e alunos trabalharem unidos, se conhecerem e se entrosarem para juntos, vivenciarem uma 

ação educativa mais produtiva. O papel do professor é fundamental no avanço construtivo do aluno”. 

Zuenzer (2010, p. 505) complementa ao afirmar que os professores “podem ser considerados 

competentes quando conseguem, ao mesmo tempo, intervir no processo de transformação das 

consciências e da realidade articulando, no trabalho, as dimensões intelectual e prática da atividade 

humana”. 

Em meio às inúmeras possibilidades de interdisciplinaridade, as disciplinas técnicas dos cursos de 

Ensino Médio Integrado não devem se restringir aos aspectos técnicos do curso, mas possibilitar a 

formação integral do sujeito. Que este relato provoque novos trabalhos, especialmente para a educação 

profissionalizante, com vistas ao aperfeiçoamento das práticas interdisciplinares. 

Como a formação dos professores envolvidos no trabalho é na área de computação, o trabalho serviu 

como uma vivência prática, a fim de buscar novas possibilidades de ensino. Assim ressalta-se a 

importância destas iniciativas não ficarem limitadas aos cursos de licenciatura. 

Com a possibilidade de uso do kit Arduíno em sala de aula, os resultados superaram as expectativas 

iniciais, atingindo áreas não previstas inicialmente. Fica evidente que não foi o simples uso da plataforma 

Arduíno que trouxe benefícios, mas o uso feito a partir das condições criadas, surgindo assim inúmeras 

oportunidades. As atividades práticas com o Arduíno serviram como um desafio para os estudantes 
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aprenderem algo novo, motivando-os a entender através de aplicações práticas a maneira como os 

conteúdos e as disciplinas estão inter-relacionadas. 
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Resumo 

 
O artigo apresenta uma etapa de um estudo, que se suporta num processo cíclico e interativo 
entre o desenvolvimento de um Protótipo Multimédia e investigação, no qual tivemos a 
pretensão de desenhar, desenvolver e implementar um Protótipo Multimédia e avaliar do 
ponto de vista da motivação dos alunos para a leitura e na aquisição de competências de 
compreensão de diversos tipos de texto. Deste modo, desenvolvemos o Protótipo Multimédia 
“Alfa e Beta” para ser aplicado em contexto educativo, com o computador Magalhães, em 
turmas do 4.º ano de escolaridade. Desenhado o protótipo, realizamos uma avaliação da 
usabilidade à versão alfa, com peritos no interface e no design, e à versão beta, com 
utilizadores semelhantes ao público-alvo. Neste artigo descrevemos o protótipo, os testes de 
avaliação da usabilidade e as alterações efetuadas.  
 
Palavras-chave: Avaliação da Usabilidade, Avaliação Heurística, Teste de Validação, Protótipo 
Multimédia, Novas Tecnologias 

 
Abstract 

 
The article presents a step in a study that supports a cyclical and interactive process between 
the design of a multimedia prototype and research. We had the intention to design and 
evaluate a prototype from the point of view of student motivation for reading and 
comprehension skills of various text types. In this way, we have developed the prototype "Alfa 
e Beta" to be applied in the educational context, with the Magalhães computer, in 4th grade 
classes. Designed the prototype, we held a usability evaluation version alpha with experts in 
design. Designed the prototype, we held a usability evaluation version alpha with experts in 
design, and the beta version, with users similar to the target audience. In this article we 
describe the prototype, the usability evaluation tests and the changes made. 
  
Keywords: Usability Evaluation, Heuristic Evaluation, Validation Test, Prototype Multimedia, 
New Technologies 

 

1. INTRODUÇÃO 
Usabilidade é habitual como sinónimo de “funcionalidade do sistema para o utilizador“ 

(Lencastre & Chaves, 2007, p. 1035). Diferentes autores estipularam mais ou menos 

parâmetros de usabilidade para avaliar produtos educativos multimédia. Shackell 

(1990), considera quatro parâmetros de usabilidade: eficiência, aprendizagem, 

mailto:macbento@hotmail.com
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flexibilidade e a atitude do utilizador. Por outro lado, Preece (1993), considera que a 

usabilidade de um determinado sistema se explica através de seis critérios: a facilidade 

com que se aprende a usar, a facilidade de lembrar como usar, a eficiência de uso, a 

eficácia de uso, a segurança do seu uso e a utilidade ser boa. 

Verificamos que Nielsen (1993) enumera cinco normas: fácil de aprender, eficiente 

para usar, fácil de lembrar, fácil de recuperar de situações de erro e agradável de usar. 

Porém, Hix e Hartson (1993) apenas sugerem a utilização de três princípios de 

usabilidade, compostos pela eficiência de interface, eficácia de interface e reação do 

utilizador. 

Smith e Mayes (1996) circunscrevem a usabilidade à facilidade de aprendizagem, à 

facilidade de utilização e à satisfação que o utilizador obtém através do uso de um 

sistema. 

Refere Marcus (1999), que a usabilidade pode ser definida em termos de quão fácil ou 

eficiente um produto é para um utilizador o reconhecer, aprender a usá-lo, lembrar-se 

como se usa, usá-lo e… gozar com isso. 

A International Standards Organization (ISO), refere que a usabilidade é a medida 

através da qual um produto pode ser usado por utilizadores específicos para alcançar 

os objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação num contexto específico 

de uso. 

Assim, apresentamos de forma sucinta, as conceções de parâmetros de usabilidade de 

alguns autores que trabalham esta questão (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Parâmetros de usabilidade 
 

Autores Parâmetros de usabilidade 

Shackell, 1990 
Aprendizagem 
Flexibilidade 

Eficiência    
Atitude do 
utilizador 

Nielsen, 1993 Fácil de aprender 
Eficiente para 
usar 

 
Fácil de 
lembrar 

Fácil de 
recuperar de 
situações de erro 

Agradável de 
usar 

Hix & Hartson, 
1993 

 
Eficiência da 
interface 

Eficácia da 
interface 

  
Reação do 
utilizador 

Smith & 
Mayes, 1996 

Facilidade de 
aprendizagem 

 
Facilidade de 
utilização 

  
Satisfação no 
uso  

Preece, 1993 
Fácil de aprender a 
usar 

Eficiente para 
usar 

Eficaz para usar 
Fácil de 
lembrar como 
usar 

Seguro de usar 
Ter boa 
utilidade 
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Marcus, 1999 
Fácil de reconhecer 
Fácil de aprender 

  
Fácil de 
lembrar 

Fácil de usar Gozar 

ISO 9241-11  Eficiente Eficaz   Satisfação 

 

O presente artigo, apresenta os resultados da avaliação heurística com peritos em 

usabilidade, e da avaliação com utilizadores semelhantes ao público-alvo do protótipo 

multimédia (PM) educativo “Alfa e Beta”. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 
Após verificarmos a existência de resultados negativos respeitantes à compreensão da 

leitura, bem como a existência de menos leitores em idade escolar (GAVE, 2010), e 

sensibilizados para este problema, desenhamos e desenvolvemos, no âmbito de um 

estudo de Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), um PM com 

o intuito de servir de estimulo motivacional para a leitura dos alunos do 1.º Ciclo, 

desenvolvendo, igualmente, as competências intrínsecas a esse tema. 

O estudo em curso segue uma metodologia de development research (van den Akker & 

Plomp, 1993; Richey, 1994; van den Akker, 1999; Coutinho & Chaves, 2001; Richey, 

Klein & Nelson, 2004; Lencastre, 2012), que permite fazer uma simbiose entre os 

referenciais teóricos e os contributos práticos (melhoria da intervenção e do desenho 

de uma solução situada) e científicos (conhecimento mais generalizável), sempre com 

o intuito de encontrar soluções para os problemas educativos que surgem. É uma 

abordagem metodológica muito usada no desenho e desenvolvimento de protótipos, 

porque “por um lado, valoriza o esforço do designer no desenvolvimento do objeto e, 

por outro lado, considera a complexidade do contexto, ao contrário de algumas 

abordagens tradicionais de investigação que veem apenas as respostas finais, muitas 

vezes demasiado superficiais e tardias para serem úteis” (Lencastre, 2012, p. 52).  

Das diferentes dificuldades educativas que se colocam aos professores, verificamos 

que uma delas é o ambiente de aprendizagem e a motivação dos alunos para a leitura 

(Monteiro & Mata, 2001; Alarcão, 2005; Santos, 2007; Sim-Sim, 2007), o que nos 

levanta o seguinte problema de partida: Será que a utilização de um protótipo 

multimédia motiva os alunos e ajuda na compreensão da leitura? 
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Suportado por um quadro teórico e prático, desenhamos e desenvolvemos um PM 

educativo para dar resposta a este problema. 

Neste artigo abordaremos a avaliação da usabilidade, um dos vários objetivos do 

estudo. 

 

3. ANÁLISE PRELIMINAR 
A primeira etapa do estudo teve início com a recolha de dados de caraterização do 

publico-alvo, os alunos de quatro turmas de um Agrupamento de Escolas, dos seus 

encarregados de educação e professores. 

Iniciamos com os inquéritos por questionário aos encarregados de educação sobre os 

seus hábitos de leitura, que nos permitiram caracterizá-los quanto ao nível 

socioeconómico, ao nível de literacia e à importância que atribuem à leitura e aos 

livros. Assim, evidenciamos alguns dados relevantes para o estudo, tais como, apenas 

26% dos encarregados de educação lê com regularidade, mas também que 6% admite 

nunca ter lido um livro ou um jornal. Além disso, 90% dos encarregados de educação 

nunca foi a uma biblioteca com os seus educandos. Apenas 85% compra livros para os 

seus educandos e destes só 10% tem como critério o assunto ou o autor. Outro dado 

relevante tem que ver com a atribuição de responsabilidades de hábitos de leitura aos 

educandos, pois 65% dos encarregados de educação delegam na escola e nos 

professores essa responsabilidade. Em suma, os dados aqui resumidos tornam 

esclarecedora a fraca importância que os encarregados de educação atribuem aos 

hábitos de leitura, bem como ao seu papel como promotores. 

Os dados recolhidos através de inquérito por questionário aos alunos permitiram 

caracteriza-los quanto aos seus hábitos e motivações para a leitura, mas também o seu 

relacionamento com as TIC, perceber o seu grau de literacia informática e averiguar a 

sua opinião sobre a importância das aplicações multimédia como recursos de 

aprendizagem. 

Além de verificarmos dados condizentes com os recolhidos com os encarregados de 

educação, relativos aos hábitos de leitura e à pouca motivação para a leitura, 

verificamos também que, em relação à sua experiência com as TIC, 90% dos alunos 

tem computador em casa e usa-o para navegar na Internet e jogar. Notamos também 
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que os alunos não utilizam o computador nas escolas, apesar de possuírem o 

computador Magalhães. Assim, apenas 8% adquiriu competências TIC na escola, mas 

93% conhece as funcionalidades básicas do computador Magalhães, o que nos permite 

realizar a intervenção com o PM. Os dados revelam competências mínimas em TIC por 

parte destes alunos, mas a ausência de utilização das mesmas no processo de 

aprendizagem escolar. 

Também nesta etapa, a execução do pré-teste a quatro turmas de 4.º ano foi 

fundamental para adequar o PM ao público-alvo da amostra, percebendo quais as suas 

limitações.  

Assim, verificamos que o Agrupamento de intervenção está inserido numa zona 

socioeconómica desfavorecida, já que do total dos 72 alunos desta população, 38 

alunos beneficiam do apoio dos serviços de ação social escolar (52,8%), seja, mais de 

metade da população. Outra conclusão a retirar da análise preliminar é o facto das 

turmas experimentais serem aquelas que possuem mais alunos nas condições acima 

referidas. Ao compararmos estes dados socioeconómicos com a tendência de 

resultados pouco satisfatórios na área de Língua Portuguesa, fornecida pelo 

Agrupamento, inferimos que as duas turmas se destacam, negativamente, nas duas 

análises. 

Quando analisamos os resultados do pré-teste, torna-se fácil perceber que existem 

grandes dificuldades de aprendizagem nos alunos do 4.º ano. Verificamos que dos 72 

alunos que realizaram a prova, 46 tiveram uma menção negativa (Não Satisfaz - 64%), 

enquanto que 26 alunos obtiveram uma menção positiva (19 alunos com Satisfaz - 

26% e 7 alunos com Satisfaz Bastante - 10%). Verificamos, ainda, que não houve 

alunos com resultados de menção Muito Fraco, mas também não surgiram resultados 

de menção de Excelente. Considerando os 64% de resultados negativos, apuramos 

problemas de aprendizagem na área da Língua Portuguesa – Interpretação Textual.  

Analisando as entrevistas que fizemos aos docentes destes alunos, apuramos que 

atribuem ao meio social e cultural de proveniência dos alunos (socioeconómico baixo) 

as dificuldades de aprendizagem. Apontam também a falta de motivação dos alunos 

para o ato de ler e a pouca estimulação dada pelos encarregados de educação.  
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Relativamente à questão do uso do computador e de produtos multimédia em 

contexto educativo, os 4 docentes afirmaram que não utilizam produtos multimédia e 

nem usam o computador com regularidade. Quando o fazem, usam-no para a audição 

de músicas ou para a projeção de filmes infantis. 

Por último, a questão relativa às suas opiniões de como motivar os alunos para a 

leitura, estes docentes sugeriram a entrega de livros aos alunos e encarregados de 

educação, numa perspetiva de biblioteca de turma, com a requisição de livros para 

levarem para casa. Outro fator apontado para motivar os alunos para a leitura foi o 

uso de materiais pedagógicos apelativos, como produtos multimédia ou cartazes. 

Referiram ainda, que tentar com que a leitura fosse um prazer, criando espaços 

denominados de “cantos de leitura” dentro da sala de aula, pudessem ser uma solução 

para motivar os alunos, mas acreditam que a ida de escritores à escola ler histórias 

também poderia motivar os alunos para a leitura das mesmas. 

Concluímos esta análise com a recomendação de implementação do PM numa escola 

que apresentou resultados negativos e noutra com resultados positivos (pré-teste de 

conhecimentos) tornando-se turmas de controlo uma escola com resultados negativos 

e outra com resultados positivos. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROTÓTIPO MULTIMÉDIA “ALFA E BETA” 
O protótipo “Alfa e Beta” é uma aplicação multimédia desenhada para ser usada para 

a motivação e compreensão da leitura. Está construída usando três tipos de texto 

(narrativo, poético e instrucional). 

Após uma primeira cena com uma escola na qual se seleciona o “tipo de texto”, os 

alunos têm a possibilidade de escolher uma personagem e escrever o seu nome, 

podendo, deste modo, personalizar o PM no seu computador. 

Seguidamente, surge uma cena que apresenta o painel de atividades e conteúdos do 

PM. As atividades encontram-se divididas em três categorias essenciais: “jogos”, “sabe 

mais” e “ler” (tipos de texto).  

Nas categorias “sabe mais” são apresentados, através de vídeos, áudio, imagens e 

texto, os conteúdos a abordar sobre cada um dos três tipos de texto. 
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Nas categorias “ler” surgem os textos integrais que os alunos devem ler e responder às 

questões de interpretação dos mesmos. Os alunos podem descarregar um ficheiro com 

o texto e as perguntas para responder no seu próprio computador e voltar a submeter 

para correção do professor.  

Nas categorias “jogo da sabedoria”, “jogo da sorte” e “jogo final” na designada “sala 

de jogos”, estão presentes jogos sobre o conteúdo que estiveram a trabalhar. Os jogos 

são do tipo resposta múltipla com pontuação, que serve de avaliação, bem como de 

“arrastar e largar” objetos, por exemplo palavras que servem para construir um poema 

com determinadas rimas. Para cada conteúdo existe um tipo de jogo diferente, 

considerando os objetivos, que são sempre apresentados ao aluno, e a motivação para 

esse mesmo conteúdo. 

De referir, que o PM tem uma ligação ao blogue da aplicação (http://clube-dos-

amigos-alfa-e-beta.blogspot.pt/) para que os alunos possam interagir online extra aula 

nas aventuras dos personagens “Alfa e Beta”,  

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 
Procedeu-se a um levantamento do “estado da arte” sobre este tipo de produtos 

multimédia e à construção da primeira versão do PM, a versão simples para teste 

(Alpha), atribuindo-lhe o nome de “Alfa e Beta”. 

Nesta versão, todo o desenho e as diferentes interações multimédia do PM foram 

construídas de raiz, utilizando o programa Adobe Flash CS5. Porém, o desenho do PM 

teve a participação e interação de alunos com características semelhantes ao público-

alvo da investigação. Os alunos tiveram o papel decisivo na escolha e seleção do nome 

da aplicação, das personagens, dos cenários, cores e ícones aplicados. 

Relativamente aos conteúdos, estes foram desenvolvidos para a versão Alpha tendo 

em conta o público-alvo do estudo e de acordo com as linhas orientadoras do Currículo 

Nacional da Educação Básica. Foram validados por professores da área disciplinar de 

Língua Portuguesa, nas vertentes pedagógica e científica. 

Nesta etapa do nosso estudo, fizemos uma revisão de literatura sobre os métodos 

existentes e as técnicas de recolha de dados para avaliar a usabilidade de produtos 

multimédia. Estudados vários autores, já referenciados na introdução, optámos por 
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seguir os critérios preconizados por Smith e Mayes (1996), que definem a usabilidade 

de um PM como sendo: (i) fácil de aprender, (ii) fácil de utilizar e que dê (iii) 

satisfação ao utilizador. Ao analisarmos estes três parâmetros, verificamos que para o 

PM ser (i) fácil de aprender, o utilizador deve compreender a interface, a sua 

arquitetura, o modo de navegação e o que pode fazer na aplicação, contribuindo para 

isso as ajudas disponibilizadas no PM. Relativamente ao facto do PM ser (ii) fácil de 

utilizar, o sujeito deve conseguir orientar-se no PM e navegar sem dificuldade. No que 

concerne ao terceiro parâmetro, (iii) satisfação do utilizador, este deve sentir-se 

confortável relativamente à interface, ao conteúdo, à arquitetura, ao processo de 

interação, de navegação e às ajudas disponíveis. 

 

5.1 Avaliação heurística 
O primeiro teste de usabilidade ao PM foi uma “avaliação heurística” feita por um 

perito sem feedback dos utilizadores. Refere-nos Nielsen (2005) que a avaliação 

heurística é um método rápido, barato e de fácil avaliação, no qual um perito procura 

problemas de usabilidade numa interface através da análise e interpretação de um 

conjunto de normas (heurísticas).  

Assim, esta avaliação teve o intuito de detetar erros técnicos para poderem ser 

corrigidos numa fase muito inicial do PM.  

 

5.1.1 Métodos e Técnicas 
Utilizamos como método de recolha de dados a avaliação heurística, enquanto como 

técnicas foram utilizadas o questionário autoadministrado e a navegação. Construímos 

um questionários com 37 itens distribuídos pelas 10 heurísticas de Nielsen (2005). O 

questionário foi validado por uma docente do Mestrado em TIC, especialista em 

Comunicação Multimédia, tendo sido efetuadas as correções necessárias.  

Concluída a construção do questionário, bem como a validação científica do seu 

conteúdo, o PM “Alfa e Beta” foi sujeito à avaliação heurística dos peritos. 
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5.1.2 O perfil da amostra 
A avaliação heurística foi realizada por dois peritos em multimédia, um em design de 

usabilidade com 5 anos de experiência e outro no ramo educacional, pós-graduado em 

TIC com 14 anos como docente e formador. 

 

5.1.3 Descrição do teste 
Cada perito navegou livremente pelo PM e, simultaneamente, respondeu ao 

questionário, através de 37 itens distribuídos pelas 10 heurísticas de Nielsen (2005). 

Ambos os testes demoraram cerca de trinta minutos cada. Para além da recolha de um 

número significativo de dados, estas técnicas permitem o registo de opiniões dos 

peritos, podendo também ser sugeridas soluções para a sua resolução.  

 

5.1.4 Análise dos dados 
Verificamos, deste modo, o resultado do teste de usabilidade realizado pelos peritos:  

 

5.1.4.1 Heurísticas de usabilidade 

 Visibilidade do estado do sistema 

Relativamente à primeira heurística, das seis questões colocadas, três obtiveram a 

cotação máxima dada pelos peritos: se o utilizador se situa no PM; se a terminologia é 

consistente e se existem sempre opções de ajuda. Nas restantes três questões 

apresentaram as seguintes apreciações: 

 

 
Itens a avaliar 

 

 
Sim 

 
Não 

 
Comentários 

O design é consistente em 
todo o PM? 

X  Deverão ser totalmente eliminadas, ou 
então esbatidas, as imagens que surgem 
do lado esquerdo dos ecrãs, pois 
prestam-se a equívocos, uma vez que 
não têm qualquer função que não seja o 
aspeto gráfico (Imagem 1). 

Os ícones da navegação 
surgem no mesmo sítio em 
cada ecrã de apresentação? 

X  Em alternativa ao referido, deverá ser 
substituído o ponteiro do rato, 
aparecendo a mão típica da 
hiperligação, apenas quando necessária. 
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Há feedback quando se passa 
o cursor sobre as opções 
selecionáveis? 

X  Nos nomes das atividades, o cursor do 
rato está a aparecer quando clicado, tal 
situação deverá ser corrigida (Imagem 2 
e 3). Acontece o mesmo no ecrã de 
créditos. 

 

Apesar dos peritos sugerirem a eliminação das imagens do lado esquerdo dos ecrãs, 

optamos por não o fazer nesta fase, porque são as imagens que fazem a ligação 

motivacional ao público-alvo, por representarem objetos típicos com os quais se 

podem identificar (Imagem 1).  

 

Imagem 1. Menu principal do PM “Alfa e Beta” 

 

Relativamente à sugestão de substituição do ponteiro do rato, esta foi prontamente 

realizada, com a mudança para a mão típica e universal da hiperligação ( ), apenas 

quando existem objetos clicáveis, melhorando, deste modo, o feedback ao utilizador. 

O facto do cursor se encontrar visível quando clicamos no nome das atividades 
(Imagem 2) e nos créditos, foi também resolvido. Deixou de aparecer o cursor e faz a 
hiperligação natural (Imagem 3). 
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Imagem 2. Seleção de conteúdos - versão Alpha      Imagem 3. Seleção de conteúdos - versão 
Beta 

 

    

 Equivalência entre o sistema e o mundo real 

Na segunda heurística, composta por quatro perguntas, os peritos não identificaram 

problemas nas questões: (i) a ordenação das opções do menu é coerente e (ii) a 

terminologia é coerente. Nas questões: (iii) os ícones são reconhecidos pela sua 

função e (iv) as cores escolhidas são adequadas ao público-alvo, os peritos 

salientaram que o uso de metáforas foi bem conseguido e que em termos cromáticos 

o PM apresenta uma paleta de cores coerente e bastante atrativa.   

 Liberdade e controlo do utilizador 

A terceira heurística era formada por três questões, sendo que na questão: (i) os 

utilizadores podem cancelar as tarefas que se encontram em execução em qualquer 

momento, os peritos consideraram um funcionamento correto e sem erros. Porém, 

nas restantes duas questões apresentaram as seguintes indicações: 

Itens a avaliar Sim Não Comentários 

Existe algum mecanismo que 
permite ao utilizador 
regressar ao ecrã anterior?  

X  Colocar hiperligações nos caminhos de 
localização do utilizador (breadcrumbs) 
(Imagem 4). 

O utilizador pode em qualquer 
momento reiniciar os jogos? 

X  A opção recomeçar deveria existir 
dentro do próprio jogo (Imagem 5). 

 

A existência dos breadcrumbs sugeridos pelos peritos foi aceite, mas sem 

hiperligações, por considerarmos que o público-alvo, sem experiência neste tipo de 

recursos multimédia, não está familiarizado com esse tipo de navegação, pelo que 

recorrerá à navegação colocada para o efeito (Imagem 4), que é o que refere a 

literatura: “a navegação não deve depender do uso de breadcrumbs, que são 

elementos da interface usados pelos utilizadores mais experientes; (...) quanto mais 
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intuitiva a navegação, mais facilmente o utilizador encontra o que procura” (Krug, 

2006, p. 77). 

Imagem 4. Breadcrumps do PM “Alfa e Beta” - versão Beta 
 

 

 

Os peritos consideraram que o botão recomeçar ( ) não indicava de forma clara que 

serve para reiniciar o jogo, porque está fora do ecrã de jogo. Contudo, pretendemos 

com essa opção manter a coerência de navegação em todo o PM, e manter o botão 

recomeçar na barra de navegação, porque lá se encontram todos os botões. Para além 

disso, se criarmos uma barra de navegação dentro do jogo, este ecrã ficará ainda mais 

reduzido, perdendo espaço para o próprio jogo (Imagem 5). Esta nossa opção foi 

legitimada nos testes sequentes com os utilizadores. 
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Imagem 5. Cena do Jogo Final do PM “Alfa e Beta” 
 

 

 Consistência e padrões 

Na quarta heurística, as duas questões colocadas: (i) os ícones executam a mesma 

função e (ii) há um bom contraste de cores entre os ícones e as cores de fundo, não 

houve evidências de quaisquer problemas. 

 Prevenção de erros 

Relativamente à heurística cinco, as três questões apresentadas aos peritos tiveram as 

seguintes observações: 

 

 
Itens a avaliar 

 

 
Sim 

 
Não 

 
Comentários 

Foram detetados erros 
durante a execução do PM? 

 X Não foi identificado qualquer erro. 

As escolhas no menu são 
distintivas? 
 

X  Nas caixas apresentadas, todo o bloco 
de título e imagem deveria ser clicável, 
levando o utilizador, por ex., para o sabe 
mais. Da forma como está apresentada 
a escolha dos menus, o utilizador fica 
perdido no que pode, realmente, 
selecionar (Imagem 6 e 7). 

Nos jogos, o PM apresenta 
forma de ajudar nos erros 
cometidos? 

X  Apesar de existir uma explicação sobre 
os objetivos e instruções dos jogos, não 
há uma apresentação de ajudas claras 
em cada procedimento de interação 
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(Imagem 8). 

 

No que respeita às escolhas do menu, os peritos revelaram que todo o bloco de título 

deveria ser clicável. Porém, o bloco do título apresenta três hiperligações distintas: jogo 

da sabedoria, sabe mais e ler. Sendo selecionável, apenas iria hiperligar para uma das 

situações, em detrimento das outras. Além disso, o feedback dado pela passagem do 

rato sobre as palavras selecionáveis ajuda nessa mesma distinção. Temos ainda como 

vantagem a existência do botão  a acompanhar toda a aplicação, fornecendo 

sempre ajuda ao utilizador no seu processo de compreensão daquilo que é pretendido 

nas diferentes cenas com as quais interage (Imagem 6). 

 

Imagem 6. Menus selecionáveis - versão Alpha  Imagem 7. Menus selecionáveis - 
versão Beta 

      

 

Na questão sobre se o PM apresenta forma de ajudar nos erros cometidos, não 

seguimos as sugestões dos peritos por pretendermos, propositadamente, sistematizar 

e avaliar conhecimentos sobre os diferentes conteúdos, logo, as ajudas iriam 

influenciar essa mesma verificação de conhecimentos por parte do utilizador, não 

respondendo aos objetivos que pretendemos atingir com os jogos (Imagem 8). 
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Imagem 8. Objetivos do Jogo da Sabedoria do PM “Alfa e Beta” 
 

 

 

 Reconhecer em vez de lembrar  

Nesta heurística, a número seis, foram colocadas questões como: (i) o PM é de fácil 

utilização, (ii) as áreas de texto têm espaço livre em volta, (iii) há uma distinção dos 

menus selecionáveis, (iv) há lógica na agrupação dos menus, (v) o tamanho da letra é 

visível e (vi) o tipo de letra é de fácil leitura, os peritos concluíram que o PM se 

encontra validado. 

 Flexibilidade e eficiência de uso 

No que concerne à heurística número sete, quando questionamos: (i) o PM permite 

fácil acesso aos conteúdos e (ii) há necessidade de efetuar muitos cliques, este não 

apresentou quaisquer problemas. 

 Design estético e minimalista 

Em relação à oitava heurística, das seis questões fornecidas: (i) a estrutura do PM é 

simples, (ii) a informação do PM é necessária e (iii) está corretamente localizada, (iv) 

a escolha das cores do fundo/texto permite uma fácil leitura, (v) os rótulos dos 

menus são descritivos e (vi) o PM é esteticamente agradável, não houve qualquer 

notificação por parte dos peritos. 
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 Auxílio para o utilizador reconhecer, diagnosticar e recuperar dos erros 

Nesta nona heurística, a única questão exibida foi: (i) as mensagens de erro sugerem a 

causa do mesmo, indicando a ação que o utilizador precisa realizar para o corrigir. 

Porém, devido ao facto de não terem surgidos quaisquer erros, este item não se 

verificou. 

 Ajuda e documentação 

Por último, a décima heurística era formada por quatro questões: (i) a função de ajuda 

está sempre visível e (ii) a informação é descritiva, (iii) a informação de ajuda é 

processual e (iv) os utilizadores podem comutar entre a ajuda e o trabalho, 

recomeçando do ponto onde tinham parado. Nesta heurística não houve nada a 

apontar. 

5.1.4.2 Notas finais 
Os dois peritos salientaram o bom desempenho do PM em termos de usabilidade. 

Porém, detetaram algumas situações que apontaram no final dos questionários, 

identificados como notas. Assim, um dos peritos referiu que o nome colocado à 

personagem, na cena de escolhas do PM, não tem qualquer utilidade durante toda a 

execução do mesmo, surgindo como uma interação desnecessária por parte do 

utilizador, pelo que sugeriu que o (i) nome introduzido pelo utilizador acompanhasse 

a personagem ao longo da aplicação nas diferentes cenas, assim a interação entre 

PM e utilizador seria maior (Imagem 9). 
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Imagem 9. Nome do utilizador a acompanhar os conteúdos 

 

 

 

Destacaram também, que ao clicar na cena de escolha da personagem e quando 

clicamos para inserir o nome do utilizador, (ii) o conteúdo da caixa de texto deveria 

apagar automaticamente, porque aconteceu muitas vezes uma sobreposição de 

palavras dentro da mesma caixa de texto, o que na sua opinião pode confundir o 

utilizador (Imagem 10 e 11). 

 

Imagem 10. Nome do utilizador - versão Alpha       Imagem 11. Nome do utilizador - versão 
Beta 

 

  

 

Assim, procedemos à alteração das duas situações mencionadas pelos peritos, na 

construção da versão Beta do PM. 

Como a usabilidade não é uma característica intrínseca do sistema mas leva em 

consideração a situação de utilização, sendo um julgamento de valor de quem avalia 

(Nielsen, 2000), com os seus marcos referenciais, a sua experiência e até os seus 
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gostos, não seguimos a totalidade das recomendações, nesta fase. Só o fizemos depois 

de confirmadas com os utilizadores. 

 

5.2 Avaliação com utilizadores 
Depois de concluída a avaliação heurística do PM “Alfa e Beta” à versão Alpha, e 

realizadas as alterações sugeridas, evoluímos para a versão Beta que foi testada com 

utilizadores com as mesmas características do público-alvo. Para Carvalho (2004, p. 

197) “realizar testes de usabilidade ao software educativo multimédia passou a ser um 

requisito imprescindível que contribui para aceitação do produto pelos utilizadores”. 

 

5.2.1 Objetivos do teste de validação com utilizadores 
“O teste de validação ou teste de verificação junto de utilizadores semelhantes é 

realizado numa fase adiantada do processo e pretende verificar a usabilidade do 

serviço e a eficácia dos recursos de aprendizagem” (Carvalho, 2002, p. 5). O nosso 

teste de validação procurou (i) verificar se o PM é fácil de aprender e (ii) fácil de 

utilizar, bem como (iii) avaliar a satisfação dos alunos, como preconizam Smith e 

Mayes (1996). A concretização deste teste foi feita utilizando o computador 

Magalhães. 

O teste de validação permitiu medir o desempenho e as preferências do utilizador, 

usando o software logging Free Screen Video Capture e uma grelha de observação 

direta com 29 itens, que nos permitiram ter acesso aos seguintes indicadores: número 

de tarefas completadas corretamente, reconhecimento dos ícones, compreensão das 

ajudas e instruções, comentários positivos/negativos. Para avaliar as preferências dos 

sujeitos, passamos no final do teste de avaliação da usabilidade um questionário SUS 

(System Usability Scale), que mede o grau de satisfação em função das expetativas do 

utilizador sobre o produto, a facilidade em usá-lo ou em aprender.  

 

5.2.2 Métodos e Técnicas de recolha dos dados 
A fim de obtermos um instrumento de recolha de dados com as dimensões a analisar, 

efetuamos uma primeira sessão com sujeitos (n=6) com características semelhantes ao 

público-alvo (idade e ano de escolaridade). Nielsen (2000), verificou que em cada teste 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1292 

são necessários 5 utilizadores para obtermos 85% de respostas. O autor refere que a 

partir do quinto utilizador as observações começam a ser repetidas. O autor sugere 

que cada utilizador deve realizar a sua avaliação individualmente e só depois deve 

comunicar com os restantes elementos. Este cuidado é importante para garantir 

avaliações independentes e sem contaminação. 

A recolha de dados foi realizada através do método da observação, tendo sido 

utilizado o recurso ao vídeo para posterior análise. Com esta primeira sessão, 

verificamos a necessidade de se construir uma grelha de observação que contemplasse 

as dimensões da navegação e da interação, bem como perceber o nível de satisfação 

dos alunos pela utilização do PM. 

O teste de validação foi realizado numa segunda sessão, com outros sujeitos (n=6) com 

o mesmo perfil, na qual foi utilizado o método de observação com utilização das 

técnicas da observação direta, com base na grelha de observação obtida com o recurso 

ao vídeo, software logging, que permitiu gravar os cliques da navegação e analisar, 

nomeadamente, os caminhos e a ajuda, do walktrough (Wharton et al., 1994), um 

registo passo a passo de todas as tarefas e o think aloud (van Someren et al., 1994), 

onde a verbalização dos sujeitos enquanto realizam as tarefas fornece dados do que 

pensam e sentem. 

 

5.2.3 O perfil da amostra 
A sessão foi realizada com sujeitos (n=6) diferentes dos da primeira sessão, para que 

não conhecessem o PM e assim pudéssemos recolher informações genuínas, sem 

contágio, uma das características da técnica walktrough. Deste modo, os alunos das 

duas sessões caracterizavam-se por terem 10 anos de idade e pertencerem ao 4.º ano 

de escolaridade do 1.º Ciclo.  

 

5.2.4 Descrição do teste 
O teste iniciou-se no computador Magalhães, tendo sido fornecido um guião com 21 

tarefas para o aluno realizar diversos exercícios de navegação e interação, tais como: 

entrar, voltar, reiniciar, andar para a frente e para trás, colocar vídeos em execução, 

escrever, ler e, principalmente, jogar, usando o drag and drop ou a escolha múltipla.  
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Utilizamos uma grelha de registo e fizemos uma descrição passo a passo (walktrough) 

da interação de cada utilizador com o PM. Cada aluno realizou o teste individualmente, 

com uma duração máxima de 15 minutos (que nunca foi atingida), embora todos os 

alunos tivessem a oportunidade de assistir, para que partilhassem as suas opiniões 

verbalmente sobre o que o colega ia fazendo (think aloud). 

De referir que o processo de avaliação de cada sujeito (n=6) foi gravado com a 

utilização da técnica de recolha de dados: software logging. 

Finalizado todo este processo, os sujeitos (n=6) responderam ao questionário de 

satisfação SUS. 

 

5.2.5 Análise de dados 
De acordo com os testes de validação, chegámos aos seguintes resultados efetuados 

com o PM através do computador Magalhães: 

Os alunos evidenciaram um grande conhecimento da utilização do computador 

Magalhães e mostraram atenção e concentração na realização das tarefas. Por outro 

lado, nunca mostraram receio pela utilização do computador, tendo sido evidenciado 

através de expressões como: “eu sei como funciona”, “isto é fácil para mim”, “eu faço 

isto em casa”. O computador esteve sempre em cima da mesa e os alunos apenas 

alteravam a posição do monitor. Os alunos mostraram muita autoconfiança com a 

utilização do computador Magalhães, com grande destreza na sua manipulação. 

Verificamos também que o fator de aprendizagem inseriu-se no modelo conceptual 

conhecido pelos alunos e apenas sentiram dificuldades no reconhecimento dos ícones 

maximizar e minimizar do Windows. Em relação à utilização do rato ou touchpad, esta 

foi sempre realizada pela maioria dos alunos de forma lenta devido a alguma 

dificuldade de motricidade fina. Em relação ao teclado físico, os alunos souberam 

sempre utilizá-lo de forma fácil e rápida em todas as circunstâncias de escrita. No que 

respeita à aplicação, os alunos compreenderam todos os ícones disponíveis, 

escreveram o nome facilmente no teclado físico e compreenderam todas as ajudas 

selecionadas. Mostraram sempre muita excitação por estarem a trabalhar e jogar no 

computador e, fundamentalmente, mostraram muita excitação pelo uso do PM. Os 

alunos demoraram 1 a 2 min até clicarem nas opções da 1.ª cena e em média clicaram 
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2 vezes nas ajudas. Além disso, conseguiram arrastar os objetos do jogo para os locais 

corretos com dificuldade no uso do rato, tendo sido expresso pelos alunos: “Ah! Tenho 

de começar outra vez”, “escapou aquela palavra”. Assim, mostraram pouca agilidade 

física no jogo de drag and drop bem como na utilização do touchpad, devido ao espaço 

de interação ser reduzido para o jogo, sendo necessária a utilização do rato para 

realizar as tarefas de forma mais conveniente para os alunos. 

Os alunos sentiram que o PM era de fácil intuição na interação e navegação, sentiram 

também atração por ler textos no monitor. 

A satisfação foi confirmada através do questionário SUS, que nos mostrou um valor de 

97,5 pontos média numa escala de satisfação entre 0 (pouco satisfeito) e 100 (muito 

satisfeito). Os alunos expressaram a sua satisfação através de expressões como: “que 

jogo fixe”, “que desenhos tão giros”, “gosto deste jogo”, “que divertido”. 

 

6. CONCLUSÃO 
A necessidade de realizarmos os testes de avaliação de usabilidade evidencia uma 

clara vantagem de reconhecimento de potenciais erros no PM, que podem ser 

identificados e corrigidos pelos peritos e pelos utilizadores, realçando uma 

aproximação do PM ao público-alvo.  

A multiplicidade de instrumentos de recolha de dados permitiu-nos certificar o 

desenho do nosso PM, nomeadamente, que está de acordo com o modelo mental do 

público-alvo. Revelou que os alunos gostam do design, demonstrando que o PM não 

necessita de mais alterações do ponto de vista técnico e de conteúdo.  

Assim, após a avaliação do PM “Alfa e Beta” junto de peritos (versão Alpha) e de 

utilizadores (versão Beta) podemos comprovar que o nosso PM é fácil de aprender, 

fácil de utilizar e provoca satisfação nos utilizadores (Smith & Mayes, 1996) e que está 

pronto a ser aplicado nas turmas experimentais, com o público-alvo e em contexto de 

ensino e de aprendizagem. 
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Resumo 

O estudo analisa o impacto dos jogos eletrônicos educativos como instrumentos de 
avaliação interativa no desenvolvimento cognitivo de alunos com dificuldades de 
aprendizagem em uma escola pública. O recorte teórico está balizado na teoria sócio-
histórica, nos conceitos de aprendizagem mediada (Feuerstein) e avaliação interativa 
(Tzuriel). Os instrumentos foram o WISC-III e PROLEC para a avaliação psicométrica. Os 
jogos eletrônicos GCompris envolvendo habilidades matemáticas, visuoespaciais e de 
lógica e o QTM  – dirigido às habilidades linguísticas – foram utilizados na intervenção 
psicopedagógica. Os resultados da avaliação psicométrica indicaram a heterogeneidade 
do grupo quanto ao aspecto cognitivo. A diferença estatística significativa entre as 
médias de resultados dos pré-testes e pós-testes nos levou a admitir que a abordagem 
da avaliação interativa– via jogos eletrônicos – contribuiu para a plasticidade cognitiva, 
a transcendência da aprendizagem, a auto-regulação e a mediação de sentimentos de 
competência entre os alunos. Evidenciaram-se os significados que a cultura midiática – 
via jogos eletrônicos – assumem nos processos de subjetivação e de inclusão social.  

Palavras-Chave: Inclusão, jogos eletrônicos educativos e avaliação interativa 

Abstract 

The study examines the impact of educational electronic games as a tool for interactive 
evaluation in the cognitive development of students with special educational needs in the 
context of inclusion in a public school. We tried to analyze the inclusion as a socio-historical 
phenomenon, based on the theory of cultural mediation in the concept of zone of proximal 
development (Vygotsky) and Feuerstein's Mediated Learning Experience. We believe that 
educational inclusion is a process that requires both a specific psychopedagogical support and 
a construction of collective practices that ensure the full development of students with special 
needs involving cognitive dimensions such as language, logic and mathematical skills and space 
– was developed with  mentally handicapped students. In almost all the tests, the significant 
difference between the average results of pretest and posttest from Wilcoxon signed rank test 
led us to admit that the approach of Tzuriel's interactive assessment - via video games - 
contributed to cognitive plasticity, self-regulation and mediation of competence feelings 
among students.  
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INTRODUÇÃO 

A política da educação inclusiva - cujos contornos foram delimitados na Declaração de 

Salamanca (1994) - reconhece os direitos sociais de sujeitos com necessidades 

educativas especiais abrangendo ainda minorias historicamente excluídas social e 

simbolicamente. O processo envolve uma postura que valoriza a diversidade e ações 

que favoreçam o desenvolvimento de todos os alunos (Glat & Fernandes, 2005). O 

contexto impõe mudanças na gestão educacional, no redimensionamento dos projetos 

político-pedagógicos e na rede de apoio social formal e informal aos professores e 

alunos, indo além da criação de oportunidades de acesso arquitetônico até a 

flexibilização curricular (Edler de Carvalho, 2004). O processo não se limita apenas à 

dimensão física, mas envolve níveis progressivos como a inclusão emocional, social até 

a instrucional (Enumo, 2005; Coll, 2004).  

 

1. O LÚDICO COMO CULTURA E A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

O jogo consiste em uma atividade na qual emergem formas de entendimento da 

realidade onde a imaginação e a liberdade estão presentes. As habilidades adquiridas 

no ambiente lúdico são inconscientemente transferidas para o ambiente da vida real, 

mostrando-se eficaz no processo ensino-aprendizagem. Considerando a predominância 

da cultura lúdica e das mídias no contemporâneo (Kellner, 2008), Jean-Paul Richter 

citado por Brogère (2000) admite que o espaço do jogo assim como a arte, não se 

limita a uma relação simples com o real, mas simbólica. Nesta perspectiva, Brougère 

(2000) admite que longe de ser apenas a expressão de uma subjetividade, o jogo é o 

produto de múltiplas interações sociais no qual é necessária a existência de 

significações a partilhar e de possibilidades de interpretação. No presente trabalho 

admitirmos que o jogo eletrônico como instrumento de intervenção no processo 

ensino-aprendizagem contribui para a inclusão social de classes desfavorecidas.  
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2. A AVALIAÇÃO INTERATIVA OU DINÂMICA  

O trabalho foi fundamentado na teoria sócio-histórica de Vygotsky (2003) pela qual 

Haywood e Tzuriel (1992) se nortearam para desenvolverem a avaliação dinâmica ou 

interativa que constitui uma inovadora metodologia para avaliar o potencial de 

aprendizagem. A avaliação interativa pode ser considerada uma abordagem para a 

população de alunos NEES na medida em que analisa a responsividade do aprendiz 

(Haywood & Tzuriel, 1992) evitando as rotulações das abordagens psicométricas 

tradicionais. Processos de avaliação dinâmicos e interativos permitem a análise da 

sensibilidade da criança à instrução; não apenas para identificando déficits, mas 

apontando recursos potenciais do funcionamento cognitivo (Campione, 1989; Lunt 

1994). A avaliação interativa é fundamentada na zona de desenvolvimento proximal, 

que relaciona desenvolvimento, interação social e o ambiente sócio-cultural (Vygotsky, 

2003).  

Nesta perspectiva, práticas instrucionais ajustáveis ao desempenho do aprendiz são 

utilizadas pelo examinador ajudando a revelar o seu potencial cognitivo, fazendo-o 

alcançar um grau crescente de autonomia em situações de resolução de problemas. O 

processo de avaliação interativa – atribui ênfase aos processos em oposição à ênfase 

nos produtos - se constituindo como sistêmico e dirigido para modificar o 

funcionamento cognitivo. Feuerstein (Haywood & Tzuriel, 1992) sugeriu características 

necessárias à avaliação interativa, a saber: a) intencionalidade e reciprocidade, que se 

referem a um esforço intencional para produzir no aluno um estado de vigilância e o 

sentimento de competência e autodeterminação; b) mediação do significado, referente 

ao aspecto afetivo-motivacional do estímulo; c) possibilidade de transcender a 

necessidade imediata da situação específica para outros objetivos; d) regulação e 

controle dos comportamentos impulsivos. Nesta abordagem, os aspectos afetivo-

emocionais não se dissociam das habilidades metacognitivas. O objetivo deste trabalho 

foi detectar indicadores de potencial cognitivo de alunos com dificuldade de 

aprendizagem utilizando procedimento combinado de avaliação psicométrica e 

interativa. Analisou-se o impacto de uma intervenção psicopedagógica – via jogos 

eletrônicos – como avaliação interativa no desenvolvimento cognitivo dos alunos em 
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dimensões como linguagem, habilidades matemática, lógica e visuoespacial.  

 

3. MÉTODO 

Os sujeitos da pesquisa foram 17 alunos (12 do sexo masculino e 5 do sexo feminino) 

de 11 a 15 anos  do 4º ao 6º ano de escolaridade com queixa de dificuldade de 

aprendizagem escolar de um colégio público no Rio de Janeiro de uma região 

considerada em desvantagem social. As dificuldades se concentravam nas áreas da 

linguagem tanto na compreensão quanto na escrita e leitura e em matemática, 

revelando pouco interesse e motivação para atividades.  

 

3.1 Instrumentos 

I - Avaliação Cognitiva - Visando a avaliação cognitiva foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 1 - WISC-III (escalas verbais e de execução); 2 – PROLEC (Cuetos, 

Rodrigues & Ruano, 2010) visa à avaliação dos processos responsáveis por dificuldades 

da leitura e envolve as seguintes provas: a) Identificação de Letras; b) Processos 

Léxicos; c) Processos sintáticos; d) Processos Semânticos.  

II - Intervenção. Um estudo longitudinal foi desenvolvido visando avaliar um grupo de 

alunos antes e após as intervenções psicopedagógicas com jogos eletrônicos. 1) O 

GCompris é um jogo educativo eletrônico com atividades que envolvem dimensões 

cognitivas, a saber: três de atividades matemáticas (o chapéu-mágico e balança), duas 

visuoespaciais (Torre de Hanói e Tangram) e uma de lógica (Lig-4).  2) Quadrinhos da 

Turma da Monica (QTM), um programa de construção de HQ (histórias em quadrinhos: 

banda desenhada) é um programa educativo eletrônico que de uma forma lúdica 

estimula o desenvolvimento da linguagem expressiva através da produção textual de 

histórias em quadrinhos. Além de envolver o aluno com a tecnologia computacional o 

incentiva a desenvolver sua própria história. Na lógica da avaliação interativa, aplicou-

se um pré-teste no qual o pesquisador oferecia apenas as instruções do programa sem 

interferir na produção do texto, na seqüência realizou-se a intervenção e por fim 

aplicou-se o pós-teste sem ajuda do mediador. O procedimento de avaliação interativa 

foi delineado incluindo as seguintes fases: Inicial Sem Ajuda (SAJ), Assistência (ASS) e 
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Manutenção (MAN). No design da pesquisa o sujeito funciona como seu próprio 

controle, com medidas antes e após a mediação. Após um treinamento com o 

equipamento, a fase SAJ foi aplicada com as atividades do GCompris e QTM sem 

nenhuma ajuda do examinador com o objetivo de termos uma linha de base, na qual 

se avalia o desempenho real do aluno, ou seja, seu desempenho quando trabalha 

sozinho de forma independente segundo instruções padronizadas. Em seguida, 

realizou-se uma intervenção psicopedagógica (ASS) com os mesmos jogos e outras 

técnicas baseadas nos pressupostos da avaliação interativa na qual avaliou-se os 

indicadores de desempenho potencial do aluno, quando ele está trabalhando em 

conjunto com o examinador. Nesta fase, era oferecido pela examinadora um suporte 

instrucional adicional, temporário e ajustável ao desempenho do aluno, com o objetivo 

de melhorar as condições de avaliação e, conseqüentemente, favorecer a revelação de 

indicadores de desempenho potencial e de autonomia em situações de resolução de 

problemas. A mediação era realizada através de níveis de ajuda crescentes, regulados 

de acordo com a necessidade do aluno, a saber: do fornecimento de pistas (prompt), 

instruções passo-a-passo, demonstração, sugestão, feedback sistemático, informativo e 

analítico, reforço com técnicas como Ábaco e material dourado para matemática e 

literatura infantil e alfabeto móvel para linguagem; estímulo a auto-regulação, reforço 

aos acertos, questionamento sobre os erros e pistas sobre estratégias de raciocínio. O 

programa foi aplicado 3 vezes por semana, com sessões de 90 minutos por 4 meses. Na 

intervenção psicopedagógica, a utilização de estratégias de apoio e afetivas 

(manutenção da motivação, sentimentos de confiança, controle da ansiedade) foi 

fundamental considerando que alunos com dificuldade de aprendizagem e baixo 

rendimento escolar geralmente apresentam pouco domínio de estratégias de 

aprendizagem (cognitivas e metacognitivas).  A fase MAN teve por objetivo avaliar o 

nível de desempenho do aluno sem intervenção para verificar o efeito da mediação e a 

extensão pelos quais os sujeitos aprenderam e generalizaram princípios e estratégias 

de solução de problemas. Computaram-se os desempenhos nas duas fases SAJ e MAN. 
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4. RESULTADOS 

4.1 - O perfil cognitivo dos alunos 

A avaliação cognitiva através do WISC-III revelou que o perfil de alunos com 

dificuldades de aprendizagem se caracterizou por ser heterogêneo apesar de todos 

apresentarem baixo rendimento acadêmico com 60% de alunos com classificação 

limítrofe, 30% com classificação deficiente cognitivo e 10%  normais. No gráfico 1, o 

desempenho no PROLEC revelou que há um percentual significativo no grupo com 

desempenho D (com dificuldade) e DD (com muitas dificuldades) nos processos 

lingüísticos. Mais especificamente, nos processos de identificação de letras, os 

resultados foram 20% (com dificuldade) e 20% (com muita dificuldade) para nomes e 

sons; 20% (com dificuldade) e 50% (com muita dificuldade) para igual e diferente. Nos 

processos léxicos, os resultados foram 60% (com muita dificuldade) para decisão léxica; 

60% (com muita dificuldade) para leitura de palavras; 70% (com muita dificuldade) 

para leitura de pseudopalavras; 30% (com muita dificuldade) para leitura de palavras e 

pseudopalavras. Nos processos sintáticos 40% (com dificuldade) e 40% (com muita 

dificuldade) para estruturas gramaticais e 90% (com muita dificuldade) para sinais de 

pontuação. E por fim, nos processos semânticos foram 70% (com muita dificuldade) 

para compreensão de orações e 40% (com muita dificuldade) para compreensão de 

textos. 

 

4.2 – Os resultados nas atividades dos Jogos Eletrônicos GCompris  

Na avaliação cognitiva interativa, o grupo de alunos foi capaz de melhorar seu 

desempenho mediante a assistência das examinadoras em todos os jogos utilizados, 

independentemente do nível intelectual alcançado na avaliação psicométrica.  Ainda 

assim, constituem um grupo heterogêneo com variações quanto as suas capacidades 

cognitivas quando avaliado na perspectiva interativa. Considerando a heterogeneidade 

do grupo, o programa de intervenção partiu de uma avaliação compreensiva e do 

vínculo entre a avaliação e intervenção visando garantir uma maior eficácia. Os 

resultados nas atividades da fase SAJ (Sem Ajuda) nos Jogos GCompris (média do 

percentual de acertos dos alunos) permitiu admitir que o grupo apresentou maior 
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facilidade nas dimensões cognitivas visuoespaciais (Tangram e Torre de Hanói), do que 

nas habilidades matemátivas e lógicas cujos desempenhos foram menos expressivos 

demandando uma intervenção mais singularizada. O jogo Lig 4 de lógica – com o pior 

desempenho do grupo - envolvia esquemas mentais de procedimento e parecia uma 

tarefa difícil na medida em que envolvia abstração e generalização. Visando analisar o 

efeito da intervenção com os jogos GCompris baseada na avaliação interativa no 

desempenho cognitivo dos alunos, verificou-se a significância da diferença entre os 

resultados das Fases SAJ e MAN através da prova não paramétrica de Wilcoxon para 

amostras pareadas (p < 0,05) produzidos antes de depois da intervenção 

psicopedagógica. Na comparação, nota-se uma tendência (gráfico 3). Na fase MAN, 

observou-se um aumento significativo na média de acertos em relação à fase SAJ nos 

jogos de Matemática Chapéu Mágico Subtração (Z= 0, 040 p<0,05), Balança (Z= 0, 041 

p< 0,05) e habilidade espacial Tangram (Z= 0, 082 p<0,05). Nos jogos Chapéu Mágico 

Soma (Z= 0,16 p>0,05), e o de Lógica (Lig-4) (Z=0, 028 p>0,05), embora observássemos 

um aumento nos resultados da fase SAJ para a fase MAN, a diferença não foi 

significativa. No jogo Torre de Hanói (Z= 0, 067 p> 0,05) os resultados foram altos tanto 

na fase SAJ como na fase MAN não havendo diferença significativa entre as duas fases. 

Os dados foram analisados através do Statistical Package for Social Science (SPSS 17.0).  

Os perfis de desempenho foram analisados segundo três categorias, a saber: I) alto-

escore - alunos que apresentavam bom desempenho na fase inicial sem ajuda e 

mantinham o bom desempenho após a intervenção psicopedagógica na fase de 

manutenção na proporção de 0,70 ou mais de acertos; II) ganhador-mantenedor - 

alunos que melhoram o desempenho da fase sem ajuda (SAJ) para a fase de 

manutenção (MAN) após a suspensão da ajuda em um nível de pelo menos 0,40 de 

acertos; III) não-ganhador - alunos que não melhoravam ou apresentavam pouca 

melhora no seu desempenho, não a mantendo após a suspensão da ajuda da 

examinadora.  

A análise dos indicadores de desempenho cognitivo a partir dos dois momentos da 

avaliação interativa revelou subgrupos com diferentes perfis de desempenho cognitivo 

(gráfico 4). Houve predomínio de alunos com perfil de ganhador-mantenedor e alto-
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escore. A proporção de alunos com perfil de não-ganhador foi pouco significativa. 

Houve uma variação segundo o tipo de jogo. Na atividade de matemática Chapéu 

mágico-soma, 50% dos alunos foram classificados como ganhador-mantenedor e 50% 

dos alunos alcançaram o perfil alto-escore. Na atividade Chapéu mágico-subtração, 

66% dos alunos foram classificados como ganhador-mantenedor, enquanto que 17% 

dos alunos alcançaram o perfil alto-escore e 17% apresentaram perfil de não-

ganhador. Na atividade de matemática Balança, 40% dos alunos foram classificados 

como ganhador-mantenedor, enquanto que 60% alcançaram o perfil alto-escore, e 

nenhum apresentou perfil de não-ganhador. Na atividade Tangram 65% dos alunos 

alcançaram o perfil alto-escore, 35% o perfil ganhador-mantenedor e nenhum como 

não-ganhador. Na atividade Torre de Hanói, 10% foram classificados como ganhador-

mantenedor, enquanto que 90% alcançaram o perfil alto-escore e nenhum apresentou 

perfil de não-ganhador. Na atividade Lig 4, 47% dos alunos foram classificados como 

ganhador-mantenedor, enquanto que 10% alcançaram o perfil alto-escore e 43% de 

não-ganhador. Essa variação no desempenho mostra a heterogeneidade do grupo, 

incluindo alunos com recursos em níveis diferentes. Com o mesmo nível de ajuda, um 

aluno pode experimentar melhora significativa no seu desempenho, enquanto outro 

pode não conseguir os mesmos resultados (Brown & Ferrara, 1985). Quanto aos alunos 

que se enquadraram no perfil não-ganhador podemos admitir que o apoio foi 

insuficiente para o incremento do seu desempenho, havendo necessidade de 

monitoramento continuado e mais intenso.  

 

4.3 Análise dos dados do GCompris 

Ainda que uma proporção significativa de alunos tenha necessitado de ajuda e 

melhorado com a assistência durante a avaliação, a possibilidade de se beneficiar da 

assistência e reorganizar o padrão de funcionamento cognitivo na resolução da tarefa 

variou para cada aluno, formando subgrupos diferenciados quanto a indicadores de 

eficiência e manutenção da aprendizagem. A avaliação psicométrica nos levou a 

questionar os resultados como sendo realmente decorrentes de capacidades 

intrínsecas dos sujeitos ou eram produzidas pelas condições de privação cultural em 
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que viviam ou pela ausência de ações pedagógicas a que poderiam ter sido 

submetidos.  

Ainda que os alunos analisados tenham sido classificados como deficientes cognitivos e 

com inteligência limítrofe, detectou-se através da avaliação interativa, variações intra-

grupo, revelando diferenças individuais no funcionamento cognitivo. Observou-se 

heterogeneidade no desempenho quando submetidos à avaliação interativa, 

entretanto na análise dos perfis de desempenho cognitivo ficou evidente a 

predominância do subgrupo Ganhadores–Mantenedores e de Alto-Escore em relação 

ao subgrupo de Não-Ganhadores, significando que a intervenção provocou mudanças 

no grupo em diferentes proporções. Independentemente do nível intelectual alcançado 

na avaliação psicométrica, em 5 dos 6 jogos o grupo foi capaz de melhorar seu 

desempenho mediante a assistência do examinador e mantendo o desempenho. A 

variação intragrupo indica as diferenças na sensibilidade de cada aluno à intervenção, 

ou seja, o potencial individual de cada aluno para mudança. Identificar a sensibilidade 

dos alunos à mediação permite que seu processo de aprendizagem possa ser 

redefinido numa visão mais prospectiva, de acordo com a proposta de "experiência de 

aprendizagem mediada". A pesquisa permitiu admitir que a avaliação cognitiva, numa 

perspectiva interativa, revela indicadores de desempenho potencial encobertos. A 

diferença não significativa entre a fase SAJ e MAN no jogo Torre de Hanói pode ser 

compreendida por se tratar de uma habilidade cognitivamente mais primitiva e na qual 

os alunos já dominavam, embora sempre demonstrassem muita motivação em 

executá-las. A intervenção psicopedagógica referiu-se na maioria das vezes a uma 

combinação de estratégias de aprendizagem tanto cognitivas como metacognitivas. As 

primeiras eram relacionadas a processos de como estimular questões. Já as 

metacognitivas referiram-se ao estímulo do examinador para que o aluno refletisse 

sobre suas estratégias e se tornassem auto-reguladores. Quanto aos indicadores de 

transferência de aprendizagem, verificaram-se que 80% dos participantes conseguiram 

generalizar estratégias eficientes de solução obtendo desempenhos acadêmicos 

superiores aos do bimestre anterior à intervenção.  

Os resultados na perspectiva interativa confirmam as pesquisas que apontam que 
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alunos com deficiência cognitiva apresentam desempenho melhor em situações de 

avaliação quando está presente um suporte instrucional (Campione & Brown, 1987). 

Nesse sentido, a avaliação interativa pode se constituir uma contribuição 

complementar à avaliação psicométrica na compreensão dos recursos cognitivos do 

aluno. A avaliação interativa é adequada na medida em que traz informações 

adicionais sobre recursos potenciais das crianças contribuindo para o diagnóstico de 

deficiência cognitiva e servindo como base para o planejamento de intervenções 

educacionais. O presente estudo demonstra que ainda que alunos NEES freqüentem 

sua turma regular, um serviço de apoio psicopedagógico se faz necessário criando-se 

mini-situações de ensino-aprendizagem.  

Neste microssistema de aprendizagem torna-se possível a diferenciação dos alunos que 

precisam de apoio instrucional intensivo e continuado para melhorar o desempenho, 

daqueles que com pouca ajuda são capazes de revelar recursos eficientes, os quais 

podem ter tido sua capacidade cognitiva subestimada por medida psicométrica. Estes 

últimos são identificados como "pseudodeficiente" ou "deficientes mediacionais" 

(Feuerstein et al. citados por Linhares, 1996), ou seja, possuem recursos cognitivos 

além daquele estimado psicometricamente. A utilização das diferentes perspectivas de 

avaliação – tradicional e interativa – evidenciou a importância de ambas para 

compreender o aluno em distintos aspectos – o produto da aprendizagem – no caso da 

avaliação tradicional e o processo de solução de problemas na avaliação interativa. 

Consideramos que os alunos após a intervenção haviam ganhado autonomia 

intelectual evidenciando o aspecto afetivo-social do processo de desenvolvimento. Na 

atividade de lógica na fase SAJ se observaram comportamentos de ensaio e erro e 

pouco uso de estratégias. Durante a intervenção instigaram-se os alunos a usarem 

estratégias e planejamento.     

 

4.4 Análise da Intervenção com as Oficinas com Construção de Histórias em 

Quadrinhos.  

A intervenção privilegiou a avaliação da linguagem na mediada em que há evidências 

de associações significativas entre a proficiência na linguagem e dificuldades 

emocionais, problemas com atenção (Bishop, 1999), dificuldades na interação social 
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(Gallagher, 1991) e baixa auto-estima (Lindzey, Dockrell, Letchford & Mackie, 2002). 

Considerou-se que a capacidade de descrever uma situação oferece aos alunos a base 

para lidar com questões de relacionamento social. A questão fundamental na avaliação 

da linguagem era se o grupo alcançou resultados mais satisfatórios após a intervenção. 

Na avaliação interativa com os jogos de QTM destacou-se o fato dos enunciados dos 

professores tenderem a propiciar o desenvolvimento da linguagem. As conversas entre 

o mediador e o aluno eram sempre centradas na experiência do aluno. Seu caráter 

semanticamente contingente também foi salientado. Ou seja, sempre se repetia o que 

o aluno falava. Valorizou-se na intervenção o cotidiano da interação familiar ou da 

comunidade. A oficina QTM, além de desenvolver as habilidades lingüísticas, estimulou 

a imaginação do aluno que construiu sua própria história expressando sua experiência 

e cultura. Os temas escolhidos pelos alunos expressaram seus interesses e variavam 

desde o campo de futebol, bola de gude, bicicleta, parquinhos, situações domésticas 

com animais. A disponibilização de imagens, cenários e os personagens favoreceram o 

desenvolvimento da narrativa. Visando inspirá-los na produção de suas histórias, 

trouxemos revistas em quadrinho da Mônica impressas. Os critérios de avaliação foram 

os seguintes: (1) A linguagem expressiva – capacidade de descrever uma situação por 

meio da narrativa. Quando examinamos os desempenhos no processo expressivo da 

escrita dos alunos na linha de base descobrimos que eles de fato apresentam atrasos 

lingüísticos significativos. 90% dos alunos construíram apenas uma ou duas frases sem 

apresentar uma seqüência que pudesse indicar o início, o meio e o desfecho da 

história; 2) A coerência e a coesão do texto com a figura. Neste sentido, havia pouca 

relação entre as falas e o cenário escolhido. Avaliaram-se a estrutura do texto e a 

seqüência em relação aos quadrinhos. A avaliação identificou que embora as imagens – 

muito sedutoras – estimulassem a produção, ao mesmo tempo levavam os alunos a se 

excederem nas escolhas das imagens em detrimento do roteiro da história e do 

encadeamento dos fatos. Assim, muitos cenários se misturavam impedindo que uma 

única temática se desenvolvesse; (3) As competências lingüísticas da produção textual 

foram analisadas segundo processos lingüísticos como: sintáticos (uso adequado de 

estruturas gramaticais); léxicos (vocabulário); semânticos (significado do texto, 
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intenção comunicativa). A análise da produção textual no pré-teste das histórias 

permitiu identificar deficiências em todos os processos linguísticos; (4) A identificação 

dos diferentes gêneros textuais. Foi possível verificar que os alunos passaram a 

diferenciar os gêneros textuais; (5) Observaram-se os aspectos atitudinais como 

disponibilidade para a aprendizagem, humor, aceitação da ajuda externa e entusiasmo 

na tarefa. A intervenção consistiu em replicar as histórias construídas com ajuda do 

pesquisador. Os mediadores leram junto com os alunos, tentaram levá-los a analisar 

sua própria produção. Visando a melhoria da produção textual, os mediadores 

enfatizaram prioritariamente o conteúdo do texto produzido pelos alunos, deixando os 

aspectos formais e gramaticais para um segundo momento. Considerando os limitados 

contatos do grupo com HQs, mais consumidas em outros meios sociais, no primeiro 

momento não foi valorizada a seqüência lógica de fatos. A idéia era evitar frustrá-los 

precocemente ao identificar seus erros, garantindo o aspecto motivacional, reforçando 

a sua criatividade e estimulando-os à expressão livre de seus pensamentos e à 

identificação com a produção textual. Visando examinar o efeito da intervenção no 

desenvolvimento das habilidades lingüísticas dos alunos, realizaram–se os pós-testes. 

As produções pós-intervenção foram significativamente superiores em termos da 

estrutura e do tamanho dos textos tanto nos processos léxicos como sintáxicos. Na 

dimensão semântica e na criatividade os textos foram ainda fracos. 

   

5. Considerações Finais 

Ainda que a intervenção não tivesse em si um caráter exclusivamente escolar, 

evidenciou-se a suscetibilidade de alunos com déficits cognitivos à intervenção 

psicopedagógica. Estes resultados corroboram estudos que concluem que experiências 

baseadas nos princípios da inclusão social com alunos com deficiência no ensino 

regular funcionam de modo positivo, mormente quando há interação desses alunos 

com pares diferentes, neutralizando preconceitos e de condições sociais 

estigmatizantes.  

Contudo, é preciso considerar que além das habilidades sociais, as demais 

necessidades como as competências cognitivas demandam uma intervenção 
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singularizada. A avaliação interativa no cenário da inclusão escolar via jogos eletrônicos 

destacou o papel das dimensões afetivo-emocionais, mediacionais e do uso da 

tecnologia como os fatores decisivos na construção de competências necessárias ao 

processo ensino-aprendizagem.  

A análise dos resultados evidenciou que a abordagem da avaliação interativa através de 

jogos contribuiu para a plasticidade cognitiva, a transcendência da aprendizagem, a 

auto-regulação e a mediação de sentimentos de competência entre os alunos. Foram 

ainda levantados os significados que os jogos assumem nos processos de subjetivação 

e de inclusão social.  
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Resumo 
 

O trabalho focaliza a experiência de desenvolvimento  e implementação de dois blogs como 
recursos adicionais na disciplina de psicologia da educação, que integram o currículo do curso 
de pedagogia e cursos de graduação na Universidade. No processo de aproximação com as 
novas tecnologias de comunicação e informação o conteúdo da disciplina se faz presente nos 
blogs, na teoria e na prática, utilizando-se da reconfiguração do conceito de mediação. 
Identifica e reflete sobre as realizações e dificuldades encontradas no processo e a interação-
interatividade dos alunos, futuros professores, com as novas formas de comunicação. Aponta 
os paradoxos e desafios relacionados com a inserção das tecnologias no âmbito da educação 
em um país em desenvolvimento onde diferentes realidades se confrontam e desafiam. 
 
Palavras chave: blog, ensino, inclusão, formação de professores 
 

Abstract 
 

The paper focuses on the development and implementation of two blogs as complementary 
educational resources of the Educational Psychology course, taught in the Faculty of Education 
and degrees in a University. In the process of rapprochement with the new technologies of 
communication and information content of the course is present in blogs, in theory and 
practice, using the reconfiguration of the concept of mediation. Identifies and reflects on the 
achievements and difficulties encountered in the process-interaction and interaction of 
students, future teachers, with new forms of communication. Points out the paradoxes and 
challenges related to the integration of technology in education in a developing country where 
different realities confront and challenge. 

 
Keyswords: Blog, education inclusion, teacher training 
 

1. INTRODUÇÃO 

A utilização de recursos das chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

na educação tem configurado uma gama de possibilidades de experimentação e 

inovação das práticas de docentes e discentes. Este trabalho relata a experiência de 

construção e experimentação de dois blogs, utilizados como recursos complementares 

mailto:lulehmann@terra.com.br
mailto:crismaia84@gmail.com
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da disciplina de Psicologia da Educação, nos cursos de Pedagogia e Licenciatura de uma 

Universidade Federal. Ao focalizar a experiência realizada, buscamos refletir sobre as 

possibilidades de estabelecer relações entre as tecnologias digitais e a utilização na 

educação, estando atentos aos sujeitos, suas ações e os contextos envolvidos no 

processo de apropriação das tecnicidades e conhecimentos. A fundamentação teórica 

da disciplina, Psicologia da Educação, se faz presente no conteúdo dos blogs, através de 

links que conduzem a visualização e downloads de textos e vídeos, possibilitando a 

utilização de  código verbal (escrito ou oral) associados aos códigos visuais. O trabalho 

deriva de estudos e pesquisas sobre os jovens, tecnologias e mídias e visa uma 

aproximação dos estudos da psicologia da educação com as novas formas de mediação, 

produção conhecimento, aprendizagem.  

Nosso ponto de partida para a busca da adoção de novas práticas, que incluíssem as 

possibilidades de utilização dos recursos da web 2.0, foi motivada pela proposta de 

realizar uma atividade que se aproximasse do interesse que os jovens demonstram 

pelas TICs, uma vez que as utilizam no seu cotidiano, pois vivem num “ mundo no qual 

se mesclam a comunicação social  pública e a privada, em que a produção profissional 

e a amadora se confundem e em que a participação pública é voluntária” ( 

Shirky,2010).  

Optamos por criar e implantar blogs por se tratar de  recursos  desafiantes e dinâmicos 

para nós docentes e para os estudantes, pois são ferramentas que   permitem a 

postagem de conteúdo, a facilidade de edição e um potencial de propagação entre os 

atores da proposta pedagógica, com custo baixo e de  fácil utilização, para quem tem 

acesso à rede. Além disso, o formato de blog permite que os estudantes tenham uma 

participação ativa- interativa em todo processo. Os impactos das TIC na pedagogia 

podem ser resumidos, segundo Newhouse (2002), em estratégias mais centradas nos 

estudantes, mais cooperativas e colaborativas, mais centradas em  aprendizagens  ativas, 

e baseadas num maior acesso à informação e fontes de informações. 

Antes de descrevermos  a experiência didática vamos colocar aqui a definição da 

ferramenta escolhida como seu suporte. Um blog, diminutivo de weblog é definido 

como um jornal pessoal publicado na web.  São espaços em que são disponibilizados 

conteúdos que são frequentemente atualizados e visam o consumo do público em 
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geral. Tem um formato específico que se constitui de uma série de entradas postadas 

numa página simples, na ordem inversa da ordem cronológica. Geralmente os  blogs 

representam a personalidade do autor  ou publicam a proposta do site (host) que 

abriga o blog.  

Na educação os blogs podem ser, como demonstraremos a seguir,  importantes 

recursos e estratégias pedagógicas. Podem gerar novos contextos de  

interação que dão condições para o professor motivar  o estudante  na utilização de 

alternativas criativas e estimulantes ao aprendizado. 

  

2. MÉTODO: A CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BLOG 

A investigação das práticas relacionadas às novas tecnologias de informação e 

comunicação exige uma adaptação e transformação nas metodologias de investigação. 

Mais ainda se a pesquisa não é somente sobre tecnologias, mas se processa na  

internet e mídias, com processos novos e complexos, que nos desafiam na delimitação 

das metodologias e instrumentos utilizados. O estudo dos fenômenos ligados à 

recepção e mediação exige dos pesquisadores “a busca de referências em campos 

disciplinares distintos para a elaboração de métodos de coleta e tratamento de 

material empírico” (Duarte, 2008 p.20). No caso de nosso estudo nos apoiamos na 

combinação de estratégias diversas para o estudo da recepção e produtos audio-visuais 

com o campo da Psicologia. A partir de um referencial teórico-metodológico sócio-

histórico, enfatizando o conceito de mediação, foi possível uma aproximação com os 

estudos latino-americanos de Martin-Barbero (Colombia) e Guillermo Orozco Gómez 

(México), autores que compreendem a relação entre o sujeito e os produtos da mídia 

construídos no contexto cultural. 

Optamos por pensar nossa prática como uma “pesquisa- intervenção”, onde a ação do 

pesquisador, professor, no processo de produção de conhecimento está diretamente 

ligada a um campo de mudanças que se objetiva ativar nos sujeitos participantes 

(Castro & Besset, 2008). O pesquisador compreende e explicita a mudança realizada, 

participa do momento no qual ela se efetua, trazendo ao processo uma dinâmica que 

permite o aprofundamento da pesquisa e da prática.  
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2.1 O Blog Minitéia  

O blog-disponível no blogspot - foi direcionado inicialmente aos alunos do Curso de 

Graduação em Pedagogia, inscritos na disciplina Psicologia de Educação. 

Posteriormente foi estendido a disciplina de Psicologia oferecida também nas 

licenciaturas.  A ideia de uma “Miniteia” que formasse uma pequena rede cujo núcleo 

fosse a turma da disciplina cursada, foi lançada, no entanto para que ela pudesse 

efetivamente funcionar como  tal era necessário que nos aproximássemos mais das 

formas com que os jovens utilizam a internet. Buscamos então criar maiores 

possibilidades de autonomia e de interação de forma a construir uma ponte que 

renovasse os modelos usados na escola. 

O perfil do blog se estruturou como um espaço de informações básicas da disciplina, 

conteúdo e informações sobre cronogramas e atividades desenvolvidas, buscando a 

possibilidade de através das tecnologias digitais fazer com que os alunos vivenciassem 

na prática atividades concatenadas aos conceitos estudados na Psicologia da Educação. 

Assim o conceito de mediação, as funções cognitivas e perceptivas, as habilidades 

desenvolvidas, a função da linguagem na constituição dos sujeitos, são alguns dos 

conceitos e aspectos estudados na disciplina que se reconfiguram em função da 

interação sujeito e tecnologias, em diferentes suportes.  A própria existência do blog e 

a possibilidade do aluno ter acesso a ele é um exemplo de como a mediação está 

presente na dinâmica do ensino e da aprendizagem. Assim alguns princípios básicos 

das teorias estudadas no decorrer do semestre são reafirmados e redesenhados pela 

cultura e práticas contemporâneas, no caso as tecnologias e mídias, que incidem na 

constituição dos sujeitos.  

A fundamentação teórica da disciplina se faz presente no conteúdo do blog, através de 

links e download que conduzem a textos e vídeos, utilizando o código verbal (escrito ou 

oral) associados aos códigos visuais e áudio. Conteúdos e recursos fazem do blog um 

lugar de oportunidades estratégicas, possibilitando uma linguagem de textos, sons, 

imagens, vídeos, integrando aspectos de uma dinâmica cognitiva e de sensibilidade, 
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aspectos que se aproximam mas também se distanciam a medida que acrescentam 

possibilidades e dispositivos que superam o  modelo informativo do livro.  

Neste contexto, consideramos as palavras significativas de  Martin-Barbero: 

desmontando a hegemonia racionalista do dualismo que até agora 
opunha o inteligível    ao sensível e ao emocional, a razão à 
imaginação, a ciência à arte, e também a cultura à técnica, e o livro 
aos meios audiovisuais (Martin-Barbero, 2006 p.52.).  

 

No blog, através da mediação tecnológica, estende-se o acesso à disciplina para além 

da em sala de aula. Tem-se ainda presente o trabalho e atenção do professor, na 

medida em que o aluno faz um acesso orientado ao espaço virtual, visualizando um 

conteúdo previamente selecionado. Vale dizer que o acesso orientado não inviabiliza a 

liberdade do aluno de procurar outros espaços e fontes, pelo contrário, pode estimulá-

lo e fornecer condições para uma pesquisa aprimorada e refinada. 

O conceito de mediação se aplica, se reconfigura e se expande desenhando a 

interatividade, trazendo de forma mais intensa a ideia de troca entre os diversos 

elementos  implicados na aprendizagem, visando maior dinamismo e participação do 

aluno,  através de questionamentos e contribuições. Referimo-nos aqui ao conceito de 

mediação utilizado pela Psicologia e que permite a compreensão do funcionamento 

psicológico e a compreensão do papel de um elemento intermediário numa relação, 

que deixa de ser direta e passa a ser mediada por este elemento. “O processo simples 

de estímulo resposta é substituído por um ato mediado” (Oliveira, 1997.p.27). Assim as 

ferramentas que a internet nos proporciona podem ser utilizadas como maximizador 

das práticas pedagógicas. Utilizando de um desencadear de ideias, Mallmann 

complementa: 

Mediação pedagógica não pode ser definida apenas como interação 
ou apenas como interatividade. Mediação também não é 
compreendida como meio, caminho. Por isso, os artefatos 
tecnológicos não são a mediação, são mediadores. Nesse viés, 
materiais didáticos precisam estar sistematizados de tal forma que 
mobilizem ações e operações de ensino-aprendizagem. (MALLMANN, 
2010, p. 237).  
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Também os estudos de comunicação utilizam-se dos conceitos de mediação, mais 

especificamente de multi-mediações como “fatores que atravessam, interferem e 

ajudam a configurar o processo de recepção, articulando práticas de 

comunicação,...em torno da produção de sentido”( Martin-Barbero,2003) 

A busca por uma interação  e  participação maior do aluno passou a ser um dos nossos 

objetivos culminando na escolha  de uma  ferramenta  que nos oferecia esta 

possibilidade. 

Esta experiência procurou aproximar os alunos entre seus pares na busca do 

conhecimento, por meio da interatividade homem-máquina. O acesso aos sites, pelo 

estímulo  à navegação pela web,  nos auxiliou no cumprimento da nossa meta, ou seja, 

fazer com que o aluno de maneira autônoma e participativa,  compartilhasse da 

construção do conhecimento acerca do conteúdo proposto na disciplina. 

Como sair dos modelos e padrões acadêmicos tradicionais e inovar? Como alavancar o 

desenvolvimento dos alunos e trazer um enriquecimento à sua formação? Estas são 

questões que não podemos deixar de nos fazer a todo momento se quisermos cumprir 

com o nosso papel de docente. 

 

2.2  O Blog Educação no Divã  

O Blog Educação no Divã ( http://pxxxxxxxxxxxx/) surgiu por iniciativa da professora 

que solicitou no início do curso que um dos alunos o construísse. O título do Blog foi 

criado a partir de um brainstorming realizado a partir das várias sugestões dos alunos. 

O caráter interativo se configurou logo no início da proposição da atividade na medida 

em que os alunos participaram da construção contínua do Blog tanto no sentido 

estético quanto no seu conteúdo. A heterogeneidade do grupo de licenciatura - que 

envolve várias carreiras como pedagogia, história, filosofia, educação física, história e 

geografia - implicou em diferentes perfis e formas de lidar com a tecnologia. Como era 

de se esperar os alunos de física e matemática apresentaram  mais familiaridade com a 

tecnologia e sua ação se  caracterizou  pelo  suporte técnico e os demais se 

comportaram mais como usuários.  
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Inicialmente o serviço de hospedagem (host) escolhido foi o  Blogspot e em função de 

uma pesquisa sobre as facilidades encontradas em outros serviços, optou-se pelo 

Wordpress, que é uma plataforma de blogs open-source (gratuita). A  criação de posts  

e as facilidades de publicação e gerenciamento do conteúdo neste host se mostrou 

adequada para a proposta de trabalho. Aós a escolha do host os trabalhos se iniciaram. 

Sempre com a mediação da professora, privilegiaram-se as postagens dos textos que 

seriam trabalhados na disciplina, em seguida informações sobre o calendário, agendas, 

filmes, sites, vídeos.  

Conforme a tabela 1, o uso passivo e contemplativo do Blog ficou mais evidente do que 

uma atitude interativa como a postagens de opiniões, textos vídeos ou sites. O monitor 

da disciplina, aluno de física, atuou como mediador. Vale registrar que como um dos 

critérios de avaliação foi a apresentação de um seminário temático, os grupos foram 

orientados, para além de lançarem mão de vídeos e ferramentas de apresentação, 

postarem um texto sobre o tema a ser apresentado no blog para que a turma se 

familiarizasse com o assunto e pudesse participar ativamente do seminário.   

 

3. RESULTADOS  

Os jovens compõem um importante segmento usuário da internet em nosso país e 

nossos alunos não estão fora deste grupo, contudo esta utilização tem se configurado e 

distribuído de formas diversas. Os altos custos das tecnologias e da internet são em 

nosso país ainda um grande impedimento para a socialização do acesso. Em nossa 

faculdade o laboratório conta com 10 computadores (para mais de 1000 alunos) e tem 

horários limitados de funcionamento. Esta dinâmica faz com que as redes informáticas 

e instrumentos, e no caso os blogs da disciplina, se configurem como um  paradoxo. 

Promovem uma inclusão ao mesmo tempo em que desenham uma exclusão ao 

constatarmos as dificuldades encontradas no processo e especificidades do aprender, 

frente às novas formas de comunicação. Na tabela 1 apresentamos dados estatísticos 

sobre o perfil dos alunos tanto de pedagogia quanto de licenciatura nos Blogs.  
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Tabela 1 - Perfil dos alunos quanto à participação 

 

Perfil analisado Blogs Blogs 

Educação no 

Divã 

Miniteia  

 Possui computador em casa ou tem acesso à internet 100% 90% 

Teve prática pedagógica com recurso da internet 53% 22% 

Acessou os Blogs 100% 100% 

Postou comentários ou dúvidas  70% 20% 

Postou material didático  45% 18% 

Admitiu que houve modificação na sua vida após uso da 

Internet 

90% 100% 

Publicou aspectos da vida pessoal na internet 70% 88% 

Buscou informações para sua vida pessoal 80% 88% 

Considera internet a principal fonte de informação 70% 59% 

 

Fonte: elaboração própria 

 
 

3.1 O blog Miniteia 

No caso da experiência com o blog Miniteia (http://xxxxxxxxxxx/) em cada período 

letivo iniciado 10% dos alunos não tinham acesso ao computador e a internet e não 

sabiam utilizá-los. Outros 10% o faziam somente na Universidade ou em LAN(Local 

Area Network) house, ou seja, um estabelecimento, que fornece uma rede local de 

computadores, com acesso à Internet, programas , jogos e serviços de escritório. As 

LAN house se tornam muitas vezes um centro de entretenimento, educação e cultura. 

Do total de alunos que afirmavam ter um acesso regular a internet, 88% disseram que 

nunca fizeram nenhuma prática pedagógica pela internet dentro da Universidade.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1321 

Ao nos aprofundarmos nos modos de utilização da internet por estes alunos, 

verificamos que possuem apenas conhecimentos muito básicos do uso da ferramenta, 

levando em conta toda a potencialidade oferecida pela tecnologia. Entre as 

dificuldades para a implantação do trabalho identifica-se a falta de equipamentos 

necessários, a falta de conhecimento ou conhecimento elementar de alguns alunos 

para efetivar o uso da internet, para consumir informações e ainda mais para produzi-

las. 

Ao constatarmos entre nossos estudantes, 90% deles provenientes de classe social 

pouco favorecida, a impossibilidade de acesso ao blog e o desconhecimento das TIC, 

organizamos um apoio técnico fornecido por um monitor. Agendamos tempos de aula 

com os alunos para a prática no laboratório de informática da Faculdade  com o auxilio 

do monitor. Destas dificuldades encontradas,  a preocupação com a inclusão digital e 

com a inserção na cultura contemporânea nos acompanhou na prática de  

desenvolvimento e  implementação do blog na disciplina. 

Também verificamos que a cada semestre encontramos em torno de um ou dois alunos 

que tem conhecimento de ferramentas e programas que os permitem contribuir de 

alguma forma para o enriquecimento do conhecimento geral da turma, acrescidos dos 

conhecimentos provenientes da monitora e das professoras. Quando isto ocorre o 

conhecimento é compartilhado e os alunos têm interesse e facilidade de aprender. 

Estimular a participação dos alunos nos conduziu a partilhar contribuições 

importantes, como foi o caso da aluna que passou a dar indicações e links de livros e 

textos referentes à disciplina e compartilhar o trabalho de suas pesquisas, realizadas na 

rede. A produção de conhecimento veiculada pôde se desenvolver, aproveitadas as 

possibilidades de uma prática compartilhada e cooperativa, envolvida no apoio mútuo, 

sobrepondo-se à competitividade.  

Estabelece-se um paradoxo, alto nível de interesse e domínio de alguns jovens alunos 

em contraste com outros que não tem acesso à rede ou dispõem de acesso e 

conhecimento restrito.  

Entre os nossos alunos mais jovens constatamos uma crescente motivação pelo  acesso 

à ferramenta, modificações na vida diária e na comunicação entre os pares, 
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aprimoramento de capacidades e conhecimentos. Contrapondo temos entre os 

mesmos as dificuldades de acesso, pouca iniciativa para autorias gerando uma 

reprodutibilidade.  

O “ miniteia” consistiu em nossa experiência inicial.  Nesse momento embora os alunos 

tenham aprovado a existência do blog e tenhamos obtido a marca de 2623 acessos (em 

dois semestres letivos  em 2010) foram apenas 20% os que efetivamente deixaram 

uma contribuição através de postagem, que foram ativos,  criativos ou produtivos. 

Apesar de termos estimulado a interatividade, e ela acontece, mas de forma muito 

tímida, o aluno se mostra predominantemente receptivo no ambiente do blog. 

Questionados sobre os motivos de não expressarem suas opiniões ou postarem através 

do blog, respondem que não tem o que postar ou se sentem inseguros em fazê-lo. A 

totalidade dos alunos (100%) que usam a internet afirma que houve modificações em 

sua vida após entrarem na mesma e 88% afirmam que já publicaram aspectos da vida 

pessoal e íntima na rede e também 88% buscam informação para sua vida pessoal, mas 

também afirmam não participar de qualquer movimento político (81%) e pouco mais 

da metade dos alunos (59%) consideram a internet como principal fonte de 

informação.  

Um aspecto que deve ser discutido refere-se à publicização dos conteúdos na rede na 

medida em que muitos erros poderiam ser expostos. O aspecto autoral desponta, 

tanto para o professor quanto para os alunos, como uma possibilidade, mas também 

como um desafio no ambiente do blog, como uma forma de otimizar o processo 

ensino-aprendizagem  e despertar  o senso de confiança e competência. Preocupados 

com a questão da exposição de erros e acertos no ambiente virtual, em oportunidade 

em um Fórum de debates (ANPED- Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação. Grupo de trabalho Educação e Comunicação/2009), colocamos nossa 

preocupação de que ao abrirmos para uma participação cooperativa pudessem ocorrer 

erros diversos que estariam rapidamente sendo divulgados. Este impasse discutido nos 

levou à questão: os livros didáticos não são editados errados e levam anos para serem 

corrigidos? Porque nossos alunos e nós mesmos não podemos errar na internet, a 

correção não pode ser feita de forma muito mais rápida, por vezes imediata? 
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O blog ao permitir possibilidades de linguagens diversas demanda habilidades e 

capacidades que se reorganizam e se dispõem de forma que desafiam os modelos 

mentais e capacidades para compreender e atuar, gerando novas experiências do 

perceber, do pensar, do agir e corrigir erros.  

Enfim desenham-se paradoxos e desafios frente à utilização de práticas pedagógicas 

através das tecnologias digitais, na educação e inclusão digital e social, na escolha de 

modelos que despertem interesse, na manutenção de um espaço e tempo que possam 

estar em acordo também com as demandas dos jovens (Lehmann, 2009). 

 

3.2 O blog Educação no Divã 

Como o blog Educação no Divã foi direcionado para duas turmas heterogêneas, o tipo 

de curso se configurou como uma variável que influenciou a atitude dos alunos frente 

ao blog. Assim, alunos das áreas das ciências formais e técnicas - como física e 

matemática - quase em sua totalidade (70%) participavam de uma forma ativa na 

construção e postagem demonstrando familiaridade e interesse. Por outro lado, os 

alunos das áreas sociais e humanas como história, letras, ciências sociais e filosofia - 

embora manifestassem interesse - atuavam de forma mais receptiva e passiva (30%). 

Em uma enquete realizada no final do curso, constatou-se que 100% dos alunos 

consideraram o Blog um recurso inovador para o enriquecimento do desenvolvimento 

da disciplina; 74% admitiram pretender usar o recurso em suas futuras aulas. 

Conforme mostra a tabela 1, os alunos de licenciatura com idades entre 19 e 23 anos, 

100% já faz uso da internet ou em casa ou nas Lan Houses, embora apenas 53% já 

havia tido experiência com blog em outras disciplinas. O grupo considerou a Internet 

uma importante fonte de informação e significativa na sua vida pessoal. 

 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Uma das experiências enriquecedoras que se evidencia na construção do blog é a 

possibilidade de oferecer caminhos para a autoria on-line, uma via intensamente 

desafiadora, que permite o aprimoramento, o gosto pela criação suscitando a 

criatividade, de vital importância para a aprendizagem.  Maior autonomia para a os 
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alunos na figura do monitor e posteriormente de colaboradores se mostrou um 

caminho. Apostar na ideia de que era preciso se aproximar mais dos modelos do 

“entretenimento”, que chamasse os jovens universitários, aproximar-se das tendências 

visuais fluidamente utilizadas na internet poderia ser enriquecedor. Para esse perfil foi 

necessário uma transformação em aspectos da linguagem utilizada no blog, tornando-

o mais informal, criando um visual mais atrativo, explorando a utilização de imagens 

coloridas, enfim, aspectos que evocam o sensível e as emoções, cada vez mais 

essenciais na comunicação no meio virtual de aprendizagem. 

Os resultados nos conduzem a reflexões acerca da utilização do blog como recurso 

complementar no ensino. Que modos de aprender e estratégias se configuram e 

dialogam diante dos novos recursos, no diálogo da teoria e prática, na aprendizagem, 

na dinâmica dos sujeitos envolvidos no processo? 

Uma das questões interessantes trazida pela revolução das TIC é sem dúvida as novas 

formas de percepção e de organização dos aspectos do cognitivo. Educador e aluno 

encontram- se em situação de desafio, de compreender e apreender os dispositivos 

técnicos contidos nos meios virtuais, para alavancar novas assimilações e 

acomodações, em constante fruição. Esse intercâmbio estrutural cognitivo 

proporcionado e demandado pelas TICs,  produz uma forma de dialogar com o 

aprender, diferente da estabelecida no ensino tradicional. Segundo Santos e Alves 

(2007) uma nova lógica, não linear, caracteriza o pensamento e a leitura hipertextual, 

exigindo habilidades cognitivas, tais como rapidez no processamento de informações 

imagéticas, agilidade de idéias, participação ativa do processo, interagindo com várias 

“janelas” cognitivas ao mesmo tempo. Esse ato supõe uma estruturação cognitiva em 

constante movimento, pois ao estar em contato com as TICS faz-se necessário produzir 

sempre novas significações e acomodações. O processo de virtualização da inteligência 

caracteriza-se pela potencialização do pensamento, saindo do concreto, mergulhando 

no plano dos sentidos, construindo significados que estão além da instrumentalização, 

promovendo a criação que envolve um movimento dialético, um devir de equilibrações 

cognitivas (Santos & Alves, 2007)  
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Chamamos atenção, sobretudo, aos aspectos metacognitivos, à possibilidade dos 

próprios alunos serem capazes de se observar, de se analisarem como sujeitos do 

conhecimento e se autorregularem neste processo de construção. 

Os aspectos encontrados, no entanto, estão além dos cognitivos presentes no processo 

da aprendizagem. Estão em cena os aspectos perceptuais, relacionais, psicoafetivos, 

enfim elementos presentes na mediação. Vale lembrar aqui o conceito de Zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP), presente no conteúdo da disciplina e vivenciado na 

prática, uma vez que os alunos estão inseridos numa cultura contemporânea, numa 

sociedade midiatizada, com interesse pelas tecnologias, o que facilita sua apropriação 

deste modelo para ser usado pela educação. 

A dimensão lúdica também pode ser citada, não só nos momentos de prazer que a 

própria sociabilidade e interatividade despertam junto ao jovem, mas na produção de 

significados e na subordinação às regras, fatores necessários e indispensáveis para o 

acesso, utilização, compartilhamento, contribuição nos meios de aprendizagem, sejam 

presenciais ou virtuais. 

O blog também funciona como um canal de expressão na medida em que o grupo está 

habilitado a se posicionar como protagonista do processo, sua participação mais ou 

menos ativa é um aspecto que denota sua própria dinâmica e posicionamento. 

Uma reflexão teórica e prática sobre a utilização das TIC na educação se impõe, mas 

também os descompassos e impasses criados pela realidade sócio-econômica, política 

e cultural, que ultrapassam os âmbitos educacionais. 

A rapidez do desenvolvimento tecnológico, acompanhada pelo mercado, se estabelece 

de forma diferente quando se trata da assimilação cultural, perceptiva e política 

(Orozco, 2006). Um ritmo menos acelerado também acontece no âmbito dos sistemas 

educativos e da escola que supõem sedimentações. Orozco (2006) refere-se a estas 

diferenças como uma “série de destempos” que atropelam a vida cotidiana, exigindo 

ajustes e processos de aprendizagem por parte dos atores sociais. Processos estes que 

se dão de forma desigual, ficando por vezes interrompidos em alguns setores e 

segmentos, como é o caso da Educação e de forma mais particularizada aqui, no 

segmento composto pelo grupo de alunos do Curso de Pedagogia. 
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Também marcando as grandes diferenças existentes nas sociedades latino- americanas, 

dinâmicas que não se referem somente à utilização das tecnologias, Martin-Barbero  

fala de “desordenamentos”. No dizer de Martin –Barbero (2006 ) as sociedades latino-

americanas são ao mesmo tempo do conhecimento e desconhecimento. Vivemos num 

ambiente de informação com uma complexidade de relações entre os saberes e as 

diversas formas de aprender e nos encontramos referidos a um sistema educativo 

organizado em torno da escola e do livro. Embora a escola tenha alguma abertura em 

relação aos novos saberes coexiste uma posição defensiva e a construção de uma idéia 

a respeito do sistema comunicativo, às mídias e as tecnologias de informação e 

comunicação. 

Nossos levantamentos junto aos alunos mostraram que poucas práticas estão 

disponíveis na Universidade utilizando as TICs. Por outro lado, quando estas práticas ou 

possibilidades ocorrem os alunos mostram-se pouco ativos. Talvez fiquem restritos por 

estarem em ambiente acadêmico, talvez se mostrem  inseguros em participar, ou ainda 

não estejam tão estimulados como nos ambientes que tem liberdade total, autonomia, 

transitam com codinomes e identidades diversas.  Também não afastamos as hipóteses 

de que nossos ambientes de aprendizagem na rede se configurem ainda dentro dos 

moldes tradicionais, semelhante aos livros e pouco dinâmicos. Os ambientes 

acadêmicos nas TICs são ainda pouco acessados se levarmos em conta a freqüência 

com que os alunos o fazem em sites de seus interesses para comunicação no âmbito da 

vida privada, nas redes de sociabilidade. 

O uso das TICs nos processos educativos nos leva a uma reflexão sobre seus efeitos. 

Enquanto que por um lado pode facilitar o acesso à informação, não temos garantias 

de que seu conteúdo é de fato de qualidade. A quantidade de informação e a rapidez 

nas tomadas de decisões podem levar a escassez de espaços para reflexão e a 

abstração (Coll & Monereo, 2010). Ferrés citado por Coll e Monereo (2010) chama a 

atenção para a preeminência da cultura da imagem e do espetáculo - especialmente 

nas tecnologias multimídias e audiovisuais - que acaba por priorizar os aspectos 

sensoriais e concretos em detrimento dos abstrato e simbólico. Neste contexto, o autor 

ainda destaca a primazia do narrativo sobre o taxonômico e o analítico; a primazia do 
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dinâmico, tanto na forma quanto nos conteúdos, sobre o estático; a primazia das 

emoções sobre a racionalidade e por fim, a primazia do sensacionalismo sobre o 

previsível e rotineiro. Estas formas culturais predominando no nosso cotidiano tendem 

a moldar maneiras de agir, decidir, pensar e sentir – sempre carregadas de elementos 

estéticos compondo uma nova ética. 

Acreditamos que se encontra em processo uma transformação nos modos de ensinar e 

aprender, para professores e alunos. Para tanto é necessário tentar compreender os 

nossos alunos através do seu modo de ver o mundo, modo este totalmente diverso  

das gerações anteriores a eles. Entrar neste processo ativamente, no momento, implica 

lidarmos com contradições, tentativas, acertos e erros, num constante desafio. 

Precisamos nos aperfeiçoar para aproveitar e fazer uso das mudanças que ocorrem em 

um âmbito maior, mas para acompanhá-las de forma reflexiva e crítica. Poder 

acrescentar recursos e estratégias ao nosso saber e ao de nossos alunos, sem, contudo, 

nos tornamos repetidores de uma razão tecnicista. Uma dialética que nos desafia 

apropriar-nos, atualizar-nos, não sermos obsoletos e ao mesmo tempo não sermos 

meros repetidores de uma sociedade competitiva e desordenada. 
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Resumo 

Novas formas de aprender por meio de objetos de aprendizagem é condição fundamental 
nessa nova geração em que os meios digitais fazem parte do universo do aluno. Com o 
objetivo de compreender a importância da construção desses objetos digitais de 
aprendizagem desenvolvemos o Projeto Agentes Digitais. Através da realização de um estudo 
de caso neste Projeto, no Estado do Ceará -Brasil, procuramos perceber toda a engrenagem de 
pessoas que atuam nesse processo. Para caracterizar a atuação dos responsáveis utilizamos 
uma metodologia mista de pesquisa, efetuando uma análise qualitativa, com grelhas de 
observação, bem como quantitativa por meio de questionário. A pesquisa destaca a 
importância deste setor e a necessidade de formação de professores para o desenvolvimento 
destes recursos. Os resultados destacam, ainda, a necessidade de ampliação de links e 
recursos tecnológicos de fácil acesso que mobilizem os professores a utilizar os objetos de 
aprendizagem em suas aulas, atentando para os critérios de qualidade. 
 
Palavras-chave: Tecnologia Educacional; Recursos Digitais e Design Instructional 

1. INTRODUÇÃO 

Com os avanços tecnológicos e paradigmas emergentes de informação e comunicação 

empreendem-se novas abordagens para fomentar a aprendizagem dos alunos, uma 

delas é a inserção de recursos educacionais digitais. A escola encontra-se, assim, 

diante do grande desafio de aproximar todo esse aparato tecnológico das atividades 

educativas e de capacitar seus professores para compreender o uso de objetos de 

aprendizagem.  

Com a emergência de novas modalidades de aprendizagem, seja no ensino presencial 

ou a distância (EaD), o uso das tecnologias é uma das peças chave, tendo em vista o 

contexto da Sociedade em Rede, que estamos a viver, caraterizada por uma ecologia 

pluralista da comunicação pontuada pela conetividade, mobilidade e ubiquidade 

(Santaella, 2011) que favorece a presença de comunidades virtuais de aprendizagem 

na educação (Silva, 2005).  

mailto:karinepinheiro@yahoo.com.br
mailto:bento@ie.uminho.pt
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 Com o desenvolvimento das tecnologias digitais os ambientes virtuais de 

aprendizagem deixam de ser um simples repositório de documentos, passam a seguir 

as tendências da Web 2.0 com foco nas interações e na colaboração. Cada vez mais, os 

materiais didáticos virtuais proporcionam uma maior proximidade entre homem e 

máquina, pois simulam sensações, espaços reais e promovem uma 

interoperoperalidade que permite o desenvolvimento de novas literacias (Oliveira, 

2008).  

Estes avanços fizeram surgir uma nova área de atuação para os professores e que se 

especializam a trabalhar com recursos e simulações tecnológicas para a produção de 

materiais didáticos virtuais, que devem mobilizar as emoções, a percepção, a 

comparação, a análise e o senso crítico de alunos que vivem num contexto de 

convergência digital. De igual modo, estes materiais interativos, para serem usados na 

educação, devem ancorar-se em conceções pedagógicas que mobilizem os processos 

de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.  

É neste cenário que se situa esta pesquisa, onde se procura compreender os caminhos 

percorridos na construção de objetos de aprendizagem pelos professores cearenses. 

Para alcançar esse objetivo, será observado o processo de adequação da transposição 

didática do material para o ambiente virtual e os agentes envolvidos nessa tarefa. Para 

tanto, tendo como objeto da nossa pesquisa o Projeto Agentes Digitais, busca-se 

alcançar dois objetivos específicos: 1) explorar a construção dos materiais didáticos 

virtuais, trazendo os referenciais de qualidade da EaD; 2) Analisar a atuação de uma 

equipe multidisciplinar que desenvolve esses recursos, em seus processos de gestão, 

especificamente, o papel do design instrucional. 

Para balizar esta pesquisa, primeiramente efetuamos um breve enquadramento 

teórico sobre educação, objetos de aprendizagem e processo de construção de 

recursos educacionais com o intuito de caracterizar as referências de qualidade. 

Prosseguimos com a metodologia e com a apresentação e discussão dos resultados da 

pesquisa. 
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2. MUDANÇAS TECNOLÓGICAS E AS NOVAS FORMAS DE EDUCAR COM OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM 

Desde a criação da WEB, em 1990, e num processo cada vez mais contínuo, irrompem 

novos processos de cooperação, em que as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) favorecem o surgir de novas formas de se comunicar e de 

aprender. Castells (2004) referenda essa mudança quando situa que a Internet está na 

base da Sociedade em Rede, dando origem a novos modelos sociais e culturais. Deste 

modo, surgiu uma rede em que pessoas começam a trabalhar, ler, estudar e aprender 

em cooperação, ou seja, são “milhares de cérebros trabalhando em colaboração”, 

processo que Lévy (2000) denominou de “inteligência coletiva”.  

Todo esse avanço exigirá uma nova modalidade educativa que vincule um método 

eficiente para adquirir aprendizado com o uso das TDIC. Segundo os estudos de Neves 

(2003) os alunos que aprendem por Educação a Distância (EAD) conseguem reter mais 

20% de conhecimentos aplicados do que os alunos que frequentam uma instituição de 

ensino presencial. Estes resultados devem-se, sobretudo, aos recursos educacionais 

digitais utilizados que despertam atenção e mobilizam o estudo de jovens.    

De acordo com Almeida (2003), a inserção de uma tecnologia não garantirá o sucesso 

por si só, mas sim uma soma de fatores, − “as tecnologias são parte de um vasto 

pacote de mudança”, considera Silva (2001: p. 842) −, ou seja, é a componente da 

“estratégia e o consequente pensamento estratégico, de modo a compreender-se o 

porquê dessa integração e como deve ser feita” (ídem: p.843) que define esse êxito.  

Petri (1996, p.25) reforça que no caso da EaD, como modalidade de educação, o uso da 

tecnologia é primordial, pois essa modalidade acontece “predominantemente, com 

conteúdos e formas de expressão mediatizados pelos materiais didáticos, meios 

tecnológicos, sistemas de tutoria e de avaliação”. O que justifica quanto o uso de 

recursos tecnológicos são essenciais para o aprendizado. 

Neste texto, pretendemos esclarecer como os recursos educacionais digitais, como os 

Objetos de Aprendizagem (OA), são essenciais em qualquer modalidade educativa 

(presencial ou EAD), podendo ser usados em contextos e situações diversificados, de 

acordo com o perfil do estudante. 
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Os OA podem promover os  processos cognitivos e reflexivos necessários   ao apoio da 

aprendizagem, pois contém a flexibilidade necessária para o uso das diversas 

interfaces tecnológicas, respondendo ao desafio da mobilidade e ubiquidade da 

ecologia comunicacional vigente. 

Para Oliveira (2008), o uso dos OA possibilita a autonomia do educando, ancorando-se 

nos estudos de Wiley (2002). Os autores chamam a atenção que não é qualquer link na 

Web que é um OA, ele deve, obrigatoriamente, possibilitar aprendizagem, atividades e 

avaliação. Esses componentes estruturais são mínimos e definidos pelos Padrões de 

Tecnologia Instrucional que compõe o Comitê de Padrões de Tecnologia de 

Aprendizagem (LTSC - Learning Technology Standards Committee) que são acolhidos 

no sistema de gestão Learning Content Management Systems (LCMS). Além disso, 

Wiley (2002) ainda situa que um objeto de aprendizagem deve apresentar: Conteúdo 

Instrucional; Palavras-chave (para que o mesmo seja pesquisado); Interoperabilidade 

(possibilidades de gestão, base de dados e aplicações da rede, exemplo com o uso do 

moodle, inserção em blog e redes sociais). Quanto à evolução do conceito de OA, o 

autor considera duas visões: como produto (a mais tradicional) visando conseguir 

atingir resultados predeterminados, e como processo, reforçando a necessidade de ler 

o mundo e os contextos socioculturais.  

Nesse sentido um OA irá proporcionar uso em diferentes contextos, sejam eles 

espaciais ou de tempo, essa flexibilidade e atualização favorecem a adaptação para 

diferentes públicos e localizações (Anderson, 2004). No intuito de compreender a 

facilidade da evolução da construção desses conteúdos online, iremos apresentar o 

seu processo de elaboração, compreendendo o seu processo evolutivo, quanto suas 

reutilizações que promovem a sua inserção em diversos contextos.  

 

2.1 A produção de recursos educacionais digitais  

 

No desenvolvimento de objetos de aprendizagem, que chamaremos de recursos 

educacionais digitais, é necessário uma equipe multidisciplinar que desenvolva uma 

constante discussão sobre a linguagem e os recursos que serão adequados ao projeto 

pedagógico e ao público que fará uso desse recurso na Internet. Neste processo, 
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emergiu uma nova profissão no cenário da educação, no seio da área do design, cujo 

profissional é responsável pela coordenação do processo de transposição didática de 

conteúdos para uso na Web. É comum atribuir a este novo profissional a designação 

de instrucional designer, função normalmente desempenhada por um educador com 

experiência em Tecnologia Educacional (Santos, 2012, p. 221). 

Este profissional necessita conhecer os várias medias que devem promover a 

interatividade, que podem ou não estar vinculados a ambientes virtuais de 

aprendizagem, cabendo-lhe, ainda, segundo Santos (idem, p. 221), na EAD Online 

“analisar as necessidades, construir o desenho do ambiente de aprendizagem, 

selecionar as tecnologias de acordo com as necessidades de aprendizagem e condições 

estruturais dos cursistas, avaliar os processos de construção e uso do curso e, além 

disso, mediar o trabalho de toda a equipa de especialistas”. 

Com o intuito de regulamentar e atribuir um referencial para as práticas de EAD, o 

Ministério da Educação do Brasil publicou os Referenciais de Qualidade para a 

Educação Superior a Distância, onde constam indicadores que devem ser observados 

na produção de materiais didáticos (Neves, 2003). Para o nosso estudo adequamos 

esses indicadores à compreensão dos recursos educacionais digitais, nos aspetos da 

qualidade, da apresentação e da metodologia, bem como de orientações de atividades 

e pesquisa, para “estimular o aluno a ter o prazer de voltar para ali; ou seja, seduzi-lo”, 

como referência Neves (idem, p.1).  

Um outro diferencial que faz com que o aluno sinta-se parte do curso, é na 

flexibilidade, pois dependendo da abordagem os materiais didáticos rompem com o 

modelo padronizado de ensino, adequam-se as necessidades dos alunos. Além dos 

vários modelos de cursos e metodologias para aprendizagem online, o educador que 

trabalha e-learning desenvolve a experiência educacional, cognifiva e social. Uma das 

teorias que referenda esse estudo é da Athabasca University, na obra Theory and 

Pratice of Online Learning, ganhadora de prémio pela inovação na prática EaD, 

Anderson (2004): 

 

“Design and construction of the course content, learning 

activities and assessment framework constitute the first 
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opportunity for teachers develops their teacher presence.  The 

role the teacher plays in creating maintaining the course 

contens varies from a tutor working with materials and 

instrucional desing created by others, to a lone ranger or 

teacher who creates all of the content”(Anderson, 2004.p.346) 

 

No modelo apresentado pelo autor existem diversas ferramentas que podem estar se 

adequando as necessidades do educando, toda a concepção do curso não pode ser 

desenvolvida isoladamente apenas por um design instrucional, mas todos os pares da 

área pedagógica, técnica devem estar juntos no intuito de validar e observar quais os 

usos adequados de objetos de simulação, motivação, animação. O importante é o 

desenvolvimento dos processos cognitivos, sociais e educacionais. 

Para isso, os recursos digitais necessitam utilizar vários medias, ter os atributos de 

navegabilidade e uso de interfaces que promovam o processo interativo. Quem 

articula e planeja esses recursos é o instrucional designer, como vimos, que coordena a 

escolha dos recursos que serão usados para o desenvolvimento do conteúdo. Além 

disso, ele estabelecer estratégias de gestão e acompanhamento, para garantir o fluxo 

de ações educativas e comunicacionais. Como um grande maestro que coordena a 

equipa de especialistas, de acordo com Filatro (2004), ele é responsável pelo processo 

de “planejar, desenvolver e aplicar situações didáticas específicas que, valendo-se das 

potencialidades da Internet, incorporem, tanto na fase de concepção como durante a 

implementação, mecanismos que favoreçam a contextualização e a flexibilização”. 

No passo da transição didática as atribuições e atividades são pensadas com base na 

matriz de requisitos do material, com a mediação necessária com os desenhistas da 

Web e os programadores responsáveis por transformar o material num recurso 

dinâmico, para ser publicado numa página html, ou outra linguagem aberta. 

Assim, torna-se necessário o desenvolvimento das estratégias de acordo com os 

estudos do desenvolvimento cognitivo, para que o material possa realmente adequar-

se aos ritmos diferenciados do estudo do aluno, repercutindo-se no desenvolvimento 

da autonomia. Filatro (2004) destaca algumas estratégias para o desenvolvimento de 

conteúdos educativos na modalidade EaD, como sejam: maior personalização aos 
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estilos e ritmos individuais de aprendizagem; adaptação às características 

institucionais e regionais; atualização a partir de feedback constante; acesso a 

informações e experiências externas à organização de ensino; possibilidade de 

comunicação entre os agentes do processo (professores, alunos, equipe técnica e 

pedagógica, comunidade); e monitoramento automático da construção individual e 

coletiva de conhecimentos. 

A potencialização dos recursos tecnológicos somente serão viáveis se a orquestra, que 

é composta por professores, conteudistas, tutores, equipe pedagógica, alunos, todos 

eles estejam voltados para a construção da aprendizagem online. Moreira (2009) dá 

conta dos membros que constituem essa vasta equipa, que representamos no 

diagrama que elaboramos. 

  

Figura 1 - Responsáveis pela construção de materiais didáticos digitais 

 

 

Tudo é pensado por diferentes atores, com diferentes competências profissionais. 

Conforme ressalta, Moreira (2009) a análise de qualquer processo da EAD (Online) 

demanda de um olhar integrado sobre todos os que compõem o processo de 
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aprendizagem, desde o aprendiz, o professor/formador, os materiais didáticos e a 

tecnologia, os processos de mediação pedagógica e de gestão. 

Na modalidade de EAD online, não estando o aluno fisicamente com o professor, 

torna-se mais fundamental o cuidado com a disponibilização dos recursos, pois é esse 

material que fará grande parte da mediação pedagógica. O êxito de um curso está 

muito associado à qualidade de comunicação existente nos recursos utilizados. Neste 

contexto, Neves (2003) apresenta alguns critérios para o desenvolvimento de recursos 

educacionais: organização do  conteúdo, linguagem dialógica, módulo introdutório 

(com apresentação do material),  detalhamento de competências cognitivas, 

habilidades e atitudes que o estudante deverá alcançar ao fim de cada unidade 

(módulo, disciplina),  sistemáticas de auto-avaliação; formas variadas de atendimento 

ao estudante, indicação bibliográfica e de sites complementares.  

Nesse sentido destaca-se a importância desta pesquisa, no que tange a compreensão 

dos processos de construção de recursos educacionais digitais, como também 

compreender a complexidade da equipe do projeto para ter noção da repercussão que 

o recurso digital educacional possui.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada na pesquisa foi exploratória, por meio do estudo de caso do 

projeto Agentes Digitais, com o intuito de perceber o processo de desenvolvimento 

dos recursos educacionais digitais, nomeadamente o papel dos vários atores 

envolvidos no processo de produção. De acordo com Yin (2008), esse método 

possibilita a compreensão científica com observações de caráter cotidiano ou 

centradas durante o percurso, possibilitando uma triangulação entre a teoria e a 

prática. Os recortes efetuados durante o desenvolvimento do material didático do 

Projeto Agentes Digitais, durante o ano de 2010/2011, servirão de ponto de partida 

para a compreensão do processo de construção de recursos educacionais, 

confrontando com as referências teóricas advindas do Ministério da Educação (Neves, 

2003).  
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A recolha de dados foi feita por meio de grelhas de observação, categorizando uma 

análise qualitativa das competências desenvolvidas pela equipe do Projeto, e também 

de dados quantitativos, com um questionário avaliativo que foi executado com todos 

os participantes do Projeto, ao finalizar o projeto em 2011.   

 

2.1 O projeto  

A ação do projeto foi desenvolvida com 200 jovens de escolas públicas no Brasil, no 

estado do Ceará (Souza e Carvalho, 2011). Hoje está em processo de replicação com 

jovens estudantes em Portugal, tendo com base a pesquisa de doutoramento na 

Universidade do Minho. O objeto de aprendizagem analisado teve com estudo relatos 

da equipe multidisciplinar, grelhas de observação durante a execução do referido 

projeto e análise de dados do questionário aplicado com o público-alvo em 2010/2011. 

Durante o acompanhamento do projeto, no processo de transposição didática dos 

conteúdos, também foram utilizados fóruns no ambiente virtual, no intuito de apoiar o 

recorte das variáveis: o funcionamento da equipe de produção e a construção do 

material didático. 

Apresentaremos, a seguir, o estudo de caso com a exploração dos documentos e das 

grelhas de observação com recortes retirados do ambiente virtual de aprendizagem (E-

proinfo) usado como ferramenta de acompanhamento da execução do referido 

projeto, cujo material está disponível em http://agentesdigitais.virtual.ufc.br/. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. A evolução do trabalho – Rede de produção    

O desenvolvimento do trabalho só foi possível de acordo observação direta devido a 

uma rede de pessoas que somam seus esforços na construção de um material que 

permitisse a personalização de um conteúdo que envolvesse empreendedorismo e as 

TDIC. Assim, coordenadores, equipe de design instrucional, ilustradores e animadores, 

programadores, conteudistas, supervisão mediática e coordenação de tutoria 

estiveram em reuniões quinzenais, por um ano, para que o material chegasse aos 

tutores e fosse disseminado aos alunos do Ensino Médio. O processo de comunicação 

http://agentesdigitais.virtual.ufc.br/


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1339 

teve apoio de uma lista de discussão (grupo no Gmail), além disso foram entregues a 

coordenação fichas de acompanhamento de atividades, de acordo com o 

estabelecimento de prazos, no intuito de validar também o sistema de bolsas que era 

apoio do MEC, para a construção do projeto.    

O conteúdo trabalhado foi desenvolvido, com apoio da Universidade Federal do Ceará 

(UFC, Departamento Virtual, entidade proponente, que orientaram a execução das 

ferramentas interativas, tais como: fóruns, diário de bordo, email. De acordo com 

documento pedagógico, disponibilizado no e-proinfo, podemos destacar do material as 

seguintes categorias: 

Aula web: Cada página Web possui uma carga horáriade 8 h/a, com textos, vídeos, 

animações, simulações e atividades interativas.  

Atividades: São utilizados atividades interativas no fórum, diário de bordo e 

biblioteca, em que o aluno é colocado a repensar os conceitos apresentados no 

módulo e aplicar em seu contexto.  

Biblioteca: Espaço onde ficaram gravadas algumas das atividades pedidas na Aula 

Web, em forma de arquivos feitos em processadores de texto ou imagem salvos e 

enviados para o tutor avaliar. 

Fórum: Espaço colaborativo, em que o aluno/tutor podem fazer comentários, 

contrapor argumentos, apresentar dúvidas ou sugestões de  aula. Nesse espaço o 

tutor é encarregado de manter a mediação e promover a interação entre os 

participantes. Como requisito o aluno deve participar de 2 fóruns. 

Material Complementar: Informações adicionais sobre o conteúdo da aula, com 

vídeos, textos, imagens, um adicional para o aluno aprofundar suas leituras. 

Vídeos e Animações: Aparecem no decorrer do material seja como motivador, 

como atividade ou um ativador de ideias.  

 

De acordo com grelhas de observação encontramos o cruzamento entre os objetivos 

tratados pelo Neves (2003) e as categorias desenvolvidas no projeto e analisadas no 

artigo Souza (2010) que também referenda a importância do processo dialógico, da 

estrutura de aulas com conteúdos e atividades adequadas ao público.  
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Para ampliar os estudos e referendar o conceito de construção de recursos 

educacionais, apresentamos na tabela seguinte a análise dos elementos encontrados 

no referido projeto. 

 

Tabela 1 - Atores do processo de produção e recorte de suas atribuições 

A coordenação Desenvolveu todo o acompanhamento das equipes de acordo com a 
estrutura do projeto, os conteúdos propostos para área de 
Empreendedorismo e TDIC.  
A tarefa que sempre estava sendo redesenhada era o cronograma de 
atividades, pois como envolviam vários atores dependia da resposta 
da Rede de trabalho desenvolvida. Sendo assim foi fundamental a 
avaliação continuada do OA, para resolver os atrasos na construção 
do material.  

Supervisores De acordo com relato Instrucional Designer:  
“o processo de idas e vindas do material  está demorando” 
 
Esses profissionais são responsáveis pelo controle do tempo, a 
necessidade da definição inicial da folha de estilo, do afinamento 
entre programadores, designers gráficos, o retorno dos conteudistas 
e o trabalho final da transposição e revisão textual, no início 
ocasionou atrasos. Devido algumas dificuldades, ocasionou o 
afastamento do projeto, por falta de afinidade, logo no primeiro 
módulo, esse papel foi desenvolvido  pela Coordenação até o final do 
Projeto. 

Professores 
Conteúdistas    

A atuação dos conteudistas aconteceram isoladamente. Numa  
reunião inicial  foi apresentado o objetivo do projeto, como também 
as delimitações para a produção do conteúdo (quanto páginas, 
imagens, vídeos). Na engrenagem cada conteudista encaminhava o 
material para o repositório no ambiente e-proinfo e no email do 
grupo, aguardando o retorno do Design Instrucional.  

Designers  
Intrucional    

A modelagem e a representação gráfica se apresenta na Web, contou 
com aproximação da equipe de design e de programadores para 
checagem quinzenal do layout, interfaces e a identidade visual.  
Muitos materiais foram publicados com a estrutura de telas, 
personagens balões, cenários, animações ainda com falhas e quem 
dava o feedback de algum bug, muitas vezes, foi o coordenador de 
tutoria, conforme depoimento: 
 
“Sugiro modificação no guia de estilo e correção na animação aula 1, 
pois não está legível, nem adequado para o público”  
 

Programadores Desenvolveram um trabalho com software livre, também possuíam 
uma lista de discussão apenas para o desenvolvimento no intuito de 
acompanhar as alterações. 

Coordenadores 
de Tutoria e 
Tutores 

O processo de comunicação entre os atores e a equipe de 
desenvolvimento, de acordo com Moreira (2009) referenda a 
execução do projeto, pois desenvolveu-se com a ponte entre 
profissionais de várias área. Possibilitou o feedback evitou o 
retrabalho. As reuniões eram feitas com a presença dos 
coordenadores de tutoria para que reportassem como estava o 
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processo de execução do material com os alunos.   

 

3.2 Recortes da teoria para a prática  

Os recortes dos relatos possibilitaram neste estudo o cruzamento da teoria abordada 

por Almeida (2003), Moreira (2009), Wiley (2000), Oliveira (2008), Neves (2005), 

Filatro (2004), pesquisadores da área de tecnologia educativa que fundamentaram os 

estudos sobre recursos educacionais digitais, e possibilitaram a analisar das atribuições 

e os perfis necessários para o desenvolvimento do conteúdo do Projeto Agentes 

Digitais.  

Conforme Moreira (2009) ressalta, as equipes extrapolam as interrelações 

profissionais, os participantes acabam construindo seus papéis de acordo com a 

necessidade, com sua relação com o outro, tendo uma variante entre o papel prescrito 

e o assumido, surgindo assim as atribuições de cada membro.  

 

Figura 1 - Fluxo de trabalho a equipe de desenvolvimento de conteúdo 

 

 

Tendo com base a observação direta, e a imersão no contexto do projeto 

desencadeou-se uma dificuldade de otimização do tempo, tanto pela diversidade da 

equipe como devido aos espaços de trabalho serem diferentes. No intuito de alinhar o 

grupo, diagnosticou-se que foram desenvolvidas reuniões quinzenais com a equipe de 

desenvolvimento, com o objetivo de exigir um contínuo afinamento da equipe para 

que redes de apoio fossem formadas, com o empenho e a participação de cada 

membro.  

Outro componente da equipe analisado é do Design Instrucional, conforme podemos 

observar no recorte de depoimento “O guia de estilo está quase pronto, precisamos 

checar a localização dos personagens, animações, como também a adequação das 
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metáforas”. Essa aproximação foi permitida por meio do ambiente virtual, da lista de 

discussão, proporcionando mobilidade e rapidez no processo. Mas mesmo com esses 

recursos ainda aconteciam retrabalho, devido ao grande volume de informações, num 

curto espaço de tempo. Entretanto, é importante destacar as pontes estabelecidas 

entre as pessoas de diversas áreas, que aprenderam colaborativamente.  

Outro fator para ser analisado segundo depoimento da pesquisadora e participante do 

projeto foi Gonçalves (Participante do Projeto 2012) foi “quando o material chegava a 

equipe de língua portuguesa, ainda existiam lacunas para ser definidas como 

animação, boxes. No retorno dessa engrenagem, no check list, o material ainda 

apresentou erros na testagem, precisando de um retrabalho da equipe de revisão, e 

logo depois da programação para resolver alguns bugs que somente eram visualizados 

após o uso do material”. 

É importante perceber que muitas vezes o material acabava de ser finalizado, já estava 

online para ser validado com os alunos. Nesse caso o coordenador de tutoria era o elo 

de ligação entre os alunos, por meio dos tutores nas reuniões quinzenais, que passava 

o relatório com os bugs do material, para que fosse adequado o conteúdo. Conforme o 

depoimento abaixo, podemos perceber o controle e o cuidado constante com a 

execução das atividades.  

“ Usem o Planner para planejar suas aulas e definir o cronograma das aulas e 

atividades ao longo do projeto. Baixem o programa no link: 

http://live.gnome.org/Planner/Downloads” 

[Recorte depoimento Coordenador de Tutoria] 

 

Conforme Palange (2009) esclarece que é fundamental os atores identificarem os 

defeitos, problemas e obstáculos para colocar um curso no ar. Segundo a idealizadora 

do curso ”foi esse olhar cuidadoso da revisão que fez o aprimoramento necessário ao 

material, para isso foi fundamental a parceria contínua”.    

No final do projeto, para saber se o material estava adequado, foi executado um 

questionário com alunos envolvidos, com o objetivo de validar o material e saber se o 

objetivo havia sido alcançado. Quanto ao Design do Curso, categoria que está sendo 

http://live.gnome.org/Planner/Downloads
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analisada, podemos depreender que dos 112 alunos, um total de 96 alunos, 

categorizaram o design do curso entre excelente e bom, ou seja 45% excelente e 41% 

bom, o que se mostra também nos depoimentos quando citam que se identificaram 

com os personagens, com as músicas, com as atividades propostas, com todos os 

recursos e a linguagem utilizada pelo material (gráfico 1).  

 

Gráfico 1— Opinião dos alunos sobre o design do curso 

 

 

 

 Mesmo com 16 alunos citando que o material utilizado não era adequado o suficiente 

às suas necessidades, a maioria, cerca de 86,0%, classificou bem material (Bom e 

Excelente).  

Avaliando também a adequação de conteúdo, o resultado foi bem positivo (apenas 6 % 

contestou a adequação), tendo com base a análise dos documentos do projeto. A 

problemática foi colocada nas atividades, de acordo com depoimentos durante as 

aulas, gerou sempre questionamentos, uma estratégia usada pelo Tutor para que os 

alunos pensassem um pouco mais sobre o que está a sua volta, valorizando, assim, os 

recursos na perspetiva cultural como outra forma de ler o mundo, conforme sustenta 

Wiley (2002). Aprofundando Palange (apud Litto 2009) salienta que na construção de 

um material virtual 

3% 
11% 

41% 

45% 

Ruim Razoável Bom Excelente
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‘a preocupação é com o aluno e com a possibilidade que ele deve ter 

de aplicar o conhecimento, de aprofundar aspetos que desejar, 

trabalhar de maneira cooperativa em equipe, interagir com o outro 

professor e o outro aluno, de participar das discussões online, de 

manifestar sua opinião” (Litto, 2009, p. 385). 

 

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta formação estamos no início de uma longa estrada, principalmente pela 

necessidade constante de melhorar os processos de produção de material. Sabemos 

que o modelo é complexo e exige preparação da equipe, além de um estudo 

pedagógico do que se pretende alcançar. Entretanto, reforça-se que para o uso de  

qualquer recurso educacional digital é necessário que todos da equipe  aprendam  a 

trabalhar com a diversidade, para que, cada vez mais,  amplie-se o  processo de 

interação entre os que criam e os que utilizam os OA.  

No trabalho da equipe um fator que influenciou a rapidez na resolução de problemas 

foi o processo de comunicação, já que, segundo a idealizadora do curso, nenhum email 

deixou de ser respondido, tanto do aspeto de planejamento, do conteúdo, como da 

implantação com os alunos. Conforme reforçou Anderson (2004), o material não foi 

desenvolvido isoladamente, além de uma equipe trabalhando colaborativamente, o 

material ao passo que era desenvolvido foi validado com os alunos, e a equipe de 

construção participava desse feedback contínuo. O que pode ser apoiado com o uso de 

ferramentas interativas, tais como grupo de discussão e as redes sociais que 

promoveram uma maior interação com o professor, com outros alunos e uma 

manifestação das contribuições efetivas do curso.  

Para a coordenação de um trabalho dessa natureza foi fundamental a agilidade da 

comunicação, o que é demonstrado pela sinergia dos atores, desde o planejamento, a 

produção e a testagem. Entretanto, estamos a necessitar ainda de ampliar a formação 

de educadores para esta área, para que não sejam apenas padronizadores, mas que 
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possam construir novas oportunidades com Streaming Audio, Streaming Vídeo, Push 

Technologies e Canais de Dados, Audio Chat e VOIP (Voice over IP), Web 

Whiteboarding, Instant Messaging, Tecnologias Wireless, Partilha Peerto-Peer, 

Objectos de Aprendizagem e Realidade Virtual (Anderson, 2004), ferramentas que 

pertencem ao universo do aluno que podem promover aprendizagem. 
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Abstract 
 

The Sao Paulo Network of Teaching Formation Project (REDEFOR) is an agreement among 
Universidade Estadual Paulista, Universidade de Campinas and Universidade de Sao Paulo and 
the Sao Paulo State Department of Education that aims to offer semi-presential courses 
(blended learning) of continuing education (post graduation) Lato Sensu) for the public schools 
teachers from Sao Paulo State. Altogether 16 courses of specialization are offered right now. 
This communication focuses on the course of English language specialization, under the 
auspices of specialists from Universidade Estadual Paulista. The main objective of the 
mentioned course is the improvement of English teachers in service offering a deep linguistics, 
theoretical, methodological, cultural, and experiences that give support to the teaching 
process. The virtual environment TelEduc subsidizes the activities of the course. This learning 
environment is a dynamic way in which interaction takes place using synchronous and 
asynchronous tools. The course is organized into four modules, each one of them been 
composed by two disciplines of 45 hours, which totals 90 hours of workload per module. This 
study aims to present extracted data of the monthly reports of course activities and events, 
developed by coordinators, tutors, and specialists with the purpose of systematizing the report 
and evaluation of the events occurred along the course. The criteria of analysis surfaced from a 
comparative reading of the works posted by the students in their virtual portfolios, in the 
forums of discussions, and in the logbooks from those students available on TelEduc (Tele 
Educação) environment and recorded in the monthly reports. The methodological procedures 
used for collecting and analyzing data on the construction of the course follow the qualitative 
basis (grounded theory).  This specialization course showed satisfactory results. This can be 
asserted on the teachers’ speeches and reports in the virtual environment TelEduc. 

 
Keywords: teachers’ lifelong learning; virtual environment; English language. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como objetivo apresentar os dados de uma pesquisa, extraídos dos 

relatórios mensais elaborados pelos coordenadores, tutores e especialistas com o 

objetivo de sistematização e avaliação dos eventos ocorridos ao longo do primeiro 

curso de Especialização em Língua Inglesa, parte do projeto REDEFOR. 

mailto:mariangelabraga@terra.com.br
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O projeto Rede São Paulo de Formação Docente (REDEFOR) elaborado pela Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo juntamente com as três universidades Estaduais, 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (UNICAMP) e 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), tem como objetivo formar continuadamente 

os professores que trabalham em escolas públicas do ensino fundamental e médio, 

visando ao aperfeiçoamento profissional dos docentes e à melhoria do ensino das 

várias disciplinas que compõem o currículo, além de propiciar o aprofundamento dos 

conhecimentos linguísticos e teóricos e suas aplicações em sala de aula. 

O curso de especialização (360 horas) para 619 professores em serviço, que atuam na 

disciplina de Língua Inglesa, visou à construção de uma competência oral e escrita na 

língua alvo e à vivência de atividades didáticas embasadas em abordagens de ensino 

que sustentam as relações existentes entre o saber e o fazer, ou seja, o conteúdo 

teórico e aplicações práticas. Objetivou, também, levar o professor a refletir sobre sua 

prática e a buscar novas estratégias para o ensino e aprendizagem da língua 

estrangeira. 

A maior parte das atividades acadêmicas planejadas para o curso em questão (tais 

como debates em grupo seguidos de construção coletiva de textos dissertativos, 

desenvolvimento de resenhas críticas, etc.) foram desenvolvidas em contexto virtual 

de aprendizagem, subsidiado pela plataforma TelEduc (Tele Educação). 

Além das atividades desenvolvidas em ambiente virtual, o curso também proporcionou 

aos seus cursistas a oportunidade de participarem colaborativamente em encontros 

presenciais, realizados mensalmente, com a intenção de promover a troca de 

experiências e conhecimentos entre os seus participantes. 

A expectativa para esse curso foi a de que os professores em formação aprofundassem 

seus conhecimentos sobre as várias concepções de ensino/aprendizagem de línguas, 

consolidassem a aquisição/ampliação do repertório lexical e do conhecimento 

gramatical, bem como o desenvolvimento da compreensão da leitura e da produção 

oral e escrita, a partir de uma reflexão crítica do embasamento teórico e metodológico 

ensinados. Esperava-se também que com as experiências construídas ao longo das 

atividades desenvolvidas na plataforma TelEduc, que os professores cursistas tivessem 
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a oportunidade de desenvolver seus conhecimentos sobre as possibilidades de uso de 

diversas ferramentas tecnológicas (como blogs, wikis, ferramentas de interação e 

comunicação diversas, dentre outras). 

Para tanto, os conteúdos foram desenvolvidos a partir da Proposta Curricular de 

Línguas Estrangeiras Modernas – Inglês, elaborada pela Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, em 2008 e, neste momento, as universidades públicas do Estado 

de São Paulo continuam auxiliando a Secretaria da Educação na implementação desse 

novo currículo por meio do oferecimento de cursos de especialização. 

 

2. A ESTRUTURA DO CURSO 

O curso foi organizado em quatro módulos, sendo cada um deles composto de duas 

disciplinas de 45 horas de trabalho, totalizando 90 horas por módulo de trabalho 

acadêmico. Cada módulo, na primeira edição do curso, realizado em 2010/2011, teve a 

duração de 10 semanas, totalizando 40 semanas de estudos presenciais e a distância 

no decorrer de doze meses. No final, o aluno apresentou um Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), fruto de pesquisa realizada durante os doze meses de curso. As atividades 

a distância compreendiam a leitura do conteúdo disponibilizado no AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem) – TelEduc; consulta à bibliografia indicada; análise de vídeos 

e sites sugeridos; participação em fóruns de discussão mediados por tutores online; 

participação de trabalhos em grupo e realização de atividades avaliativas ou não. 

Para este curso, elaboramos as seguintes disciplinas: 

 

a) Módulo I — Reflexões sobre a teoria e prática no ensino e aprendizagem de LE 

 

Disciplina: abordagens, métodos e perspectivas sociointeracionistas no ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras. 

 

Disciplina: Múltiplas Linguagens e Gêneros Discursivos. 

 

b) Módulo II — Língua e Cultura 
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Disciplina: Leitura.  

Disciplina: Escrita. 

  

c) Módulo III — Recursos midiáticos e comunicação oral 

 

Disciplina: compreensão e produção oral.  

 

Disciplina: tecnologias de informação e comunicação — TICs aplicadas à LE. 

 

d) Módulo IV — Pesquisa em LE: fundamentação e planejamento 

 

Disciplina: metodologia da pesquisa científica. 

 

Disciplina: pesquisas do ensino e aprendizagem de inglês como língua estrangeira — 

tendências e perspectivas. 

 

3. O TELEDUC 

É um ambiente para realização de cursos à distância através da internet, que é um 

suporte ímpar nas inovações dentro do processo educacional. Foi desenvolvido no 

NIED (Núcleo de Informática Aplicada à Educação) sob a orientação da Profª. Dra. 

Heloísa Vieira da Rocha, do Instituto de Computação UNICAMP. Este ambiente é 

disponibilizado gratuitamente às escolas públicas. 

O ambiente apresenta duas faces diversas, a do aluno e a do professor, contendo 

ferramentas de administração, de coordenação e de comunicação. 

O aluno não tem acesso às ferramentas de administração, ficando, assim, o controle e 

gerenciamento aos professores/formadores do curso. Nesse campo são realizadas as 

inscrições, disponibilizadas as datas de início e término da disciplina, estão localizadas 

as avaliações e a frequência de acessos dos inscritos (intermap). 
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As ferramentas de coordenação são várias e o formador tem total liberdade de usá-las 

conforme as necessidades do seu curso. Fazem parte desse conjunto a Agenda, 

Dinâmica do Curso, Estrutura do Ambiente, Material de Apoio, Leituras, Atividades, 

Parada Obrigatória, Perguntas frequentes e Grupos. 

Das ferramentas de comunicação, fazem parte o Perfil, o Mural, onde são colocados os 

recados, o Diário de Bordo, o Portfólio, o Correio eletrônico, o Bate-Papo e o Fórum de 

Discussão. 

No AVA Unesp, o ‘cursista’ acompanha as agendas semanais, baixa os arquivos para 

leitura e as atividades das disciplinas, acessa aos vídeos e sites por meio de links, posta 

correspondências e exercícios realizados, participa de fóruns de discussão e relaciona-

se com seus colegas e equipe de mediadores do curso. 

O acesso ao AVA é realizado por meio de senha que identifica o aluno com a finalidade 

de garantir a segurança das informações postadas. 

 

Figura 1 — Portal Acadêmico AVA UNESP 
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Figura 2 — TelEduc: agenda do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REDE DE FORMADORES 

O curso tem uma coordenação na Secretaria da Educação e outra coordenação na 

universidade, a qual é responsável pelo gerenciamento do mesmo, envolvendo a 

seleção dos docentes, o acompanhamento da elaboração dos conteúdos das 

disciplinas e acompanhamento dos tutores e alunos cursistas. 

Todos os integrantes da equipe foram selecionados apresentando documentação que 

comprovasse sua titulação (mestres e doutores), experiência de ensino na área e 

proficiência em língua inglesa, por meio da realização do exame TOEIC (Test of English 

for International Communication). 

Os professores/autores, todos com título de doutor, elaboraram os conteúdos de cada 

disciplina e estão orientando os professores/doutores que chamamos de 

“especialista”. O professor especialista orienta os tutores online e presenciais, que, por 

sua vez, orientam os alunos/professores cursistas que atuam no ensino fundamental e 
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médio. Além disso, temos também o orientador de TCC e os orientadores presenciais. 

O organograma abaixo auxilia o esclarecimento. 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. A ESCRITA DOS CONTEÚDOS PARA A WEB 

Os materiais de estudo de cada disciplina ficam disponibilizados online e são 

compostos de textos, atividades autocorrigíveis, exercícios dissertativos, colaborativos 

ou de múltipla escolha, que podem ser realizados individualmente ou em grupo. São 

Professores-Autores 

Produção do conteúdo 

Especialistas 

Orientação do conteúdo, de 
atividades presenciais e à 
distância, supervisão da tutoria  

Tutores online 

Interatividade, correção de 
atividades, orientação de estudo, 

 e-mails, fóruns. 
Tutores locais -SEE 

Aplicação de atividades 

presenciais: 

na escola: PC 

na Oficina Pedagógica: PC-OP 

para gestores: Supervisor 
Cursistas 

Realização de atividades à distância, 

encontros presenciais e provas 

 

Coordenadores de Curso 

Secretaria de Educação Universidades 
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abertos fóruns de discussão, além das atividades presenciais realizadas com os tutores 

presenciais sobre os temas estudados. 

Cada disciplina é dividida em quatro temas que são subdivididos em tópicos. Nos 

temas são apresentados os aspectos-chave do assunto a ser tratado, além da indicação 

dos objetivos e da organização dos tópicos a serem estudados. Cada tópico deve 

conter a problematização do assunto, situações a serem debatidas, atividades 

individuais ou em grupo, indicação de bibliografia, sites, filmes e textos relacionados 

ao assunto. 

 

6. METODOLOGIA, COLETA DOS DADOS E RESULTADOS 

A metodologia utilizada neste trabalho é de base qualitativa apoiada na Grounded 

Theory (GT) ou Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) que visa compreender e explicar 

a realidade de uma determinada situação a partir da análise e extração de sentidos das 

informações dos fenômenos observados, analisando, por exemplo, o “como” e o “por 

quê?” os participantes agem em certos contextos que geram conhecimentos. Esta 

teoria procura responder a perguntas como: “What’s going on?" and "What is the 

main problem of the participants and how are they trying to solve it?”. A compreensão 

dos fenômenos estudados emerge dos dados. 

Os dados coletados na investigação são organizados em categorias conceituais que 

possibilitam a explicação do fenômeno estudado. Segundo Borgatti, “The basic idea of 

the grounded theory approach is to read (and re-read) a textual database (such as a 

corpus of field notes) and "discover" or label variables (called categories, concepts and 

properties) and their interrelationships”. 

A GT foi desenvolvida pelos sociólogos americanos Barney Glaser e Anselm Strass nos 

anos 1960 enquanto trabalhavam juntos estudando a sociologia das doenças na 

Universidade da Califórnia. Essa teoria tornou-se um ramo importante da sociologia 

qualitativa. 

A Teoria Fundamentada nos Dados apresenta características indutivas, a análise surge 

gradualmente após o início da coleta dos dados. Sobre o caráter dedutivo, as teorias 

aparecem no contexto das explicações e elucidar um acontecimento teoricamente 
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equivale a deduzir um enunciado que descreve esses acontecimentos, partindo-se de 

premissas sugeridas por FIELD & MORSE, 1985 In: CASSIANE, 1995. 

Segundo STRAUSS & CORBIN (1998, In: NICO et al, 2007), Strauss contribuiu para o 

desenvolvimento da Grounded Theory nos seguintes aspectos: 

 

– Necessidade de ir a campo para descobrir o que está ocorrendo; 

– Relevância da teoria, baseada nos dados, para o desenvolvimento de uma disciplina 

e como a base da ação social; 

– Complexidade e variabilidade do fenômeno e da ação humana; 

– Crença de que as pessoas são atores, possuindo um papel ativo em resposta às 

situações problemáticas; 

– Compreensão que as pessoas atuam na base do significado; 

– Compreensão de que o significado é: definido e redefinido por meio da interação; 

– Sensibilidade para o envolvimento e desdobramento com a natureza dos eventos 

(processo); 

– Consciência da inter-relação entre condições (estrutura), ação (processo) e 

consequências. 

Para esses autores, a Grounded Theory significa “uma estratégia para trabalhar os 

dados em pesquisa, que proporcionam modos de conceituação para descrever e 

explicar o fenômeno estudado num contexto mais amplo (1967)”. Os dados ou 

amostras teóricas coletadas depois de examinados cuidadosamente devem ser 

distribuídos em categorias. Esse processo é denominado por STRAUSS & CORBIN 

(1990) de “codificação aberta”, definido como “o processo de desmembramento, 

exame, comparações, conceitualizações e categorização dos dados”. 

Na pesquisa realizada durante este curso, observamos as ocorrências narradas nos 

relatórios mensais, focando, principalmente, os tópicos recorrentes, como mostra o 

quadro abaixo. 
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Relatório data Principais recorrências 

Meses Ano Tópicos Descrição 

Out, 

Nov, Dez 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

2011 

Uso da tecnologia 
Abordam-se os diferentes graus de 

letramento digital dos cursistas 

Compreensão do conteúdo 
Tipos de questionamentos dos 

cursistas 

Jan a Dez 

 

 

Interação 

 

Aluno x alunos; aluno x conteúdo; 

aluno x tutores; tutores x 

especialistas x coordenação 

Manifestações dos cursistas 

sobre o curso 

E-mails dos cursistas avaliando o 

curso 

TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso) 

Interações entre cursistas e 

orientadores 

 

 

7. ANÁLISE DE DADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o primeiro mês do curso, no processamento das falas dos alunos 

percebemos grande dificuldade no acesso à plataforma por consequência da pouca 

habilidade com computadores. Abaixo estão alguns recortes de falas de cursistas e 

tutores postadas na plataforma. 

 

7.1. Dificuldades dos professores cursistas em acessarem as ferramentas do 

ambiente 

 

a) Para mim essa experiência é totalmente nova, portanto tive que 
me adaptar às ferramentas e ao ambiente. Por outro lado, não foi tão 
difícil como esperava. A plataforma é bem simples o que facilita o 
trabalho; 
 
b) Não consigo postar minha atividade no portfólio, como faço isso? 
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c) Apesar dos problemas enfrentados por esta plataforma que tem 
gerado dificuldades de acesso e participações efetivas por parte de 
alguns alunos como eu, Zé. Tenho motivos para concordar com a 
opinião dos colegas. A participação de algumas pessoas, como a 
nossa tutora, tem sido de vital importância para a continuidade de 
nossos estudos neste curso, por suas intervenções é que nos tem 
ajudado a nos aproximar, a participar e melhor interagir com esse 
curso. Agradeço pela sua paciência e pela forma como tem se 
comportado diante de nossas deficiências enquanto alunos. 
Obrigado. 

 

7.2. Troca de mensagem entre tutor e especialista 

 

De fato, estou tentando ajudar esta aluna, pois ela tem dificuldades 
tremendas e, para ser franca, parece que ainda não entendeu o 
funcionamento de um curso virtual; ademais, ela tem dificuldades 
enormes em lidar com a tecnologia, mesmo com o básico. Consciente 
disso, já tentei explicar sobre postagem, pedi ajuda à outra tutora, 
que também se esforçou para que ela entendesse alguns 
procedimentos básicos. O nível de letramento é mínimo. 

 

Outras dificuldades apresentadas pelos alunos relacionadas ao acesso ao ambiente 

foram: acesso aos manuais; às leituras; a links que não abriam; dúvidas sobre como 

acessar as orientações detalhadas sobre como realizar cada atividade; como associar a 

atividade à avaliação; como elaborar o cabeçalho das atividades; como usar o diário de 

bordo, entre outras. 

O problema de adaptação aos recursos da plataforma TelEduc (apresentado nos 

relatórios de outubro/novembro de 2010) foi superado. Os tutores trabalharam em 

sintonia, buscando solucionar o mais prontamente possível as dúvidas e 

questionamentos de seus cursistas. 

Esse fato pode ser observado pelo grande número de mensagens que circularam no 

ambiente da equipe, tanto na busca por respostas a questionamentos de cursistas, 

quanto para compartilhar ideias, mensagens que podem ser aproveitadas pelos 

colegas tutores.  
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7.3. Dificuldades dos cursistas quanto à compreensão de conteúdo 

Nesse movimento diário de troca de mensagens realizadas no “correio”, algumas 

questões sobre o conteúdo estudado sobressaíram como, por exemplo, a dificuldade 

que alguns cursistas possuem quanto à língua inglesa. 

A partir do início das disciplinas 4 e 5, relacionadas às modalidades escrita e oral da 

língua inglesa, houve um declínio evidente e súbito no número de participações devido 

à dificuldade que boa parte dos cursistas apresentou ao produzir em língua inglesa, 

quer por escrito ou oralmente. Essa dificuldade foi perceptível pela qualidade das 

produções, pelo declínio das participações, pelas declarações explícitas de dificuldade 

e pela necessidade constante de confirmarem a compreensão do que lhes é 

apresentado em inglês, como instruções de atividades, por exemplo. Eis uma amostra: 

  

a) “Hello my dear! Será que não ficaria melhor nos enviar pelo menos as instruções em 

português pra nós”. 

 

Se verificarmos no ‘sistema de notas’ das atividades e provas no ambiente podemos 

ver claramente que uma grande maioria dos alunos obteve médias inferiores nas 

disciplinas 4, “Escrita” e 5, “Compreensão e Produção Oral” do que nas demais 

disciplinas. 

Os alunos não apresentaram dificuldades nas disciplinas teóricas escritas em língua 

portuguesa. 

 

7.4. Interação entre cursistas, tutores especialistas e coordenação 

Desde o início do curso os tutores sempre procuraram incentivar os alunos a realizar as 

atividades, como pode ser observado no e-mail (correio) abaixo:  

 

Caríssimos pós-graduandos, 
 
Gostaria de convidá-los a participar do Fórum de Discussão desta 
semana! Gostaria de lembrá-los que é de extrema importância a 
participação de todos para que possamos trocar experiências e 
crescer profissionalmente. Com certeza, você tem muito a contribuir 
com a construção de conhecimentos neste curso. Além disso, esta 
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atividade é avaliativa! Por favor, acessem a ATIVIDADE 4 e vejam qual 
é o objetivo do fórum de discussão, bem como seus critérios de 
avaliação e participem! 
Abraços. 

 

A troca de e-mails entre cursistas, tutores foi diária sobre os mais diversos assuntos. 

Podemos ver, abaixo, um aluno externando sua opinião sobre uma atividade de 

leitura: 

 

Para mim, essa atividade com a leitura do poema exemplificou 
bastante o que estudamos sobre leitura. O que mais pude perceber 
foi a produção de sentidos sobre o poema a partir de nossas 
discussões. Me vi como um leitor entre outros mais experientes na 
interpretação do poema, apesar de termos comentado que há várias 
formas de compreensão. Mas, o interessante, foi observar que a 
leitura compartilhada nos levou para várias direções até, creio eu, 
chegarmos num ponto em que temos opiniões semelhantes sobre 
alguns aspectos abordados. Eu acho muito interessante porque se 
vocês olharem bem, houve um significado compartilhado em nosso 
grupo, não por imposição, mas pelos sentidos que cada um trouxe 
para compor a compreensão do poema. O que vocês acham disso? 

 
Realmente isto é fato e agora que estamos chegando ao final já estou 
preocupada com a finalização do trabalho. Foram tantos meses em 
contato contigo e agora ter uma outra pessoa para orientadora de 
TCC… sei lá. Mas, quero te dizer que foi muito bom todo esse período 
e que sentirei saudades. 
Um grande abraço 

 

 

A relação entre os colegas de trabalho (tutores, especialista e coordenação) também 

foi estreita durante todo o curso, no sentido de que todos trocaram por iniciativa 

própria informações sobre a conduta pedagógica que assumiam em suas turmas, 

trocando, também, e-mails, discutindo alinhamento de diretrizes para correção de 

fóruns, produções textuais, etc. 

Essa postura colaborativa e proativa entre esses tutores (intensificada desde 

Novembro/ dezembro de 2010) foi muito positiva para a aprendizagem dos cursistas e 

para a ação pedagógica e gestora da coordenação.  
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7.5. Manifestações dos cursistas sobre o curso 

Seguem alguns comentários variados: 

 
A) Acho que um ponto positivo no curso é o momento de 
interação e troca de experiências no Fórum, acho que é de 
grande valia e aprendizado. As leituras também são de boa 
qualidade. Porém, mais uma vez me manifesto: não concordo 
com os trabalhos em grupo (é horrível fazer trabalho em grupo 
on-line). 
 
B) Olá. 
Concordo totalmente com a sua declaração. Tenho certeza que 
para muitos dos cursistas, assim como para mim, as reflexões 
que este curso tem proporcionado tem ajudado muito. 
Lembro-me que no início do curso me sentia desmotivada, 
pensava até na hipótese de abandonar a carreira, tamanha era 
a sensação de impotência que tinha diante da realidade que 
enfrentava, na verdade não conseguia entender essa nova 
geração, plugada o tempo todo ao celular ou a qualquer 
eletrônico. Mas, a partir das leituras e reflexões aqui 
realizadas, pude notar grande mudança. Hoje me sinto muito 
mais motivada a planejar e experimentar outras estratégias de 
ensino. Até que enfim, minha escola recebeu uma monitora 
para o laboratório de informática para o período da manhã, o 
que permitiu-me oferecer atividade interativa para reforço de 
conteúdos estudados em sala. Foi bastante satisfatório ver a 
‘cara’ de felicidade de meus alunos quando souberam que 
iriam para a sala de informática. Para minha surpresa também 
comportaram de modo adequado, até porque querem 
retornar para outras atividades. Isso já é resultado de minhas 
reflexões, sinto-me mais motivada e até com ‘pena’ de não 
poder oferecer aulas melhores, já que nossos recursos e 
sistema educacional são limitados. Creio que quando o 
professor vê significação no ensino, há um reflexo imediato na 
aprendizagem dos alunos. 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1362 

7.6. Sobre a atividade de construção de um blog na disciplina 7 

 

A atividade de construção do blog que, a princípio, causou estranheza, todos ficaram 

meio inseguros, não sabiam se seriam capazes, muitas perguntas surgiram, muitas 

dúvidas, mas depois quando viram que não era tão complicado, elogiaram a atividade. 

Seguem alguns depoimentos: 

 

A) Acredito que esse curso de especialização está contribuindo muito 
para problematizar, experimentar, refletir e sistematizar para que as 
TIC concretizem nas escolas as grandes promessas que anunciam que 
são o desenvolvimento humano e social. Ao criar o meu blog percebi 
o quanto ele pode ajudar para as minhas práticas pedagógicas; eu já 
usava vários sites com conteúdos didáticos, mas preparar um espaço 
só meu onde posso colocar tudo que acho interessante e pertinente 
aos conteúdos que trabalho em sala de aula é realmente motivador. 
Estou construindo o blog e acredito que ficará cada vez melhor. 
Tenho confiança que ajudo a construir uma educação de qualidade. 
 
B) Li sua mensagem e concordo. Estamos diante de tantos sites, 
tantas ferramentas que tenho certeza que somarão muito a nossa 
prática. Nunca imaginei fazer um BLOG e ADOREI!! Não tem mesmo 
como fugir dessa realidade. É incrível, quando procuramos 
informações, como, por exemplo, anexar música, fotos etc. no blog… 
são crianças que passam informações nos vídeos do Youtube… 
precisamos acompanhar esses jovens, pois só assim nossas aulas 
terão sentido para eles. Abraços. 

 

 

Na atividade de fórum “É possível fazer pesquisa na escola”, reproduzimos o 

depoimento de uma cursista sobre o curso: 

 

A) Endosso as suas palavras, Pedro. Tenho vivido experiências 
incríveis depois deste curso, razão porque tentei colocar em meu 
blog (www.meirellesmillennium.wordpress.com) muito do conteúdo 
que vimos no curso, para que possamos ter o material à mão, de uma 
forma rápida e prática. 
 
Minha prática pedagógica está sofrendo modificações muito 
importantes a partir deste curso, mesmo com os problemas que 
encontro todos os dias na escola. Sei que é necessário inovar, buscar 
melhorar a qualidade de minhas aulas para que o aluno possa melhor 
aproveitar a oportunidade que lhe é dada em sala de aula, apesar de 

http://www.meirellesmillennium.wordpress.com/
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que nem todos os estudantes têm consciência da importância desse 
momento.  
 
O curso deu-me um grande embasamento teórico de temas 
importantes para uma aula de inglês mais eficiente, principalmente 
com o uso das TICs. Cabe a mim tentar transformá-lo em prática, 
mesmo com as limitações que irei enfrentar. 

 
B) Assim como você e outros colegas do Redefor, eu também fui 
testando as atividades nas minhas aulas, em algumas tive maior 
resultado em outras nem tanto. Mas o interessante é que nós já 
estamos fazendo pesquisa na sala desde já! Realizando atividades 
primeiramente aqui no ambiente, refletindo, debatendo nos fóruns e 
depois aplicando com nossos alunos. De certa maneira me vi mais 
entusiasmada planejando minhas aulas, analisando as necessidades 
das turmas, dos alunos e percebi com a ajuda dos tutores, das 
leituras, dos debates que o diferencial é como realizar o que nos 
propomos. Atentos aos gêneros que nos possibilitam atingir o 
interesse e as necessidades comunicativas e assim garantir uma 
relevância social em suas interações. 

 

 

7.7. Sobre o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

As disciplinas 7 e 8 abordaram assuntos pertinentes que ajudaram o cursista a realizar 

o pré-projeto de TCC. 

Os procedimentos adotados para apoiar os alunos na elaboração do pré-projeto foram 

realizados por meio de mensagens via correio, resposta a cada dúvida, 

particularmente, envio de modelos e materiais de apoio, sugestão de leituras, bem 

como ao auxílio para atenuar as ansiedades advindas do preparo do TCC, por meio de 

orientações que os deixassem mais seguros em relação aos projetos que estavam 

desenvolvendo. 

Os tutores orientaram a elaboração do pré-projeto, como pode ser visto no e-mail 

abaixo: 

 

Em 08/11/2011: 
  
Caríssimos e caríssimas! 
 
Acabei de concluir a correção da atividade "Intenção de pesquisa". 
Observem que enviei para todos vocês o arquivo com as 
considerações necessárias para que reflitam e corrijam certos 
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equívocos para que possam escrever o pré-projeto. Sei que há muitos 
comentários e correções na maior parte dos trabalhos. Adianto que 
isto é natural. A primeira vez que redigimos um tipo de trabalho 
diferente daquele que estamos acostumados não é fácil mesmo! 
 
Bem, caso você não tenha recebido a correção da atividade é porque 
você não associou a atividade à avaliação ou não postou o arquivo 
corretamente. Aguardo o envio correto do trabalho, já que fiz os 
comentários e sugestões no próprio arquivo. Caso ainda não tenha 
enviado a intenção de pesquisa, faça isso o mais breve possível, pois 
tenho certeza que meus comentários serão importantes para que a 
intenção de pesquisa se torne um pré-projeto de pesquisa. 
 
Além disso, caso queiram tirar dúvidas, fazer perguntas ou pedir 
sugestões, o procedimento deve ser o seguinte: 
 
1) Salvem o arquivo que enviei a vocês e façam os comentários, 
correções, revisões, modificações, etc., no próprio texto, com o 
revisor do Word ou com letra de outra cor. Façam TODAS as 
correções necessárias para me enviarem as perguntas de uma só vez. 
 
2) Enviem para mim pelo CORREIO como resposta ao CORREIO 
(Devolutiva - Intenção de pesquisa) enviado a vocês. 
 
Por favor, sigam estas instruções, para que possamos fazer isto de 
maneira organizada. Vocês não têm ideia do trabalho que isso gera. 
Caso não esteja de acordo com o solicitado, não responderei à dúvida 
ou não revisarei, novamente, a intenção de pesquisa. Bom trabalho a 
todos!!! 

 

Os projetos de pesquisa foram classificados por temas de estudo e esses 

encaminhados aos professores orientadores com titulação de doutor. 

Os alunos apresentaram o trabalho de conclusão de curso impresso e foram também 

anexados aos seus portfólios no ambiente virtual. A apresentação dos trabalhos foi 

realizada em forma de pôster nas cidades de Marília e São Paulo, conforme escolha do 

aluno. 

Começamos o curso com 619 alunos e 310 apresentaram o TCC e concluíram o curso 

com notas superiores a sete (7). 

Sobre a evasão, tivemos problemas de vários tipos, como no depoimento que segue 

abaixo: 
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Olá meninas, infelizmente estou desistindo do curso, por N motivos, 
mas não estou conseguindo acompanhar, trabalhar em escola 
particular e estado não é fácil… Nas últimas semanas não consegui 
postar as atividades e fiz as leituras daquele jeito… Não sei se o curso 
está em um ritmo acelerado ou sou eu que não estou dando conta 
mesmo… Sinto-me triste por deixá-las, mas tenho certeza que vocês 
continuaram fazendo um ótimo trabalho, como sempre, adorei 
conhecê-las!!! Desejo felicidades e um ótimo estudo. 

 

O trabalho durante o curso foi marcado pela atenção e pelo zelo pedagógico 

dispensado pelos tutores, coordenação e especialista que mantiveram contato diário 

com os cursistas, procurando resolver e encaminhar os problemas rapidamente. Esse 

trabalho em sintonia foi essencial para o bom desenvolvimento das atividades 

pedagógicas. 

Pelos relatos apresentados no ambiente virtual de aprendizagem, principalmente nas 

ferramentas ‘correio’ e ‘avaliação’, pudemos ver claramente que o aproveitamento 

dos alunos foi bom em todas as disciplinas e que tiveram um enriquecimento teórico e 

prático de acordo com suas individualidades. Mesmo os alunos que não concluíram o 

curso tiveram bom aproveitamento das disciplinas que cursaram. 

Muitas desistências ocorreram pelo excesso de trabalho (muitos lecionam 40 

horas/aula em escolas públicas e também lecionam em escolas privadas), além de 

outros afazeres particulares. 

Os trabalhos apresentados no final do curso (TCC) foram muito bem avaliados por 

banca composta de professores orientadores, um membro da universidade e terceiro 

membro da SEE. Obtivemos 310 aprovações. 

A UNESP e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ambas trabalhando no 

projeto de formação continuada de professores em serviço, nesse curso específico de 

Especialização em Língua Inglesa, com certeza proporcionaram novas técnicas e 

instrumentais de ensino (tecnologias), ofereceram a oportunidade de estudo das 

diferentes abordagens de ensino e aprendizagem de LE, levaram os professores a 

refletirem sobre a teoria e prática e também ofereceram instrumental para 

investigação e para pesquisa, contribuindo, desta forma, para o aperfeiçoamento da 

prática pedagógica dos professores. 
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Foi uma experiência rica não só para os professores/cursistas da rede pública, como 

para todos os envolvidos no projeto.  
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Resumo  
Neste artigo analisamos o papel e impacto dos robots na participação dos alunos (e 
consequentemente na aprendizagem) em dois ambientes escolares com características 
diferentes: em aulas de matemáticas com uma estrutura escolar e em aulas do 1º CEB com 
metodologia de projeto.  
Utilizando como referencial teórico a teoria da Aprendizagem situada, analisamos a 
participação dos alunos nas aulas, quando usam os robots, discutindo a sua capacidade de agir 
(agência) e o papel da mesma nas aprendizagens dos alunos. 
A investigação a que se reporta este artigo é parte dos trabalhos do projeto DROIDE II – Os 
robots na Educação matemática e Informática subsidiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia segundo o contrato PTDC/CPE-CED/099850/2008. 
 
Palavras-Chave: participação, robots, e agência 

 
Abstract 

In this article we will analyze the role and impact of robots on students’ participation (and 
therefore on learning) in two school environments with different features: in mathematics 
classes with a scholar structure and in primary school classes with a project methodology.   
Using Situated Learning Theories as theoretical background, we analyze students’ participation 
in classes, when using robots, discussing their agency and its role on learning. 
The research reported in this article was prepared within the Project DROIDE II - Robots in 
Mathematics and Informatics Education funded by Fundação para a Ciência e Tecnologia under 
contract PTDC/CPE-CED/099850/2008. 
 
Keywords: participation, robots, agency  
 

1. INTRODUÇÃO 

Como os avanços em biotecnologia tornaram possível ‘a revolução verde’ na 

agricultura, as tecnologias podem tornar possível uma ‘revolução na aprendizagem’, 

mas não é garantido que tal aconteça (Resnick, 2002). Será necessário novas 

abordagens à educação e à aprendizagem e novos tipos de tecnologias para apoiar 

essas abordagens.  

                                                      
26

 Uma versão preliminar deste artigo foi apresentada no XXIII Seminário de Investigação em Educação 

(2012) em Coimbra.  
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Assim, seguindo as ideias de Resnick, nasceu o projeto DROIDE II. Neste criamos 

cenários de aprendizagem em que os robots seriam ‘objetos’ com que os alunos 

pensariam, com o propósito de compreender como é que os jovens produzem 

significado e desenvolvem aprendizagem de tópicos e conceitos matemáticos e 

informáticos quando os robots são artefactos mediadores da aprendizagem.  

O conceito de cenário de aprendizagem adotado neste projeto foi o de histórias do 

que deve ser, não representando necessariamente o que esperamos que aconteça no 

futuro. Os cenários têm como propósito estimular formas criativas de pensar que 

ajudem as pessoas a cortar com as formas estabelecidas de olhar para as situações e 

planear as suas ações (Wollenberg, Edmunds & Buck, 2000). 

Com um enquadramento teórico baseado na Teoria da Aprendizagem Situada (Lave & 

Wenger, 1991; Wenger, 1998) analisamos a participação dos alunos quando atuam 

nestes tipos de cenários.  

Neste artigo analisaremos a participação dos alunos nos ambientes de aprendizagem 

que emergem da implementação dos cenários criados, discutindo o papel da agência, 

que emerge da interação dos alunos com os colegas, professores e robots, na 

aprendizagem.  

 

2. PARTICIPAÇÃO EM PRÁTICAS SOCIAIS 

Wenger (1998) afirma que a aprendizagem é a participação em práticas sociais. 

Participação não é equivalente a colaboração. Participação não se refere apenas a 

processos de engajamento na prática de certas comunidades mas é algo mais 

abrangente que envolve ser participante ativo nas práticas de comunidades sociais e 

construir uma identidade em relação a essas comunidades.  

Participação envolve negociação constante dos significados. Negociar um 

empreendimento conjunto dá lugar a relações de responsabilidade entre os 

envolvidos. Estas relações incluem o que interessa e o que não interessa, o que é 

importante e porque é importante, o que fazer e o que não fazer, ao que prestar 

atenção e o que ignorar, sobre o que falar e o que não dizer, o que justificar e o que 

assumir como justificado, o que exibir e o que conter, perceber quando as ações e 
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artefactos são suficientemente bons e quando necessitam ser melhorados ou 

refinados.  

Embora o engajamento mútuo possa ser um veículo para a partilha da posse do 

significado, também pode ser um veículo para negar a negociabilidade e pode resultar 

em não participação. Os membros cuja contribuição nunca é adotada desenvolvem 

uma identidade de não-participação que progressivamente os marginaliza. A sua 

experiência torna-se irrelevante porque não pode ser declarada e reconhecida como 

uma forma de competência. 

Aprendizagem depende da nossa capacidade para contribuir para a produção coletiva 

do significado porque é por este processo que experiência e competência puxam uma 

pela outra. Aprendizagem depende da nossa capacidade para agir (agência).  

Com base nas ideias da Teoria da Aprendizagem Situada, Greeno (2011) apresenta um 

esquema conceptual para analisar práticas matemáticas escolares que discute formas 

de caracterizar as identidades dos alunos aquando da participação na aula de 

matemática. Foca-se na forma como os alunos se posicionam na interação: distingue 

dois aspetos gerais do posicionamento na interação. Um, o seu posicionamento 

sistémico em relação aos outros alunos e ao professor. O outro, o seu posicionamento 

semântico em relação aos conceitos e métodos matemáticos. O posicionamento 

sistémico envolve o nível de expectativas dos outros em relação a quem é esperado 

iniciar com contribuições, questionar as propostas feitas por outros e a quem devem 

ser dadas explicações dos métodos e processos envolvidos nas tarefas. O 

posicionamento semântico envolve o que Pickering (1995) chamou de agência 

conceptual, em que o indivíduo faz escolhas e julgamentos envolvendo significados e 

adequação dos métodos e interpretações.  

Para pensar sobre o posicionamento sistémico podemos analisar dois aspetos: a 

negociação da estrutura de participação e a forma como os alunos compreendem a 

tarefa proposta.  

Para dar visibilidade à estrutura de participação focar-nos-emos em questões do tipo: 

(i) como é que uma ideia é apropriada pelo coletivo? (ii) quem é esperado assumir ou 

criticar as ideias dos outros? (iii) que regras de argumentação estão em jogo nessa 
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prática? E para dar visibilidade à forma como os alunos compreendem a tarefa 

proposta focar-nos-emos nos seguintes aspetos: (a) requisitos para fazer sentido; (b) a 

estrutura da tarefa; (c) requisitos para realizar a tarefa com sucesso (Gresalfi, Martin, 

Hand & Greeno, 2009). Estes aspectos foram o foco da nossa análise porque 

acreditamos que analisando-os permite-nos discutir a participação na prática 

matemática escolar e tornar visível o posicionamento que os alunos assumem em 

relação à agência e à responsabilização.  

Apesar do esquema analítico de Greeno (2011) ter sido criado para pensar sobre 

práticas matemáticas escolares, permite também pensar sobre práticas escolares que 

não tenham como foco a matemática.  

 

3. A NOÇÃO DE AGÊNCIA 

“An individual's agency refers to the way in which he or she acts, or refrains 

from acting, and the way in which her or his action contributes to the joint 

action of the group in which he or she is participating.” (Gresalfi, et al., 2009, 

p.53). 

Em nosso entender a agência humana (capacidade de agir) reside na relação dialética 

com a estrutura (Roth, 2007) e é uma competência dinâmica dos seres humanos para 

agir de forma independente e fazer escolhas (Andersson & Nóren, 2011). A capacidade 

de agir ou agência não é inata.  

Giddens (1984) refere que a agência é a capacidade para fazer a diferença e que 

pertence aos humanos. Afirma que os artefactos são apenas “recursos que influenciam 

os sistemas sociais apenas quando neles incorporados em processos de estruturação” 

(p.33). Latour (1991) oferece um conceito de agência que não se restringe a atores 

humanos. Cunhou o termo agente para fugir à ideia de associar agência aos humanos.  

Se a agência é a capacidade de fazer a diferença então as máquinas também podem 

exibir formas de agência. Na teoria ator-rede a agência não se restringe aos humanos 

mas é também atribuída às tecnologias (Rose & Jones, 2005).  

Ao lermos a seguinte frase: Em 2004-2005 Ellen Macarthur, de 28 anos, deu a volta ao 

mundo sozinha com o seu iate em 71 dias, podemos pensar que Ellen Macarthur é a 
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agente e o iate é a ‘ferramenta’ aos seu dispor que vai respondendo às suas escolhas e 

acções. Mas se soubermos que o seu iate é um ‘objeto’ altamente tecnológico que 

quase podia dar a volta ao mundo sozinho, com a Ellen como passageira privilegiada, 

poderemos pensar que o iate seria o agente (Knappett, 2008). Facilmente entraríamos 

na discussão sobre o quê ou quem seria o agente nesta situação. Esta remete-nos para 

a questão da agência material.  

 

3.1. Agência Material 
Pickering (1995) estabeleceu a distinção entre a agência humana e agência material. 

Os seres humanos são seres ativos e intencionais. Assim, a agência humana tem uma 

estrutura intencional e social. Os artefactos físicos são essenciais à vida no mundo 

moderno. “As pessoas atuando no campo da agência material capturam, transferem, 

recrutam ou materializam essa agência, domesticando-a e colocando-a ao seu serviço 

na realização das tarefas.” (p.6). A agência humana é ela própria reconfigurada no seu 

engajamento com a agência material.  

“There is no way that human and material agency can be disentangled. Or 

else, while agency and intentionality may not be properties of things, they are 

not properties of humans either: they are the properties of material 

engagement, that is, of the grey zone where brain, body and culture conflate.” 

(Malafouris, 2008, p. 22). 

Jones (1999) refere que a intencionalidade é o que marca a diferença entre a agência 

humana e a agência material.  

Pickering (1995) refere que o que acontece geralmente são ‘danças de agência’ que 

combinam a agência humana, conceptual ou disciplinar, (ver XXXX, 2012a; xxxx, 2012b) 

com agência material, onde os resultados dependem da forma como os mecanismos 

funcionam no mundo.  

4. METODOLOGIA 

A natureza da investigação apresentada neste artigo é qualitativa atendendo ao 

objetivo de compreender um sistema humano, como é um professor com os seus 
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alunos na sala de aula usando tecnologias (Savenye & Robinson, 2004), 

nomeadamente robots para aprender matemática.  

Usar Teorias de Aprendizagem Situada como enquadramento teórico, quando se faz 

investigação implica algumas suposições metodológicas tais como assumir que 

investigar é participar numa grande variedade de práticas nas quais a investigação 

ocorre (Matos & Santos, 2008). Este foi o posicionamento assumido pelas 

investigadoras envolvidas na recolha de dados. Participar foi também aprender. Assim, 

a observação participante foi uma estratégia central e assumiu o estatuto de 

metodologia de recolha de dados.  

O episódio do ‘He’ pertence a um conjunto de dados cuja recolha foi feita entre 

fevereiro e abril do ano letivo 2010-2011. Trabalhamos com duas turmas de 7º ano de 

escolaridade (alunos com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos) de uma 

escola básica do Funchal na unidade didática Funções. A turma tinha 4 professoras de 

matemática – 3 estagiárias e a professora titular da turma que era a orientadora 

cooperante. A investigadora era também orientadora deste grupo de estagiárias e por 

isso já conhecia relativamente bem os alunos.  

Houve uma sessão inicial, no Laboratório DROIDE, da Universidade da Madeira, onde 

os alunos tiveram o seu primeiro contacto com os robots. Montaram e programaram 

os robots e com eles resolveram algumas situações propostas. Foi utilizada uma 

câmara de vídeo focada num grupo. Depois, já na escola, mais 4 sessões de 90 minutos 

foram gravadas, também com uma câmara focada num grupo.  

O episódio do H. foi recolhido com alunos dos 2º e 3º anos (40 alunos) do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, de uma escola do Funchal,  enquanto participavam num projeto cujo 

propósito era a criação de uma história com robots e posterior realização de um filme 

em que o enredo era a história escrita e os personagens da história (e 

consequentemente do filme) eram os robots criados e programados pelos mesmos 

(ver Martins & Fernandes, 2012). O projeto teve duas fases. A primeira ocorreu em 

2010/2011, teve oito sessões de 90 minutos que serviram para que os alunos 

construíssem um robot por grupo, aprendessem a programar e escrevessem a história. 
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Na segunda fase – a realização do filme – que ocorreu em 2011/2012 teve 20 sessões 

de 90 minutos.  

A análise de dados foi feita com base nas transcrições das aulas e nas notas feitas pelas 

investigadoras e pelas professoras da turma. A unidade de análise inclui a pessoa, a 

atividade e o contexto onde a atividade teve lugar (Matos, 2010). Tentamos encontrar 

padrões de interação, entre os alunos e entre estes e as professoras e investigadora 

usando as questões apresentadas no enquadramento teórico para pensar sobre e com 

os dados. Abaixo apresentamos uma pequena parte da análise que temos estado a 

realizar.  

5. DISCUSSÃO  

5.1. Robots num cenário de aprendizagem escolar estruturado 
Na sessão inicial os alunos foram à Universidade da Madeira, ao Laboratório DROIDE, 

para construir e programar robots. Os alunos estavam responsáveis por construir um 

robot passível de ser programado na 2.ª parte da sessão e que funcionasse, pois 

estavam com grande vontade de ver o robot (o carro) andar. Tinham que convencer a 

si próprios e aos outros grupos de que eram capazes de fazê-lo, fazendo-o, uma vez 

que, apesar do grande companheirismo e cooperação entre os grupos, também havia 

uma certa competição para ver qual seria o grupo a terminar primeiro e quem fazia 

melhor. Não houve qualquer tipo de negociação explícita sobre a construção do robot. 

Cada elemento do grupo assumiu uma tarefa e os outros colegas não questionaram, 

simplesmente assumiram outra, cooperando na construção do robot. 

Na aula seguinte, já na escola, a proposta de trabalho “Noção de função” foi realizada 

em dois blocos de 90 minutos. Esta tinha uma estrutura fechada e bastante escolar. A 

novidade estava na inclusão dos robots para pensar sobre os conceitos matemáticos 

envolvidos. Cada grupo de alunos recebeu uma ficha de trabalho e antes dos robots 

serem distribuídos pelos grupos, a professora pediu-lhe que lessem atentamente o 

enunciado. 

A tarefa consistia em idealizar duas viagens de robot, através de dois gráficos. Na 

primeira questão pretendia-se que os alunos analisassem os dois gráficos e 

descrevessem a viagem do robot relativamente à distância do ponto de partida. Na 
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segunda pretendia-se a programação do robot para realizar tais viagens, caso fosse 

possível. Os dois gráficos idealizados pelo António e o Rui, foram respetivamente os 

seguintes:  

Figura 1 – Gráficos apresentados na ficha de trabalho 

         

 

 

 

 

 

   

A prática matemática escolar aqui analisada podia ser caracterizada pela resolução das 

propostas de trabalho em grupo, em que os alunos tinham que discutir cada tarefa, 

descrever o processo que os levara aos resultados e finalmente, no momento de 

discussão em grande grupo, apresentar à turma as conclusões a que tinham chegado. 

A discussão em grande grupo era orientada por uma das professoras.  

‘He’ era um dos 10 rapazes repetentes da turma e normalmente tinha uma 

participação marginal nas aulas de matemática. Era um dos ‘descartáveis’ seguindo a 

nomenclatura de Skovsmose (2005). A inclusão dos robots motivou-o e fê-lo 

empenhar-se na resolução da proposta. ‘He’ era o elemento do grupo que manipulava 

o robot, programando-o e testando os resultados da programação. 

O grupo do ‘He’ analisou o gráfico relativo à viagem do António sem grandes 

hesitações. Depois de o analisarem e programarem o robot para realizar tal viagem, 

regressaram à mesa e pediram auxílio a uma das professoras. ‘He’ questionou: 

He: Professora no segundo gráfico não temos que fazer nada, não é? 

Prof.: Porque dizes isso? Como assim não fazer nada? 

He: Já analisamos o gráfico do Rui e não dá para programar. 

A A 
R 
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Prof.: Porquê que não dá? 

He: Não dá para programar esta viagem porque não existe um comando que 
faça o robot andar para trás no tempo. 

Prof.: Mas onde é que estás a ver no gráfico que o robot teria que andar para 
trás no tempo? 

He: A professora que veja aqui (apontando para o gráfico do Rui no instante 
12s), aos 12 segundos o robot estava a uma distância de 10, mas também 
estava a uma distância de 5, porque o robot recuou e o tempo não recua. Ele 
não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não podemos programa-lo, 
porque não é possível. 

 

O aluno estava muito convencido que a programação não era possível. Mas não 

conseguiu convencer os colegas, que não estavam a perceber a sua ideia. Depois de 

esclarecer a sua ideia com a professora, começou a escrever, e deixou os colegas 

programarem o segundo trajeto, mesmo sabendo que não era possível. Passado algum 

tempo, a professora voltou ao grupo e perguntou se já tinham chegado a acordo. Ao 

que outro elemento do grupo respondeu: 

Pe: Já. Não dá para programar, só conseguimos programar até aqui 
(mostrando no ambiente de programação, o trajeto até aos 12s). 

 

A inclusão dos robots motivou o ‘He’ e fê-lo comprometer-se com a resolução da 

proposta de trabalho. Mas a sua explicação, convenceu a professora, mas não 

convenceu os colegas. Provavelmente pela forma como os colegas o viam em termos 

de conhecimento matemático. Era um aluno com uma participação marginal e, talvez 

por isso, a sua explicação não foi aceite pelo grupo. Não era um aluno a quem os 

outros elementos do grupo reconhecessem autoridade matemática. Não era esperado, 

por parte dos colegas, que este aluno se responsabilizasse pela resolução das questões 

matemáticas nem que propusesse ideias para resolvê-las dada a sua trajetória nas 

aulas de matemática até a chegada dos robots.  

O questionamento do ‘He’ à professora serviu para inclui-la no sistema de 

responsabilização, ou seja, se a professora aprovasse a sua resposta, os colegas do 

grupo convencer-se-iam, visto que não estava a conseguir convencê-los. Mas 

provavelmente foi também uma forma do ‘He’ mostrar o que tinha(m) sido capaz(es) 
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de fazer (responsabilização por). Depois de resolvidas as outras questões da ficha, que 

passavam pelo preenchimento de um diagrama de Venn e por escreverem uma 

condição necessária para que uma correspondência fosse função, os alunos tiveram 

que comentar a seguinte afirmação “A correspondência apresentada pelo António é 

uma função. A correspondência do Rui não é uma função”. 

O ‘He’ voltou a chamar a professora para colocar uma questão, para a qual ele 

aparentemente já tinha resposta, mostrando-lhe o que tinha(m) sido capaz(es) de 

fazer, responsabilizando-se assim pela ideia.  

He: Prof. Podemos dizer que o gráfico do Rui não é função, porque há um 
tempo com duas distâncias? 

Prof.: E é isso que não pode acontecer para que uma viagem seja possível? 

He: Sim, para que uma viagem seja possível não pode estar em dois lugares ao 
mesmo tempo. O robot do Rui aos 10s está a uma distância de 5 e 10. 

 O ‘He’ foi o ‘motor’ deste grupo para a ‘boa’ resolução das questões matemáticas 

propostas, exibindo a sua agência concetual que foi sendo reconfigurada no seu 

engajamento com a agência material perante o grupo e as professoras. A utilização dos 

robots, pelos quais ele, desde a sessão introdutória, se mostrou muito interessado, 

parece ter sido a alavanca para a mudança na sua atuação. Ele foi capaz de explicar 

porque é que a correspondência não era uma função em termos do funcionamento do 

robot - ‘[o robot] não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo’. O robot, 

associado à noção de função, passou a fazer parte do reportório partilhado desta 

turma, visto que usavam sempre esta frase para justificar se uma correspondência era 

uma função e só depois ‘traduziam-na’ para a situação que tinham que resolver. 

Nas aulas seguintes em que trabalharam com os robots, o ‘He’ responsabilizou-se e foi 

responsabilizado pelos colegas e pelas professoras, no sentido de que estes esperavam 

que ele resolvesse ou propusesse soluções para as questões, o que até então não tinha 

acontecido.  

5.2.   Robots num cenário de aprendizagem com metodologia de projeto 
O trabalho realizado com os alunos do 1º CEB teve uma metodologia de projeto. O 

episódio que vamos utilizar para pensar sobre agência aconteceu na 2ª fase do 

projeto. A realização do filme tinha múltiplas tarefas, por isso foi necessário criar várias 
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equipas para as realizarem. As tarefas eram: realização, filmagem, som, vozes, 

iluminação, programação dos dois modelos de robots utilizado (RCX e NXT), montagem 

do filme. 

O H. era um aluno do então 4º ano (em 2010/2011 pertencia ao 3º ano), fazia parte da 

equipa de programação dos robots NXT e era pouco sociável, consequentemente com 

alguma dificuldade em trabalhar em grupo com os colegas e com pouco poder na 

turma. Desde o início do projeto que o H. se mostrou bastante motivado para 

trabalhar com os robots. Na 1ª fase do projeto o grupo do H. escolheu construir um 

Lama e quanto se tratou de aprender a programar, o H. destacou-se, indo mais além 

do que era solicitado. A participação do H., na 1ª fase do projeto foi análoga ao que se 

descreveu anteriormente em relação ao ‘He’. H. responsabilizou-se por várias  tarefas 

mas foi na programação do ‘seu Lama’ que mais se destacou. O H. fazia e explicava 

com muita facilidade (inclusive às professoras da turma) o que programava. Nesta fase 

foi claro que o engajamento do H. com o robot fez emergir a agência conceptual 

aquando da programação. Descobriu aspectos da programação que iam além da nossa 

imaginação aquando da criação do cenário. O trabalho com os robots fez o H. 

evidenciar uma capacidade de agir diferente da que normalmente evidenciava.  

Na 2ª fase do projeto escolheu pertencer à equipa de programação do NXT. Esta 

equipa era constituída por 7 alunos. Na primeira sessão de trabalho em que assumiram 

funções, trabalharam em dois computadores distintos, sendo que 3 alunos 

programaram o Lama e a Aranha Há e os restantes programaram os dois cães gémeos. 

Na sessão seguinte os alunos tinham 3 computadores disponíveis e a investigadora, I., 

sugeriu que trocassem de robots, de modo a que quem tivesse programado os cães 

tivesse oportunidade de programar a Aranha e o Lama, e vice-versa. Todos os alunos 

anuíram à exceção do H., que referiu o seguinte: 

H.: Estive no grupo que construiu o Lama. Na sessão anterior estive a 
programá-lo e quero continuar a fazê-lo. Não quero programar outros robots.  

I.: Mas em que equipa estás agora? 

H.: Na de programação do NXT. 

I.: Então não existe uma equipa específica de programação do Lama, pois não? 
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H.: Não. 

I.: Se já programaste o Lama e a Aranha acho que agora devem trocar, para 
todos terem oportunidade de programar todos os NXT. 

H.: Então não vou fazer nada. 

[H. regressou ao seu grupo de trabalho (mesmos dois colegas da sessão 
anterior). Os restantes alunos responsáveis pela programação dos NXT 
levaram o Lama e a Aranha, para serem programados. O grupo do H. não levou 
qualquer robot. Mais tarde um aluno do grupo do H., dirigiu-se à I.] 

A.: Podemos levar um dos cães para programarmos? 

I.: Claro. E o H.? Ele disse-me que não queria programar um cão. 

A.: Ele não quer mas nós queremos, não vamos ficar sem fazer nada. 

A forma como os colegas do grupo interpretaram a tarefa foi diferente da 

interpretação que fez o H. Assim, o que os colegas e a I. esperavam dele não era o 

mesmo que ele considerava importante, o que acabou por colocar entraves ao seu 

envolvimento na prática. Para este aluno o importante consistia em programar o robot 

que havia construído. O H. não reconhecia ter que programar todos os NXT como 

responsabilidade sua. De acordo com a sua visão do que era participar naquela prática, 

ele só teria que ser responsável por programar o robot que o seu grupo construiu. 

Porque teria o H. esta visão? Em ambientes escolares, com outro tipo de metodologia, 

cada grupo é responsável e responsabilizado pelo trabalho que construiu. Para além de 

que os robots construídos pelos diferentes grupos eram vistos como ‘o meu robot’. A 

atitude do H., ao negar a negociabilidade, podia ter levado à sua não participação. No 

entanto, H. com esta postura, evidenciou agência. Ele sabia que, de entre os 7 alunos 

do grupo de programação do NXT, era o aluno com melhor desempenho. Por isso 

acreditou que negar-se a programar os outros robots teria algum ‘efeito’ no trabalho 

de todo o grupo. De facto teve.  

[Posteriormente a I. reparou que o H. não participava, contrastando com o seu 
desempenho em sessões anteriores em que sempre esteve muito envolvido. 
Reparou também que os alunos que estavam a programar o Lama e a Aranha 
estavam com algumas dificuldades. Então dirigiu-se ao H]. 

I.: Podes dar uma ajudinha aos teus colegas que estão a programar o Lama e a 
Aranha? Acho que eles estão com dificuldades, mas de momento não posso 
ajudá-los… Também parece-me que os teus colegas de grupo precisam da tua 
ajuda. 
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H.: Posso? 

I.: Claro. Mas ajudar não é fazer tudo sozinho. Tens de fazer com que 
percebam a programação. Acho que consegues fazer isso. 

H.: Está bem professora. 

Após este momento foi crescente o apoio que o aluno H. prestou aos três 
grupos de trabalho.    

A I. ao responsabilizar o H. pela programação dos vários NXT, reconhecendo-lhe 

autoridade e competência para fazê-lo, ajudou-o a fazer sentido do que era solicitado 

e atribuiu-lhe uma responsabilidade mais ampla. Agora não era só programar mas teria 

que ‘ensinar’ os colegas a programar. Este aspecto representou um ponto de viragem 

em termos da participação do H.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tecnologias têm o potencial de transformar como e o que as pessoas aprendem.  

Neste artigo podemos ver que mesmo nos casos em que as questões estão bem 

definidas (ambientes mais estruturados) os alunos necessitam negociar o significado 

do que é pedido na questão. Essa negociação é feita na interação com os colegas, com 

as professoras e investigadoras e com a vontade de programar o robot. No entanto, no 

cenário de aprendizagem mais escolar os alunos tiveram mais necessidade da 

autoridade da professora para validar o conhecimento. 

Introduzir os robots nestes cenários de aprendizagem fez emergir agência em alunos 

que normalmente tinham uma participação marginal. Estes alunos atuando no campo 

da agência material, trazido pelos robots para os cenários criados, capturaram essa 

agência e colocaram-na ao serviço das tarefas que tinham que realizar. A agência 

humana foi reconfigurada no seu engajamento com a agência material (Pickering, 

1995). Estes alunos ganharam poder e foi-lhes reconhecida autoridade, que adveio do 

conhecimento. Perceber que tinham capacidade para agir modificou a forma de 

participar destes alunos facilitando-lhes a interação com os demais colegas e 

professores/investigadores.   
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Com este artigo mostramos que a agência dos alunos não se evidência apenas quando 

estes atuam. Os alunos evidenciam agência também quando se recusam a agir de 

acordo com o que o professor solicita. Situações desta natureza são, muitas vezes, 

interpretadas como sinal de desmotivação ou até como má educação do aluno. Talvez 

tenhamos que olhar para elas de forma diferente e repensar a nossa postura perante 

os mesmos.  

A forma de pensar e agir com os robots, em ambos os cenários, exibiu uma ligação 

dinâmica entre o lidar com os conceitos matemáticos (noção de função) e informáticos 

(programação) e o lidar com os robots que se assemelhou a uma ‘dança de agências’. 

Mas temos que realçar que a dança é entre dançarinos ‘igualmente bons’. Isto não 

quer dizer que por vezes um deles não esteja a conduzir a dança. O que significa é que 

se os separarmos, o resultado da dança será bastante diferente. Ou seja, não se pode 

separar o que foi aprendido da ação de trabalharem com os robots. Tentar separar 

estes dois aspectos é como ‘tentar construir um pote mantendo as mãos limpas do 

barro’ (Fernandes, 2012a; Fernandes, 2012b). A agência é relacional e um produto 

emergente do engajamento com os artefactos materiais (Malafouris, 2008).  

A nossa preocupação como educadores não passa apenas por perceber quando e 

como é que os alunos atuam ou não atuam mas também por criar/dar-lhes 

oportunidade para atuar. A introdução dos robots com uma metodologia de trabalho 

que privilegie a comunicação e argumentação pode ser um caminho quer em cenários 

mais ou menos estruturados. 

 
REFERÊNCIAS  
Andersson, A. & Norén, E. (2011). Agency in mathematics education. Proceedings at 

Working group 10; CERME 7, The Seventh Congress of the European Society for 

Research in Mathematics Education, Poland.  

XXXX, (2012a). ‘Robot can’t be at two places at the same time’: material agency in 

mathematics class. In T.Y. Tso (Ed.) Proceedings of the 36th Conference of the 

International Group for the Psychology of Mathematics Education, (Vol. 2, pp. 

227-234). Taipei, Taiwan: PME. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1382 

XXXX, (2012b). Aprender Matemática com robots: A dança entre a agência material e 

agência conceptual. Actas do XXIII Seminário de Investigação em Educação 

Matemática. Coimbra. APM.  

Giddens, A. (1984). The Constitution of Society, Policy Press, Cambridge.  

Greeno, J. (2011). A Situative Perspective on Cognition and Learning in Interaction. In 

T. Koschmann (ed.), Theories of Learning and Studies of Instructional Practice, 

Explorations in the Learning Sciences, Instructional Systems and Performance 

Technologies, 1(2), 41-71 

Gresalfi, M. S., Martin, T., Hand, V. & Greeno, J. (2009). Constructing competence: An 

analysis of student participation in the activity systems of mathematics. 

Educational Studies in Mathematics, 70(1), 49-70 

Knappett, C. (2008). The negleted Networks of material agency: Artifacts, Pictures and 

texts. In C. Knappett & L. Malafouris (eds). Material Agency: Towards a non-

anthropocentric perspective. New York: Springer. pp.139 - 155.  

Latour, B. (1991) Technology is society made durable, Latour, B., (1991), in J. Law 

(Eds.), A  

sociology of monsters: essays on power, technology and domination, Routledge 

. 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. 

New York: Cambridge University Press.  

Malafouris, L. (2008). “At the Potter’s Wheel: An argument for Material Agency.” In C. 

Knappett & L. Malafouris (eds). Material Agency: Towards a non-

anthropocentric perspective. New York: Springer. pp.19 - 36.  

Martins, S. & XXXX. (2012). O trabalho de projeto com robots nos primeiros anos: 

Analisando a aprendizagem como participação. Revista Brasileira de Educação. 

(submetido).  

Matos, J. F. (2010). Towards a Learning Framework in Mathematics: taking 

participation and transformation as key concepts. In M. Pinto & T. Kawasaki 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1383 

(Eds), Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the 

Psychology of Mathematics Education (vol.1, pp. 41-59). Belo Horizonte, Brasil: 

PME. 

Matos, J.F. & Santos, M. (2008). Methodology. [Project Learn Wiki Space] Retrieved 

from: http://learn-participar-situada.wikispaces.com/methodology. 

Pickering, A. (1995). The mangle of practice. Chicago: University of Chicago Press. 

Rose, J. & Jones, M. (2005) The double dance of agency: A socio-Theoretic Account of 

How Machines and Humans Interact. Systems, Signs & Actions. 1(1):19-37. 

Resnick, M. (2002). Rethinking Learning in the Digital Age. In The Global Information 

Technology Report: Readiness for the Networked World, edited by G. Kirkman.: 

Oxford University Press.  

Roth, W.M. (2007). Identity in science literacy. In W. M. Roth and K. Tobin (Eds), 

Science, learning, identity: Sociocultural and cultural-historical perspectives. 

(pp.147-185). Rotterdam: Sense Publishers. 

Savenye, W. C. & Robinson, R. S. (2004). Qualitative research issues and methods: An 

introduction for educational technologists. In D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of 

research on educational communications and technology. (2nd ed., pp. 1045-

1071). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. 

Skovsmose, O. (2005). Guetorização e Globalização: um desafio para a Educação 

Matemática. Revista Zetetiké, 13(24), 113-142. 

Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. 

Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Wollenberg, E., Edmunds, D. & Buck, L. (2000). Anticipating Change: Scenarios As a 

Tool For Adaptive Forestmanagement. A Guide. Indonesia: SMT Grafika Desa 

Putera. 

 

  

http://learn-participar-situada.wikispaces.com/methodology
http://llk.media.mit.edu/papers/mres-wef.pdf
http://vbn.aau.dk/da/persons/ole-skovsmose%289d1f0d8a-a587-4cac-9f9d-c3b40905f7fb%29.html


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1384 

CONTRIBUTOS PARA O ESTUDO DAS TIC COMO ÁREA DE FORMAÇÃO 

TRANSDISCIPLINAR 

 
Elisabete Cruz, Fernando Albuquerque Costa 

 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

ecruz@ie.ul.pt; fc@ie.ul.pt  
 

Resumo 
 

O propósito deste estudo foi o de analisar a conformidade das “Estratégias de Ensino e de 
Avaliação” (EEA), produzidas no âmbito do Projeto Metas de Aprendizagem (PMA), 
relativamente aos pressupostos assumidos na área das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) nesse mesmo contexto. O plano de análise posto em prática pretendeu 
alcançar dois objetivos complementares: (1) por um lado, aferir o grau de sintonia das EEA, 
examinando a afinidade das referências feitas às TIC face aos quatro núcleos de competência 
organizadores das metas de aprendizagem definidas na área das TIC (informação, produção, 
comunicação, segurança); e (2) por outro lado, aferir o grau de consistência das EEA, 
examinando a configuração curricular das referências feitas às TIC, isto é, o modo como elas 
surgem agregadas aos diferentes elementos do currículo (metas, objetivos, fundamentação, 
atividades, avaliação). O corpus documental foi constituído por um total de oitenta e seis 
exemplos de EEA, concebidos por sete das nove equipas de peritos que participaram no 
projeto: Ciências, Educação Física, Expressões Artísticas, Geografia, História, Línguas 
Estrangeiras e Matemática. Situando este trabalho exploratório no quadro de uma 
investigação mais ampla, os resultados emergentes contribuem para aprofundar o 
conhecimento dos esquemas de racionalidade que presidiram à configuração do PMA, onde, 
pela primeira vez no nosso país, se definiu formalmente um conjunto de competências em TIC 
a desenvolver, de forma integrada, ao longo do ensino básico.  
 
Palavras-chave: TIC, estratégias de ensino e de avaliação, metas de aprendizagem, ensino 
básico, Portugal.  

 
Abstract  

 

The purpose of this study was to examine the conformity of "Teaching and Evaluation 
Strategies" (TES), produced within the Learning Outcomes Project (LOP), regarding the 
assumptions made in the LOP area of Information and Communication Technologies (ICT). The 
analysis plan put in place intended to achieve two objectives: (1) on the one hand, assess the 
degree of the TES alignment, by examining how the ICT references are attuned with the four 
ICT competence domains (information, communication, production, security); and (2) on the 
other hand, assess the degree of TES consistency, by examining how the ICT references are 
coupled with the curriculum elements (learning outcomes, objectives, rationale, activities, 
evaluation). The corpus was composed of eighty six examples of TES, designed by seven of the 
nine teams of experts who participated in the project: Science, Physical Education, Artistic 
Expressions, Geography, History, Foreign Languages and Mathematics. The results of this 
exploratory study contribute to deepen the knowledge about the schemes of rationality 
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underlying the curriculum configuration of the LOP, in which for the first time in Portugal a set 
of ICT skills for basic education has been formally defined. 
Keywords: ICT, teaching and evaluation strategies, learning outcomes, basic education, 
Portugal. 
 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os documentos analisados neste trabalho são exemplos de Estratégias de Ensino e de 

Avaliação (EEA) produzidos no âmbito do Projeto Metas de Aprendizagem (PMA), em 

2010, sob a alçada da Direção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular 

(DGIDC) do Ministério da Educação (ME)27. De acordo com as informações 

disponibilizadas no site oficial do PMA28, o propósito dos exemplos produzidos neste 

contexto seria o de assinalar um esquema de trabalho estratégico, de carácter 

provisório e não normativo, que pudesse orientar e apoiar a ação docente a partir das 

metas de aprendizagem previamente definidas em cada área curricular e nível de 

escolaridade do ensino básico.  

Ao assumirem a função de guias curriculares ou, nos termos de Zabalza (2002), de 

mediadores da planificação, estes instrumentos, intencionalmente estruturados para 

auxiliar a planear o processo de ensino, viriam a contemplar não apenas estratégias de 

ensino e de aprendizagem relevantes para a concretização da(s) meta(s) desejada(s), 

mas também estratégias de avaliação especificamente orientadas para apoiar os 

alunos no processo de aprendizagem (dimensão formativa) e, de forma complementar, 

responder às exigências de verificação dos resultados alcançados (dimensão sumativa).  

Os exemplos produzidos obedeceram a uma estruturação que contemplou a 

explicitação dos seguintes elementos curriculares: meta(s) de aprendizagem, 

objetivo(s)/resultado(s) de aprendizagem; fundamentação da estratégia; tempo 

previsto; e avaliação dos resultados (incluindo os indicadores, critérios e níveis de 

desempenho, bem como o tipo de instrumentos e sua justificação). 

                                                      
27

 As atribuições anteriormente prosseguidas pelo Ministério da Educação (ME) e pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) passaram em 2011 a ser continuadas pelo Ministério da 
Educação e Ciência (MEC) (Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro). No início do ano seguinte, 
procedeu-se à extinção, por fusão, das secretarias-gerais e das inspecções-gerais dos anteriores 
departamentos governamentais, passando a Direcção-Geral da Educação (DGE) a suceder nas 
atribuições cometidas anteriormente à Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular e ao 
Gabinete Coordenador de Segurança Escola” (Decreto-Lei n.º 14/2012, de 20 de janeiro). 
28

 Site oficial do PMA em: http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt. 
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Pressupondo que a qualidade das informações que os mediadores da planificação 

oferecem constitui um fator de incontornável importância, não apenas para satisfazer 

as necessidades e especificidades próprias de cada área do saber, mas também para 

reduzir a ansiedade e a incerteza que, não raras vezes, se manifesta no tratamento dos 

conteúdos escolares (Clark & Yinger, 1979 citados por Zabalza, 2002), pareceu-nos 

importante estudar a função mediadora dos exemplos de EEA relativamente às 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), enquanto área de formação 

transdisciplinar que congrega um conjunto de competências de natureza transversal a 

desenvolver ao longo do ensino básico em todas as áreas que compõem o currículo 

escolar (Costa et al., 2010; Costa, 2010; Cruz & Costa, 2011; Costa, Cruz & Fradão, 

2012). Pretendeu-se, no essencial, fazer uma apreciação da conformidade das EEA 

produzidas no âmbito do PMA face às opções tomadas na área das TIC nesse mesmo 

contexto.  

O interesse deste estudo inscreve-se no quadro de uma discussão mais ampla, onde se 

pretende interrogar os limites da implementação das TIC como área de formação 

transdisciplinar no contexto do ensino básico, em Portugal, e o seu potencial em 

termos de mudança e inovação curricular. Neste sentido, saber como se concretizou a 

integração das TIC nos exemplos de EEA produzidos no contexto do PMA – questão 

orientadora deste estudo exploratório – irá concorrer para a concretização de um 

propósito mais dilatado que integra preocupações vinculadas à necessidade de 

conhecer como é que determinados “códigos pedagógicos”29, confecionados em 

grande parte fora do contexto escolar, projetam e modelam a integração das TIC nas 

práticas pedagógicas.  

                                                      
29

 Na sua aceção geral, a palavra código remete para a ideia de um “qualquer conjunto de disposições, 
regulamentos legais aplicáveis em diversos tipos de actividades”. Em linguística, por exemplo, diz 
respeito ao “conjunto dos signos linguísticos de uma língua e das regras gramaticais pelas quais se 
combinam, permitindo a expressão e a comunicação entre os falantes”(In Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa. Tomo V. Por Antônio Houaiss e Mauro de Salles Villar, elaborado no Instituto Antônio 
Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Lda. – Lisboa, temas e Debates, 
2003). No presente trabalho, sempre que empregamos a palavra código, associada preferencialmente à 
palavra pedagógico, estaremos a pensar no sentido que lhe é atribuído por Gimeno Sacristán 
remetendo-a para a ideia de um conjunto de princípios que ordenam a seleção, a organização e os 
métodos para a transmissão de um qualquer currículo. Tais princípios decorrem de opções políticas e 
sociais, de conceções epistemológicas, de princípios psicológicos ou pedagógicos, de princípios 
organizativos, entre outros (Gimeno, 2000). 
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Entendendo que os códigos que se arquitetam nos exemplos de EEA, objeto do 

presente estudo, constituem a expressão formal, explícita, do modo como se 

repercutiram os princípios e as intenções subjacentes ao referencial curricular metas 

de aprendizagem no que à integração das TIC diz respeito, estima-se que os resultados 

emergentes desta análise possam oferecer-nos uma noção do valor, do esforço e da 

responsabilidade que cada área curricular imprimiu a si própria na concretização deste 

empreendimento que se presume coletivo. Dentro deste entendimento, deverá notar-

se que os resultados que aqui teremos oportunidade de partilhar constituem apenas 

uma faceta, também ela de caráter provisório, dos esquemas de racionalidade que 

presidiram à configuração do PMA, onde pela primeira vez se definiu formalmente um 

conjunto de competências em TIC a desenvolver, de forma integrada, ao longo do 

ensino básico.  

A este quadro provisório irão juntar-se e cruzar-se, oportunamente, resultados 

decorrentes da auscultação já realizada aos agentes com responsabilidade direta neste 

processo de construção social e, com este suporte, procuraremos então responder a 

duas questões que instigam um dos planos da discussão que se pretende encetar: 1) 

em que medida a integração curricular das TIC numa perspetiva transdisciplinar é uma 

ideia desejada e equacionada nos processos de configuração do currículo?; e 2) como 

é que os agentes com poder de decisão na configuração do currículo perspetivam a 

implementação das TIC como área de formação transdisciplinar, aos níveis da escola 

(meso) e da sala de aula (micro)? 

Por ora, nas fronteiras deste texto, dedicaremos a nossa atenção às particularidades 

do processo de análise que empreendemos para obter um esquema informativo da 

realidade que nos propusemos observar. Para tanto, iniciaremos com a apresentação 

dos objetivos deste estudo e dos procedimentos metodológicos adotados, para depois 

darmos conta dos resultados mais salientes e, com base nisso, sistematizar um 

conjunto de ideias que nos parece poder traduzir a forma como se concretizou a 

integração das TIC nas estratégias analisadas. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1388 

2. OBJETIVOS DO ESTUDO 

Com o propósito de analisar a conformidade das EEA produzidas no âmbito do PMA 

nas diferentes áreas curriculares face aos pressupostos assumidos na área das TIC 

nesse mesmo contexto, o plano de análise posto em prática pretendeu alcançar dois 

objetivos complementares: (1) por um lado, aferir o grau de sintonia das EEA, 

examinando a afinidade das referências feitas às TIC face aos quatro núcleos de 

competência organizadores das metas de aprendizagem definidas na área das TIC 

(INFORMAÇÃO, PRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO, SEGURANÇA); e (2) por outro lado, aferir o grau de 

consistência das EEA, examinando a configuração curricular das referências feitas às 

TIC, isto é, o modo como elas surgem agregadas aos diferentes elementos do currículo 

(METAS, OBJETIVOS, FUNDAMENTAÇÃO, ATIVIDADES, AVALIAÇÃO). Pressupõe-se que os resultados 

obtidos nas duas dimensões de apreciação privilegiadas possam reverter e projetar 

uma ideia sobre o modo como se concretizou a integração das TIC nos exemplos de 

estratégias ensino e de avaliação produzidos no âmbito do projeto metas de 

aprendizagem. 

3. OPÇÕES E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Abordagem metodológica 

Como se infere a partir da literatura revisitada30, a classificação de modelos e 

abordagens de análise e avaliação de materiais curriculares é bastante diversificada 

(e.g. Ellis, 1997; Mukundan, 2007), variando não apenas em função da conceção de 

avaliação que se tenha, dos seus propósitos e funções, mas também em função da 

etapa de desenvolvimento e de utilização dos próprios materiais. Embora o assumir de 

uma abordagem de avaliação possa parecer uma condição fundamental para o 

desenvolvimento dos trabalhos de natureza empírica, sobretudo em termos de 

                                                      
30

 Por exemplo, de acordo com Chopin (1992, p.205, citado por Cabral, 2005), os modelos de avaliação 
podem assumir três abordagens distintas: 1) abordagem orientada para o processo de conceção dos 
mediadores; 2) abordagem orientada para o produto; e 3) abordagem orientada para o impacto/a 
receção do mediador. Ao discutir a natureza da avaliação de materiais curriculares, também Lewy 
(1979) destaca e caracteriza três abordagens, às quais correspondem três orientações distintas: 1) 
orientação para os resultados; 2) orientação para o mérito; e 3) orientação para a decisão. Outras 
abordagens de avaliação bastante expressivas e discutidas na literatura da especialidade, como a 
“avaliação preditiva” e a “avaliação retrospetiva”, patentes no trabalho de Ellis (1997) e mais 
recentemente no de Mukundan (2007), enfatizam o papel do professor na análise e avaliação dos meios 
didáticos elaborados fora do contexto escolar. 
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enquadramento teórico-conceptual, teremos que, com Arieh Lewy, notar que “a 

maioria dos estudos não está totalmente vinculada a uma única teoria ou modelo” 

(Lewy, 1979, p.14). Em certos casos, e mediante determinadas condições, será mais 

profícuo mobilizar elementos conceptuais e fontes de referência variadas. 

A aceitação dos princípios em que radica tal filosofia não só reduz a importância 

tradicionalmente concebida aos modelos, como destaca também a importância da 

aplicação de estratégias, métodos e técnicas formais, mais ou menos sofisticados, mas 

sempre desenvolvidos e implementados em coerência total com os propósitos que se 

desejam alcançar. Procedimentos relativos à análise do contexto, à formulação de 

questões e objetivos, à elaboração de instrumentos adequados à recolha e análise de 

dados e à sistematização dos resultados constituem, quanto a nós, os principais 

elementos a considerar na qualidade das investigações orientadas para a análise e 

avaliação de materiais curriculares.  

Seguindo esta linha de pensamento, o estudo que empreendemos procurou conjugar 

contributos provenientes de diversas abordagens, mas parece aproximar-se mais das 

investigações orientadas para o produto (Cabral, 2005), na medida em que toma o 

mediador curricular (neste caso, os exemplos de EEA) tanto como “fonte cultural” para 

analisar conceções ideológicas, valores e preconceitos que caracterizam uma 

determinada área curricular em relação às TIC, como quanto “objeto pedagógico”, 

especialmente porque se consideram os saberes nele incluídos e as práticas 

pedagógicas que poderão suscitar, no caso presente no que respeita à integração 

curricular das TIC. 

3.2 Corpus documental 

O conjunto de documentos que serviu de base para a compreensão do fenómeno em 

estudo foi constituído por oitenta e seis EEA produzidas no âmbito do PMA por sete 

das nove equipas de peritos que participaram no projeto: Ciências, Educação Física, 

Expressões Artísticas, Geografia, História, Línguas Estrangeiras e Matemática. No 

QUADRO 1 apresentamos a distribuição percentual do corpus documental por áreas 

curriculares e por níveis de ensino. 
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Quadro 1: Distribuição percentual do corpus documental por áreas curriculares e níveis de 
ensino  

 

3.3 Instrumentos de recolha e análise dos dados 

Para se proceder a uma análise sistemática, foi concebida uma grelha de análise e de 

avaliação que privilegiou os dados do contexto em que nos movemos para justificar e 

situar as decisões tomadas. Como contribuição mais direta para a sua elaboração, 

sobretudo para a determinação dos parâmetros a partir dos quais se procedeu à 

triagem da informação para um tratamento metódico, inscrevem-se dois referentes31 : 

i) as próprias EEA, que também assumem, neste estudo, o estatuto de objeto de 

análise; e o ii) o referencial curricular metas de aprendizagem TIC (Costa et al., 2010). 

O primeiro porque reúne em si mesmo todas as categorias que constituem o substrato 

de qualquer decisão que se tome para organizar os processos de ensino e de 

aprendizagem e que passam, nomeadamente, pelo seguinte questionamento: para 

onde quero ir? (intenção); como chegarei lá? (processos); e, como saberei que 

cheguei? (avaliação). O segundo porque, ao explicitar as aprendizagens que se 

pretendem desenvolver em TIC, estabelece por inerência os limites do que se pretende 

examinar, nomeadamente em termos de recorte e seleção dos dados que serão 

submetidos a exame minucioso.  

A grelha de análise foi organizada a partir das duas dimensões implícitas nos objetivos 

deste trabalho. A primeira dimensão, respeitante à apreciação do grau de sintonia dos 

                                                      
31

 Em geral, a noção de referente é usada para designar qualquer coisa “que se refere a”, “que diz 
respeito a”, “que é relativo a”, “que é concernente a” algo. Não muito distante deste entendimento, o 
termo é aqui utilizado com um sentido mais técnico e restrito ao campo da avaliação educacional para 
aludir aos instrumentos que influenciaram e estiveram presentes na conceção da grelha de análise e 
avaliação do nosso objeto de estudo, entendendo-se, na senda de Lesne (1984 citado por Figari, 1996, 
p.48), que aqueles instrumentos (os referentes) desempenham “o papel de norma, o que deve ser, o 
que é o modelo, o objectivo pretendido…)”. 
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exemplos de EEA, agregou quatro parâmetros de análise gerados a partir da 

consideração dos quatro núcleos de competência de natureza transversal (INFORMAÇÃO, 

PRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO, SEGURANÇA), em torno dos quais foram definidas as metas de 

aprendizagem na área das TIC (Costa et al., 2010). Partindo desta base de ponderação, 

procurou-se não só identificar a presença de referências significativas face aos 

parâmetros considerados, mas também aferir o grau de sintonia das referências feitas 

às TIC a partir da aplicação de uma escala que contemplou quatro graus de 

classificação, conforme se explicita e operacionaliza no QUADRO 2. 

 

Quadro 2: Escala de classificação do grau de sintonia  

 

 

A segunda dimensão, respeitante à apreciação do grau de consistência dos exemplos 

de EEA, integrou cinco parâmetros de análise elaborados em função dos elementos 

curriculares presentes no objeto de análise a que este estudo se reporta (METAS, 

OBJETIVOS, FUNDAMENTAÇÃO, ATIVIDADES, AVALIAÇÃO). Seguindo a mesma lógica de análise e 

avaliação, também nesta dimensão se procurou ir além da simples observação da 

presença de referências congruentes com os parâmetros previamente estabelecidos. 

Na prática, para se estimar em que medida os exemplos de EEA proporcionam um 

esquema consistente para estimular o trabalho com as TIC nas práticas pedagógicas, 

foi elaborada uma escala de quatro graus de classificação do grau de consistência, que 

se aplicou conforme se explicita no QUADRO 3.  
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Quadro 3: Escala de classificação do grau de consistência  

 

Como corolário das decisões explicitadas neste ponto, apresentamos seguidamente 

(QUADRO 4) a grelha de análise e avaliação utilizada. 

 

Quadro 4: Grelha de análise e avaliação dos exemplos de EEA 

 

3.4 Procedimentos de análise e sistematização dos dados 

No desenvolvimento do plano metodológico foram adotados procedimentos que 

implicaram a seleção e o tratamento dos dados de acordo com as decisões tomadas 

antecipadamente. Em termos práticos, analisámos os oitenta e seis exemplos de EEA 

seguindo uma lógica que contemplou cinco passos fundamentais: 1.º) identificação, 

compilação e registo de referências condizentes com a explicitação feita em cada um 

dos parâmetros considerados para análise; 2.º) observação e registo da presença de 
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referências segundo as duas dimensões de análise; 3.º) determinação e registo do grau 

de classificação obtido nas respetivas dimensões de análise, em cada exemplo de EEA; 

4.º) determinação e registo da média do grau de classificação obtido nas respetivas 

dimensões de análise, em cada área curricular; e 5.º) organização e sistematização dos 

resultados através de representações gráficas que serviram de base à apresentação 

dos resultados que se segue. 

4. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Grau de sintonia das EEA  

Com base nos resultados compilados nos GRÁFICOS 1, 2 e 3 que, no seu conjunto, 

proporcionam uma panorâmica quantitativa dos parâmetros considerados adequados 

para se inferir em que medida as referências às TIC presentes nos exemplos EEA estão 

em sintonia com o conjunto dos núcleos de competência organizadores das metas de 

aprendizagem definidas na área das TIC, pode-se verificar que, em termos globais, 

parece haver uma certa orientação e preocupação com o desenvolvimento de 

competências em TIC.  

Em particular, como suscitado pela leitura do GRÁFICO 1, pelas competências que 

remetem para o desenvolvimento da capacidade de procurar e de tratar a informação 

de acordo com objetivos concretos - investigação, seleção, análise e síntese dos dados 

(INFORMAÇÃO). Um reconhecimento ou, talvez, melhor dizendo, uma afinidade patente 

na maioria dos exemplos analisados (59,30%), observável também na maioria das 

áreas curriculares (Ciências, Expressões Artísticas, Geografia, História e Línguas 

Estrangeiras) e, nestas, abrangendo todos os ciclos do ensino básico, como evidenciam 

os resultados coligidos nos GRÁFICOS 2 e 3.  
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Já a preocupação com o desenvolvimento da capacidade de sistematizar 

conhecimento com recurso aos meios digitais disponíveis (PRODUÇÃO) parece ser menos 

expressiva. Embora presente em todos os ciclos de escolaridade, esta orientação foi 

observada em apenas 23,36% dos exemplos, manifestando-se somente em quatro 

áreas curriculares: Ciências, Expressões Artísticas, História e Línguas Estrangeiras.  

Menos expressivo ainda parece ser o estímulo para o desenvolvimento da capacidade 

de comunicar, interagir e colaborar usando ferramentas e ambientes de comunicação 

em rede (COMUNICAÇÃO). Efetivamente, apesar de haver referências relacionadas com 

esta orientação, e ainda que presentes também em quatro áreas (Expressões 

Artísticas, Geografia, História e Línguas Estrangeiras), estas abrangem somente 11,63% 

dos exemplos produzidos. 

Não menos importante é o facto de não ter sido possível identificar qualquer 

referência que remetesse para o desenvolvimento de competências que se 

aproximassem daquelas que foram definidas no domínio da SEGURANÇA na área das TIC. 

Competências que apelam nomeadamente para o reconhecimento da existência de 

perigos na utilização de ferramentas digitais, para a adoção de comportamentos de 

segurança e de respeito pelas regras de conduta online e normas de utilização 

subjacentes a cada ferramenta digital e, bem assim, para a identificação da autoria da 

informação disponibilizada nas fontes eletrónicas consultadas.  

A carência de referências relacionadas com este domínio de competência (SEGURANÇA) 

já sugere, por si só, a inexistência de exemplos de EEA que proponham uma 

articulação regular entre os quatro núcleos de competências TIC a partir dos quais se 
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definiram as respetivas metas de aprendizagem. Uma constatação que, por sua vez, 

nos permite colocar a hipótese de que, em termos práticos, os exemplos de EEA 

dificilmente poderão suscitar práticas que possam favorecer e estimular um 

desenvolvimento articulado e integrado das competências transversais definidas na 

área das TIC. Estímulo tanto mais difícil quanto menos se expõe, ainda que 

implicitamente, elementos que possam encorajar o professor a organizar o seu ensino 

de forma a criar conexões significativas entre conteúdos aparentemente distintos. Tal 

é o que parece suceder nos exemplos de Educação Física e de Matemática, já que os 

valores de sintonia apurados para estas áreas, em todos os níveis de escolaridade, se 

situam no GRAU 0 (sintonia nula), como se evidencia quando nos circunscrevemos aos 

resultados ilustrados nos GRÁFICOS 4, 5 e 6. 

 

Além do claro afastamento dos exemplos de Educação Física e de Matemática face ao 

referencial metas de aprendizagem TIC, os resultados parecem assinalar 

ligações/conexões muito ténues entre as restantes áreas curriculares e as TIC. De 

facto, como nos mostram os gráficos anteriores, nenhuma área obteve o GRAU 3 

(sintonia forte); é o grau de sintonia fraca (GRAU 1) que prevalece em todos os ciclos 

do ensino básico, destacando-se com maior afinidade o núcleo da INFORMAÇÃO, como 

vimos anteriormente.  

Embora seja manifestamente visível a preponderância deste núcleo de competências, 

há casos em que as referências relacionadas com o domínio da INFORMAÇÃO surgem em 

coexistência com referências que, por sua vez, estão relacionadas com metas TIC 

definidas no domínio da COMUNICAÇÃO ou no domínio da PRODUÇÃO. Estes casos, como 

patenteado nos GRÁFICOS 4 e 5, levam a destacar a área de História, cujos exemplos 
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produzidos para os 1.º e 2.º ciclos revelam um GRAU 2 (sintonia moderada); grau 

igualmente partilhado com os exemplos de Línguas Estrangeiras dirigidos, neste caso, 

apenas para o 2.º ciclo de escolaridade. 

Apesar destes resultados, que nos colocam inequivocamente perante graus de sintonia 

tendencialmente baixos, convém destacar um conjunto minoritário de exemplos que 

colocam em relação três dos quatros núcleos de competência TIC (INFORMAÇÃO, 

PRODUÇÃO e COMUNICAÇÃO), tendo por isso atingindo o grau de sintonia mais elevado, 

correspondente ao GRAU 3 (sintonia forte). Tal conjunto, representando 8,14% do 

corpus documental, abarca exemplos direcionados para todos os níveis de 

escolaridade e abrange as produções das seguintes três equipas de peritos: História 

(Estudo do Meioexemplo 4 e História e Geografia de Portugalexemplos 1 e 5); Línguas 

Estrangeiras exemplos 4, 5 e 10; e Expressões Artísticas (Educação Tecnológicaexemplo 2). 

4.2 Grau de consistência das EEA 

Ao analisarmos a disposição das referências feitas às TIC face aos elementos 

curriculares organizadores dos próprios exemplos de EEA, os resultados gerais deste 

estudo parecem colocar a descoberto a carência de uma intencionalidade deliberada e 

orientada para favorecer uma integração das TIC nas práticas pedagógicas de forma 

consistente, isto é, revelando uma certa sincronização entre o plano intencional (para 

onde quero ir?), o plano operacional (como chegarei lá?) e o plano da avaliação dos 

resultados (como saberei que cheguei lá?). Com efeito, como nos sugere a leitura do 

GRÁFICO 7, é sobretudo ao nível operacional (ATIVIDADES) que as referências às TIC 

assumem maior expressão, encontrando-se presentes na maioria dos exemplos 

analisados (60,4%) e praticamente em todas as áreas curriculares (GRÁFICO 9). 
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A distribuição tão diferenciada em termos percentuais de referências às TIC que se 

observa pelos diferentes parâmetros de análise (GRÁFICO 7), permite-nos ainda supor 

que parece ter havido uma certa dificuldade na operacionalização da transversalidade 

das metas TIC, uma vez que apenas 9,30% dos exemplos são passíveis de levar a 

esboçar o ensino a partir de metas de aprendizagem que associam, numa espécie de 

fusão, as metas especificamente disciplinares com as metas definidas na área das TIC. 

Além de escassas em termos quantitativos, e embora presentes em todos os níveis de 

escolaridade (GRÁFICO 8), referências desta natureza foram identificadas somente em 

Expressões Artísticas e História (GRÁFICO 9). Duas áreas curriculares que parecem, aliás, 

destacar-se das demais devido à presença assídua de referências relacionadas com 

todos os parâmetros de análise e, por conseguinte, com possibilidade de poder 

contrariar a ideia inicial que nos remeteu para a suposição de um movimento pouco 

consistente no que à integração das TIC diz respeito. 

Ainda assim, após determinação da média do grau de consistência dos exemplos 

produzidos em cada área curricular, cujos resultados se apresentam nos GRÁFICOS 10, 

11 e 12, verificou-se que a consistência das EEA, ou seja, o seu potencial para 

proporcionar um esquema consistente para estimular o trabalho com as TIC nas 

práticas pedagógicas, é tendencialmente fraca (GRAU 1) em qualquer nível de 

escolaridade, variando entre médias de 0.3 (Matemática, 3.º CEB) e 1.3 (Ciências, 3.º 

CEB).  
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Não obstante, no 1.º e no 2.º ciclos de escolaridade cumpre destacar os exemplos 

produzidos pela equipa de História (GRÁFICOS 10 e 11), onde registámos uma média de 

consistência de 1,8 e de 1,6, respetivamente. Valores que conferem às estratégias 

desta área curricular um grau de consistência moderado (GRAU 2) – classificação 

correspondente ao grau médio mais elevado que observámos nesta análise. No 

extremo oposto, e neste momento quase já sem surpresa, destacam-se duas áreas 

curriculares: Educação Física e Matemática, cujas médias observadas as situam no 

GRAU 0 (consistência nula), apesar de no caso dos exemplos produzidos em 

Matemática para o 3.º ciclo de escolaridade se tenha verificado uma média de 

consistência de 0,3 (GRAU 1). 

Embora reforcem a discrepância observada anteriormente em relação à distribuição 

de referências pelos parâmetros de análise em apreço (GRÁFICO 7), destacando inclusive 

uma maior consistência já notada em História, estes resultados colocam em questão 

essa mesma consistência no caso das Expressões Artísticas na medida em que, tal 

como se verificou em História, seria expectável obter médias que colocariam os 

exemplos desta área, pelo menos, no GRAU 2 (consistência moderada). Esta aparente 

incoerência pode ser facilmente elucidada se retomarmos os resultados do grau de 

consistência obtidos em cada exemplo de EEA. Efetivamente, ao refinarmos o olhar 

sobre os dados, pudemos verificar que na maioria dos exemplos produzidos em 

Expressões Artísticas existem referências relacionadas com apenas dois dos cinco 

parâmetros de análise (2/5): por exemplo, FUNDAMENTAÇÃO e AVALIAÇÃO (e.g. exemplos 2, 

3 e 5 direcionados para o 1.º CEB) ou FUNDAMENTAÇÃO e ATIVIDADES (e.g. exemplos 7, 8 e 

10 também direcionados para o 1.º CEB), deixando de fora os restantes parâmetros 
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que poderiam ajudar a perceber com que intencionalidade se pretende mobilizar as 

TIC numa dada estratégia. 

Se recuperar os resultados obtidos para cada estratégia nos ajuda a explicar esta 

discrepância, este movimento de retoma também nos leva a sinalizar exemplos em 

que verificámos a presença de referências relacionadas com, pelo menos, quatro dos 

cinco parâmetros de análise apreciados, tendo por isso mesmo obtido o grau de 

classificação máximo, correspondente ao GRAU 3 (consistência forte). Assim sucedeu 

em História no 1.º CEB (Estudo do Meioexemplo 1), no 2.º CEB (História e Geografia de 

Portugalexemplos 1 e 5) e no 3.º CEB (Históriaexemplo 6), em Expressões Artísticas no 2.º CEB 

(Educação Visual e Tecnológicaexemplo 2) e no 3.º CEB Educação Tecnológicaexemplos 2 e 3), 

em Ciências, apenas no 3.º CEB (Ciências Naturaisexemplo 4), e em Línguas Estrangeiras, 

também no 3.º CEBexemplo 10. Destes nove exemplos, que representam 10,47% do 

corpus documental, há ainda que fazer notar dois deles (2,33%), ambos produzidos 

para o 3.º CEB - Educação Tecnológicaexemplo 3 e Históriaexemplo 6 -, por serem os únicos 

onde observámos referências relacionadas com todos os parâmetros de análise 

considerados nesta dimensão. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a proposta TIC se tenha materializado num plano de trabalho estruturado e 

tenha sido o resultado de um processo intencional, refletido e consensual - condição 

prévia e necessária sobretudo quando se pretende estabelecer programas orientados 

para a melhoria da qualidade da educação -, o modo como a integração dessa 

proposta se concretizou nos exemplos de EEA produzidos pelas diversas equipas de 

peritos não parece ter contemplado as metas de aprendizagem que foram definidas na 

área das TIC. Ou, noutros termos, não parece haver uma grande proximidade entre os 

exemplos de EEA e a proposta apresentada na área das TIC, ainda que a sua 

configuração pareça instigar e orientar os seus destinatários últimos, os professores, 

para o desenvolvimento de competências compatíveis com aquelas que foram 

definidas na área das TIC.  Mas aqui também sem os aproximar explicitamente à 

proposta em apreço, pois, caso contrário, não haveria como explicar, por exemplo, a 
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ausência de referências que se possam relacionar com as metas TIC visadas no 

domínio da SEGURANÇA.  

Paralelamente, e ainda que se possa admitir uma certa preocupação com o 

desenvolvimento de determinadas competências definidas especificamente na área 

das TIC, em termos gerais, as referências que se fazem às TIC nos exemplos analisados 

não parecem ter sido alvo de uma intencionalidade deliberada, a partir da qual seja 

possível constatar uma harmonia com as três perguntas que constituem o substrato de 

qualquer decisão que se tome para organizar os processos de ensino e de 

aprendizagem (para onde quero ir? como chegarei lá? e como saberei que cheguei?). 

Mesmo nas áreas onde inicialmente nos pareceu haver indícios de maior congruência 

entre estas três questões, quando nos focamos em cada um dos exemplos, há sempre 

uma ou outra questão que fica por responder, à exceção dos casos oportunamente 

assinalados. 

Em suma, face à escassez de elementos que possam indicar como beneficiar 

verdadeiramente do potencial transformador das tecnologias hoje disponíveis, será 

legítimo levantar a hipótese de que o modo de operacionalizar a transversalidade das 

TIC patente nos exemplos de EEA não será suficiente para “informar” e modificar de 

maneira significativa as práticas pedagógicas vigentes. 
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Resumo 
O presente artigo aborda a análise, desenho e desenvolvimento de um protótipo multimédia 
educativo para formação “a distância”, via e-learning, adequado às características e 
necessidades de um grupo de reclusas de um estabelecimento prisional português. 
Surge integrado no projeto investigação denominado “( e-Pris ) e-Learning em 
Estabelecimentos Prisionais”, que tem vindo a ser desenvolvido pela unidade de investigação 
em educação e tecnologias educativas - EDUTEC - do Instituto Piaget. Este projeto maior de 
investigação visa avaliar a viabilidade de formação via e-learning em contexto prisional, 
valorizando a inclusão digital como contributo para uma melhor reinserção social da 
população reclusa. 
Utilizando as denominadas metodologias de desenvolvimento - development research -, o 
nosso estudo seguiu todos os passos para a conceção de um protótipo sobre “Técnicas de 
Procura de Emprego”, agregado a um Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA) que servirá 
de base à formação. 
Foram realizados testes de avaliação da usabilidade, com especialistas em multimédia e com 
sujeitos semelhantes aos utilizadores finais, e de acessibilidade que permitiram adequar o 
protótipo às necessidades e caraterísticas do público-alvo. 
Considerando cinco critérios para medir a usabilidade e com base na análise aos resultados 
obtidos podemos concluir que o protótipo é fácil de aprender (Learnability), é eficiente para 
usar (Efficiency), fácil de lembrar (Memorability), pouco sujeito a erros (Errors) e agradável de 
usar (Satisfaction). 
 
Palavras-chave: Protótipo multimédia educativo, ADDIA, metodologia de desenvolvimento, 
usabilidade e acessibilidade. 

 

Abstract 
This article focuses on the phases of analysis, design and development of an educational 
multimedia prototype suitable to the characteristics and needs of a group of inmates in a 
Portuguese prison.  
This study is integrated in the research project named "( e-Pris ) e-learning in Prison", which 
has been developed by the Instituto Piaget’s research unit in education and educational 
technology (EDUTEC). This project research aims to evaluate the feasibility of training via e-
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learning in the prison context, emphasizing digital inclusion as a contribution to a better social 
rehabilitation of the inmate population. 
Using the so-called development methodologies – development research - our study followed 
all the steps to create a prototype on "Job Search Techniques", integrated in a Learning 
Management System (LMS). 
We conducted usability evaluation tests, with specialists in multimedia and subjects similar to 
end-users, and accessibility tests. This allowed the prototype to suit the needs and 
characteristics of the target audience. 
Considering the five criteria to measure the usability and based on the analysis of the obtained 
results, we can conclude that the prototype is easy to learn (Learnability), is efficient to use 
(Efficiency), easy to remember (Memorability), little prone to errors (Errors) and also pleasant 
to use (Satisfaction). 
 
Keywords: Instructional multimedia prototype, ADDIE, development research, usability, 
accessibility.  
 

1. O PROJETO (E – PRIS) 

O protótipo multimédia educativo criado surge integrado no projeto de investigação 

denominado “( e-Pris ) e-Learning em Estabelecimentos Prisionais” que tem vindo a ser 

desenvolvido no âmbito da Unidade de Investigação em Educação e Tecnologias 

Educativas (EDUTEC) do Instituto Piaget (IP). 

De forma a atingir os objetivos propostos desenvolveu-se um modelo de intervenção 

educativa integrado e estruturado, suscetível de replicação, que favoreça a 

(re)integração social de uma população em situação (transitória) de reclusão. Esta 

formação recorrerá às TIC e será implementada via e-learning, recorrendo ao SGA 

Moodle. O ( e-Pris ) pretende contribuir para uma melhor reintegração das reclusas de 

um estabelecimento prisional na sociedade. Deseja não apenas a promoção da 

empregabilidade destes indivíduos menos qualificados mas também o reforço da 

autoestima, o apoio ao empreendedorismo e o desenvolvimento de mecanismos de 

autoemprego. 

No entanto, o facto de não existirem materiais certificados e adaptados à formação 

contínua "a distância" de reclusas em contexto prisional levou à construção de 

produtos multimédia educativos que se adaptassem a essas características e que 

fossem capazes de suprimir as carências formativas reveladas. Para atingir este 

propósito definiram-se como objetivos do estudo: 

 Identificação das caraterísticas do público-alvo; 
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 Desenho e desenvolvimento de um protótipo multimédia educativo adequado 
à formação “a distância” via e-learning de adultos em contexto prisional; 

 Avaliação a usabilidade e a acessibilidade do protótipo. 
2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

A metodologia de investigação que serviu de base a esta trabalho, a development 

research, uma metodologia mista que, segundo Coutinho (2005), pode ser designada 

por metodologia de desenvolvimento e consiste numa investigação inspirada num 

problema real, em que se sucedem, num processo contínuo e integrado, atividades de 

conceção, implementação e reajustamento do protótipo educativo.  

Este tipo de investigação pretende ser pragmático, procurando oferecer uma forma de 

testar a teoria e validar práticas que foram perpetuadas pela tradição e/ou estabelecer 

novos procedimentos, técnicas e ferramentas baseadas numa análise metódica de 

casos específicos. 

Coutinho & Chaves (2001) esquematiza desta forma a metodologia de 

desenvolvimento: 

 

Figura 1 – Metodologia de desenvolvimento (adaptado de Coutinho & Chaves, 2001) 

 

 

 

Numa primeira fase analisou-se o problema prático, neste caso a inexistência de 

materiais pedagógicos adaptados às características do público-alvo do projeto ( e-Pris ) 

e ao contexto em que será realizada a formação, o e-learning. 

Na segunda etapa procurou-se desenvolver soluções no quadro de um referencial 

teórico, sendo utilizado o modelo ADDIA, um modelo genérico de desenho de sistema 

instrucional (Instructional System Design). Este acrónimo resulta das cinco fases deste 
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modelo: Análise, Desenho, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação. Este 

modelo, ou meta-modelo como alguns autores lhe chamam (Lima & Capitão, 2003), 

baseia-se no ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), um 

modelo genérico de desenho de sistema instrucional (Instructional System Design ou 

ISD).  

O ADDIA baseia-se em cinco fases iterativas, assim esquematizadas: 

 

Figura 2 – O modelo ADDIA (adaptado de Clark, 2000) 

 

 

A criação do protótipo multimédia educativo abrangeu as três primeiras fases deste 

modelo ADDIA, embora a última – avaliação – esteja sempre presente em todo o 

processo. A fase da avaliação do modelo ADDIA sobrepõe-se à terceira etapa da 

development research, que consiste na testagem e avaliação de soluções no terreno. 

A quarta e última etapa da metodologia utilizada reflete-se no texto deste artigo, pois 

pretende ser um suporte documental de reflexão para investigação futura. 

3. ANÁLISE 

Na fase da Análise, através de métodos e técnicas de recolha de dados como o 

inquérito por questionário e por entrevista, foi identificado o público-alvo, as suas 

características, competências, necessidades e expectativas. Da população reclusa total 
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foram selecionadas 15 mulheres para fazerem parte do grupo de estudo. Esta triagem 

teve em consideração três critérios: 

• Nível de qualificação na utilização das ferramentas de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC); 

• Possuírem escolaridade ao nível do 3.º Ciclo; 
• Revelarem motivação e interesse no projeto de formação online. 

Com base nestes dados foram definidas uma série de formações, sendo uma delas as 

“Técnicas de Procura de Emprego”. Estas ações foram concebidas no âmbito do 

Catálogo Nacional de Qualificações, no sentido de poderem obter certificação, de 

acordo com a metodologia utilizada para a formação modular certificada. Assim, no 

final destas ações as formadas poderão apresentar as mesmas e serem validades por 

um Centro de Novas Oportunidades (CNO).   

A formação em “Técnicas de Procura de Emprego” terá uma duração de 36 horas e 

possui como objetivos apoiar as reclusas na inserção do mercado de trabalho, 

mediante a prospeção e apoio à procura de emprego, valorizar o seu Curriculum Vitae 

e fornecer técnicas de preparação para entrevista de emprego. 

Na última etapa desta fase foram definidos os conteúdos a apresentar no protótipo 

multimédia educativo, os recursos (físicos e humanos) necessários bem como as 

tarefas a desenvolver. 

4. DESENHO 

4.1. O desenho do protótipo 

O desenho é o processo onde pretendemos especificar a forma e sequência dos 

conteúdos a serem apresentados, definir o conteúdo do projeto, determinar a 

estrutura das atividades e planificar a avaliação. Segundo Lencastre (2009), a conceção 

de um projeto como uma série de tarefas é fundamental para o seu sucesso, devendo 

cada uma das tarefas ter um objetivo específico a ser alcançado. 

Para Clark (2000), o protótipo criado no final desta fase deve responder a alguns 

pressupostos: 

 Especificação dos objetivos de instrução, ou seja, devem-se identificar os 
objetivos a atingir no final da formação e em que condições eles devem ser 
alcançados. “Learning objectives form the basis for what is to be learned, how 
well it is to be performed, and under what conditions it is to be performed.”  
(Clark, 2000). 
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 Avaliação de competências adquiridas, ou seja, devem-se criar testes/tarefas 
que permitam avaliar se a formanda adquiriu as competências definidas nos 
objetivos. 

 Definição dos passos da aprendizagem, ou seja, indicar a sequência de 
aprendizagem.  

 Estabelecer pré-requisitos, ou seja, definir algumas competências base que as 
formandas devem ter para poderem iniciar a formação. Este pressuposto já foi 
definido na fase da análise como critério de seleção na definição da amostra. 

 Definir uma sequência e estrutura no protótipo que assegure a consecução dos 
objetivos de instrução. 

Na fase do Desenho foram seguidos os seguintes passos: 

1.º Foram definidos os objetivos da formação tendo em consideração as competências 

gerais e específicas a adquirir pelas formandas. 

2.º Procedeu-se à recolha e seleção de conteúdos com base no Catálogo Nacional de 

Qualificações. 

3.º Definiram-se as estratégias de ensino e motivação. Nesta etapa optou-se por 

privilegiar, quando possível, a apresentação dos conteúdos através de vídeos 

animados, realizados com a ferramenta GoAnimate (http://www.goanimate.com). 

Julgamos que a utilização de animações é mais apelativa e torna-se menos cansativa 

para as formandas. “Half of the human brain cortex is devoted to processing visual 

information. We process visual information more effectively than any other type”. 

(Medina, 2001 apud Allen, 2007:37). Para o efeito foram criadas duas personagens 

principais nessas animações: uma personagem feminina que representa 

simbolicamente as formandas que procurarão emprego quando reingressarem na vida 

ativa e um orientador/tutor que aconselha e guia a formanda ao longo dos conteúdos 

desta ação de formação. 

Figura 3 – Personagens do protótipo (formanda e orientador) 
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Em alguns conteúdos de carácter mais teórico optamos por utilizar os denominados 

flipbooks digitais. Estas animações, efetuadas com recurso à ferramenta Flash, 

permitem que as formandas leiam os conteúdos e interajam com eles ao desfolhar os 

pequenos livros apresentados. 

 

Figura 4 – Flipbook digital 

 

 

Noutros conteúdos onde o texto predomina, existe a opção de as formandas 

escutarem a narração em áudio desse texto, possuindo a hipótese de controlarem o 

volume do som. 

Figura 5 – Conteúdo com narração áudio 
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4.º Definiram-se as tarefas de avaliação a realizar pelas formandas. Nesta etapa foram 

criadas cinco tarefas intermédias e uma final. 

5.º Foi definida a estrutura e o layout do protótipo. A oferta formativa em “Técnicas de 

Procura de Emprego” é apresentada essencialmente no formato de manual digital. É 

também apresentado o manual em formato pdf para as formandas que sejam menos 

recetivas à interação com o computador. 

Figura 6 – Estrutura e layout do protótipo 

 

7.º Desenho da versão alpha do protótipo. 

8.º Avaliação heurística por três peritos.  

 

4.2. A versão alpha 

A versão alpha continha todas as potencialidades pretendidas para este protótipo 

multimédia educativo, incluindo todas as tarefas a realizar pelas formandas. No seu 

desenho tivemos em consideração o perfil das formandas e as suas competências: 

• A opção por vídeos animados representando situações práticas na procura de 
emprego torna a aquisição destes conteúdos mais apelativos para as 
formandas. O facto de estas animações incluírem personagens adultas está 
relacionado com a faixa etária às quais se destinam. 

• Tendo em consideração a sua situação de reclusão e as suas habilitações 
académicas, podemos supor que as formandas não terão hábitos de leitura 
enraizados. Por isso optamos por colocar a opção da narração áudio dos textos 
apresentados. 
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• Na escolha da cor dominante tivemos o cuidado de saber a cor das paredes do 
estabelecimento prisional para que não fosse igual à do protótipo.  

• As tarefas apresentam um grau de dificuldade adequado ao nível de 
competências aferido na Análise. 
 

Na construção desta versão tivemos as seguintes preocupações: 

a) Estrutura do protótipo multimédia educativo: O utilizador compreende facilmente 
a estrutura do protótipo multimédia educativo se os itens do menu refletem as 
suas secções e este menu está sempre disponível. No nosso protótipo multimédia 
educativo optamos por um menu vertical em cascata de forma a dar liberdade de 
exploração e de navegação ao utilizador. Para além disso preocupamo-nos em 
colocar as diversas partes (menu, banner, título do ecrã, botões, etc.) no mesmo 
local nos diferentes ecrãs. Isto permite um fácil e imediato reconhecimento e uma 
maior eficácia na aprendizagem. 

b) Navegação e orientação no protótipo multimédia educativo: O utilizador 
compreende facilmente onde se encontra no protótipo multimédia educativo e 
sabe como ir para determinado local. Em qualquer ecrã o utilizador deve 
conseguir responder às questões enunciadas por Krug (2006: 17): “Onde estou? 
Por onde devo começar? O que é mais importante aqui? Onde posso encontrar X? 
Porque deram este nome a isto?”. Normalmente, esta tarefa é facilitada através 
do menu sempre disponível. O nome do menu e das atividades sempre visíveis são 
requisitos básicos de orientação, o que acontece sempre no nosso protótipo 
multimédia educativo. A ajuda também está sempre acessível para os utilizadores 
que a queiram consultar. 

c) Interface: A dimensão da interface é de 800 por 600 pixéis de forma a garantir a 
acessibilidade pelos diferentes browsers e tendo em consideração as diferentes 
resoluções do ecrã (tendo em conta que o padrão atual dos monitores é de 1024 
por 768 pixéis). O layout de cada ecrã segue o esquema do layout acima 
apresentado. A forma como está disposta a informação depende do tipo de 
conteúdo a apresentar.  
O aspeto gráfico da interface faz com que o utilizador se interesse ou desinteresse 

pelo protótipo multimédia educativo. Por outro lado, a consistência da interface 

nas diversas secções do protótipo multimédia educativo constitui um fator 

facilitador do reconhecimento para o utilizador, dado as funcionalidades surgirem 

sempre nos mesmos locais dos ecrãs de visualização.  

A cor dominante no protótipo é a mesma do logótipo do Instituto Piaget, o 

vermelho escuro (#990000), de forma a manter a identidade visual do protótipo 

relativamente à instituição que o acolhe. Foram utilizadas algumas variações dessa 

cor para tornar o aspeto visualmente mais harmonioso. Para além disso foi 
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utilizado o fundo em branco para evidenciar o contraste relativamente ao texto 

(em preto) e aos restantes conteúdos apresentados. 

A facilidade de leitura é determinada pelo tipo de letra, preferencialmente sem 

serifa; pelo espaçamento entre linhas, sendo este superior entre parágrafos; pelo 

destaque de títulos e subtítulos; pelo contraste entre fundo e caracteres e pelo 

equilíbrio das cores usadas. Para além disso, a mancha gráfica não ocupa a 

totalidade do ecrã, tornando-se esteticamente mais agradável. 

O objetivo foi criar ecrãs de visualização simples, apelativos e legíveis. 

d) Rapidez de acesso: Para Nielsen (2003), a rapidez de acesso ao protótipo e de 
navegação no seu interior é um fator importante. Para esta rapidez de acesso 
contribui o facto de as ligações estarem todas ativas, o que é também um motivo 
de satisfação para quem navega no protótipo multimédia educativo. 

e) Níveis de interatividade: A interatividade motiva os utilizadores a explorarem o 
protótipo multimédia educativo. Os utilizadores são desafiados para se sentirem 
envolvidos e interessados. O envolvimento que os indivíduos têm com o que é 
disponibilizado resulta também do nível de interatividade proporcionado.  

f) Informação: A informação disponibilizada encontra-se em vários formatos, como 
texto, imagem, som e vídeo ou em formatos combinados, como acontece com as 
animações. 

 

4.3. A avaliação heurística 

Usabilidade é, literalmente, a “facilidade de utilização” ou o conhecimento necessário 

para fazer algo funcionar e torna-se um conceito indissociável a qualquer projeto de 

criação e desenvolvimento de aplicações. Este atributo qualitativo atesta a facilidade 

com que os utilizadores utilizam um determinado interface (no nosso caso, o protótipo 

multimédia educativo). 

No modelo ADDIA, para avaliar a usabilidade de um protótipo multimédia educativo, 

utilizam-se principalmente dois métodos: 

• Avaliação Heurística: realizada por peritos, segundo parâmetros definidos 
(heurísticas). Esta avaliação é feita à versão alpha do protótipo no final da fase 
de desenho. 

• Teste de validação da usabilidade: realizada com uma amostra de utilizadores 
cujo perfil é igual ou aproximado ao do público-alvo. Este teste de validação é 
realizado na fase de desenvolvimento. 

Segundo Nielsen (1994) e Pearrow (2007), a avaliação heurística é um método rápido, 

barato e de fácil avaliação de usabilidade, onde o avaliador procura problemas de 
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usabilidade numa interface através da análise e interpretação de um conjunto de 

heurísticas. 

No caso do protótipo “Técnicas de Procura de Emprego”, a avaliação heurística à 

versão alpha foi realizada por três especialistas nas áreas da Tecnologia Educativa e 

interface homem-computador. Estes três peritos preencheram uma grelha onde 

constavam as dez heurísticas de Nielsen (1994), indicando os erros encontrados, a 

descrição dos problemas e as respetivas localizações. A grelha utilizada na avaliação 

heurística foi adaptada de Xerox. Heuristic Evaluation - A System Checklist (disponível 

em http://www.stcsig.org/usability/topics/articles/he-checklist.html). 

A avaliação heurística ao protótipo permitiu obter dados quantitativos através da 

análise estatística ao número de respostas positivas, negativas e não avaliadas às 62 

questões colocadas na avaliação das dez heurísticas. Foi possível também obter dados 

qualitativos a partir dos comentários efetuados pelos avaliadores. Estes comentários 

revelam-se extremamente importantes pois complementam e explicam os dados 

quantitativos. 

Os dados obtidos da avaliação heurística foram os seguintes: 

Figura 7 – Resultados obtidos da avaliação heurística 

 

 

 

Das dez heurísticas avaliadas, duas revelaram problemas de usabilidade: 

• Heurística n.º 3: o utilizador controla e exerce livre arbítrio; 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1413 

• Heurística n.º 10: dar ajuda e documentação. 
Relativamente à terceira heurística, os principais problemas encontrados são relativos 

aos seguintes itens: 

• 3.1. Quando uma tarefa do utilizador está completa, o protótipo avança para 
uma nova tarefa sem necessitar da intervenção do utilizador? - As respostas 
dividem-se equitativamente entre sim, não e não avaliado. 

• 3.4. Os utilizadores podem reverter com facilidade as suas ações? - Dois dos 
peritos afirmaram que “não” e um respondeu que “sim”. 

Na primeira situação, esta foi uma opção consciente porque tivemos em conta os 

diferentes ritmos de leitura das formandas. Se o protótipo avançasse 

automaticamente isto poderia causar embaraços em utilizadores mais lentos. Outro 

motivo foi a inclusão da narração áudio do texto. Como esta funcionalidade é ativada 

pelo utilizador, se o protótipo avançasse sem necessitar de intervenção externa corria-

se o risco da narração ser interrompida. 

Relativamente à possibilidade de reverter as suas ações, esta foi retirada na tarefa 6 

pois o objetivo era avaliar os conhecimentos adquiridos. Ao impossibilitar a reversão 

da ação impedimos que os utilizadores acertem na resposta correta pelo método de 

tentativa/erro.  

Relativamente à décima heurística, a principal lacuna na usabilidade é respeitante ao 

item: 

• 10.5. Utilizadores podem facilmente comutar entre a ajuda e o trabalho e 
recomeçar o trabalho onde tinham parado? - Dois dos peritos afirmaram que 
“não” e um respondeu que “sim”. 

Na realidade, os utilizadores após consultarem a ajuda, necessitam de 

obrigatoriamente selecionar no menu a opção onde se encontravam anteriormente de 

forma a poderem retomar o seu trabalho. Esta seria outra lacuna a corrigir na versão 

alpha. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com base nos resultados das fases de análise e desenho, nesta etapa é produzida a 

versão final (beta) do protótipo multimédia educativo.  

Após a correção dos erros apontados pelos peritos, detetados na avaliação heurística, 

o designer instrucional irá validar o seu protótipo através de testes de usabilidade com 

utilizadores. 
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Segundo Lencastre (2009: 49), a fase de desenvolvimento “é o ciclo de construção. Este 

ciclo deve confirmar todas as decisões da etapa anterior. Nesta fase, o conteúdo e o 

multimédia devem estar preparados. Todos os potenciais problemas devem ser 

testados. Este ciclo de produção deve ter como foco, quase exclusivamente, 

desenvolver o desenho aprovado”. 

 

5.1. O teste de usabilidade 

O teste de usabilidade consiste numa verificação da usabilidade e eficácia do protótipo 

multimédia educativo e certifica a usabilidade do protótipo multimédia educativo 

antes da sua distribuição.  

O seu objetivo foi verificar como o protótipo multimédia educativo se enquadra em 

relação aos padrões de usabilidade, padrões de utilização e padrões educacionais. 

Estes padrões tiveram origem nos objetivos de usabilidade definidos no começo do 

estudo através das pesquisas, dos inquéritos e das entrevistas feitos ao público-alvo ou 

simplesmente a partir de deliberações nossas durante a criação do protótipo 

multimédia educativo. Avalia, também, a interação entre os componentes do 

protótipo multimédia educativo, como, por exemplo, a forma como a informação, a 

ajuda, o software e o hardware estão integrados uns com os outros. O teste de 

usabilidade enfatiza maior rigor experimental e de consistência desde que seja dada a 

devida importância aos dados quantitativos recolhidos sobre o protótipo multimédia 

educativo. 

Quando avaliamos a usabilidade basicamente temos que ter em consideração o 

desempenho do utilizador na interação com o protótipo e o grau de satisfação que lhe 

proporcionou essa utilização. Quanto ao desempenho há que ter em conta a eficiência 

e a eficácia demonstrada na realização das diversas tarefas (sugeridas ou não no 

próprio teste) e a forma como ele interage com o sistema. Relativamente à satisfação 

do utilizador pretende-se medir o grau de participação do utilizador na utilização do 

protótipo (motivação e satisfação evidenciada durante a realização do teste). 

Antes de começar o teste de usabilidade e seguindo as recomendações de Rubin 

(1994), o monitor teve de preparar com alguma antecedência todos os materiais 
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necessários para a realização do mesmo, nomeadamente, confirmar se tem guiões 

suficientes, se o hardware e software se encontram operacionais, se possui as grelhas 

de observação, entre outros aspetos. 

O monitor foi o responsável por tudo o que ocorreu durante a sessão de teste. A sua 

função foi interagir com os participantes, recolher dados e informações, compilar e 

comunicar o resultado dos testes. Foi o responsável por toda a preparação do teste, 

incluindo material, seleção dos participantes e a coordenação de esforços. Durante o 

teste, foi o responsável pelo acolhimento, acompanhamento, esclarecimento de 

dúvidas, recolha dos dados e orientação dos participantes. Após a realização do teste, 

o monitor interagiu com os outros membros da equipa para assegurar que os objetivos 

foram alcançados. 

Os participantes no teste devem ser representativos da população-alvo. Só assim se 

pode garantir a fiabilidade dos resultados obtidos no que concerne à usabilidade do 

protótipo. No entanto, as barreiras colocadas à interação entre as reclusas e o exterior 

impediram-nos de utilizar uma amostra da população para a realização dos testes de 

usabilidade. 

Procuramos assim uma amostra cujas características se aproximassem das utilizadoras 

finais, estudadas na fase da análise. Podemos classificar estas características quanto a 

atributos pessoais (idade, género, habilitações académicas, etc.) e quanto à 

experiência dos utilizadores. 

Quanto aos atributos pessoais, podemos comparar desta forma as utilizadoras finais 

com a amostra de cinco alunas que realizaram o teste de avaliação: 

 

 

Figura 8 – Atributos pessoais das utilizadoras finais e da amostra 

Atributo Utilizadoras finais  Amostra 

Média de idades 35,6 anos 17,8 anos 

Género 100% Feminino 100% Feminino 

Habilitações 3.º Ciclo: 33% 10.º ano concluído: 
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académicas Secundário: 60% 

Ens. Superior: 7% 

100% 

 

A experiência dos utilizadores pode ser medida em três dimensões, a “user cube” 

(Nielsen, 1993): 

a) Experiência com os computadores em geral 
As competências técnicas no manuseamento do computador e o nível de 

qualificação na utilização das ferramentas de TIC foram dois critérios utilizados 

na seleção das reclusas que utilizarão a versão final do protótipo Técnicas de 

Procura de Emprego. Desta forma conclui-se então que todas as reclusas 

possuem alguma experiência na utilização dos computadores, estando acima 

do nível mais baixo (novato). 

As alunas que efetuaram os testes de avaliação possuem também 

competências básicas no manuseamento do computador. Isto conclui-se pelos 

resultados do inquérito efetuado e pelo facto de todas terem a disciplina de TIC 

no seu currículo. 

b) Experiência com o sistema 
Com base na análise às respostas do inquérito diagnóstico efetuado às 

formandas e à amostra selecionada para a realização do teste podemos 

concluir que ambas têm alguma experiência na utilização de ferramentas 

multimédia. 

c) Conhecimento do conteúdo 
As utilizadoras finais e a amostra selecionada para o teste estão teoricamente 

em consonância. As reclusas, pela sua idade e habilitações académicas, 

poderão já ter alguma experiência prática em termos de técnicas de procura de 

emprego embora, dada a sua situação, essa experiência pode não ter sido 

profícua. Relativamente às participantes na amostra concluímos que, devido à 

sua área de estudos (Curso Profissional de Técnico de Gestão), possuem 

alguma compreensão relativamente ao conteúdo apresentado no protótipo, 

embora muito longe de serem verdadeiramente conhecedoras. 
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Na realização do teste de usabilidade do protótipo “Técnicas de Procura de Emprego” 

foram utilizados dois métodos: a sondagem, com a realização de um inquérito por 

questionário e a observação direta para aferir os resultados dos utilizadores na 

execução de tarefas previamente definidas (registo numa grelha), a duração da 

realização do teste e registo de ocorrências durante o teste (erros, dúvidas, etc.). 

 

5.2. Resultados do teste de usabilidade 

Finalizado o teste recolheram-se os seguintes dados, utilizando a observação direta: 

• Relativamente ao tempo despendido na realização do teste por parte dos 
participantes foi em média de 46 minutos dos 60 disponíveis. 

• Na realização das tarefas os resultados foram os seguintes:  
o Tarefa 3 - Criação de um anúncio de oferta de trabalho: Cumpriu 

integralmente o que foi pedido: 80%;  
o Tarefa 6 - avaliação global aos conteúdos do protótipo: Média da 

avaliação: 76 pontos em 100 possíveis. 
A terceira parte do inquérito por questionário consistia em treze questões de resposta 

fechada (Nunca, Às vezes e Sempre), divididas por seis parâmetros de avaliação da 

usabilidade.  

Considerando uma escala de 0 (Nunca) a 2 (Sempre) foi calculada uma média 

aritmética das respostas às questões de cada parâmetro: 

 

 

 

Figura 9 – Resultados obtidos da avaliação da usabilidade 

. 

 

5.3. Análise dos resultados 
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Considerando os cinco critérios apresentados por Nielsen (1993) para medir a 

usabilidade e com base na análise aos resultados obtidos podemos concluir que o 

protótipo é: 

• Fácil de aprender (Learnability): as utilizadoras realizaram o teste em menos 
tempo do que o previsto e sentiram-se à vontade a interagir com o protótipo. 

• Eficiente para usar (Efficiency): a avaliação à realização das tarefas foi muito 
positiva, com 80 por cento de aprovação na primeira tarefa e uma média de 76 
pontos em 100 na segunda. Todas as participantes no teste indicaram que a 
informação fornecida pelo protótipo foi fácil de entender, com todas as 
potencialidades e capacidades que esperavam e informação para completar as 
tarefas. 

• Fácil de lembrar (Memorability): este critério não pôde ser devidamente 
avaliado porque o teste só foi realizado uma vez. No entanto, como foi referido 
que a informação está bem organizada e a linguagem é clara, aliada à boa 
avaliação global ao design (1,9 em 2), permite-nos estar otimistas em que o 
protótipo seja fácil de lembrar. 

• Pouco sujeito a erros (Errors): podemos concluir que o protótipo cumpre este 
critério pois oitenta por cento das utilizadoras conseguiram sempre recuperar 
dos erros que cometeram, que se deveram a pequenas distrações. 

• Agradável de usar (Satisfaction): oitenta por cento das participantes 
conseguiram completar eficazmente as tarefas e afirmaram que ficaram 
satisfeitas com o seu trabalho. 

 

Apesar de considerarmos que esta avaliação da usabilidade foi positiva existem 

algumas arestas a limar versão seguinte do protótipo. 

• Melhorar a secção de ajuda com indicações sobre como utilizar alguns dos 
recursos do protótipo.  

• Uma opção será apresentar uma introdução ao protótipo com algumas 
indicações sobre como interagir com os seus elementos principais. 

• O protótipo quando está online pode revelar alguns problemas de utilização, 
principalmente a demora ou não carregamento dos vídeos e o tempo 
despendido na abertura dos flipbooks. Uma solução será diminuir o tamanho 
(em Kbs) desses recursos ou disponibilizar o produto final na plataforma para 
utilização offline. 

 

5.4. A avaliação da acessibilidade 

Para garantir a usabilidade temos que também assegurar a acessibilidade do protótipo 

multimédia educativo. A acessibilidade pretende garantir que as pessoas portadoras 

de algum tipo/grau de deficiência façam também parte do nosso público-alvo. 
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Testar a acessibilidade deve ser um processo que combine ferramentas automáticas 

(software) e o julgamento humano (Thatcher et al, 2006). Seguindo esta linha de 

pensamento, Slatin & Rush (2002) referem que não existe nenhuma ferramenta 

automática que detete todos os problemas de acessibilidade, muito embora, em 

combinação com uma verificação manual, sejam o ponto de partida para detetar e 

corrigir os problemas. 

Os níveis de conformidade atribuídos ao protótipo multimédia educativo dependem da 

verificação das prioridades. Assim, o protótipo multimédia educativo fica com o nível 

de conformidade "A", se foram satisfeitos todos os pontos de verificação de prioridade 

1; com o nível de conformidade "AA", se foram satisfeitos todos os pontos de 

verificação das prioridades 1 e 2 e com o nível de conformidade "AAA", se foram 

satisfeitos todos os pontos de verificação das prioridades 1, 2 e 3. 

Os testes de avaliação da acessibilidade realizados foram baseados nas 

recomendações WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) da W3C. 

Procedemos à avaliação da acessibilidade utilizando validadores automáticos de 

acessibilidade disponíveis na Web, nomeadamente o Total Validator e o Markup 

Validation Service da W3C. 

O único erro apresentado pelo Total Validator, refere-se a um erro de sintaxe no 

xhtml, nomeadamente, atributos que foram utilizados unicamente para criar uma 

apresentação visual e está relacionado com a ferramenta utilizada para a criação do 

protótipo multimédia educativo (Adobe Captivate), não podendo ser considerado 

verdadeiramente um erro de acessibilidade devido à natureza do protótipo multimédia 

educativo. 

O validador da W3C não apresentou qualquer erro, encontrando-se o protótipo 

multimédia educativo em conformidade com as normas de avaliação da acessibilidade. 

Os testes de avaliação da acessibilidade feitos através de um validador automático não 

garantem, por si só que o protótipo multimédia educativo seja acessível (Slatin & Rush, 

2002), demonstra unicamente um esforço em aumentar a sua acessibilidade. Ao 

melhorarmos a acessibilidade do protótipo multimédia educativo contribuímos para a 
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melhor utilização do mesmo, não só para utilizadores com necessidades especiais mas 

também para todos os outros. 

 

6. CONCLUSÕES 

Respondendo aos objetivos do nosso estudo, iniciamos com a caraterização do 

público-alvo, formandas do estabelecimento prisional, e definimos o contexto em que 

estão inseridas. Isto permitiu identificar as necessidades de aprendizagem, definir os 

objetivos de ensino e as restrições envolvidas. 

Posteriormente, iniciamos o desenho e desenvolvimento do nosso protótipo 

multimédia, utilizando um modelo convencional de desenho instrucional (o modelo 

ADDIA). Este envolveu o planeamento do protótipo multimédia, a elaboração dos 

materiais e os testes de usabilidade, com os peritos e com utilizadores semelhantes ao 

público-alvo, bem como os testes de acessibilidade. 

Relativamente à avaliação heurística, constatamos que das sessenta e duas sub-

heurísticas examinadas pelos avaliadores, apenas três (cerca de 5%) apresentaram 

referências a alguns problemas de menor usabilidade, e cinquenta e nove (cerca de 

95%) foram referenciadas como não apresentando qualquer tipo de problema. 

A avaliação da usabilidade do protótipo multimédia educativo F.R.e.e. por utilizadores 

com características aproximadas às do público-alvo permitiu verificar que os 

utilizadores conseguiram aprender facilmente a usar o protótipo (Learnability), a 

executar as tarefas de forma eficiente (Efficiency) e com satisfação (Satisfaction). O 

protótipo revelou-se, ainda, pouco sujeito a erros (Errors). Apenas não foi 

devidamente avaliado o parâmetro sobre a facilidade de memorizar, relacionado com 

a facilidade de lembrar o funcionamento do protótipo (Memorability). 

A utilização de áudio, vídeo, animações, texto com narração, botões com legendas, 

imagens ou flipbooks permitiu melhorar a acessibilidade do protótipo multimédia 

educativo, tornando-o mais acessível e de fácil utilização, não só para os utilizadores 

com necessidades especiais, mas também para todos os utilizadores. O cumprimento 

das recomendações da W3C (WCAG 2.0) foi essencial. 
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Figura 10 – Esquema do trabalho desenvolvido 

 

 

Como conclusão final diríamos que a avaliação de um protótipo multimédia educativo 

não pode ser vista como algo fechado e exato, não existindo nenhuma fórmula 

“mágica” que nos permita criar e desenvolver um protótipo multimédia educativo cem 

por cento eficaz. No entanto, a avaliação da sua usabilidade permitirá que seja 

utilizado com maior probabilidade de sucesso por parte dos utilizadores finais.  

Pensamos que quem cria e desenvolve protótipos multimédia educativos deve passar 

por este processo de avaliação cíclica, persistente. Este trabalho corrobora esta ideia, 

uma vez que constatamos que são continuamente “avaliados” pelos utilizadores e a 

 

VERSÃO ALPHA DO PROTÓTIPO 

ANÁLISE 

• Definição do grupo de estudo, suas necessidades e características; 

• Definição da formação, recursos e conteúdos. 

DESENHO 

• Definição dos objetivos da formação; 

• Recolha e seleção de conteúdos; 

• Definição das estratégias de ensino e motivação; 

• Definição das tarefas de avaliação; 

• Definição da estrutura e layout do protótipo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

• Correção de erros da versão alpha. 

 

VERSÃO BETA DO PROTÓTIPO 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1422 

qualquer momento os criadores podem (e devem) tentar melhorá-los em termos de 

usabilidade e acessibilidade. Nesta fase as avaliações da satisfação podem adquirir 

uma importância significativa, detetando melhorias consideradas úteis pelos 

utilizadores. 

As conclusões apresentadas e o trabalho desenvolvido permitiram desenvolver 

algumas ideias a assumir em estudos futuros: 

• Replicar os testes de usabilidade e acessibilidade com utilizadores semelhantes 
aos atuais e relacioná-los entre si. Permitiria perceber se a nossa preocupação 
com as caraterísticas do público escolhido para os testes contaminou os dados 
obtidos. 

• Replicar os testes de usabilidade e acessibilidade com utilizadores reais e 
compará-los com os obtidos no nosso estudo.  

• Aumentar o número da amostra. 
• Aprofundar a dinâmica da formação em que o protótipo seja utilizado. 

Seguramente que são ideias que podem ser concretizadas no âmbito do projeto 

investigação “( e-Pris ) e-learning em Estabelecimentos Prisionais”, que continuará a 

ser desenvolvido pela unidade de investigação em educação e tecnologias educativas - 

EDUTEC - do Instituto Piaget. 

A versão final do protótipo “Técnicas de Procura de Emprego” está disponível online 

podendo ser consultada através do seguinte endereço 

http://www.carlosguimaraes.net/tecnicasdeprocuradeemprego e descarregada em 

https://dl.dropbox.com/u/14212290/tecnicasdeprocuradeemprego.zip.  
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Resumo 
 

O desenvolvimento tecnológico tem possibilitado o aparecimento de novos ‘media’ digitais 
que alteraram profundamente as formas de aprender e de ensinar. A sua integração, no 
ensino, constitui um desafio para os professores, enquanto agentes do desenvolvimento 
curricular. Este estudo apresenta uma meta-análise de alguns trabalhos realizados na área de 
interseção entre a aprendizagem de línguas e a utilização dos novos ‘media’. Os ambientes 
tecnologicamente ricos e promotores da construção do saber linguístico permitem o 
desenvolvimento da competência comunicativa dos estudantes, nas suas múltiplas dimensões. 
Os cenários emergentes, potenciados pela sociedade em rede, têm permitido novas maneiras 
de ensinar e de aprender, com impactos significativos na educação em línguas.  
 
Palavras-chave: curriculum, tecnologia educativa em línguas, aprendizagem de línguas, novos 
media, elearning. 

 
Abstract  

 
Technological development has enabled the emergence of the new digital media, which have 
profoundly changed teaching and learning methods. The integration of 
these media in the classroom is a challenge for teachers as agents of curricular 
development. This study presents a meta-analysis of some of the work that has been 
developed within the field of language learning and the use of these new digital 
media. Language learning, grounded in a technologically rich and stimulating environment for 
linguistic knowledge, allows the development of students’ communicative competence, in its 
multiple dimensions. The emerging scenarios, enhanced by the network society, have 
allowed new ways of both teaching and learning, with an outstanding significant 
impact on language education. 
 
Keywords: curriculum, educational technology in language, language learning, new media, 
elearning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:pintosalema@gmail.com
mailto:tcardoso@uab.pt


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1426 

1. INTRODUÇÃO 

Em 1985, Neil Postman, numa arguta e envolvente reflexão sobre o impacto dos meios 

de comunicação, na sociedade, escrevia: «Our media are our metaphors. Our 

metaphors create the content of our culture» (Postman, 1985:15). Ao entender os 

media como metáforas, o autor salienta a forma como a tecnologia (re)cria a 

realidade, condicionando a maneira como moldamos a nossa cultura, como pensamos 

e como aprendemos.  

Pretende-se, neste artigo, apresentar uma meta-análise sobre o recurso à tecnologia 

no ensino e na aprendizagem de línguas. Parte-se de um enquadramento teórico que 

visa identificar alguns pressupostos pedagógicos subjacentes à utilização dos novos 

media, salientando a importância do professor, na criação e na implementação de um 

ambiente tecnologicamente atrativo e significativo, do ponto de vista das 

aprendizagens. Apresentam-se, igualmente, alguns exemplos de atividades específicas 

para as aulas de língua, tendo em conta as diferentes dimensões do saber linguístico e 

as potencialidades oferecidas pelos novos media e pelos ambientes de elearning.  

A seleção do corpus de trabalhos para este estudo exploratório assentou, 

essencialmente, em publicações disponíveis online (jornais, livros e capítulos de livros). 

Para realizar a pesquisa, recorreu-se ao Google, utilizando palavras-chave e 

marcadores booleanos, com termos como «línguas», «tecnologia», «novos media», 

«ensino de línguas», entre outros, bem como os seus correspondentes, em inglês, a 

par de termos como «elearning» e «web 2.0». Realizaram-se, também, pesquisas na b-

on (Biblioteca do Conhecimento online) e foram convocados livros sobre educação a 

distância e estudos no âmbito da didática das línguas.  

Foi realizada uma pesquisa complementar através do website Cloudworks (disponível 

em http://cloudworks.ac.uk/), utilizando os termos já referidos, com o objetivo de 

averiguar os grandes eixos temáticos que as investigações neste campo têm 

privilegiado. Utilizando como termo de pesquisa «language learning», obtiveram-se 

mais de 3800 resultados, muitos deles referentes à utilização das novas tecnologias, na 

aprendizagem de línguas.  

http://cloudworks.ac.uk/
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Constituiu-se um corpus de 45 referências, que privilegiou estudos sobre as 

experiências de utilização da tecnologia, no ensino de línguas, em contexto europeu, 

em países como Portugal, Reino Unido, Croácia e Turquia. Os trabalhos selecionados 

foram realizados entre 2000 e 2011 e contemplam um leque diversificado de 

tecnologias e de ferramentas de comunicação. 

Na seleção de textos teóricos sobre didática das línguas, tecnologia educativa e ensino 

a distância consideraram-se trabalhos que apresentam uma visão geral sobre essas 

temáticas, sem a preocupação de obedecer a um critério cronológico ou geográfico 

específico. Esses estudos teóricos constituíram a moldura teórica para a realização da 

meta-análise sobre a temática em apreço. 

 

2.  TECNOLOGIA E CURRICULUM 

A utilização dos media digitais, em ambientes de aprendizagem, tem vindo a 

generalizar-se e, na atualidade, os professores e as instituições de ensino consideram 

que é fundamental a integração desses media, nas atividades realizadas na escola. Esta 

integração permite criar pontes entre a escola e a sociedade e, simultaneamente, os 

estudantes percebem que muitas ferramentas que utilizam, na sua vida diária, são as 

mesmas a que a escola lança mão, ainda que utilizadas numa perspetiva diferente. Os 

professores recorrem, hoje, a múltiplas ferramentas tecnológicas para preparar as suas 

aulas, conscientes de que a utilização desses media deverá «ligar-se aos processos e 

funções cognitivas e metacognitivas a diferentes níveis, desde a atenção à memória, à 

motivação e à resolução de problemas» (Oliveira, 1999: 120), tornando a 

aprendizagem mais eficaz e apelativa.  

Paulatinamente, tem vindo a abandonar-se uma conceção tecnocêntrica, resultante de 

uma reflexão mais aprofundada sobre a exploração didática dos novos meios digitais. 

Se a tecnologia não for utilizada de acordo com o conteúdo que é trabalhado e com o 

público a quem se destina, o seu contributo para a aprendizagem será mínimo. 

O quadro concetual traçado por Mishra & Koehler (2006) sintetiza o conhecimento 

requerido ao professor, para uma efetiva integração da tecnologia, de modo a 

proporcionar aprendizagens significativas. A expressão Technological Pedagogical 
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Content Knowledge-TPACK transmite, de forma abreviada, a complexidade de um tipo 

de conhecimento de que o professor deve ser detentor e traduz uma moldura teórica 

hoje amplamente aceite. De facto, o TPACK constitui um repositório das competências 

e dos saberes ligados ao conteúdo, à pedagogia e à tecnologia. Dessa junção, emana 

um halo, resultante da interação que se estabelece entre esses diferentes domínios e o 

contexto em que a ação pedagógica se insere, permitindo decisões mais 

fundamentadas e adequadas. As especificidades decorrentes do conteúdo e da 

atividade a realizar implicarão (ou não) a utilização de uma determinada tecnologia, 

potenciadora dos «habits of mind» de cada disciplina (Harris et al., 2009) e, 

consequentemente, de uma aprendizagem significativa. Trata-se, pois, de um 

conhecimento em ação, de um conhecimento pragmático (Harris & Hofer, 2009), fruto 

de uma análise reflexiva da praxis. 

O diálogo entre os contributos da tecnologia educativa e os da teoria curricular revela-

se determinante para a construção de uma profissionalidade docente informada e 

capaz de responder aos novos desafios da educação. Esses desafios, impostos pelas 

novas tecnologias, pelas constantes necessidades de aprendizagem e pelas rápidas 

mudanças da sociedade moderna, altamente mediatizada, colocam uma questão 

permanente: como integrar os avanços registados nas ciências da educação e a 

investigação na área da tecnologia educativa, no desenho e no desenvolvimento 

curricular? Para que a resposta a esta questão seja possível, o curriculum terá de ser 

entendido como um work in progress (Coutinho, 2006) em que a dimensão tecnológica 

é um elemento fundamental para a sua construção.  

O desenvolvimento tecnológico potenciou a generalização e o aperfeiçoamento das 

redes de comunicação (Milton, 2002), permitindo um maior número de situações de 

interação verbal com indivíduos de diferentes países, falantes de outras línguas. Numa 

Europa que se quer multicultural e plurilingue as tecnologias podem dar um 

importante contributo para a educação em línguas. 
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3. LÍNGUAS E NOVOS MEDIA 

Expressão da nossa essência e da forma como vemos o mundo, as línguas não são 

meros meios de comunicação, constituindo um importante fator da identidade de um 

povo e um elemento decisivo na abertura à diferença e à tolerância entre os 

indivíduos. As línguas, como observou Claude Hagège (1985: 203), «créent le monde 

dont elles parlent, tout autant qu’elles parlent du monde», recortando a nossa visão 

do universo.  

O interesse pelas línguas remonta à Antiguidade e, ao longo dos séculos, a sua 

aprendizagem tem servido vários objetivos (Bertrand, 1977; Rubin & Thompson, 1994), 

que não o meramente utilitário. Até ao século XIX, a aprendizagem de uma língua 

centrava-se no domínio das regras da sua gramática, nomeadamente na sintaxe e na 

tradução (Araújo, 2011; Milton, 2002). Por esse motivo, podemos dizer que uma das 

primeiras tecnologias utilizadas no ensino de línguas foi o livro ou os seus antecessores 

(como o volumen e o códice). 

O desenvolvimento da tecnologia que permitia gravar produções de falantes nativos 

trouxe uma nova abordagem, a partir do início do século XX, progressivamente mais 

centrada na língua falada. A constante utilização da língua materna, característica do 

método de tradução gramatical, cedeu o lugar à resolução de exercícios repetitivos, 

sempre na língua estrangeira, e à audição de cassetes, visando a correção da 

pronúncia e a ausência de erros gramaticais (Araújo, 2011). Sobretudo até aos anos 70, 

a vulgarização dos suportes de gravação em áudio contribuiu para o aparecimento dos 

laboratórios de línguas, que permitiam gravar as produções orais dos estudantes e 

estabelecer o confronto com as de falantes nativos. Contudo, nem sempre os 

resultados alcançados foram os melhores (Milton, 2002), pois os alunos revelavam-se 

«incapazes de produzir enunciados longos, de adequar o registo à situação de 

enunciação, de ler textos complexos como o literário ou outros documentos culturais» 

(Andrade & Araújo e Sá, 1992: 39). 

A evolução tecnológica, ao longo do século XX, trouxe a rádio, a televisão e os 

computadores, permitindo a aprendizagem de línguas a distância, através de 

transmissões radiofónicas e televisivas, associadas ou não a instituições de ensino, e 
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com maior ou menor grau de formalidade. Com o advento dos novos media digitais e 

da sociedade em rede, os professores de línguas e os alunos passaram a ter à sua 

disposição múltiplas formas de aceder ao saber linguístico e cultural. Os wikis, os 

blogues, os podcasts, o YouTube e o iTunes são, apenas, alguns dos muitos recursos 

que hoje podem ser utilizados nas aulas de línguas (Alimemaj, 2010; Conole & 

Alevizou, 2010; Coutinho & Bottentuit Junior, 2008; Fitzpatrick, 2004; Franklin & 

Harmelen, 2007; Hampel & Hauck, 2006; Paiva, s.d.; Wheeler, 2009).  

A utilização dos wikis e dos blogues apresenta um enorme potencial educativo, na 

educação em línguas, permitindo a implementação de processos de escrita 

colaborativa (Coutinho & Bottentuit Júnior, 2008). Os podcasts revelam-se uma 

ferramenta bastante útil para a aprendizagem de línguas, permitindo a gravação de 

diálogos que o estudante poderá ouvir posteriormente e, até, partilhar com os colegas 

online, criando-se, assim, um ambiente de aprendizagem menos convencional 

(Coutinho & Bottentuit Junior, 2008). No que diz respeito ao YouTube, nele encontram-

se produções de falantes nativos, em situações formais e informais, que podem ser 

analisadas, quer na sala de aula, quer em casa. A diversidade de materiais disponíveis 

(canções, anúncios publicitários, poemas…) permite aos estudantes aceder a 

realizações linguísticas com diferentes graus de formalidade, permitindo analisar 

contextos situacionais diversificados e a sua adequação comunicativa (Alimemaj, 

2010). Através do iTunes é possível aceder a um grande número de páginas com 

ficheiros de áudio para a aprendizagem de línguas. Recorrendo a esta ferramenta, que 

se assume como um precioso auxiliar, numa aprendizagem autónoma, a Open 

University britânica disponibiliza recursos para o estudo de línguas, nomeadamente o 

espanhol, o francês e o chinês (em http://www.open.edu/itunes/subjects/languages).  

Os computadores são também utilizados para a prática e o desenvolvimento da 

competência gramatical, através do alargamento vocabular e dos exercícios 

transformacionais (Fitzpatrick, 2004; Harris et al., 2009; Milton, 2002; van Olfen et al. 

2010; 2011; Young et al., 2009; 2010). O computador apresenta-se, ainda, como uma 

ferramenta útil para as atividades de compreensão oral, de leitura e de escrita e para a 

http://www.open.edu/itunes/subjects/languages
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utilização de corpora linguísticos disponíveis em bases de dados acessíveis online 

(Milton, 2002).  

Para além dos computadores, os dispositivos móveis também apresentam um elevado 

potencial educativo, no ensino de línguas. O m-learning (mobile learning), através do 

PDA, do telemóvel ou do Pocket PC está a «abrir um novo capítulo na educação» 

(Moura & Carvalho, 2009: 22). O hibridismo destes media digitais, capazes de 

combinar texto, voz e imagem, favorece o recurso a várias dimensões do saber 

linguístico, permitindo o desenvolvimento da competência comunicativa dos 

estudantes de línguas e o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa através, por 

exemplo, de um peddy-paper literário (Moura & Carvalho, 2009). 

O objetivo principal de uma disciplina de língua é desenvolver as várias componentes 

integradoras e indissociáveis da competência comunicativa, um diassistema, resultante 

de um potencial cognitivo e afetivo capaz de permitir a interação entre os sujeitos 

falantes. O enquadramento concetual que temos vindo a mapear balizou a 

constituição de uma taxonomia de atividades com recurso à tecnologia, indo ao 

encontro das particularidades de cada disciplina (Harris et al., 2009; van Olfen et al., 

2010; 2011). Foi gizado, assim, um conjunto de 56 atividades possíveis para o 

desenvolvimento de cinco grandes dimensões do saber linguístico, na aprendizagem 

de línguas estrangeiras: a compreensão oral (listening), a expressão oral (speaking), a 

leitura (reading), a escrita (writing) e o visionamento (viewing). A tabela I constitui 

uma amostra dessas atividades propostas por Harris et al. (2009) e van Olfen et al. 

(2010; 2011), para cada uma das competências identificadas.  

 

Tabela I: Atividades-tipo para as aulas de língua segunda/estrangeira (tradução a partir do 

original de van Olphen et al. 2010; 2011) 
 

Dimensão Tipo de atividade Breve descrição Tecnologias possíveis 

Compreensão 

oral 
Ouvir uma história 

Os estudantes ouvem uma história 

e leem em voz alta. 
CD, web, YouTube 

Expressão oral 
Criar um registo 

áudio ou vídeo 

Os estudantes criam uma gravação 

(um anúncio publicitário para um 

produto inventado ou real, uma 

canção, um rap). 

Gravador de vídeo, 

gravador de áudio, 

podcast 
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Expressão escrita 

Criar um jornal, 

uma newsletter, 

revista ou 

brochura 

Os estudantes sintetizam a 

informação a partir de livros de 

texto, enciclopédias ou websites e 

concebem um periódico em 

formato eletrónico ou impresso. 

Processador de texto, 

software de 

publicação online (ex. 

issuu), wiki 

Leitura 

Ler uma banda 

desenhada ou um 

cartoon político 

Os estudantes leem uma banda 

desenhada/um cartoon e 

relacionam-na/o com as realidades 

políticas representadas. 

Web 

Visionamento 
Ver uma 

exposição 

Os estudantes fazem visitas de 

estudo virtuais (museus de arte, 

artefactos, trabalhos de outros 

estudantes, exposições da escola, 

…). 

Web, 

videoconferências, 

visitas virtuais, 

realizadas online 

 

Young et al. (2009; 2010) apresentam, igualmente, um conjunto de atividades-tipo, 

norteadas pelos princípios integradores do modelo TPACK, já explicitados, específico 

para as aulas de língua materna. Os autores agruparam as atividades tendo em conta 

cinco categorias, associadas a outras dimensões do processo de aprendizagem da 

língua: leitura, escrita, funcionamento da língua/gramática, expressão oral e 

audição/visionamento. A tabela II mostra um exemplo de uma atividade passível de 

implementar, em aulas de língua materna, no domínio do conhecimento 

gramatical/funcionamento da língua. 

 

 

Tabela II: Atividades-tipo para as aulas de língua materna, no âmbito do funcionamento da 

língua/conhecimento gramatical (tradução a partir do original de Young et al. 2009; 2010) 
 

Dimensão Tipo de atividade Breve descrição Tecnologias possíveis 

Funcionamento 

da língua / 

conhecimento 

gramatical 

Aquisição de 

vocabulário 

Os estudantes adquirem 

vocabulário novo e desenvolvem 

a capacidade de compreender as 

relações vocabulares, entre as 

palavras. 

Software para a 

elaboração de mapas 

de conceitos (ex. 

Wordle), dicionários 

online, websites de 

poesia; jogos de 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1433 

vocabulário online 

 

O processo de aquisição/progressão em língua segunda, estrangeira ou materna 

privilegia, hoje, as abordagens comunicativas, consubstanciadas numa perspetiva 

socioconstrutivista do conhecimento, assente nos estudos de Vigotsky, Bruner e 

Bronckart, entre outros. Há, nesta perspetiva, uma preocupação com a função 

comunicativa da linguagem, que se materializa numa constante relação interativa 

entre o sujeito, a língua e o contexto (Pemberton et al., 2005). Esta abordagem 

privilegia as situações de simulação, os diálogos frequentes entre o professor e o aluno 

e entre os alunos, recorrendo a experiências de aprendizagem lúdicas, com opções 

didáticas menos convencionais. É neste contexto que a tecnologia pode assumir um 

papel importante, colocando o aluno numa posição de destaque, própria da 

abordagem comunicativa, pois, como comprovam vários estudos, a tecnologia 

favorece a interação entre os alunos e o professor (Buchem & Hamelmann, 2011; 

UNESCO, 2004). Essa interação, em que se utilizam recursos tecnológicos, constitui, 

para a generalidade dos estudantes, um fator de motivação, com impactos positivos 

nos resultados académicos (Buchem & Hamelmann, 2011; Genc Ilter, 2009; Moura & 

Carvalho, 2007; Rurato & Gouveia, 2004; UNESCO, 2004; Żygadło, 2007).  

É sobretudo ao nível da utilização da internet que o computador veio dar um 

importante contributo para a aprendizagem de línguas, possibilitando a interação 

entre falantes nativos, em situações autênticas de comunicação, algo que nem sempre 

se consegue concretizar nas aulas destinadas à aprendizagem de uma segunda língua 

(Milton, 2002). Para além das múltiplas atividades possíveis de realizar em contextos 

de ensino tradicionais, as redes de aprendizagem online e a expansão do ensino a 

distância, utilizando o computador, possibilitaram novas formas de aprender línguas, 

recorrendo a novos media. 

 

4. LÍNGUAS, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ELEARNING 

A área de línguas foi uma das primeiras em que se desenvolveram experiências e 

cursos de ensino a distância: em 1856, em Berlim, Charles Toussaint e Gustav 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1856
http://pt.wikipedia.org/wiki/Berlim
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Langenscheidt foram os fundadores da primeira escola por correspondência destinada 

à aprendizagem de línguas (Pimentel, 2006; Rurato & Gouveia, 2004). Considera-se, 

hoje, que a EaD conheceu várias gerações, tendo em conta as diferentes tecnologias 

que permitiram o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem (Carvalho & 

Cardoso, 2003; Demiray, 2011; Gomes 2003, 2005, Majumdar, 2003; Rurato & 

Gouveia, 2004; Sumner, 2000).  

A geração inaugural da EaD baseou-se na utilização dos serviços postais e recorria ao 

material impresso (Gomes, 2003; Majumdar, 2003; Pimentel, 2006; Rurato & Gouveia, 

2004; Sumner, 2000). Na segunda geração de ensino a distância, surgem já 

incorporados vários meios, como a televisão, as gravações áudio e, em alguns casos, os 

primeiros materiais didáticos gravados em disquetes (Majumdar, 2003; Sumner, 2000). 

No caso das línguas, esta geração de ensino a distância caracterizou-se pela utilização 

de métodos audiolinguais, em que os estudantes ouviam os registos áudio, tentavam 

responder a questionários e repetiam o que era ouvido. Desta forma, aperfeiçoavam a 

pronúncia, prestando-se, assim, uma maior atenção ao domínio da oralidade, ausente 

da primeira geração de cursos de línguas por correspondência. Esta geração de EaD 

conjuga materiais próprios da primeira (o material impresso) com os meios 

audiovisuais. Em Portugal, a criação da Telescola (1964), a iniciativa Ano Propedêutico 

(1977) e a fundação da Universidade Aberta (1988) ilustram o modus operandi, nesta 

segunda geração de EaD, assente, fundamentalmente, «na produção e na distribuição 

de materiais pedagógicos» (Majumdar, 2003: 22). Esta geração de ensino a distância 

pode ser ilustrada, ainda, pela transmissão, na RTP, de cursos de línguas, como o 

Follow Me!, produzido pela BBC, nos finais da década de 70, e destinado a ensinar 

inglês a pessoas adultas. Esses programas podem, hoje, ser vistos online, recorrendo 

ao YouTube (por exemplo, em http://www.youtube.com/watch?v=PGiNjI1j2P4).  

Mais recentemente, estudos, como os de Fallanhkair et al. (2004), realizados no Reino 

Unido, mostram como a televisão interativa pode ser uma ferramenta com elevado 

potencial, na aprendizagem de línguas, por parte de adultos. 

Nestas duas gerações, os baixos níveis de interação existentes, muitas vezes, apenas, 

entre o estudante e o conteúdo (Majumdar, 2003; Morgado, 2003; Sumner, 2000) 

http://www.youtube.com/watch?v=PGiNjI1j2P4
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constituíam um óbice ao desenvolvimento da competência comunicativa, num 

contexto de aprendizagem de uma língua. Hoje, o recurso à internet permite níveis de 

interação que noutras modalidades de ensino a distância, anteriores, dificilmente 

seriam alcançáveis.  

A Comissão Europeia tem apoiado projetos em rede, destinados ao estudo de uma 

segunda língua (Milton, 2002) e, por todo o mundo, são múltiplas as iniciativas 

destinadas à aprendizagem de línguas, de modo não formal e formal, recorrendo aos 

novos media (UNESCO, 2004; White, 2003). Presentemente, estão disponíveis online 

várias plataformas e redes sociais destinadas à aprendizagem de línguas, em contextos 

não formais, como é o caso da Palabea. Os membros desta plataforma podem 

encontrar falantes nativos e interagir, de forma síncrona, através de vídeo-chat, e 

assíncrona, utilizando o correio eletrónico, fóruns de discussão, documentos escritos e 

podcasts. A figura I mostra a interface da plataforma Palabea, com a área 

personalizada de um utilizador.  

 

Figura I: Interface da plataforma de aprendizagem de línguas Palabea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num contexto de aprendizagem formal, como o dos cursos de línguas online 

oferecidos pela Open University do Reino Unido, é disponibilizada uma plataforma 

multimodal, em rede, denominada Lyceum. Esta oferece a possibilidade de trabalhar 

de forma síncrona, através de audioconferência e de chat, e assíncrona, recorrendo ao 

fórum de discussão (Hampel & Hauck, 2006). A produção textual inerente a este 

processo implica uma maior reflexão por parte do estudante e, consequentemente, 
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possibilita-lhe controlar melhor as suas produções, quer do ponto de vista da correção 

ortográfica, quer da seleção vocabular, quer, ainda, da adequação comunicativa 

(White, 2003).  

Se, por um lado, a ausência de comunicação face a face pode constituir um obstáculo 

ao desenvolvimento das competências de expressão oral (Trajanovic et al., 2007), por 

outro, o desenvolvimento tecnológico tem permitido a inclusão de ferramentas de 

comunicação síncrona, como a áudio e a videoconferência (Hampel & Hauck, 2006) 

que possibilitam a implementação de uma verdadeira pedagogia da oralidade, na e em 

rede, seja em contextos formais, seja não formais. 

 

5. CONCLUSÃO E PERSPETIVAS 

Ao longo dos séculos, o ensino-aprendizagem de línguas lançou sempre a mão às 

tecnologias existentes, do texto impresso à internet. O ambiente tecnológico que 

caracteriza a educação contemporânea mostra-se aos nossos olhos com uma 

complexidade crescente, oferecendo novas possibilidades mas trazendo, também, 

novos desafios. A crescente reflexão sobre as relações entre o conhecimento 

tecnológico e o conhecimento pedagógico desenvolverá no professor uma maior 

expertise, quer no manuseamento da tecnologia, quer na sua adequação aos 

conteúdos e aos resultados de aprendizagem que se pretendem alcançar.  

O elearning, o m-learning, a aprendizagem de línguas em ambientes imersivos (como o 

Second Life®) e a televisão interativa permitem novas formas de desenvolver a 

competência comunicativa, sobretudo no âmbito da oralidade, facilitando o contacto 

com falantes nativos, de forma síncrona. É, sobretudo, ao nível do desenvolvimento 

das competências do modo oral que a utilização da tecnologia, na educação em 

línguas, constitui um desafio interessante e ainda pouco estudado. Outro aspeto 

importante a considerar é o impacto que a tecnologia tem nas aprendizagens dos 

alunos, potenciando (ou não) a aquisição do saber linguístico, nas suas múltiplas 

dimensões. A avaliação desse impacto assume-se como um aspeto importante, 

requerendo focos tão diversos como o grupo de alunos, a língua estudada, a 
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tecnologia utilizada, as redes de relações que se criam e os objetivos que se 

pretendem alcançar, com o estudo desse idioma. 

Os novos cenários tecnológicos, através de ensino a distância, apresentam um elevado 

potencial na preservação das línguas minoritárias (Milton, 2002; UNESCO, 2004), 

menos procuradas ou menos estudadas. A crescente procura do conhecimento, por 

parte de novos públicos, ao longo da vida, por múltiplas razões, pode constituir uma 

oportunidade para o desenvolvimento de iniciativas destinadas a aprender línguas 

online, que exigem novos desenhos curriculares e abordagens adequadas ao perfil 

desses públicos.  

Na sociedade do conhecimento, cada vez mais mediatizada, a defesa das línguas, 

através da sua aprendizagem, constitui um importante pilar de uma sólida formação 

humanística, como tão bem ilustra o provérbio eslovaco: «o número de línguas que 

uma pessoa fala é o número de vezes que é humana» (Koľko rečí vieš, toľkokrát si 

človekom). 
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Resumo 

As deficiências de conhecimento de conceitos básicos em Química podem impedir uma 
aprendizagem significativa dos conceitos trabalhados na disciplina de Bioquímica, e assim o 
jogo interativo “Desbravando os Carboidratos” foi concebido com o objetivo de contextualizar 
o tema e fortalecer nos estudantes as bases químicas necessárias para a apreensão dos 
conteúdos.  A teoria da Flexibilidade Cognitiva proposta por Rand Spiro e seus colaboradores, 
bem como a Teoria da Aprendizagem Significativa, de Ausubel, e de elementos de Semiótica 
no processo pedagógico serviram como suporte para a elaboração do material. O jogo 
“Desbravando os Carboidratos” é um hipermídia educacional que pode servir também como 
instrumento de avaliação dos conceitos básicos ligados ao tema “Carboidratos”, vinculado a 
um pacote “Sharable Content Object Reference Model”.  
 
Palavras-chave: Objetos digitais de aprendizagem, jogos educativos interativos, processos 
cognitivos, tecnologia na educação, carboidratos e bioquímica. 
 
 

Abstract 

The lack of knowledge of basic concepts in chemistry may prevent a meaningful learning of 
concepts worked in the discipline of Biochemistry. The interactive game "Desbravando os 
Carboidratos" was designed with the aim to contextualize the topic and strengthen in students 
the chemical bases required for the seizure of the contents. Cognitive Flexibility Theory 
proposed by Rand Spiro and his colleagues, as well as the Theory of Meaningful Learning of 
Ausubel, and elements of semiotics in the educational process served as support for the 
game’s construction. “Desbravando os Carboidratos” is an educational hypermedia that can 
also be used as an evaluation tool of the basic concepts related to the subject 
"Carbohydrates", as it is linked to a Sharable Content Object Reference Model package. 
 
Keywords: learning digital objects, interactive educational games, cognitive process, education 
and technology, carbohydrates and biochemistry. 
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1. INTRODUÇÃO  

As rápidas mudanças tecnológicas e a utilização das inúmeras facilidades que estas 

podem proporcionar ao processo de ensino-aprendizagem permearam, desde 2001, o 

projeto “Bioquímica através da Animação”, desenvolvido por equipe interdisciplinar 

coordenado pelo Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Santa 

Catarina, Brasil. Em 2009, a continuidade do projeto foi ampliada com a proposta de 

elaboração de um jogo interativo sobre o tema carboidratos. A animação é um recurso 

auxiliar na aprendizagem quando o material didático precisa explicar o funcionamento 

de um sistema dinâmico em que a transição entre as etapas não são facilmente 

compreendidas pelos iniciantes. Na educação, imagens suprem as lacunas que a 

imaginação muitas vezes não consegue preencher ao descrever fenômenos reais, 

porém invisíveis para os olhos, e de difícil compreensão por parte de estudantes, 

principalmente na abordagem de temas complexos relacionados a disciplinas das áreas 

de ciências químicas, físicas e biológicas, (Heidrich, 2009). Para Clavien e Bétrancourt 

(2003), apesar de relatos controversos sobre a eficácia de animações na aprendizagem 

de conceitos, os resultados dos seus estudos indicam que a animação pode facilitar a 

memorização e a compreensão de instruções em material hipermídia em situações 

que o usuário tem o controle do ritmo da apresentação. Os jogos são considerados por 

muitos pesquisadores como uma das principais formas de fomentar o processo 

sociocognitivo. Com a convergência da informação para os processos de mídias digitais 

é natural que os jogos virtuais ocupem um espaço fundamental na educação, 

principalmente pelo fato de que jogos virtuais são muito bem aceitos por usuários de 

diversas faixas etárias. 

Com a ajuda das imagens criadas com os recursos computacionais de movimento e 

interatividade, o processo de identificação, na natureza, dos principais carboidratos e 

suas respectivas funções será apresentado aos usuários a partir da produção de um 

jogo educacional denominado “Desbravando os Carboidratos”.  
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O jogo “Desbravando os Carboidratos” é um hipermídia educacional que aborda os 

conceitos básicos ligados ao tema “Carboidratos” e tem por objetivos reforçar e fixar o 

conteúdo que fora detalhado nos demais objetos de aprendizagem constantes do 

projeto. Pode também ser utilizado, de acordo com a proposta de Ausubel (2009), para 

verificar o grau de conhecimento prévio do aluno a respeito do assunto que será 

abordado. Outra estratégia é a de usar o do jogo como material de avaliação, já que a 

aferição da pontuação e a navegação são registrados pelo uso do padrão Sharable 

Content Object Reference Model (SCORM). O SCORM é um conjunto de padrões e 

especificações para documentos normalmente utilizados em ambientes de educação à 

distância que definem comunicação entre o conteúdo do usuário e de um anfitrião, 

geralmente um sistema de gerenciamento de aprendizado do tipo Learning 

Management System (LMS). 

A Teoria da Flexibilidade Cognitiva proposta por Spiro e seus colaboradores (1991), 

bem como estudos da Teoria da Aprendizagem Significativa e de elementos de 

Semiótica, e o uso de materiais hipermídia no processo pedagógico serviram como 

suporte para a elaboração do referido jogo.  

A ligação dos conceitos abstratos a exemplos concretos e a utilização de vários 

recursos para representar um determinado conhecimento estão incluídos nas 

recomendações da Teoria da Flexibilidade Cognitiva, proposta por Spiro e 

colaboradores (1991) para o desenvolvimento de programas instrucionais baseados 

em hipertextos e modelagem de materiais hipermídia. Assim, o jogo em tela procura 

contemplar o aspecto textual, na forma de conceitos, e a representação dos mesmos 

por meio de imagens e animações. No caso da imagem, lembramos que mesmo fora 

da linguagem textual e verbal, esta contém uma mensagem a ser interpretada. Assim, 

e de acordo com Umberto Eco (2005), toda definição, sinônimo, exemplo citado, 

objeto mostrado como exemplo, constituem outras tantas mensagens que, por sua 

vez, requerem esclarecimentos e comentários através de outros signos que possam 

explicar as unidades culturais veiculadas pelas expressões anteriores. Portanto, a 

identificação de imagens e fórmulas químicas acontece no jogo por meio de textos 

explicativos, pois as interpretações dos autores podem nem sempre ser 
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compartilhadas pelos usuários, o que poderia causar problemas para a correta 

apreensão do conteúdo veiculado por este signo. Assim, a partir de nossos referentes 

concretos, conhecidos dos estudantes, que são as imagens de carboidratos 

encontrados na natureza, passamos a abordar os referentes abstratos, as imagens das 

fórmulas químicas que fazem parte do universo das teorias e conceitos. 

A preocupação com a elaboração de significados a partir do material hipermídia 

também nos remete à Ausubel. Para Ausubel, a construção de significados, para o 

estudante, acontece de forma mais eficaz quando este entra em contato 

primeiramente com os aspectos mais gerais de um determinado tema, ao invés de 

iniciar com os tópicos mais específicos deste assunto (Tavares, 2007). 

 
2. METODOLOGIA 
 
A partir de um roteiro que descreve uma atividade relacionando identificação e 

funções dos carboidratos encontrados na natureza, foi feita a opção de produzir um 

jogo interativo para motivar o aluno e despertar o interesse pelo tema proposto. A 

escolha recaiu no programa FLASH MX, por sua capacidade de criar figuras em jpg e gif, 

animações em swf e plataforma de desenvolvimento de jogos, com possibilidade de 

geração de dados no padrão SCORM. No caso em questão, o Moddle, foi usado como 

repositório do jogo a ser disponibilizado aos estudantes. 

Para a elaboração das perguntas foram selecionados assuntos de conhecimento 

considerados chave no processo de compreensão do conteúdo “Carboidratos”. Com a 

finalidade de facilitar os processos cognitivos através da construção gradual do 

conhecimento o tema é apresentado de forma a propiciar a percepção verbal e visual 

em uma ordem didática planejada. Mapas conceituais, baseados na teoria 

desenvolvida por Novak e colaboradores em 1972, descrita por Moreira (1997), 

serviram de base para a criação do roteiro que foi utilizado com linha mestre para 

orientar a sequências de produção.  

O processo de construção do jogo interativo “Desbravando os Carboidratos” contou 

com a participação de uma equipe constituída por quatro professoras conteudistas da 

área de Bioquímica, um designer gráfico ilustrador, responsável pela criação das 
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personagens, um designer de animação e uma profissional da área da computação 

responsável por adaptar o conteúdo para o padrão SCORM.  Destaca-se ainda a 

colaboração dos alunos, estudantes de ensino médio, professores e outros 

profissionais que participaram das atividades de avaliação do material na etapa de 

protótipo, por meio de questionário de avaliação proposto por  Gladcheff,  Zuffi, e da 

Silva, (2001) e modificado por Heidrich (2009) com a inserção de itens propostos por 

Vieira (2005) e Zem-Mascarenhas e Cassiani (2001) .  

Os personagens e cenário foram criados de forma a fornecer um ambiente amigável e 

agradável à navegação e permanência, atentando para os aspectos da ergonomia 

visual e legibilidade. Como destaca Silva e Silva (2006), em um material hipermídia, os 

personagens desempenham um papel social e emocional que facilitam a fixação do 

conteúdo.  

O jogo e constituído por 15 questões de múltipla escolha, com links de 

aprofundamento dos temas e retorno do desempenho do usuário a cada resposta. O 

aluno é convidado a encontrar um tesouro perdido utilizando apenas os seus 

conhecimentos na área Bioquímica. Logo em seguida, deve assumir como avatar um 

dos dois personagens propostos pelo jogo, um do gênero feminino e outro masculino. 

Os botões que dão acesso ao menu, à ajuda e à barra de estatísticas foram planejados 

para facilitar a navegação e permitir ao usuário acompanhar o seu desempenho ao 

longo do jogo.  O material na forma de protótipo foi avaliado por usuários com faixas 

etárias variando entre 13 e 46 anos de idade. As sugestões envolveram principalmente 

a navegação e a forma de avaliação.  As questões assinaladas de forma incorreta 

impediam o avanço no jogo e forçavam o usuário a repetir o exercício. Alguns usuários 

manifestaram preferir dar continuidade ao jogo, receber a pontuação final e corrigir o 

erro posteriormente, o que foi implementado na versão final. Assim, ao termino da 

atividade, o usuário visualiza a sua pontuação e a grade geral das questões, podendo 

retornar e refazer as questões incorretas. O auxílio de consultores (bioquímico, 

nutricionista e químico) fica disponível em uma das abas localizada à esquerda da tela, 

e pode ser utilizado sempre que necessário, sem restrições de quantidade de acessos. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1448 

Os consultores fornecem informações complementares, condizentes com a sua 

formação, que auxiliam o raciocínio lógico, mas não respondem as questões propostas. 

 
 
 
3. RESULTADOS    

Ao iniciar o jogo, que apresenta 15 questões de múltipla escolha, com links de 

aprofundamento dos temas e retorno do desempenho do usuário a cada resposta, o 

aluno é convidado a encontrar um tesouro perdido utilizando apenas os seus 

conhecimentos na área bioquímica.  

O jogo foi baseado em um roteiro que segue uma trilha usada por exploradores, a qual 

inicia por uma barreira de vegetação cujo constituinte principal deve ser identificado e 

destruído por enzima a ser selecionada pelos participantes.  A partir daí, novos 

desafios são apresentados aos exploradores na forma de identificação de carboidratos 

e suas funções, os quais fazem parte do cotidiano e que muitas vezes nem são 

percebidos como tal. O jogo finaliza com o encontro do explorador com a esfinge 

guardiã do tesouro, que propõe duas últimas questões temáticas. Cada questão é 

acompanhada por paisagem de fundo representativa do carboidrato que está sendo 

explorado, relacionando o aspecto visual concreto com a representação química 

abstrata presente na opção correta a ser selecionada. 

A atividade foi planejada para guiar o raciocínio do usuário, levando-o a inferir a 

resposta correta com base em observações e deduções a partir do auxílio de 

consultores. Desta forma, a resposta é construída pelo usuário de acordo com 

analogias, como proposto por Umberto Eco (2005) e Spiro e colaboradores (1991).   O 

feedback, que é apresentado após cada resposta dada, fornece dicas de utilização do 

material ou informações complementares, de acordo com o resultado correto ou 

incorreto.  

O hipermídia “Desbravando os Carboidratos” foi disponibilizado aos usuários na 

plataforma Moodle®, que possibilita a geração de relatório de utilização para 

avaliações do desempenho dos alunos. Tal relatório também possibilita o controle de 
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acesso ao material, oferecendo uma visão geral de quando e como o jogo está sendo 

utilizado.  

A figura 1 é um exemplo de tela que demonstra uma das questões de múltipla escolha 

na qual, ao passar o cursor sobre as opções, é mostrada a representação química 

correspondente ao carboidrato selecionado pelo usuário. 

Figura 1 – Modelo de questão de múltipla escolha 

 

       

 

 

O referido material foi utilizado na sua forma final, no primeiro semestre de 2012, 

como suporte para o ensino do tema em uma disciplina básica de Bioquímica para o 

curso de Nutrição e também como parte do processo de avaliação do conteúdo na 

disciplina básica de Bioquímica do curso noturno de Biologia. 

 

4. AVALIAÇÃO 

A avaliação final do jogo “Desbravando os Carboidratos” foi feita pelos estudantes da 

disciplina de Bioquímica Básica do curso de Nutrição e de Biologia, a partir de 

manifestação livre, por escrito, a respeito dos objetos de aprendizagem e do jogo 

interativo inseridos na plataforma Moodle®. 

Os estudantes universitários, na faixa etária entre 17 e 35 anos, foram motivados a 

expressar sua opinião sobre o jogo em questão, por escrito, ao termino da avaliação 
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referente ao tema carboidratos.  Abaixo são apresentados alguns exemplos destas 

manifestações, e que justificam o emprego dos materiais hipermídia e jogos interativos 

no ensino de Bioquímica. 

 

“Todo o material (animações e jogos) colocado no Moodle foi de grande utilidade 

durante os estudos; ajudou bastante no aprendizado. Durante a prova, a maior parte 

dos assuntos estudados os quais me lembrei foram aqueles vistos com as 

animações.” (E3) 

 

“Todos os conteúdos postados no Moodle são de ótima qualidade, principalmente 

aqueles que não são somente conteúdo, dispostos de forma descritiva. Eles estimulam 

as pessoas a quererem aprender mais, prestar mais atenção quando tem alguém 

falando, do que quando estão lendo.” (E42) 

 

“Achei os materiais interativos do Moodle muito bons mesmo, na apostila temos muita 

dificuldade de visualizar a ação das enzimas, reações, etc. Apoio totalmente a 

continuidade do uso dos materiais e garanto que eles me ajudaram a entender 

realmente a matéria, além de que a vontade de estudar aumenta com tais recursos.” 

(E15) 

 

“Os materiais de explicações foram bastante esclarecedores por mostrarem de forma 

simples e “prática” os assuntos e auxiliarem na fixação do conteúdo.”( E23) 

 

“Professora,  o material hipermídia na forma de exercícios e animação postado no 

Moodle foi de grande ajuda na captação do conteúdo.  Continue com este tipo de 

trabalho.” ( E7) 

 

“Os materiais ficaram bem didáticos, fáceis de entender, de se localizar.” (E2) 
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“As animações foram ótimas no processo de aprendizado, as explicações super 

didáticas, nos nortearam e mesmo com grande volume de matéria, aprendi bastante 

coisa. Foi um método feliz e eficaz.” (E31) 

 

“Foram de grande ajuda, pois de forma lúdica e divertida conseguimos entender 

melhor o conteúdo. Os  exercícios do joguinho foram  bem importantes para esclarecer 

as dúvidas. Acho que deveriam ter mais exercícios na forma de jogos.”(E14) 

Atualmente todos os materiais estão disponíveis em ambiente virtual aberto ao 

público no endereço www.hipermídiasbioquimica.ufsc.br , o que possibilita o acesso 

de qualquer pessoa interessada em sua utilização como elemento auxiliar no 

aprendizado. Desta interação também foram recebidas algumas manifestações 

enviadas por mensagem eletrônica: 

 

“Gostei muito do trabalho de vocês!  

Achei o conteúdo bem claro, o design está muito bom e as questões interessantes. 

Gostei da 'ajuda dos profissionais' pois eles não dão as respostas, dão dicas 

relacionadas a cada área. E as alternativas também não são óbvias. 

Gostei muito da parte explicativa, que ilustra as ligações bioquímicas e a animação da 

absorção da glicose (gostaria muito de ter aprendido desta forma!!). 

O único detalhe foi que abri com o Google Chrome e parece que a tela ficou um pouco 

desconfigurada (a parte esquerda ficou fora da tela). Gostaria de ficar a par de outros 

jogos relacionados à nutrição, caso haja. Parabéns pelo trabalho! ”( ME 1) 

 

“Olá! O joguinho é muito legal, parabéns! O visual está bem chamativo e o conteúdo 

abordado acho que se encaixa muito bem para quem está na bioquímica básica...  

O único ponto que reparei é que mesmo errando alguma questão o jogo te deixa 

prosseguir como se você tivesse acertado a questão. Tirando isso, está excelente! 

Quando publicar mande o artigo para o grupo poder visualizar” ( ME 4) 

 

5. CONCLUSÃO  

http://www.hipermídiasbioquimica.ufsc.br/
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Transformar o aprendizado em uma atividade agradável, quase uma brincadeira 

através de um jogo provou oferecer resultados positivos independente da faixa etária.   

As manifestações positivas sob a forma de apresentação do tema obtidas através dos 

questionários na fase de avaliação e as manifestações livres, estimuladas após a 

apresentação da versão final, encorajam e incentivam a continuidade dos estudos 

acerca do uso das Tecnologias Digitais no processo de ensino/aprendizagem de 

Bioquímica.  

A participação de uma equipe multidisciplinar no processo de construção dos materiais 

hipermídia foi fundamental para a qualidade do produto final. A “profissionalização” 

dos métodos de produção dentro do ambiente acadêmico oferece como garantia aos 

usuários a apresentação de materiais de qualidade e com respaldo científico, 

possibilitando a difusão do conhecimento técnico especializado e confiável a um maior 

número de pessoas. A ampliação do papel dos educadores universitários na forma de 

conteudistas na elaboração de materiais hipermídia é fator crucial para a difusão da 

tecnologia interativa e seu uso consciente nos processos educacionais.  
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Resumo 

Considerada a importância crescente da diferenciação de estratégias e a tendência para a 
diferenciação de conteúdos curriculares, com a preocupação de manter a equidade – 
distinguir, porque se é diferente, e assumir a diferença no cultivo da prática de igualdade de 
acesso, no percurso do sucesso, neste artigo entende-se por diferenciação curricular a 
adaptação do currículo às características de cada aluno, por forma a maximizar as suas 
oportunidades de sucesso escolar. Tendo sido aplicada a uma turma de Percurso Curricular 
Alternativo do 7º ano de escolaridade, a proposta que se apresenta, para o design geral de 
uma de diferenciação curricular, para a aprendizagem das ciências, em ambiente online, surge 
à luz de princípios de inclusão em que diferenciar é estabelecer diferentes vias - mas não pode 
ser nunca estabelecer diferentes níveis de chegada por causa das condições de partida. 
 
Palavras Chave: ambiente online, aprendizagem, ciências, diferenciação curricular. 

 

Abstract 

Considering the growing importance of differentiation strategies and the tendency to 
differentiate curriculum, taking care to maintain the equity - to distinguish, because it is 
different, and take the difference in cultivating the practice of equal access, the path for 
success, this article refers to curriculum differentiation by adapting the curriculum to the 
characteristics of each student to maximize their chances of school success. Having been 
applied to a class of a 7th year Alternative Curriculum Course Alternate, the proposal is 
presented for the overall design of a differentiating curriculum for learning science in an online 
environment, there is the light of principles of inclusion in to differentiate is to establish 
different ways - but it can never be to establish different levels of arrival because of the 
starting conditions.  
 
Keywords: curriculum differentiation, learning, science, online environment. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A massificação da escola portuguesa comporta transformações que deixam a 

descoberto a inadequação das suas estruturas organizacionais para dar resposta a 

mailto:bbhaja@onidu.pt
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alguns dos novos problemas que nela se manifestam e às novas finalidades que lhe são 

conferidas. Daí a exigência de práticas de ensino bem sucedidas, que são 

recorrentemente as que apostam em organizar estratégias de diferenciação autêntica 

e que incluem mudanças na metodologia e na avaliação, pressupondo que os alunos 

têm um mesmo percurso nas suas opções, precisando no entanto alguns de seguir 

caminhos diferentes, para que todos possam atingir o sucesso educativo (Pacheco, 

2008). 

Entende-se, neste trabalho, por diferenciação curricular a adaptação do currículo às 

características de cada aluno, por forma a maximizar as suas oportunidades de sucesso 

escolar, e nesse sentido “diferenciar é estabelecer diferentes vias” e não “estabelecer 

diferentes níveis de chegada por causa das condições de partida” (Roldão, 1999:53). A 

proposta é de diferenciar o currículo sem o estratificar à partida, promovendo 

diferentes estratégias/metodologias e investindo em avaliação diagnóstica e 

formativa, com o objetivo de conhecer bem os alunos e adaptar o currículo às suas 

características. Privilegia-se a diferenciação através do ajustamento de estratégias de 

ensino, considerando a diferenciação de objetivos apenas como opção de último 

recurso, de modo a não prejudicar o objetivo dos mais elevados padrões de 

desempenho para todos os alunos.  

A perspetiva do desenvolvimento curricular como gestão estratégica do currículo pelas 

escolas e professores, enquanto decisores curriculares nos níveis meso e micro, 

responsáveis pela eficácia e adequação das suas decisões, para a maximização da 

qualidade das aprendizagens de diferentes sujeitos e contextos particulares, integra a 

diferenciação curricular como um conceito que representa, essencialmente, mudanças 

nas metodologias de ensino e aprendizagem e também na avaliação, pressupondo que 

os alunos têm um mesmo percurso nas suas opções, mas que precisam de seguir 

caminhos diferentes, para que todos possam atingir o sucesso educativo (Pacheco, 

2008). 

Neste trabalho apresenta-se no primeiro tópico uma síntese conceptual do currículo, 

do desenvolvimento curricular, da diferenciação curricular e da aprendizagem em 

ambiente online. Ao longo do tópico dois abordam-se as Orientações Curriculares das 
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Ciências no Ensino Básico e no tópico três é apresentado o design geral e os resultados 

preliminares de uma proposta de diferenciação curricular para a aprendizagem das 

ciências, num ambiente de aprendizagem online - a utilização da plataforma Moodle, 

para uma turma de Percurso Curricular Alternativo do 7º ano de escolaridade. Por fim, 

numa reflexão conclusiva, são tecidas algumas considerações em que se defende uma 

perspetiva de diferenciação curricular de matriz construtivista permitida por aquele 

ambiente, em que diferentes estratégias e uma abordagem formativa no processo de 

avaliação, são entendidas como essenciais à transformação do ato de ensinar e 

aprender, numa oportunidade de promoção do sucesso de todos os alunos. 

 

2. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

2.1 Do currículo e desenvolvimento curricular à diferenciação curricular 

Para Zabalza (1992) o currículo é “o conjunto dos pressupostos de partida, das metas 

que se desejam alcançar e dos passos que se dão para as alcançar; é o conjunto dos 

conhecimentos, habilidades, atitudes, etc., que são considerados importantes para 

serem trabalhados na escola, ano após ano. Trata-se de uma definição dinâmica de 

currículo, entendido como “todo o conjunto de ações desenvolvidas pela escola no 

sentido de oportunidades para a aprendizagem” (1992:25) e nesse sentido, propulsor 

de tudo o que de importante ocorre na escola e que contribui para o sucesso dos seus 

alunos. 

Os currículos são definidos a nível nacional, com relativa escassa margem de 

flexibilidade. São os currículos uniformes de que fala João Formosinho (1987) ou o 

currículo standard a que se refere Zabalza (1992). Dessa proposta curricular, 

consubstanciada nos programas oficiais e respetivas recomendações metodológicas, 

ao currículo experienciado, desejavelmente assumido como um projeto de cada 

escola, perfilam-se diversos atores que intervêm na sua gestão, sendo no entanto de 

maior importância os professores, de cada disciplina e de cada turma, a quem cabe a 

gestão direta do currículo no terreno. 

Ao adotar uma lógica construtivista na construção do currículo como um projeto 

participado, situado e analítico, a conceção tem em conta a realidade e os atores 
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concretos, que participam nela. O processo de definição de objetivos e estratégias é 

contextualizado e situado na realidade que lhe dá origem, interage com a conceção 

inicial, podendo e devendo introduzir-lhe mudanças e ajustamentos face à realidade 

dos aprendentes, tendo em conta a sua transformação ao longo do processo. 

O desenvolvimento curricular ocorre em três planos de operacionalização cuja 

articulação varia e tem que ser tida em conta: o nível macro, que respeita à 

globalidade de um sistema educativo e tem na administração central o seu locus de 

decisão; o nível meso, que corresponde ao plano da ação institucional e tem o seu 

locus de decisão na escola; o nível micro, que se refere ao contexto da ação direta de 

ensino e aprendizagem. 

A massificação e extensão do ensino trouxeram à escola novos públicos com que a 

escola tem de trabalhar e a que o “currículo terá de dar resposta – um conjunto de 

alunos cultural e socialmente diverso, perante quem a sociedade, através da escola, 

tem o compromisso e a necessidade de garantir as aprendizagens curriculares que lhes 

permitam a necessária integração social e sustentem o próprio desenvolvimento dessa 

mesma sociedade” (Gaspar & Roldão, 2007:121). No cumprimento desse objetivo é ao 

nível micro que ganham protagonismo os quadros teóricos de matriz cognitivista e 

construtivista, que reportam à importância do aluno como regulador de todo o 

processo de desenvolvimento curricular, com uma centralidade acrescida que se 

justifica pelo facto do desenvolvimento curricular se organizar e orientar, como um 

processo estruturado, em função da aprendizagem que se pretende que o aluno 

desenvolva. 

Apesar de algumas problemáticas que lhe estão associadas, nomeadamente algum 

entendimento do seu carácter de remediação, supletivo ou miraculoso com que o 

conceito tem sido usado no universo organizativo e curricular fiel à matriz da 

homogeneidade e da uniformidade (Formosinho, 1997, cit. em Roldão, 2003a), a 

diferenciação curricular pode funcionar como o conceito matricial da organização da 

atividade curricular, baseado na análise da especificidade e da complexidade das 

situações de aprendizagens concretas e traduzido na conceção de modos mais 

adequados e eficazes de produzir e organizar o ensino aprendizagem: em função do 
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sujeito e da sua circunstância, do contexto em que ocorrem e da organização da ação 

de ensinar. Para Gaspar e Roldão (2007:130) a "designação de diferenciação curricular 

é englobante do conjunto de ações curriculares a diferentes níveis (políticas 

curriculares, gestão e organização do currículo na escola, práticas docentes e 

organização da aprendizagem) deliberadamente orientadas no sentido de tomar em 

consideração a diversidade dos públicos escolares para mais adequadamente 

promover o sucesso das suas aprendizagens". 

No sentido da valorização dos diversos contextos de aprendizagem é imprescindível, 

além da melhoria das estruturas organizacionais de cada escola, a alteração das 

práticas dos professores de gestão do currículo. A adoção única de práticas 

disciplinares de transmissão de conhecimentos e do uso de lápis e papel, para o 

cumprimento do programa, não são consentâneas com a existência de estratégias de 

diferenciação. Ao nível micro a diferenciação curricular incide na 

diferenciação/diversificação de estratégias e reconceptualização do currículo face aos 

percursos de aprendizagem de diferentes alunos e que a situa no campo da práxis 

curricular das escolas e dos professores. 

 

2.2 A aprendizagem online 

A evolução das tecnologias de informação e comunicação, bem como o aparecimento 

de novas metodologias e formas de ensino e de aprendizagem orientadas para o 

utilizador, conduzem à implementação da modalidade de aprendizagem online no 

ensino a distância, que implica a separação temporal e/ou local entre professor e 

aluno, sendo a ação formativa efetuada via Internet ou Intranet. A utilização destas 

tecnologias para a comunicação/colaboração num contexto educacional é 

especialmente relevante ao nível micro: no desenvolvimento e aprendizagem adapta-

se às características sociais e psicológicas do aprendente; nas intenções/finalidades da 

aprendizagem apoiam a comunicação coletiva e participativa e vão ao encontro da 

diversidade das necessidades, de educação/formação e informação; no modelo 

pedagógico, interativo e gerador de oportunidades de criação de hábitos de 

aprendizagem ao longo da vida, adaptando-se a diferentes estilos de aprendizagem 
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proporcionando o conhecimento da diferença e partilha de aprendizagens; nas 

experiências de aprendizagem transformadoras e recompensam e estimulam a 

aprendizagem, incentivando a sua procura (Gaspar & Roldão, 2007). 

A aprendizagem online, centra-se essencialmente no aluno como pessoa e permite 

implementar metodologias que valorizam aquilo que Alves e Steedman (1998), citados 

em Gaspar (2003), designam por “competências mais mobilizadoras”: a capacidade de 

iniciativa; a cooperação; o trabalho em equipa; a comunicação; a resolução de 

problemas; o saber aprender; a autoavaliação; a auto-responsabilização. 

 

3. O CURRÍCULO NACIONAL DAS CIÊNCIAS NO ENSINO BÁSICO 

As Ciências são uma área do conhecimento presente no Currículo Nacional do Ensino 

Básico, que vai evoluindo de perspetivas integradas com as Ciências Sociais, nos 

primeiros anos, para perspetivas autonomizadas a partir do 2.º Ciclo e, no caso do 3.º 

Ciclo, em duas disciplinas com objeto de estudo diferenciado que estão contempladas 

numa grande área designada por Ciências Físicas e Naturais (CFN), evoluindo de 

contextos de saber mais gerais para domínios mais específicos. O currículo é entendido 

como a indicação de um processo cognitivo e social contextualizado, em que as 

oportunidades de aprendizagem são resultantes da interação do professor com os seus 

alunos. Surge como exemplificação de um conjunto de acontecimentos e situações em 

que alunos e professores partilham conteúdo e significado no processo ensino 

aprendizagem, através de experiências educativas diferenciadas que vão de encontro 

aos seus interesses pessoais e estão em conformidade com o que se passa à sua volta. 

As diversas situações de ensino e aprendizagem das ciências através de experiências 

vividas no contexto da escola, quer num regime de educação presencial quer de 

aprendizagem online, devem levar à aquisição e organização progressivas do 

conhecimento, aquisição de competências e à capacidade de viver democraticamente. 

No ato de ensinar é dada legitimidade ao conhecimento prático pessoal do professor, à 

gestão do conteúdo e ao seu papel como construtor de currículo. 
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4. UMA PROPOSTA DE DIFERENCIAÇÃO CURRICULAR 

4.1 A fundamentação  

Na adoção de ambientes de aprendizagem caracterizados pela utilização de processos 

abertos e por um papel ativo por parte do aluno, em que o professor adota uma 

função de orientador e guia para a construção da aprendizagem (Arends, 1995), 

estamos a estimular nos alunos a criatividade, a livre troca de opiniões, a capacidade 

de perceberem as coisas por eles próprios, desenvolvendo uma atitude mental em que 

a curiosidade, a dúvida e a pesquisa de soluções promovem o uso do pensamento 

racional, essenciais para a aprendizagem da Ciência e permitindo que a aprendizagem 

dos alunos decorra de acordo com os seus ritmos diferenciados. 

A opção pelo termo orientações curriculares em vez de programas para as Ciências no 

Ensino Básico, inscreve-se na ideia da flexibilização curricular, que permite que o 

currículo formal possa dar lugar a decisões curriculares que impliquem práticas de 

ensino e aprendizagem diferentes. Aquela designação aparece para dar ênfase às 

possibilidades de gestão de conteúdos e de implementação de experiências 

educativas, por parte dos professores, de acordo com alunos e contextos 

diferenciados.  

A aprendizagem online ao permitir uma organização metodológica, em módulos ou 

unidades/temas de aprendizagem, que podem representar diferentes níveis de 

conhecimentos e de desenvolvimento de competências, centra-se no aluno, que 

constrói forma flexível o percurso de auto-formação ao seu ritmo, assumindo o 

docente, um papel de acompanhamento e catalizador do processo. São de considerar 

como vantagens na aprendizagem online: a interatividade fácil, a distribuição rápida 

dos conteúdos e a acessibilidade a materiais mais apelativos, a avaliação formativa 

contínua através de feedback constante para correção dos erros e identificação dos 

progressos. 

 

4.2 Os referentes para a construção do currículo para a diferenciação curricular 
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Adaptado de Gaspar e Roldão (2007), apresentam-se no Quadro I os referentes do 

currículo adotados na implementação do projeto de diferenciação curricular em 

ambiente online (http://www.escolassilvestre.com/moodle/course/view.php?id=30) a 

Sala de Aula Virtual de Ciências Físico-Naturais na plataforma Moodle, para uma turma 

PCA 7º ano com catorze alunos, três dos quais apresentando Necessidades Educativas 

Especiais de carácter permanente. 

 

QUADRO I – Referentes para o currículo de diferenciação curricular 

Referentes do 
Currículo 

Explicitação na Sala de Aula Virtual CFN 

A intenção 
 

Resultados da 
Aprendizagem 

Listagem dos enunciados de finalidades e objetivos da aprendizagem das CFN, 

de natureza instrucional e/ou educativa situados a níveis diferentes e com 

âmbito distinto, adequados aos vários perfis dos alunos. 

A acção 
 

Conteúdos a 
Aprender 

Enunciado da matéria ou conteúdos programáticos, referenciando: a 

organização; as fontes privilegiadas como proposta de conhecimento; as 

hierarquias estabelecidas para a aquisição e desenvolvimento do conhecimento. 

O processo 
interacional 

 
Processos de 

Aprendizagem 

A partir da avaliação diagnóstica e formativa da aprendizagem desenvolvida, que 

pressupõe a já anteriormente adquirida, foi integrada a componente didática, 

numa lógica de um plano que se constrói e reconstrói, característica de um 

projeto. 

O objeto ou 
material 

 
Meios/Ambientes 

para 
Aprendizagem 

Apresentação de materiais para aprendizagem que resultam do contexto e 

condicionam o ambiente: i) ferramentas TIC que propiciam a participação ativa 

do aluno no seu desenvolvimento cognitivo; ii) criação da Comunidade Virtual de 

Aprendizagem na prática pedagógica; iv) propostas de atividades com 

exploração de diferentes recursos tecnológicos e instrumentalização 

teórico/prática na aprendizagem das ciências; v) aprendizagem cooperativa e 

colaborativa, em fóruns de debate com feed-back e acompanhamento do 

professor. 

 

4.3 Resultados preliminares obtidos 

Procurando simultaneamente refletir e agir, flexibilizando e diversificando abordagens 

no sentido de uma maior aproximação às necessidades do aprendente, foi formulada a 

http://www.escolassilvestre.com/moodle/course/view.php?id=30
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seguinte hipótese: a diversidade de estratégias, métodos e materiais, apresentada em 

ambiente online e pensada para os diferentes perfis de aprendizagem, tem um 

impacto positivo na motivação e sucesso dos alunos em geral e em especial dos que 

apresentam maiores dificuldades. 

A avaliação analisou o impacto na motivação e no aproveitamento escolar, através de 

questionários aos alunos, das observações realizadas e dos resultados académicos. 

Todos os alunos se exprimiram de forma positiva relativamente à diferenciação 

curricular, diversificação de materiais e atividades, considerando-as vantajosas, pois 

tornam a aprendizagem mais fácil, mais motivadora e mais apelativa. Globalmente 

constatou-se, ao nível dos produtos e processos, que todos os alunos cumpriram as 

tarefas propostas, tendo investido nas áreas onde sentiam mais dificuldades ou, em 

alguns casos, que gostavam mais. 

Finalmente, no que respeita ao aproveitamento, os resultados globais mostram que 

houve um progresso notável, por parte dos alunos a quem foram diagnosticadas 

maiores dificuldades; mas também foi registado um progresso, apesar de menos 

acentuado, por parte dos que habitualmente tinham desempenho médio ou bom. 

 

5. REFLEXÕES CONCLUSIVAS 

O Ensino Básico regula-se, entre outros, por três princípios fundamentais: a 

universalidade, a obrigatoriedade e a sociabilidade. Este último princípio faz com que a 

escolaridade obrigatória, enquanto opção política, represente uma oferta cultural para 

um conjunto de cidadãos, traduzida em conhecimentos específicos, hábitos de 

comportamento, valores, atitudes, técnicas de estudo e de busca de informação, 

procedimentos para utilizar responsavelmente a autonomia pessoal e em hábitos 

sociais de trabalho colaborativo e cooperativo. 

O currículo uniforme “pronto a vestir”, decidido centralmente, seja de “tamanho 

único” ou de “tamanhos estandardizados” (Formosinho & Machado, 2008), arrasta 

consigo uma pedagogia uniforme, que se traduz: em conteúdos e extensão dos 

programas com limites estreitos para variar o ritmo de implementação; numa grelha 

horária semanal uniforme, nas cargas horárias determinadas por disciplina; em normas 
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pedagógicas de aplicação universal e impessoal, partindo do princípio de que todas as 

crianças, independentemente dos seus interesses, necessidades e aptidões, 

experiência escolar e rendimento académico nas diversas disciplinas, terão de se 

sujeitar simultaneamente às mesmas estratégias durante o mesmo período de tempo 

escolar. 

Lemos (2000) citado em Gaspar e Rodão (2007:148) afirma que “é necessário ter uma 

perspetiva de alargamento dos espaços educativos (...)” pois o estabelecimento de 

“limitações espaciais muito bem definidas a alunos e professores (no sentido de uma 

organização taylorista) durante determinados tempos, e a grande dificuldade que 

normalmente é criada à mobilidade e apropriação dos espaços” é um enorme 

obstáculo à flexibilização e diferenciação curricular. 

O insucesso e as dificuldades escolares dos alunos podem explicar-se não só por uma 

questão meramente pessoal, mas também por uma questão curricular que se prende 

com a uniformização dos conteúdos e dos ritmos de aprendizagem, exigindo 

estratégias para aproximar os alunos da norma de excelência que a escola estabelece, 

pelos objetivos curriculares de cada disciplina. A sua concretização faz-se através de 

medidas que proporcionem ao aluno a individualização e melhoria da aprendizagem. 

Após os caminhos teóricos e práticos que se percorreram nesta proposta, persiste a 

interrogação “Como realizar a diferenciação curricular na aprendizagem das 

Ciências?”, pois não há uma só resposta mas muitas, em função das visões diferentes 

sobre as identidades curriculares que estão ligadas a valores humanos produzidos em 

situações de diversos contextos. Como refere Pacheco (2005) o compromisso do 

currículo para a sociedade, que o legitima, reforça, por um lado, os aspetos que podem 

ser organizados a favorecer a aprendizagem e, por outro, os aspetos particulares que 

se prendem com a realidade de cada aprendente. Por isso é impossível pensar-se 

numa diferenciação curricular para as ciências consensual, mas qualquer diferenciação 

será aquela que ajude a dar resposta aos problemas concretos dos alunos, 

contribuindo para o seu sucesso escolar. 

 No entanto, a utilização do ambiente online, como estratégia na implementação da 

diferenciação curricular poderá facilitar e garantir a acessibilidade e aquisição das 
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competências de literacia científica potencializando a equidade face à aprendizagem, 

desenvolvendo ainda o agir estratégico e pró-ativo do professor e dos seus alunos na 

relação dialética que permitem criar no ambiente de aprendizagem, em que se 

pretende que o ensino seja menos uma transmissão e mais uma orientação, que a 

aprendizagem seja menos uma aquisição e mais um desenvolvimento significativo com 

a participação ativa do aluno na construção do conhecimento. 

Para o desenvolvimento de aprendizagens das ciências, a diferenciação curricular, em 

ambiente online, que aqui se procurou conceptualizar situa-se no plano de ação 

curricular inteligente da escola e dos professores e informada por conhecimento 

científico adequado. De acordo com o conceito de aprendizagem significativa 

desenvolvido por Ausubel (1968), partindo de onde o aluno está, poder-se-á orientar 

adequadamente e com sucesso a construção diferenciada da aprendizagem de cada 

um, relativamente ao currículo comum, visando, na medida máxima possível, o melhor 

acesso de todos à integração plena na sociedade a que pertencem e de que são 

desejavelmente atores ativos. 
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Abstract 

The need for improving science education and literacy has been a central topic for the last 

decades in Europe and the term Inquiry has a persistent history in characterizing good science 

teaching and learning. Young children must learn skills related to inquiry, decision- making, 

and problem solving. Moreover, learning methods need to provide them with real experiences, 

which are meaningful to them. Five essential features of inquiry have been identified, 

regardless of grade level: (1) students are engaged with scientifically oriented questions; (2) 

students collect evidence in real contexts to answer questions; (3) students develop 

explanations based on evidence; (4) students evaluate their explanations and may include 

alternatives that reflect scientific understanding; and (5) students communicate and justify the 

proposed explanations. 

A growing movement documents science education as more effective and meaningful to 

learners when Information and Communication Technologies are used, with a primary goal to 

help students develop the knowledge and skills necessary for dealing with real world scientific 

issues. As a result, new proposals of curricula are inquiry-based, involving new forms of 

technology and proposing the use of Learning Outside the Classroom (LOtC) institutions as a 

way of assuring the contact with real contexts. Natural history and science museums represent 

ideal LOtC institutions allowing students to explore on their own and interact with collection 

objects that add value to their classroom everyday experiences. 

The educational pathways created within the Natural Europe project (http://www.natural-

europe.eu/) integrate digital contents to help teachers and students to develop inquiry based 

activities using the National Museum of Natural History and Science exhibitions. These 
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pathways were tested by teachers and their students from 10 to 14 years old and results 

suggest that such digital educational resources are effective in promoting knowledge and 

awareness about natural sciences contents. 

 

Keywords: science education; inquiry; digital resources  

 

Resumo 

A promoção da literacia científica tem sido destacada no contexto europeu nas últimas 

décadas e o termo “Inquiry” corresponde atualmente a qualidade no ensino e aprendizagem 

da ciência. As metodologias de aprendizagem devem promover a experiência em contextos 

reais, próximos do quotidiano de crianças e adolescentes, de forma a permitir a aquisição de 

competências para a resolução de problemas. Assim, estão identificadas cinco características 

essenciais da metodologia de aprendizagem ativa das ciências: (1) a curiosidade dos alunos é 

desperta para promover a formulação de questões científicas; (2) os alunos recolhem 

evidências em contextos reais para responder às questões; (3) os alunos desenvolvem 

explicações baseadas nas evidências recolhidas; (4) os alunos avaliam as suas hipóteses 

explicativas e incluem alternativas que refletem a compreensão sobre o tema e (5) os alunos 

comunicam as suas teorias e justificam-nas.  

A educação da ciência é hoje considerada mais efetiva quando utiliza as tecnologias de 

informação e comunicação. Como resultado, as propostas de currículo incluem atualmente 

metodologias ativas com utilização das novas tecnologias e sugerem a utilização de instituições 

de aprendizagem fora da sala de aula como forma de garantir o contacto com contextos reais. 

Os museus de história natural e de ciência são locais privilegiados, uma vez que permitem aos 

alunos uma interação direta com objetos das coleções e o desenvolvimento de um plano de 

investigação próprio, que aplica conteúdos aprendidos na sala de aula.   

Os roteiros pedagógicos criados no âmbito do projeto Natural Europe integram conteúdos 
digitais que auxiliam professores e alunos no desenvolvimento de atividades para 
aprendizagem ativa, utilizando exposições do Museu Nacional de História Natural e da Ciência. 
Estes roteiros foram testados por professores e alunos dos 10 aos 14 anos e os resultados 
demonstram a importância destes recursos educativos digitais para a promoção da 
sensibilização e conhecimento sobre ciências naturais.     

Palavras-chave: educação da ciência; metodologias ativas; recursos digitais  
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1. Introduction 

In this United Nations decade for Education for Sustainable Development (ESD), the 

need for improving science education and literacy has been a central topic in Europe 

(Osborne & Dillon, 2008) and the term Inquiry has a persistent history in characterizing 

good science teaching and learning (Anderson, 2002). The inquiry-based science 

education (IBSE) is described through five essential features, regardless of grade level 

(Barrow, 2006): (1) students are engaged with scientifically oriented questions; (2) 

students collect evidence in real contexts to answer questions; (3) students develop 

explanations based on evidence; (4) students evaluate their explanations and may 

include alternatives that reflect scientific understanding; and (5) students 

communicate and justify the proposed explanations.  

This teaching method must therefore provide children and teenagers with real 

experiences, which are meaningful to them in order to learn skills related to decision 

making and problem solving (Basile, 2010). The use of inquiry in science teaching 

engages the students and improves their understanding of both content and process 

by inspiring their personal involvement (Gano & Kinzler, 2011). As a result, this method 

proposes the use of Learning Outside the Classroom (LOtC) institutions as a way of 

assuring the contact with real contexts that may engage students in the creation of 

scientifically oriented questions and promote the gathering of evidences within an 

investigation plan. This direct connection with real objects that link to the everyday life 

may lead to changes in young people’s environmental worldview, including the 

promotion of pro-environmental attitudes and beliefs (Boeve-de Pauw, Donche & Van 

Petegem, 2011).  

On the other hand, science education has been documented as more effective when 

Information and Communication Technologies (ICT) are used with a primary goal to 

help students develop the knowledge and skills necessary for dealing with real world 

scientific issues. The model of using ICT to support school science assumes an 

important role in re-shaping the curriculum since it offers a vast range of internet 

resources that extend opportunities for empirical enquiry, both inside and outside the 

classroom (Osborne & Hennessy, 2003). Such an educational approach would seek to 
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develop students’ scientific reasoning, critical reflection and analytic skills, concurring 

with the IBSE method in promoting an investigation that incorporates the 

simultaneous learning about scientific theory and process. Moreover, ICT tools add 

value to science lessons by promoting the student learning benefits such as clearer 

understanding (Newton & Rogers, 2003), while the planning decisions made by the 

teacher about how to use the software are critical to secure those benefits (Hennessy 

et al., 2007).  

As a result, new proposals of curricula are inquiry-based, involving new forms of 

technology and proposing the use of LOtC contexts. Natural History and Science 

Museums represent ideal LOtC institutions (Dillon et al., 2006; Larson, Castleberry & 

Green, 2010) allowing students to explore on their own and to interact with collection 

objects related to real contexts, developing their knowledge and skills in ways that add 

value to their classroom everyday experiences (Hofstein & Rosenfeld, 1996). It is 

therefore essential that such institutions may develop ICT tools aimed for the teachers, 

to support IBSE activities in their classes and provide them with high quality 

educational digital resources.  

In addition, the process of critical inquiry is also identified as a central learning process 

of Education for Sustainable Development (ESD), while real environmental issues 

represent the main content (Dillon & Stevenson, 2010), a fact also shown for the 

Portuguese reality (Schmidt, Nave & Guerra, 2010). The National Museum of Natural 

History and Science (MNHNC) of the Lisbon University holds education for science and 

sustainability as one of its main missions and has a large experience in the 

development of projects for school communities and the general public, making use 

both of ICT and the IBSE method, including the investigation about their efficacy. The 

MNHNC is currently a partner of the Natural Europe: Natural History & Environmental 

Cultural Heritage in European Digital Libraries for Education project (CIP-ICT-PSP-

250579, www.natural-europe.eu), which aims to develop digital libraries and to 

produce online educational pathways based on the Museum's exhibitions, including 

inquiry-based activities and its assessment.  
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The main goal of this project is therefore to investigate the influence of online inquiry-

based experiences using digital collections in the learning of contents related to 

science and in the awareness about sustainable development, among students. In this 

context the teacher’s evaluation of the pathways was considered, as well as the 

students’ interest, knowledge about contents and ecological beliefs, taking into 

account the Theory of Planned Behaviour which establishes beliefs as predictors of 

attitudes, attitudes as predictors of intention and intention as a direct predictor of 

behaviour (Ajzen & Fishbein, 2000). Scientific knowledge is also shown to be an 

essential precursor of attitude formation towards ecological issues (Kaiser, Wolfing & 

Fuhrer, 1999), a fact taken into account in this United Nations Decade of ESD.  

In light of the above, this paper aims to study the influence of inquiry-based digital 

pathways developed in the National Museum of Natural History and Science in the 

promotion of knowledge and interest about natural science contents, as well as 

awareness about nature conservation among students. 

 

2. Objectives and Hypothesis 

This study aims to test the effectiveness of using inquiry-based educational pathways 

about natural history exhibitions to promote knowledge and interest about natural 

sciences and awareness about nature conservation, considering ecological beliefs, 

among students from 10 to 14 years old. 

In this context we expect:  

(H1) Higher levels of knowledge about the subjects explored in the pathways 

among classes involved in exploring them, when compared to the control classes. 

(H2) Higher levels of interest about the subjects explored in the pathways 

among classes involved in exploring them, when compared to the control classes. 

(H3) Higher levels of ecological beliefs among classes involved in exploring the 

pathways, when compared to the control classes. 

The teacher’s evaluation of the structure, contents and implementation of the 

inquiry-based pathways will also be considered. 

  

3. Method 
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3.1 Participants  

Data for the present study were collected within the scope of the Natural 

Europe project, taking place at the National Museum of Natural History and Science of 

Lisbon University. For this particular study, 205 students (100 male and 105 female) 

aged between 10 and 14 years (5th to 8th grade of the Portuguese school system), 

from 12 classes of six different schools in Lisbon, were invited to participate in the 

project aiming to raise the interest and knowledge about natural sciences and 

awareness about nature conservation. 

 

3.2 Procedures 

Students were divided as followed: Group 1 included six classes (110 students) tutored 

by five different teachers, which participated in activities at the Museum and at school, 

following the proposals of the inquiry-based educational pathways created for three 

different exhibitions: the Botanic Garden, the Allosaurus: one dinosaur, two 

continents? and the Earth’s Adventure (http://education.natural-europe.eu/mnhn); 

Group 2, the control group, included six classes (95 students) tutored by 4 different 

teachers visiting the same exhibitions at the Museum but without any contact with the 

educational pathways.  

The digital educational pathways propose activities for a pre-visit phase at school to 

provoke curiosity and engage for the creation of scientifically oriented questions; for a 

visit phase in the Museum to collect evidence in real contexts and develop possible 

hypothesis; and for a post-visit phase again at school to discuss and communicate 

conclusions and alternative explanations, according with the inquiry-based 

methodologies.  

In the pathway Botanic Garden: A tour through the world of plants visitors can learn 

about plant adaptations and biodiversity conservation. In the Allosaurus: one dinosaur, 

two continents? pathway the visitor is invited to follow the steps of a research project 

about Allosaurus fragilis fossil discovery in Portugal and conclude about the possibility 

of a terrestrial fauna bridge between Euro-Asian and American continents 150 million 

years ago. In The Earth’s Adventure pathway visitors can learn about the 4600 million 

years of the Earth’s history and reflect about the human impact on the planet. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1474 

All students answered a questionnaire two weeks after the visit to the Museum (so the 

post-visit activities at school could be held) in order to assess their level of knowledge 

and interest regarding the subjects approached in each one of the pathways and also 

of ecological beliefs as indicators of their awareness about nature conservation.  

The teachers who followed the pathways answered also a questionnaire about their 

structure, contents and implementation. 

 

3.3 Variables 

Knowledge. Four questions were included about the scientific contents of each 

one of the considered exhibitions and the students were asked to tick the correct 

answer over four different options. The results were transformed into a scale with five 

levels: 1- none of the four answers was correct; 2- only one correct answer; 3 – two 

correct answers; 4- three correct answers and 5- four correct answers. 

Interest. Seven items were included to assess the interest of the students in the 

performed activities to answer from 1 – Strongly disagree to 5 – Strongly agree: 1) 

What I learned during the proposed activities is very important for me; 2) When I 

worked on the tasks, I felt interested; 3) I was efficient when performing the activities; 

4) I did not participate actively in the proposed activities; 5) I thought the activities 

were boring; 6) What I learned during the activities relates to my personal goals; 7) The 

activities did not hold my attention at all.  

Ecological beliefs. Seven items were included to tap the beliefs about the 

impact of the human kind on nature to answer from 1 – Strongly disagree to 5 – 

Strongly agree:  1) People worry too much about pollution; 2) Humankind will die if we 

don’t live in tune with nature; 3) Society will continue to solve even biggest 

environmental problems; 4) Humans have the right to change nature as they see fit; 5) 

Human beings are more important than other creatures; 6) Our planet has unlimited 

resources; 7) Only plants and animals of economical importance need to be protected. 

Teacher’s evaluation of the pathways: Eight items were included to consider 

the teacher’s evaluation of the educational pathways (EP) to answer from 1 – Strongly 

disagree to 5 – Strongly agree: 1) The EP fulfilled my requirements as a teacher; 2) The 

content of the EP was appropriate; 3) The structure of the EP was coherent; 4) It was 
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easy to implement the EP; 5) The digital learning material of the EP was an enrichment; 

6) The prescribed time for the EP was sufficient; 7) The EP is curriculum related and 8) 

The EP brings new approaches for the learning contents. 

3.4 Data analysis 

An ANOVA was performed in order to compare the means for the knowledge 

about the scientific contents explored in the exhibitions, for the interest in the 

activities and for the pro-environmental beliefs, between students following the 

activities and contents presented in the inquiry-based educational pathways (Group 1) 

and students not knowing about them (Group 2).  

 

4. Results 

Results presented in Table 1 show that students from Group 1 demonstrate more 

knowledge about the scientific contents of the exhibitions than control students from 

Group 2 (MEd.Path = 3.41 and MControl = 3.08; F = 4.156; p<0.043), as predicted in (H1). 

This is in line with the results for the interest in the contents (H2), since Group 1 shows 

statistically significant higher levels than the control group for the learning during the 

proposed activities being very important (MEd.Path = 3.78 and MControl = 3.43; F = 3.971; 

p<0.048), and lower levels for not participating actively in the activities (MEd.Path = 1.98 

and MControl = 2.63; F = 11.563; p<0.001). If we consider p<0.1, higher levels than the 

control group were also found for students feeling efficient during activities (MEd.Path = 

3.64 and MControl = 3.32; F = 3.150; p<0.077) and lower levels for the activities not 

holding their attention (MEd.Path = 2.37 and MControl = 2.74; F = 3.250; p<0.073). 

Considering ecological beliefs, results show statistically significant lower levels for 

Group 1 when compared to the control group for the belief about society continuing to 

solve all environmental problems (MEd.Path = 2.95 and MControl = 3.70; F = 4.473; 

p<0.038), for the belief about humans having the right to change nature (MEd.Path = 1.69 

and MControl = 2.22; F = 6.349; p<0.013), for the belief about the planet having unlimited 

resources (MEd.Path = 2.27 and MControl = 2.90; F = 8.713; p<0.004) and for the belief 

about the need to protect only animals and plants with economical importance 

(MEd.Path = 1.69 and MControl = 2.20; F = 7.178; p<0.009). If we consider p<0.1, lower 
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levels for Group 1 were also observed for the belief about humans being more 

important than other creatures, (MEd.Path = 1.91 and MControl = 2.28; F = 3.408; p<0.066). 

These results were predicted in (H3) since lower results are associated with higher pro-

ecological beliefs, considering that questions were built in a negative form (anti-

ecological beliefs).    

The Figure 1 shows the results of the teacher’s evaluation about the quality of the 

educational pathways: all items show mean levels above 4 except the items about the 

pathway being easy to implement (M=3.4) and about the prescribed time being 

sufficient (M=2.8). 

5. Discussion 

National and international reports increasingly focus the urgent need to develop 

inquiry-based education initiatives in the context of the Education for Sustainable 

Development (ESD), using science centers like Botanic Gardens and Natural History 

Museums. Such activities may promote the proximity with real life contexts, the eco-

affinity and the environmental knowledge among young people (Dillon et al., 2006), as 

well as changes in young people’s environmental worldview, including environmental 

attitudes and beliefs (Boeve-de Pauw et al., 2011), as promoters of conservation 

behaviors according with the Theory of Planned Behavior (Ajzen & Fishbein, 2000). 

Moreover, ICT tools have been shown to assure good learning results (Hennessy et al., 

2007), inspiring the need to develop new approaches to help science teachers to 

engage their students for the development of an investigation plan of their own with 

the support of existing digital resources.  

The Natural Europe project allowed the development of such tools – digital 

educational pathways – to explore three exhibitions in the National Museum of 

Natural History and Science, and their assessment among students. The activities 

included in the educational pathways bridge the formal education contents with 

learning outside the school contexts, using the Museum collections to suggest the 

creation of an investigation plan, as proposed in the inquiry-based educational 

methodologies.  

The results of this study in the scope of the Natural Europe project show that students 

who followed the pathways for the development of an investigation plan through the 
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phases of pre-visit, visit to the Museum and post-visit, demonstrated higher 

knowledge and interest about the respective scientific contents and lower levels of 

anti-ecological beliefs, than students who just visited the Museum without following 

the pathways and related activities (control). Such results about the scientific 

knowledge and interest are in line with recent research and demonstrate that 

institutions offering non-formal science education like science centers and Natural 

History Museums can have a crucial role in the preparation of inquiry-based activities, 

tools and materials, using the visit to real contexts to enrich the school curriculum. This 

bridge with formal education will help science teachers to engage students through 

the development of investigation plans which include the collection of evidences and 

the discussion of hypothesis about scientific issues, rather than just listen about them. 

As already mentioned, this innovative educational methodology in science teaching 

engages the students and improves their understanding of both content and process 

by inspiring their personal involvement (Gano & Kinzler, 2011), assuring not only the 

hands on but also the minds on and hearts on approaches. The use of ICT tools may in 

fact reinforce the student engagement when exploring new technologies and 

contribute to positive results in science learning. 

Considering the results about the ecological awareness, we can also conclude that the 

inquiry-based educational approach using digital resources was effective in promoting 

the rejection of anti-ecological beliefs about nature and biodiversity conservation. In 

other words, it may have promoted the conservation awareness among students 

participating in the proposed activities when compared to the control group. These 

results are important considering the Theory of Planned Behaviour which establishes 

beliefs as predictors of attitudes, attitudes as predictors of intention and intention as a 

direct predictor of behaviour (Ajzen & Fishbein, 2000). The increase of conservation 

beliefs may therefore promote the increase of conservation behaviours, the final goal 

of educating for the sustainable development. 

In addition, the teacher’s feedback on the quality of the educational pathways was 

extremely positive. The lowest values in this evaluation are related to the easiness to 

implement the pathway and the time prescribed to this activity, which may be 
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associated to the lack of time reported by the teachers to include active 

methodologies in long school curricula. Changes in the school directives should 

therefore be a priority in order to allow teachers to implement the inquiry-based 

approach.  

Geographical representativeness is a constraint of this study, as it does not include 

students from different country regions, but exclusively from schools in Lisbon. A 

further limitation may be the fact that this particular study does not consider the 

students’ situation regarding the considered variables previously to the intervention. 

However, the allocation of classes to the two groups was random and both groups 

included classes from different schools. Therefore, we can consider these post results 

represent Lisbon schools heterogeneously.  

 

6. Conclusion 

This study supports the positive role of the inquiry-based science education process in 

promoting the knowledge about natural sciences contents, the interest in scientific 

activities and the conservation awareness among young students. This was achieved 

by engaging students to create and develop their own investigation plans (as 

advocated in IBSE) but also by making use of digital tools, which teenagers are keen to 

use in this era of information and communication technologies.  

Future research should include both the study of changes between initial and final 

results for the considered variables and the influence of such educational approach in 

the students’ success at school. It would also be interesting to assess the changes in 

the teachers’ professional development and to verify if the IBSE students enhance 

their scientific knowledge, conservation awareness and even their pro-environmental 

behaviour through their families, more than non-IBSE students. 
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Tables 

Table 1 – Results of an ANOVA comparison for all the items considered between the group of 

students following the contents and activities of the educational pathways and the 

control group. 

 

  Educational  

Pathways 

No Educational 

Pathways (control) 

  

 N M SD N M SD F p 

Knowledge 109 3.41 1.18 92 3.08 1.15 4.156 0.043 

Learning Importance 110 3.78 1.09 93 3.43 1.42 3.971 0.048 

Tasks interest 110 3.90 1.19 93 3.68 1.48 1.530 ns 

Tasks efficient   108 3.64 1.06 91 3.32 1.47 3.156 0.077 

No active participation   109 1.98 1.11 92 2.63 1.59 11.563 0.001 

Boring activities 109 2.16 1.38 91 2.37 1.41 1.206 ns 

Personal goals 109 2.89 1.39 91 2.87 1.49 0.010 ns 

Not holding attention 109 2.34 1.41 92 2.74 1.51 3.250 0.073 

Belief pollution 110 1.61 1.05 88 1.66 1.13 0.103 ns 

Belief humankind 110 4.02 1.29 89 3.75 1.55 1.730 ns 

Belief in society 110 2.95 1.25 89 3.70 3.46 4.473 0.038 

Belief human right 110 1.69 1.31 89 2.22 1.68 6.349 0.013 

Belief human more 109 1.91 1.29 90 2.28 1.53 3.408 0.066 

Belief planet 109 2.27 1.39 89 2.90 1.62 8.713 0.004 

Belief economics 110 1.69 1.11 90 2.20 1.57 7.178 0.009 
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  Educational  

Pathways 

No Educational 

Pathways (control) 

  

 N M SD N M SD F p 

Knowledge 109 3.41 1.18 92 3.08 1.15 4.156 0.043 

Learning Importance 110 3.78 1.09 93 3.43 1.42 3.971 0.048 

Tasks interest 110 3.90 1.19 93 3.68 1.48 1.530 ns 

Tasks efficient   108 3.64 1.06 91 3.32 1.47 3.156 0.077 

No active participation   109 1.98 1.11 92 2.63 1.59 11.563 0.001 

Boring activities 109 2.16 1.38 91 2.37 1.41 1.206 ns 

Personal goals 109 2.89 1.39 91 2.87 1.49 0.010 ns 

Not holding attention 109 2.34 1.41 92 2.74 1.51 3.250 0.073 

Belief pollution 110 1.61 1.05 88 1.66 1.13 0.103 ns 

Belief humankind 110 4.02 1.29 89 3.75 1.55 1.730 ns 

Belief in society 110 2.95 1.25 89 3.70 3.46 4.473 0.038 

Belief human right 110 1.69 1.31 89 2.22 1.68 6.349 0.013 

Belief human more 109 1.91 1.29 90 2.28 1.53 3.408 0.066 

         

Figures 

Figure 1 – Results of the teacher’s evaluation (from 1 to 5) about the Educational Pathways  

(N = 5) 
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Resumo 
As Narrativas Digitais são uma forma de produção mediática apresentada geralmente sob a 
forma de filmes de curta duração, combinando texto, imagens e narração, podendo incluir 
música de fundo e/ou efeitos sonoros. A sua produção está facilitada com as tecnologias hoje 
generalizadas nas escolas portuguesas bem como pela gratuitidade das aplicações informáticas 
necessárias. 
Neste estudo, explorou-se a construção pelos alunos de duas narrativas digitais baseadas em 
conteúdos programáticos da disciplina de Geografia, partindo de uma questão em torno da 
qual tinham que desenvolver uma história. 
O processo de construção da narrativa digital implicou ativamente os alunos na sua 
aprendizagem e na do grupo, fomentando a partilha de saberes e ampliando competências. 
 
Palavras-chave: Narrativas Digitais, histórias, Geografia, aprendizagem ativa, informação.  

 
Abstract 

Digital Storytelling is usually presented as a media practice in the form of short films, 
combining text, images and narration that may also include background music and / or sound 
effects. Its production is facilitated by the technologies actually available in Portuguese schools 
and the free software needed to do them. 
This study explored the construction of two digital narratives by the students, based on 
program content of the discipline of geography, starting from a key-question about which they 
had to develop a story. 
The construction process of digital storytelling actively involved the students in their own 
learning and of the group, encouraging the sharing of knowledge and increasing skills. 
 
Keywords:  Digital Storytelling, stories, Geography, active learning, information. 

 

1. INTRODUÇÃO 
O “Digital Storytelling” (DS) constitui uma prática de produção mediática, que se 

iniciou nos Estados Unidos da América, em meados da década de 90 do século 

passado, tendo como principais mentores Dana Atchley, Joseph Lambert e Nina 

Mulllen, inspirados num Workshop realizado em 1993 pelo American Film Institute 

(Lambert, 2002). Entre as principais organizações que promovem o DS, encontra-se o 

mailto:armdam7@gmail.com
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“Center for Digital Storytelling”, de que Joseph Lambert é o Diretor Executivo 

(disponível em www.storycenter.org), e a Universidade de Houston através da página 

Web “The Educational Uses of Digital Storytelling”, da responsabilidade do Professor 

Bernard Robin (disponível em http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/index.html). 

Narrativa digital (ND) é a designação portuguesa adotada para a expressão anglo- 

-saxónica “Digital Storytelling”, terminologia que tem sido utilizada por autores como 

Jesus (2010). 

Em termos simples, poderemos definir o DS como uma atividade de construção de 

pequenas histórias produzidas sob a forma de um curto filme ou apresentação, 

habitualmente com uma duração que não excede os 5 minutos, que combinam a 

linguagem áudio, normalmente a voz do narrador acompanhada, ou não, por música 

e/ou efeitos sonoros, com a linguagem vídeo, sejam imagens estáticas ou animadas 

(McWilliam, 2008). 

Segundo Robin (2006, s/p), podemos identificar três grandes grupos de histórias 

digitais (denominação também usada por este autor), os quais não se excluem entre si, 

e que são: “(…) 1) personal narratives - stories that contain accounts of significant 

incidents in one’s life; 2) historical documentaries – stories that examine dramatic 

events that help us understand the past, and 3) stories designed to inform or instruct 

the viewer on a particular concept or practice.”. 

Integração curricular das Narrativas Digitais nas aulas de Geografia  
A opção por uma abordagem de temas geográficos, utilizando a produção de 

narrativas digitais como ferramenta para aprender, corresponde a uma utilização da 

tecnologia como parceira que ajuda o aluno a pensar (Jonassen, 2007), que aumenta a 

sua autoestima ao torná-lo um criador de artefactos, que desenvolve a sua 

criatividade, que promove a sua interação com os pares e com o mundo que está para 

além das paredes da escola, que o implica ativamente no processo de aprendizagem. 

Tendo por referência o currículo nacional definido para a disciplina de Geografia A, 

opção para os alunos do 10.º ano do Curso de Línguas e Humanidades do Ensino 

Secundário, assim como os diferentes tipos de narrativas digitais que Robin (2006; 

2008) sistematizou, considera-se que a sua implementação na lecionação da disciplina 

de Geografia se pode fundamentar no facto de que  
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“(…) devem privilegiar-se actividades que, no âmbito da investigação 

geográfica, viabilizam a escolha, o tratamento e a apresentação de 

informação, assim como outras que, assumindo um carácter transversal 

face às diversas áreas do saber, estimulam a ocorrência de situações 

didáticas inovadoras (…)” (Alves, Brazão & Martins, 2001, p. 14). 

Com este estudo, pretende-se, também, esboçar um conjunto de sugestões e 

princípios metodológicos para implementação das narrativas digitais como modelo 

processual nas aulas de Geografia, por referência às competências enumeradas na 

“Declaração de Lucerne sobre a Educação Geográfica para o Desenvolvimento 

Sustentável” (Reinfried, Schleicher & Rempfler, 2007), especificamente:  

“(…) to look at things from different, multi-perspective points of views; 

- to gain direct insight into the attitudes and perspectives of people who are 

personally affected by issues of sustainability; 

- to promote higher thinking skills like synthesis and evaluation;  

- to develop understanding, skills, attitudes and values, necessary for 

sustainable behavior.” (pp. 248-249). 

Descrição do estudo 
A turma onde foi implementado o estudo, frequentava o 10.º ano de escolaridade na 

disciplina de opção Geografia A, do Curso de Línguas e Humanidades. No momento em 

que se deu início à tarefa, a turma era constituída por 23 elementos, com idades 

repartidas entre os 14 e os 16 anos, sendo 16 do género feminino.  

Os alunos puderam organizar-se em grupos, escolhidos livremente entre si, sendo 

único requisito terem um mínimo de 3 e um máximo de 5 elementos. Foram 

constituídos 8 grupos: um grupo com 4 elementos, três grupos com 3 elementos e os 

restantes 4 grupos com 2 elementos cada. No início do segundo período, a turma ficou 

reduzida a 21 discentes devido à anulação de matrícula, a várias disciplinas, de dois 

alunos. 

No decurso do ano letivo, os alunos elaboraram duas narrativas digitais, uma no 

segundo período e outra no terceiro. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1487 

Para dar início à tarefa os alunos receberam um modelo de guião / storyboard 

explicando-se o significado de cada um dos passos da elaboração de uma história, com 

base no modelo “Annotated Visual Portrait of a Story (VPS)” (Ohler, 2008, p. 80). 

 

Figura 1 - Annotated Visual Portrait of a Story (VPS).  

 

Procedeu-se também à descrição e a uma breve análise dos sete elementos de uma 

Narrativa Digital, de acordo com o modelo originalmente definido pelo Center for 

Digital Storytelling (CDS), especificamente: 1 – Ponto de vista; 2 – Questão dramática; 

3 – Conteúdo emocional; 4 – O poder da voz; 5 – Fundo musical; 6 – Economia; 7 – 

Ritmo (Lambert, 2002). 

De uma forma simples, indicou-se como se poderia utilizar o guião / storyboard na 

produção dos diferentes elementos que deveriam compor a ND: texto narrativo, que 

deveria ser lido por um ou mais elementos do grupo, seleção de imagens para 

ilustrarem a sua história, seleção de uma faixa de música ou outros elementos sonoros 

a inserir na produção do filme.  

Estas tarefas ocuparam 45 minutos de um bloco 90 minutos de aulas, dedicando-se os 

restantes 45 à demonstração pelo professor dos comando básicos das aplicações 

informáticas a utilizar na produção da ND, especificamente o Windows Live Movie 

Maker, que a maioria dos alunos já tinha utilizado para a produção e edição de filmes, 

Audacity, para gravação e edição da voz gravada e ainda da aplicação online Pixlr para 
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edição básica de imagem. Deve relevar-se que todas estas aplicações são gratuitas e 

foram previamente instaladas nos computadores das salas em que os alunos tinham 

aulas da disciplina de Geografia. 

Como equipamentos adicionais utilizaram-se dois microfones especificamente 

adequados à gravação de voz. 

Foi escolhido como tema da primeira ND o conteúdo programático “Os principais 

problemas sociodemográficos: o envelhecimento da população”, estabelecendo como 

questão orientadora “O envelhecimento da população portuguesa, que perspetivas e 

soluções?”. 

O trabalho dos alunos iniciou-se com a construção da história, elaborando um texto 

narrativo que foi analisado em cada grupo e submetido à pré-aprovação do professor. 

A principal lacuna detetada nesta fase, que ocupou duas sessões de 45 minutos de um 

bloco de aulas de 90 minutos, foi a dificuldade em construir um texto com os 

elementos característicos de uma história, apresentando-se a maioria como textos 

descritivos. Seguidamente, os alunos adaptaram o seu texto à forma de um 

storyboard, iniciando a procura das imagens para ilustrar a sua história, sendo notório 

o empenho e a concentração no trabalho revelado pelos discentes, durante uma 

atividade que ocupou um bloco de 90 minutos de aula. 

Para apoio a todas as tarefas, foi criado pelo professor, um blogue contendo exemplos 

de ND, tutoriais, ligações para descarregarem as aplicações utilizadas para os seus 

computadores pessoais, ligações para páginas com imagens e músicas gratuitas, pois 

os alunos tinham sido previamente alertados e instruídos acerca da exigência 

relativamente ao respeito pelos direitos autorais. 

A fase da gravação de voz pelos alunos revelou-se mais problemática pois não se 

dispunha de sala insonorizada pelo que se ficou dependente da utilização das 

instalações da Biblioteca Escolar e de uma sala que estavam disponíveis logo ao 

primeiro tempo da manhã, situadas próximo da sala de aula da disciplina. Dadas estas 

dificuldades, alguns dos grupos optaram por fazer a gravação em suas casas e não na 

Escola. Com o tempo de gravação da voz, seleção da música e montagem final do 
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filme, foram ocupados um total de 135 minutos, repartidos por 1 aula de 45 minutos e 

outra de 90 minutos. 

Numa última sessão, realizada já na semana final de aulas do segundo período, os 

alunos apresentaram à turma os seus trabalhos, havendo lugar à auto e 

heteroavaliação, de acordo com os instrumentos e os critérios previamente definidos à 

realização do trabalho. 

 

Figura 2 – Imagem inicial de uma das narrativas digitais. 
 

 

 

Figura 3 – Imagem inicial de uma das narrativas digitais.  
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Contabilizando o tempo total dedicado à formação técnica, realização da ND e 

apresentação do trabalho final, ocuparam-se 10 tempos de 45 minutos, intercalados 

com a lecionação de outros conteúdos programáticos e a realização de outras 

atividades, incluindo as de avaliação. 

No último período do ano letivo, os alunos realizaram uma segunda narrativa digital 

associada ao conteúdo programático de Geografia “A rentabilização do litoral e dos 

recursos marítimos.” A questão orientadora do trabalho foi “Quais os problemas e 

desafios que se colocam na gestão e utilização do espaço marítimo e das áreas 

litorais?”. 

Pelo facto de a escola se situar numa localidade em contacto direto com o mar, 

existindo mesmo uma pequena comunidade que vive da pesca tradicional, privilegiou- 

-se uma análise indutiva que tivesse como ponto de partida a realidade local, situação 

que favorecia a recolha direta de imagens pelos alunos, eliminando a preocupação 

com os direitos de autor.  

Relativamente à organização do trabalho, mantiveram-se os mesmos grupos de 

alunos, à exceção de um dos grupos de 3 elementos que ficou reduzido a 2 devido a 

anulação de matrícula de um deles. A modificação mais significativa verificou-se no 

modelo de storyboard. Para esta narrativa foi usada uma versão adaptada de um 

modelo disponível em www.educationworld.com, na medida em que a versão utilizada 

anteriormente se revelara pouco funcional para os alunos, conforme alguns 

expressaram na devida altura. 

Tal como no primeiro trabalho, seguiram-se as etapas sugeridas por Bull & Kajder 

(2004):  

“1. Write an initial script.  

2. Plan an accompanying storyboard.  

3. Discuss and revise the script. 

4. Sequence the images in the video editor. 

5. Add the narrative track.  

6. Add special effects and transitions. 
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7. Add a soundtrack if time permits.” (p. 49) 

Os alunos começaram por escrever um guião, limitado a um máximo de 250 palavras, 

dimensão indicada por autores como Meadows (2008) como adequada para um filme 

de 2-3 minutos. Curiosamente, bastaram 45 minutos de aula para as histórias 

tomarem quase a sua forma definitiva, tendo sido entregues ao professor para serem 

submetidas a uma revisão prévia. 

Devolvidos os textos aos alunos, apenas 3 grupos tiveram de melhorar o seu trabalho 

de modo a clarificar o foco central do tema que pretendiam abordar. Outros grupos 

começaram de imediato a organizar o guião, que foi discutido e analisado em cada 

grupo, com a supervisão do professor.  

À medida que organizavam esse guião, alguns grupos optaram por recolher imagens 

no meio local, tarefa em que poderiam contar com a colaboração das famílias, 

transformando, assim, o projeto de trabalho do aluno num projeto envolvendo a 

colaboração da família. Aliás, uma das sugestões para o trabalho incluía a recolha de 

histórias, factos e/ou fotos de família que estivessem de algum modo associadas ao 

conteúdo temático, porém nenhum grupo de alunos contemplou esta ideia inicial. 

Estas três primeiras fases ocuparam um total de 4 tempos de 45 minutos. 

A seleção das imagens, montagem do filme e gravação da narração implicou a 

ocupação de outros 4 tempos de 45 minutos, repartidos por 2 blocos de 90 minutos. 

Por último, a finalização do filme, incluindo transições, títulos, ficha técnica e a adição 

de uma faixa sonora implicou a ocupação de 2 tempos de 45 minutos.  

Como elemento distinto de todos os outros trabalhos, um dos grupos optou por 

desenhar a maior parte das ilustrações que compõem a sua narrativa digital. 

Deve salientar-se que 4 grupos de alunos optaram por fazer a gravação da narração 

em casa, pelas dificuldades referidas anteriormente. 

No total, e tal como na primeira narrativa digital, foram despendidos um total de 10 

tempos de 45 minutos.  
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Figura 4 – Imagem de uma das narrativas digitais. 

 

 

Figura 5 – Imagem de uma das narrativas digitais. 

 

Os resultados obtidos 
Como instrumentos para recolha de dados sobre o trabalho desenvolvido, após a 

realização de cada uma das narrativas digitais procedeu-se a uma sessão de focus 

group através de registo escrito anónimo.  
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Realizaram-se também dois inquéritos de resposta anónima, cujo conteúdo foi 

previamente validado por três docentes universitários. 

Ao longo de todo o estudo, o investigador registou pormenorizadamente, num “Diário 

de Bordo”, os incidentes, as impressões e os testemunhos, recolhidos em todos os 

momentos do trabalho, desde a fase preparatória até às apresentações finais.  

Da realização da primeira sessão de focus group, as opiniões expressas demonstram 

que o trabalho realizado “(…) possibilitou uma forma diferente de aprendizagem, é 

uma atividade interessante e enriquecedora mas como todas as outras os alunos têm 

que estar motivados.” (Alunos, AF e JR), e que “(…) aprendemos mais porque somos 

nós próprios a ler, a procurar e a selecionar a informação o que nos leva por vezes a ler 

o que não é preciso mas assim retemos essa informação.” (Alunos, AT e CO).  

Realizar uma narrativa digital implica “(…) ter iniciativa própria, temos de procurar 

informação, selecioná-la e trata-la [sic]. O que implica mais atenção e concentração no 

trabalho.” (Alunos, AT e CO). Abrimos aqui um parêntesis para destacar que destes 

dois alunos, um foi o que obteve piores resultados no conjunto dos testes de avaliação 

e o outro anulou a matrícula. 

A expressão unanimemente favorável dos alunos no final da realização da primeira 

narrativa foi importante para avançarmos para a realização de uma segunda narrativa 

digital, considerando que “(…) fazermos as narrativas digitais ajuda a aprender mais 

facilmente e de uma forma mais cativante a matéria, pois ao realizarmos o trabalho 

somos nós que criámos a nossa própria história através de informação que nós 

mesmos selecionámos. Este trabalho das narrativas digitais ajuda-nos a adquirir vários 

tipos de competências.” (Alunos, B e L).  

Os excertos produzidos pelos alunos vão de encontro às palavras de Ohler (2008) 

acerca do potencial educacional das narrativas digitais: 

“Creating a digital story taps skills and talents – in art, media production, 

storytelling, project development, and so on – that might otherwise lie 

dormant within many students but that will serve them well in school, at 

work, and in expressing themselves personally. In addition, digital stories 
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develop a number of digital, oral, and written literacies in an integrated 

fashion.” (p. 47) 

Os resultados apurados através dos inquéritos permitem inferir que o processo de 

construção de uma ND facilitou a aprendizagem dos temas indicados, promoveu a 

colaboração entre os elementos do grupo e entre os diferentes grupos, exigindo dos 

alunos a necessidade de organizar as ideias e qual a melhor forma de as comunicar, 

incentivando a criatividade e motivando o interesse dos alunos pela aprendizagem da 

matéria.  

É relevante destacar que as primeiras ND foram visualizadas três vezes, em dois dias 

consecutivos, sendo notório o enfado de alguns alunos que facilmente se alhearam 

dos trabalhos onde estava ausente o sentido de história, o que era evidente na maioria 

dos trabalhos. Repetiu-se a experiência, exatamente da mesma forma com a segunda 

ND, mas a atitude dos alunos foi completamente diferente pois mantiveram atenção 

permanente ao trabalho de todos os grupos, facto cuja explicação principal deriva do 

sentido de história imbuído em todos as narrativas, marca evidente do progresso 

alcançado pelos alunos com a realização da segunda narrativa. 

Apesar de os alunos se dividirem quanto ao domínio técnico exigido para produzir uma 

ND e à necessidade de ajuda do professor para concretizarem o trabalho, são 

unânimes em reconhecer que o trabalho desenvolvido os implicou como elementos 

ativos na construção do seu próprio conhecimento, em conformidade com o princípio 

de que durante as diferentes fases do processo os alunos interagem com a informação 

em diferentes tipologias de documentos e materiais – textuais, visuais e sonoros – não 

sendo apenas meros espetadores (Lajoie & Nakamura, 2005). 

Na verdade, a aprendizagem não se limita apenas aos alunos que elaboraram a 

narrativa, para os quais esta adquire um sentido mais profundo (Schank & Abelson, 

1995, como citado em Lambert, 2002), mas também toda a turma que a ouve e vê, 

(re)construindo significados cuja partilha constitui momentos de construção coletiva 

de conhecimento, envolvendo-os como uma comunidade de aprendizagem (Dias, 

2000). 
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Considerações finais 
A experiência de produção de Narrativas Digitais é um dos exemplos de integração da 

tecnologia no processo educativo que nos propusemos concretizar nas aulas de 

Geografia, na medida em que permite desenhar ações construtivas que promovem o 

pensamento crítico, a cognição e o desenvolvimento das capacidades discursivas 

propiciadas pelas ferramentas digitais (Damásio, 2008). 

Foi um processo laborioso, com alguns problemas técnicos, logísticos e de gestão de 

tempo que foram plenamente superados com a colaboração e entusiasmo dos alunos 

que, desde a primeira hora até ao último minuto, sempre mostraram interesse em 

executar e aperfeiçoar os seus trabalhos, nos quais encontraram e reconheceram uma 

forma de aprendizagem mais criativa, inovadora, que lhes exigiu novas 

responsabilidades, contribuindo, de modo indelével, para o desenvolvimento das 

competências da complexidade, isto é, a competência de os alunos lidarem com a 

complexidade da realidade económica, política e cultural do Séc. XXI (Nyboe & 

Drotner, 2008). 
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Resumo 
 

Esta investigação, essencialmente qualitativa, envolveu dezassete alunos da disciplina de Física 
do 12.º ano na discussão de controvérsias sociocientíficas através da plataforma Moodle, com 
o objetivo de promover as suas capacidades de pensamento crítico e de argumentação. O 
investigador acumulou as funções de professor da turma e, portanto, o trabalho constituiu um 
processo de investigação/reflexão sobre a própria prática.   
A turma foi organizada em quatro grupos, tendo cada um deles discutido as mesmas questões 
controversas num fórum específico. As discussões envolveram a representação de papéis, 
cabendo a cada elemento do grupo recolher informação e argumentar segundo um 
determinado papel. As conclusões finais foram publicadas em vídeo. 
A análise de conteúdo das interações estabelecidas nos fóruns de discussão e das respostas a 
um questionário on-line permitiram aceder às conceções dos alunos acerca das 
potencialidades e limitações da discussão e da representação de papéis com recurso ao 
Moodle.  
Os resultados evidenciaram uma variação da qualidade argumentação de acordo com vários 
fatores, nomeadamente, o tema em discussão e a introdução na atividade de questões 
orientadoras da argumentação. Constatou-se, também, que os fóruns de discussão facilitam o 
desenvolvimento de capacidades de comunicação, argumentação e reflexão e, ainda, a 
promoção de uma conceção de ciência como empreendimento dinâmico marcado pela 
controvérsia.  

Palavras-chave: Controvérsias sociocientíficas, argumentação, representação de papéis, 
moodle e vídeos. 
  

Abstract 

 

This investigation, mainly qualitative, involved seventeen students from the twelfth grade of 
physics in the discussions of socioscientific controversies through the Moodle platform, whose 
main target was to promote their skills of criticism and argumentation. The class was organized 
in four groups, having each of them discussed the same controversial questions in a specific 
forum. The discussions involved the representation of papers and each member of the group 
had to gather information and argue according to a certain role. The investigator accumulated 
the functions of teacher and therefore, it was a process of research / reflection on own 
practice. 
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The analysis of the contents of the established interactions of the discussion forums and the 
answers to a questionnaire on-line, allowed to get the pupil's conceptions about the 
potentialities and limitations of the discussion in representing the roles by appealing Moodle 
resources. 
The results have evinced a variation in the quality of the reasoning according to several factors, 
namely the subject of the discussion and the introduction in the activity of oriented questions 
in the argumentation. It has also been stated that the discussion forums make the 
development of the communication, argumentation and thinking skills easier. 
 
Keywords: socioscientific controversies, argumentation, role-play, moodle; videos. 

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO   

As discussões on-line, integradas num contexto de construção do conhecimento, apresentam 

um amplo potencial na implementação da qualidade da argumentação (Stegmann et al., 2007). 

Os fóruns de discussão, com recurso à plataforma moodle criam espaços para a discussão, 

análise, raciocínio e reflexão, encorajam os alunos a partilhar ideias e descobertas (Slader & 

Fowler, 2006). Criados em torno de controvérsias sociocientíficas, ajudam a progredir a 

qualidade de argumentação (Clark & sampson, 2008; Jiménez-Aleixandre, 2010; Stegman et 

al., 2007). 

1.1. Discussão de controvérsias sociocientíficas como forma de promover a 

argumentação  

A discussão de questões sociocientíficas (controvérsias sociais suscitadas por 

propostas científicas e tecnológicas) em contexto educativo permite desenvolver, 

simultaneamente, capacidades de raciocínio lógico e moral e uma compreensão mais 

profunda de aspetos importantes da natureza da ciência (Bell & Lederman, 2003; 

Jiménez-Aleixandre, 2010; Reis, 2004, 2006).  

Os estudos realizados por diversos investigadores comprovam que existe uma relação 

entre a abordagem de controvérsias sociocientíficas e a melhoria de várias 

competências por parte dos alunos: capacidades de analisar informação, questionar, 

expressar opiniões, argumentar e tomar decisões (Dori et al., 2002; Jiménez-

Aleixandre, 2010); compreensão conceptual dos conteúdos científicos (Slader, 2004; 

Slader & Fowler, 2006); promoção da cidadania ativa (Slader & Fowler, 2006); 

raciocínio informal e literacia científica (Slader, 2004).  
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A incerteza patente nas questões sociocientíficas fornece um contexto multidisciplinar 

mais complexo para o desenvolvimento de capacidades de argumentação (Bell & 

Lederman, 2003; Sadler, 2009; Sadler, Chambers & Zeidler, 2004; Sadler & Fowler, 

2006). Argumentar cientificamente envolve propor, apoiar, criticar, avaliar e 

aperfeiçoar ideias, algumas das quais podem conflituar ou competir, acerca de um 

assunto científico (Shin, Jonassen & McGee, 2003), envolve trabalhar em conjunto para 

comunicar e avaliar as suas ideias e descobertas.  

Os resultados de investigação nesta área revelam que a maioria dos alunos invoca 

dados na produção da conclusão mas esses dados que empregam são, por vezes, 

insuficientes (Kuhn, 1993) ou irrelevantes no suporte da conclusão apresentada (Kelly, 

Regev & Prothero, 2005; Kuhn, 1993). Os alunos têm dificuldade em cruzar os dados 

disponibilizados com as justificações e as conclusões (Hogan & Maglienti, 2001; Kolstø 

et al., 2006). Normalmente, os alunos não recorrem à refutação ou contra-

argumentação na produção do argumento e, quando o fazem, fazem-no de forma 

pouco elaborada e com uma fraca consistência (Kuhn, 1993). De acordo com os 

autores destas investigações, uma boa argumentação não se relaciona com um 

número elevado de dados mas com a referência a uma boa fundamentação teórica, a 

justificações adequadas, ao estabelecimento de relações, ao fio condutor do raciocínio 

e à(s) coerência(s) da(s) conclusão/conclusões. 

1.2. Atividades de representação de papéis  

As atividades de representação de papéis motivam os alunos e facilitam a apropriação 

de conhecimento científico e o desenvolvimento cognitivo e comunicacional (Cherif & 

Somervill, 1995; Lewis & Leach, 2006; Ments, 1990). Este tipo de atividades, em que o 

aluno desempenha personagens representantes de diversos sectores da sociedade 

com diferentes pontos de vista, fomenta a reflexão e a argumentação (Reis, 2003). 

As atividades de representação de papéis permitem efetivar a discussão de 

controvérsias sociocientíficas, quer na sala de aula quer em fóruns de discussão 

on-line. Trata-se de atividades contextualizadas, em que os alunos desempenham 

papéis, produzindo a linguagem e o conteúdo apropriados para o contexto específico 

do papel a representar (Dangerfield, 1991).  
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As atividades de representação de papéis podem constituir um método para os alunos 

abordarem estudos de casos envolvendo questões controversas, propondo-lhes que se 

coloquem na situação das personagens. Esta metodologia motiva os alunos a 

investigarem o conhecimento científico compatível, os valores individuais e culturais e 

quais os interesses sociais, políticos ou económicos da personagem que vão 

representar. Deste modo, os alunos podem incrementar competências de pesquisa, 

seleção e credibilidade de informação, atitudes de respeito pelo outro e perceção da 

fusão entre ciência e sociedade. Esta abordagem faculta aos alunos o conhecimento 

dos limites da ciência, através da perceção de que esta não constitui o único âmbito 

essencial na tomada de decisão e que todos os domínios envolvidos, e interpretados 

pelas diversas personagens, são igualmente importantes (Kolstø, 2000). 

A competência para discutir uma determinada controvérsia sociocientífica depende do 

conhecimento científico de quem a discute uma vez que a dificuldade em 

compreender uma dada questão científica incapacita uma tomada de posição acerca 

da mesma (Lewis & Leach, 2006). Em qualquer atividade de representação de papéis 

centrada em controvérsias sociocientíficas, a preparação de cada papel a 

desempenhar envolve um bom domínio dos conceitos científicos. Como a solução final 

do problema provém da capacidade de persuadir os outros, o modo como é feita a 

comunicação das opiniões é extremamente importante. Ouvir e verbalizar discursos 

baseados em evidências, recheados de argumentos, ajudam a desenvolver 

capacidades de comunicação (Ratcliffe, 1998).  

A realização de atividades de representação de papéis constitui, ainda, um ótimo 

contexto para o desenvolvimento da capacidade de argumentação dos seus 

participantes pois a discussão sobre questões controversas baseia-se na apresentação 

e análise de argumentos (Hilário, 2009). Estas atividades confrontam o indivíduo com 

personagens representantes dos diversos sectores da sociedade, com diferentes 

pontos de vista, promovem a reflexão e a argumentação num clima de democracia, 

potenciando-se como um contexto adequado à promoção de valores e à vivência de 

processos típicos de uma sociedade democrática (Gall, 1985; Hilário, 2009; Reis, 2003). 

1.3. Fóruns de discussão na plataforma Moodle 
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O fórum de discussão constitui uma modalidade de conversação assíncrona, 

intencional, que pretende promover a construção/reconstrução de conhecimentos. 

Os fóruns de discussão possibilitam uma facilidade de acesso e de atualização 

permanente, promovem a envolvência dos alunos quer na aplicação da tecnologia, 

quer na discussão e indicação de conclusões/pontos de vista sobre os assuntos 

controversos apresentados em sala de aula, permitindo, assim, um processo de 

ensino-aprendizagem dinâmico. Promovem, por um lado, a aprendizagem colaborativa 

e, por outro, permitem ao professor uma observação mais eficaz das dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelos alunos. Trata-se de um espaço que pode ser 

utilizado para colocar temas em discussão e a interação neste espaço ocorre, 

sobretudo, pela comunicação escrita. Assim, é necessário organizar o grupo e planificar 

as interações a serem realizadas neste espaço. Nos fóruns de discussão, todos os 

participantes têm acesso às mensagens colocadas pelos membros do grupo. Desta 

forma, os participantes podem assumir atitudes ativas no processo de interação. 

As opiniões podem ser bem elaboradas pelos autores pois o discurso não será 

imediato, como ocorre com a utilização das ferramentas de comunicação síncrona 

(Skype ou chat). A comunicação escrita poderá ser bem estruturada e argumentada, 

devido à oportunidade do autor poder escrever, ler, reler e fundamentar as suas ideias 

sobre o tema em discussão antes de submeter a sua opinião. Desta forma, cada 

participante, na sua personagem, poderá participar ativamente, desenvolvendo, assim, 

as suas competências de comunicação e colaborando para o conhecimento coletivo. 

Simultaneamente, ao contrário do que advém da discussão presencial, da qual não 

resulta nenhum registo formal, a aplicação de processos digitais produz um registo que 

pode ser analisado posteriormente. A informação depositada no fórum poderá, 

também, servir como recurso de aprendizagem dos alunos.  

A interação estabelecida em fóruns, entre alunos/alunos e alunos/professor pode levar 

a uma maior participação e aprofundar a discussão. Permite, ainda, facilitar a 

construção coletiva de conhecimento, regulamentar a complexidade das interações, 

aumentar a coesão do grupo e melhorar o comportamento coletivo de aprendizagem. 
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As discussões on-line, integradas num contexto de construção do conhecimento, 

apresentam potencialidades na implementação da qualidade da argumentação 

(Stegmann et al., 2007). Os fóruns de discussão, com recurso à plataforma Moodle, 

criam espaços para a discussão, análise, raciocínio e reflexão e encorajam os alunos a 

partilharem ideias e descobertas (Slader & Fowler, 2006). A discussão de controvérsias 

sociocientíficas proporciona uma oportunidade para trabalhar a apropriação dos 

conteúdos científicos, o raciocínio informal, a mobilização crítica da informação, a 

autonomia intelectual dos alunos e a argumentação (Clark & Sampson, 2007; Slader, 

2004; Stegman et al., 2007). 

 

2. METODOLOGIA  

Com esta investigação, pretendeu-se: a) estudar as potencialidades da discussão de 

controvérsias sociocientíficas em fóruns de discussão no moodle (com recurso a 

representação de papéis); e b) conceber e avaliar estratégias para o desenvolvimento 

explícito de competências argumentativas.  

Tratou-se de uma investigação sobre a própria prática. A característica essencial deste 

tipo de investigação é a proximidade do investigador com o objeto de estudo – um 

aspeto particular da sua prática profissional (Ponte, 2008). A investigação sobre a 

prática visa: a) alterar algum aspeto da prática, uma vez estabelecida a necessidade 

dessa mudança; e b) compreender a natureza dos problemas que afetam essa mesma 

prática com vista à definição, num momento posterior, de uma estratégia de ação. 

Este tipo de investigação contribui para o esclarecimento e a resolução dos problemas; 

além disso, proporciona o desenvolvimento profissional dos respetivos atores e ajuda 

a melhorar as organizações em que eles se inserem (Ponte, 2002).  

A unidade de análise da presente investigação foi constituída por uma turma de alunos 

da disciplina de Física do 12.º ano e pelo seu professor, também investigador. O 

professor e os alunos conheceram-se apenas no início do ano letivo, não se tratando, 

portanto, de uma continuidade pedagógica com a turma.  

Os alunos que constituíram a turma participante no estudo provieram de duas turmas, 

oito alunos da turma A e nove alunos da turma B. Destes dezassete alunos, quatro 

pertenciam ao género feminino e treze ao género masculino. Eram oriundos de um 
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meio socioeconómico médio, a maioria deles apresentava, até à data do estudo, um 

percurso regular, apenas dois alunos já tinham sido retidos em anos letivos anteriores. 

Com base nas respostas a um questionário online foi possível concluir que os 

participantes possuíam conhecimentos de utilização do computador enquanto 

ferramenta de trabalho. Grande parte dos alunos sentia-se à vontade com o uso do 

computador. A totalidade dos participantes, apesar de desconhecer os fóruns de 

discussão on-line, estava familiarizada com a Internet, afirmando “navegar” com 

regularidade na Web.   

As técnicas de recolha de dados utilizadas neste estudo foram o inquérito por 

questionário e a análise documental. 

Desenvolveram-se dois questionários, o primeiro possibilitou a caraterização dos 

participantes relativamente a vários aspetos: a) competências informáticas; b) tarefas 

realizadas com o computador; c) competências de pesquisa, avaliação, tratamento e 

comunicação de informação; d) competências de trabalho colaborativo; e) atividades 

realizadas nas aulas de ciências; f) concepções sobre a disciplina de Física; e g) 

concepções sobre as interações entre ciência, tecnologia e sociedade. O segundo 

questionário, preenchido no final do estudo, recolheu a opinião dos alunos sobre as 

atividades realizadas. As respostas aos questionários foram alvo de análise de 

conteúdo de tipo categorial e de estatística descritiva. 

A análise de conteúdo dos fóruns de discussão permitiu, ao investigador, avaliar a 

evolução das capacidades argumentativas dos alunos. 

As atividades propostas aos alunos envolveram a análise e a discussão de casos. Esta 

metodologia permite que os alunos contactem com problemas reais inerentes à sua 

área de conhecimento. O uso de casos baseia-se no emprego de narrativas sobre 

indivíduos enfrentando decisões ou dilemas. Segundo Reis (2007), “caso” é uma 

história cujo enredo fomenta a reflexão sobre as complexidades da vida, preparando 

os cidadãos para os desafios das suas existências individuais e coletivas. Os casos 

assumem-se, então, como dilemas que narram situações que devem ser resolvidas, 

aceitando variadas formas de resolução válidas, resultantes de vários aspetos 

emotivos, dos valores de quem os analisa e de interesses económicos e políticos 
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associados (Reis, 2007). Podem ser produzidos a partir de vários materiais: filmes, 

notícias de jornais ou revistas, cartoons e excertos de livros.  

Com a aplicação deste método, os alunos são estimulados a familiarizarem-se com as 

personagens e as circunstâncias mencionadas em cada caso, de modo a assimilar os 

acontecimentos e os valores, neles presentes, com o intuito de solucioná-lo. Neste 

encadeamento, o papel do professor consiste em ajudar os alunos a trabalharem com 

a análise de um problema e a considerarem, então, as possíveis soluções e 

consequências das suas ações.  

Na presente investigação foram construídos três casos. O primeiro caso, “A Fábrica de 

Biodiesel”, tratou-se da adaptação de um caso previamente analisado no Brasil, 

originalmente elaborado por Brito e Sá (2010). Este caso foi reformulado de modo a 

integrar no seu contexto, questões sociais, ambientais, económicas, éticas e culturais, 

com o objetivo de estimular a capacidade de tomar de decisões, por parte dos alunos, 

perante problemas do dia a dia, e de promover as competências de argumentação em 

defesa das suas personagens. Os restantes casos de estudo – “O CERN deverá encerrar 

os aceleradores?” e “Riscos e desafios das nanotecnologias” – foram construídos pelo 

autor deste trabalho de acordo com a respetiva metodologia e com as mesmas 

recomendações utilizadas para a construção do primeiro caso.  

Estas três situações de análise apresentam alguns aspetos comuns:  

 Abordam um tema atual, controverso e frequentemente divulgado pelos meios de 
comunicação social. 

 Contêm uma história fictícia, elaborada com o intuito de chamar a atenção dos 
alunos para aspetos importantes relacionados com o tema em questão.  

 As ideias contraditórias apresentadas em cada situação tiveram o objetivo de 
despertar o sentido crítico dos alunos para a questão, permitindo-lhes uma tomada 
de decisão. 

 Os casos foram construídos de modo a não evidenciar tendência para nenhum lado 
da questão em causa. 

O plano de intervenção implementado previu a realização de discussões de assuntos 

controversos de natureza sociocientífica durante o primeiro e o segundo período do 

mesmo ano letivo. A discussão de temas controversos suscitada por notícias que 

marcaram a atualidade realizou-se mediante uma planificação estruturada, prevendo: 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1506 

1. Preparação das atividades de representação de papéis, para posterior discussão 

on-line. Reservou-se meio tempo letivo (45 minutos) para esse efeito. Os alunos foram 

organizados em grupos e assumiram os papéis que lhes foram atribuídos por sorteio. 

Durante todo o ano letivo, a turma, constituída por 17 alunos, foi organizada em 

quatro grupos (três grupos com quatro elementos cada e um grupo com cinco 

elementos) de acordo com o critério dos alunos.  

2. Estudo de três casos, apresentados sob a forma de representação de papéis, que 

exigiam uma investigação por parte dos alunos. Os casos estudados centraram-se nas 

controvérsias sociocientíficas suscitadas pela produção de biodiesel (“A fábrica de 

biodiesel”), pela atividade do CERN (“O CERN deverá encerrar os aceleradores?”) e 

pela aplicação das nanotecnologias no dia a dia (“Desafios e riscos das 

nanotecnologias”).  Esta atividade foi concretizada em forma de trabalho escrito, antes 

das discussões on-line, teve carácter individual e foi realizada como trabalho de casa. 

Os trabalhos produzidos, posteriormente analisados pelo professor/investigador, 

permitiram-lhe aceder aos conhecimentos científicos adquiridos pelos alunos. 

3. Realização de atividades de representação de papéis, construídas em formato de 

discussão on-line. Os alunos, organizados em grupos, assumiram, construíram e 

representaram papéis que lhes foram atribuídos. Estas atividades permitiram ao 

professor/investigador aceder ao nível de apropriação dos conhecimentos científicos e 

à qualidade da argumentação desenvolvida pelos alunos. Os alunos efetuaram sempre 

estas atividades em grupo. Cada grupo pesquisou e desenvolveu a discussão on-line na 

plataforma da escola. As atividades desenvolvidas pelos grupos foram as seguintes: A 

atividade “A fábrica de biodiesel” envolveu quatro tarefas (cada uma com a duração de 

uma semana). Na primeira tarefa, os alunos pesquisaram individualmente sobre a sua 

personagem e publicaram os seus argumentos no fórum criado no Moodle para cada 

grupo. Na segunda tarefa, as personagens discutiram entre si no fórum do respetivo 

grupo, ao qual tiveram acesso apenas os elementos do grupo e o professor. Com base 

na discussão realizada, cada grupo chegou a uma conclusão. Cada grupo realizou um 

pequeno vídeo com os argumentos concisos sustentados pelo grupo. Na terceira 

tarefa, os grupos apresentaram os vídeos à turma. Os argumentos presentes em cada 
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vídeo foram discutidos durante dois dias, num outro fórum no Moodle, acessível a 

todos os alunos da turma e ao professor. Posteriormente, na quarta tarefa, os alunos 

da turma reformularam os seus argumentos e construíram em conjunto um vídeo com 

a posição consensual alcançada. A atividade “O CERN deverá encerrar os 

aceleradores?” foi dividida em três tarefas, planeadas de forma idêntica à primeira 

mas sem produção de vídeos. A atividade “Desafios e riscos das nanotecnologias” foi 

dividida em duas tarefas e a metodologia seguida correspondeu apenas às duas 

primeiras tarefas da primeira atividade. 

4. Fórum de discussão, com recurso à plataforma Moodle. Os grupos iniciaram o fórum 

respondendo à questão controversa. Todos os alunos da turma participaram na 

discussão. Cada fórum teve uma duração previamente definida. A análise de conteúdo 

da participação nos fóruns permitiu ao professor/investigador aceder ao estilo de 

comunicação e à qualidade da argumentação utilizada pelos alunos. 

5. Planificação e execução de vídeos sobre os argumentos sustentados pelo grupo. 

Cada grupo realizou um pequeno vídeo com argumentos concisos. A duração máxima 

do vídeo seria de 10 minutos. Depois de elaborados, cada grupo apresentou o vídeo à 

turma. Os grupos/turma efetuaram um debate de ideias num fórum on-line na 

plataforma Moodle. A turma planificou e executou em conjunto um vídeo com a 

posição consensual alcançada. Este vídeo foi posteriormente divulgado a todas as 

turmas de Ciências do ensino secundário da escola. A maioria dos alunos da turma 

participou na elaboração do vídeo final. 

3. PRINCIPAIS RESULTADOS 

A presente investigação partiu de dois pressupostos. O primeiro baseia-se na evolução 

atual dos conhecimentos científicos na área da Física e das tecnologias e respetivas 

aplicações, que produzem dilemas de natureza económica, social e ética relativamente 

aos quais os cidadãos deverão pronunciar-se. A Escola constitui um local privilegiado 

para a formação dos cidadãos, nomeadamente, em áreas que envolvem conhecimento 

científico. Neste âmbito, o ensino da Física deve não só lecionar novos conhecimentos 

aos alunos mas também desenvolver competências que lhes possibilitem argumentar 
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e trabalhar, enquanto cidadãos, com as aplicações da ciência e da tecnologia de forma 

reflexiva e crítica. O segundo pressuposto baseia-se em resultados de diversas 

investigações, e na prática do próprio professor/investigador, que evidenciam que as 

discussões de controvérsias sociocientíficas apresentam potencialidades para alcançar 

os objetivos implícitos no primeiro pressuposto. 

Os alunos participantes na presente investigação reconheceram muitas 

potencialidades aos fóruns de discussão realizados em torno de questões controversas 

na área da Física: a) desenvolver capacidades de argumentação e fundamentação; b) 

desenvolver a capacidade de comunicar; c) melhorar a capacidade de avaliar a 

informação recolhida e d) trabalhar em grupo sem haver a necessidade de estar juntos 

geograficamente. Os alunos consideraram que as discussões realizadas contribuíram 

para melhorar a qualidade do discurso e da argumentação. 

As principais dificuldades relatadas pelos alunos quanto aos fóruns de discussão 

realizados em torno de questões controversas foram: a) O tempo de resposta dos 

colegas, a discussão não era instantânea; b) alguns aspetos inerentes ao carácter 

assíncrono dos fóruns; c) problemas relacionados com a Internet ou a página da 

escola, que não lhes permitiu entrar na discussão; d) para alguns alunos o fato de a 

discussão não ser presencial era menos motivante; e e) problemas técnicos pontuais 

na plataforma da escola. 

Os alunos participantes nesta investigação reconheceram muitas potencialidades às 

atividades de representação de papéis sobre temáticas científicas recorrendo à de 

casos do quotidiano: a) promover de uma forma agradável a apropriação de 

conhecimento científico; b) incentivar a investigar e refletir sobre situações do dia a 

dia; e c) desenvolver a capacidade para aceitar as opiniões dos colegas e estimular a 

capacidade para defender a própria opinião. 

As principais dificuldades relatadas pelos alunos nas atividades de representação de 

papéis sobre temáticas cientificas com utilização de casos relacionadas com o 

quotidiano relacionaram-se com: a) a complexidade em assumirem o papel de uma 

personagem que defende ideias diferentes das suas, b) a dificuldade de encontrarem 
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informação relevante para fundamentarem os seus argumentos; e c) a escassez de 

tempo para fazer uma investigação detalhada sobre a sua personagem. 

De acordo com a opinião dos 17 alunos expressa nos questionários, as atividades de 

discussão com recurso aos fóruns na plataforma Moodle, contribuíram para o seu 

desenvolvimento em vários aspetos: 

 Melhoria das competências de fundamentação e de argumentação (referido por 
71% dos alunos) – Os alunos reconheceram que a metodologia utilizada nas de 
atividades desenvolvidas contribuiu para aumentar a capacidade de argumentação, 
a qual progrediu ao longo do ano. “Aprendi a argumentar/ técnicas de 
argumentação” (Aluno B, entrevista); “Melhoria de capacidades de argumentação” 
(Aluno J, Q2); “aumentou o meu tipo de argumentação” (Aluno T, entrevista); 
“Embora já tivesse um certo nível de argumentação e pesquisa, com este trabalho 
consegui evoluir nos dois.” (Aluno Z, Q2).  

 Melhoria das competências de comunicação (referido por 59% dos alunos) – Um 
grande número de alunos consideraram que as atividades desenvolvidas ao longo 
do ano letivo contribuíram para aperfeiçoar a capacidade de comunicação da 
turma. “A comunicação e interação entre todos (…)” (Aluno J, Q2); “Aprendi a 
desenvolver as capacidades de pesquisa e comunicação” (Aluno Y, Q2); Um dos 
aspetos positivos da realização deste tipo de atividades é interagir com todos os 
membros da turma” (Aluno Z, Q2). 

 Apropriação do conhecimento (referido por 59% dos alunos) – Um número 
expressivo de alunos consideraram que este tipo de atividades ajudou na 
apropriação de conhecimentos científicos. Alguns alunos mencionaram a 
contribuição dos colegas para a sua própria aprendizagem, que se relaciona com a 
própria dinâmica das tarefas que envolvem trabalho em grupo e, sobretudo, em 
turma. “Conhecimento mais apurado acerca dos assuntos tratados” (Aluno A, 
entrevista); “Uma ideia simples, uma forma diferente de trabalhar” (Aluno R, 
entrevista); “Aprendi coisas sobre os temas em estudo” (Aluno C, entrevista) Além 
disso, com estes trabalhos desenvolvemos os conhecimentos mais aprofundados 
sobre os temas”.  

 Maior capacidade aceitar as opiniões dos colegas e estimulação da capacidade de 
defender a própria opinião (referido por 47% dos alunos) – Os alunos salientaram 
que as atividades efetuadas ajudaram a uma abordagem diferente de 
determinados assuntos científicos. “Eu aprendi que existem diferentes opiniões e 
que todos temos de respeitá-las” (Aluno J, Q2); “Permitiu efetuar pesquisa em 
grupo (…) argumentávamos uns contra os outros” (Aluno Z, entrevista); “(…) 
partilha de opiniões entre as pessoas”; (Aluno R, entrevista); “acabamos por 
interiorizar essa profissão” (Aluno X, entrevista); “A principal aprendizagem foi o 
tema em debate, o saber dialogar, exprimindo as nossas ideias” (Aluno J, 
entrevista); “Em primeiro lugar não apresentaste nenhuma fonte onde te tenhas 
apoiado para formulares o teu argumento – sinceramente não sei se te apoiaste 
em alguma coisa (…)” (RA, F31, Fórum). 
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 Aperfeiçoamento das competências de pesquisa (referido por 41% dos alunos) – Os 
alunos sentiram necessidade de efetuarem investigação com o objetivo de 
desempenharem o melhor possível o personagem que lhe tinha sido atribuído por 
sorteio. “Aprender a pesquisar de forma elaborada” (Aluno D, entrevista); 
“Pesquisa de informação relevante” (Aluno R, entrevista); “É uma maneira mais 
interessante de fazer um trabalho de pesquisa” (Aluno J, entrevista); “(…) forçamos 
a ir pesquisar em várias fontes de informação sobre aquele papel” (Aluno X, 
entrevista). 

 Capacidade de reflexão (referido por 12% dos alunos) – A maioria dos alunos 
reconheceu que as discussões de controvérsias sociocientíficas contribuíram para 
elevar a sua capacidade de reflexão sobre temas controversos em geral: “Só 
precisávamos de ter um computador em frente para podermos discutir” (Aluno A, 
entrevista); “Ajudou-me a refletir sobre o assunto.” (Aluno H, questionário 2); 

A análise de conteúdo da transcrição das entrevistas (aos 17 alunos) evidencia que as 

atividades de discussão com recurso aos fóruns na plataforma Moodle contribuíram 

para o seu desenvolvimento. 

 Todos os alunos são de opinião que as atividades apelaram à investigação de 
informação e o trabalho desenvolvido nesse sentido permitiu-lhes aumentar 
capacidades de pesquisa, avaliação e tratamento da informação. 

 Os alunos, de um modo geral, consideraram que este tipo de atividades contribuiu 
para adquirirem mais conhecimentos científicos. Este formato de trabalho de 
grupo estimulou o trabalho autónomo mas, ao mesmo tempo, promoveu uma 
nova forma de trabalhar em grupo. 

 A maioria dos alunos afirmou que as atividades de discussão os motivaram para a 
aprendizagem, tendo-as preparado e concretizado com gosto.  

 Os alunos confirmaram que as várias atividades contribuíram para aumentar a 
capacidade de argumentação e a qualidade das discussões efetuadas. 

 Alguns alunos afirmaram que este tipo de atividades permitiu abrir novos 
caminhos para a escolha de um futuro curso/profissão. 

 Os alunos concluíram que o recurso a atividades de discussão lhes permitiu 
aumentar as suas capacidades de intervenção em termos sociais.  

 Alguns alunos referiram que o formato utilizado na presente investigação permitiu 
efetuar um trabalho de grupo de uma forma mais independente. 
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Resumo 
Neste trabalho, que se enquadra num estudo realizado para obtenção do grau de doutor, 
apresentamos os primeiros resultados obtidos numa investigação que envolve a conceção, 
construção e avaliação de um ebook, desenvolvido com alunos do 11º ano, do curso científico-
humanístico de ciências e tecnologias, a frequentarem a disciplina de Biologia e Geologia na 
Escola Básica e Secundária do Cerco. O referido ebook, foi concretizado no âmbito da 
subunidade curricular: “Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres 
- Principais etapas de formação das rochas sedimentares; As rochas sedimentares, arquivos 
históricos da Terra”. Constituíram-se como objetivos deste trabalho investigativo, 
conceptualizar, organizar, implementar e avaliar um ebook edificado numa perspetiva de 
ensino orientada para a Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas e, 
simultaneamente, indagar até que ponto esta ferramenta virtual pode vir a ser considerada 
um dispositivo pedagógico. Na nossa investigação, seguimos uma metodologia de 
investigação-ação, já que pretendemos o estudo da problemática, em sala de aula, envolvendo 
alunos e a professora desses alunos, que por isso, aqui, assume o duplo papel de professora e 
investigadora, tendo recorrido, para a recolha de dados, à aplicação de questionários aos 
alunos, tratados em Statistical Package for Social Science (SPSS), à produção de diários de 
bordo a ser tratados através de análise de conteúdo e à análise documental do conteúdo do 
ebook. 
No trabalho agora apresentado, dar-se-á conta da análise dos questionários aplicados aos 
alunos, o que sustentará as considerações finais enunciadas, que, neste momento assumem 
um caráter provisório face à globalidade da investigação desenvolvida, mas que reputamos de 
importantes, no âmbito da partilha e da reflexão gerada com o contributo da nossa 
participação no ticEDUCA2012.   
 
Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem,  Ebook, TIC, Dispositivo Pedagógico, SPSS 
 

Abstract  
In this study, which fits for earning a doctor's degree, we are going to present the preliminary 
results as far as the concept, production and evaluation of an eBook is concerned. The 11th 
form science course students from Cerco Secondary School attending the classes of Biology 
and Geology were deeply implicated in this process. The referred eBook was accomplished 
within the curricular subunit “Important geological processes and materials in terrestrial 
environments” (main steps in the formation of sedimentary rock; sedimentary rocks, earth’s 
historical archives). The purpose of this investigation was to conceptualize, organize, 
implement and evaluate an eBook built on an educational theory centred on Problem-Based 
Learning and at the same time inquire to what extent this virtual tool can be considered a 
valuable pedagogic device. In our investigation, we followed a methodology of investigation-
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action, as we wanted the study of the problematic to take place in the classroom, involving the 
pupils and the teacher, who therefore assumed a double role, as a teacher and a researcher. In 
order to gather data we undertake an inquiry to the students, which was later treated in 
Statistical Package for Social Science (SPSS), we produced logbooks treated through the 
content analysis and we performed a documentary analysis of the content of the eBook. 
In this study, we will account for the analysis of the questionnaires responded by the students 
that will support the stated final considerations, which, at this moment are still temporary 
facing the developed global investigation; nevertheless we consider them of a great 
importance within the context of sharing and reflecting produced with the contribution of our 
participation in ticEDUCA2012.  
 
Keywords: Learning an teaching,  Ebook, ITC, Pedagogical Device, SPSS 

 

INTRODUÇÃO  

O nosso estudo pretendeu investigar o efeito da conceção e construção de uma 

ferramenta virtual na aprendizagem, de alunos do 11º Ano, a frequentarem a 

disciplina de Biologia e Geologia. 

Assim, constituiu-se como propósito do nosso trabalho, conceptualizar, organizar, 

implementar e avaliar um ebook, edificado numa perspetiva de ensino orientada para 

a Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP) e, simultaneamente, 

indagarmos até que ponto, esta ferramenta virtual poderá ser considerada um 

dispositivo pedagógico. A referida ferramenta foi desenvolvida no âmbito da unidade 

2 – Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres, 

subunidade curricular: Processos e materiais geológicos importantes em ambientes 

terrestres - Rochas sedimentares, que integra alguns conteúdos curriculares de 

Geologia deste nível de ensino. 

Todo o material recolhido e construído, pelos alunos dos diferentes grupos, encontra-

se disponibilizado no ebook – Segredos do Passado: Rochas Sedimentares – inserido 

no site “Dispositivo Pedagógico”, que corresponde à ferramenta virtual criada para 

constituir um dispositivo pedagógico. 

Apresentaremos apenas resultados, que nos permitirão uma primeira abordagem das 

seguintes questões de partida: 

- Qual a opinião dos alunos sobre a construção de um ebook no âmbito da subunidade 

curricular “Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres – 
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Principais etapas de formação das rochas sedimentares. As rochas sedimentares, 

arquivos históricos da Terra”? 

- Que elementos facilitadores e que constrangimentos/obstáculos acarreta o ebook 

para a edificação das aprendizagens dos alunos? 

Assim, intentamos perseguir os seguintes objetivos: 

- Reconhecer se os alunos gostaram do trabalho desenvolvido (construção de um 

ebook); 

- Identificar dificuldades e elementos facilitadores sentidos pelos alunos durante a 

construção do ebook; 

Neste trabalho, após a edificação do enquadramento do estudo, que se circunscreverá 

às temáticas que permitam contextualizar a aplicação do questionário aplicado, 

passar-se-á à descrição dos procedimentos de caráter metodológico efetivados e à 

apresentação do instrumento de recolha de dados utilizado e dos procedimentos de 

análise aplicados. De seguida, apresentar-se-ão os resultados obtidos e, após a sua 

discussão (possível), desenvolver-se-ão algumas considerações finais, que mais não são 

que uma reflexão sobre os primeiros dados obtidos. 

 

1. ENQUADRAMENTO DO ESTUDO 

O nosso desafio foi, a partir dos conteúdos abordados na subunidade curricular: 

Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres - Principais 

etapas de formação das rochas sedimentares; As rochas sedimentares, arquivos 

históricos da Terra; construir um – ebook - para o ensino da Biologia e da Geologia que 

se constituísse como um dispositivo pedagógico e envolvesse ativamente os alunos nas 

suas aprendizagens através da edificação partilhada da referida ferramenta virtual. 

 

1.1. Porquê a Geologia?  
A Geologia, sensu lato, é a ciência que se ocupa da estrutura, natureza, forma, origem 

e materiais que compõem a Terra, bem como das transformações atuais e passadas, e 

ainda da sua evolução, através do estudo dos processos internos e externos por ela 

sofridos (Rogério & Kullberg, 2004). 
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No caso concreto do 11º ano, é um programa muito bem estruturado que, apresenta 

situações-problema interessantes para explorar com os alunos. Nós optamos por uma 

delas para desenvolvermos o nosso projeto - as rochas sedimentares. 

Ao estudarem as rochas sedimentares, assim como as magmáticas e as metamórficas, 

os geólogos procuram compreender os processos envolvidos na formação da Terra. A 

partir do estudo das rochas sedimentares tentam reconstituir os episódios de uma 

história muito longa, com centenas de milhões de anos – a história da Terra. 

O conhecimento do passado do nosso planeta torna-se fundamental para guiar a nossa 

atividade presente, se queremos acautelar o futuro sustentável das gerações 

vindouras. 

 

1.2. Porquê as TIC?  

Os alunos de hoje têm acesso a múltiplas fontes de informação e comunicação 

existentes em casa e na escola e evidenciam competências e conhecimentos distintos 

dos seus “colegas” das gerações anteriores. Possuem uma cultura diferente, vivendo 

segundo novos valores e padrões sociais. E, a escola não pode viver desligada desta 

realidade, devendo reconhecer o lugar que as TIC ocupam na vida diária de todos nós e 

das potencialidades educativas desta tecnologia (Silva, 2004).  

Na sociedade do conhecimento dispomos de novas formas de aprender e de nos 

relacionarmos com o conhecimento. A aprendizagem ocorre nos mais diversos 

contextos sejam estes formais ou informais e é um processo que se prolonga ao longo 

da nossa vida, até porque, o mundo global é competitivo e o que hoje é atual e 

relevante, amanhã vai estar em desuso e descontextualizado (Bottentuit Junior & 

Coutinho, 2009). Por isso, recorrer às TIC no ensino, é trazer para a sala de aula uma 

poderosa ferramenta de motivação e usar uma fonte de atualização de 

saberes/modernização. 

 

1.3. Geologia e T.I.C.  

As ciências têm uma componente prática associada à investigação, à observação, 

recorrem a modelos explicativos, ao manuseamento de materiais e exigem a 
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comunicação e a discussão de resultados. Nesta medida, as TIC podem fornecer um 

apoio à aprendizagem dos conteúdos conceptuais e, simultaneamente, serem um 

instrumento de aprendizagem ativa para os alunos (Wellington, 2000). 

No âmbito da nossa pesquisa bibliográfica, não encontramos nenhum estudo 

relacionado com o objeto concreto da nossa investigação, citamos, no entanto, alguns 

estudos empreendidos, que a apoiaram. Salientamos um, no domínio das Ciências 

Naturais, relacionado com uma experiência de trabalho cooperativo – Googledocs 

(Barroso & Coutinho, 2009), outros no âmbito webquests (Bottentuit Junior & 

Coutinho & Alexandre, 2006; Neves, 2006; Lima, 2007) e ainda um outro, muito 

interessante, acerca das potencialidades de um serviço de rede social, Facebook, no 

desenvolvimento das competências previstas pelo programa da disciplina de Biologia 

do 12.º ano (Minhoto & Mourinho, 2011). 

 

2. LINHAS METODOLÓGICAS DA INVESTIGAÇÃO 

Nesta investigação utilizamos uma metodologia de trabalho do tipo investigação-ação 

por termos assumido a nossa prática docente como objeto de investigação, intentanto, 

assim, aliar a teoria à prática. Esta metodologia tem como objetivo investigar 

enquanto se realiza uma ação didática, permite investigar de forma rigorosa a ação 

que se leva a efeito, os seus resultados e implicações, tornando-se desta forma, 

possível aprender com a própria experiência. Assim, docência e investigação “são 

assumidas como possibilidade de coexistirem, integrarem-se e interpenetrarem-se” 

(Moreira, 2001, p.71). 

De acordo com Blández Ángel (1996) a investigação-ação é uma metodologia 

ecológica, no sentido de que se desenvolve no cenário natural da sala de aula em 

contacto com a realidade educativa e envolvendo as pessoas diretamente ligadas ao 

processo educativo. E é, simultaneamente, flexível uma vez que, durante a construção 

da investigação as opções vão sendo selecionadas em função dos resultados que 

vamos obtendo. Por isso mesmo, ainda de acordo com a autora, é dinâmica, pois, por 

estar ligada à prática docente compromete-nos inevitavelmente com o tempo, e 

formativa, pois conduz ao aprofundamento da prática docente, obrigando a um 
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processo de consciencialização, transformação e formação, de interesse primordial 

para o desenvolvimento profissional. 

De acordo com Moreira (2001), este tipo de envolvimento do professor, que privilegia 

a sua ação como objeto de pesquisa, ao promover a autorreflexão e a autocrítica da 

prática docente contribui para uma melhoria da qualidade do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

2.1. Participantes no estudo  

O número de indivíduos abrangidos na investigação – participantes no estudo - foi 

restringido aos nossos alunos, num total, no final do ano letivo, de dezoito. 

Uma breve caracterização da turma permite-nos inferir, a partir da análise dos gráficos 

1 e 2, que 55,56% dos alunos pertencem ao género feminino e 44,44% ao género 

masculino. E as suas idades estão compreendidas entre os 16 anos (44,4%) e 17 anos 

(44,4%). Apenas 11, 1 % dos alunos têm 18 anos. 

Gráfico 1 - Distribuição dos inquiridos por género 

 

Gráfico  2 – Distribuição dos inquiridos por idades 
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A turma foi-nos atribuída, na distribuição de serviço letivo, pelo diretor. A maior parte 

dos alunos acompanha-nos desde o 10º ano. 

Como observamos no gráfico 3, são poucos os alunos a repetirem a disciplina, apenas 

16, 67%.  

 

Gráfico 3 – Distribuição dos alunos a repetirem a disciplina de Biologia e Geologia 

 

 

Em relação à classificação na disciplina de Biologia e Geologia, verifica-se que no 10º 

ano não existiram notas inferiores a 10 valores e estas concentram-se entre os 10 

valores (33, 3%) e os 12 valores (33, 3%), sendo a nota máxima 20 valores (gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4 – Distribuição das notas obtidas no 10º ano na disciplina de Biologia e Geologia 
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No 1º período, do 11º ano, as notas ficaram compreendidas entre os 8 e os 20 valores 

(gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição das notas obtidas no 11º ano na disciplina de Biologia e Geologia - 1º 

período 

 

No 2º período as notas variaram entre os 8 e os 20 valores, três alunos anularam a 

disciplina, dois deles com nota inferior a 10 valores. O aproveitamento da turma 

continua a ser razoável, existindo bons alunos com notas entre os 14 e os 20 valores 

(27,8%) – Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Distribuição das notas obtidas no 11º ano na disciplina de Biologia e Geologia - 2º 

período 

 

 

 

2.2. Instrumento de recolha de dados  

Como já foi dito, é objetivo, do questionário aplicado, realizar um estudo de opinião 

aos nossos alunos - os participantes no estudo - sobre a construção de um ebook, no 

âmbito da subunidade curricular: “Processos e materiais geológicos importantes em 

ambientes terrestres – Principais etapas de formação das rochas sedimentares; As 

rochas sedimentares, arquivos históricos da Terra”.  

O questionário foi respondido anonimamente de forma, a que os alunos pudessem 

responder sem qualquer tipo de constrangimentos. Este divide-se em duas partes: 

dados pessoais e situações que traduzem a opinião dos alunos relativamente à 

construção do ebook. 

 

2.3. Tratamento de dados – SPSS  

O Statistical Package for Social Science (SPSS) é um pacote estatístico usado para a 

análise de dados que permite manipular, transformar, criar tabelas e gráficos que 

resumam a informação obtida. Porém, as suas potencialidades vão mais além do que a 
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simples análise descritiva de um conjunto de dados. É também possível realizar, com 

este software, procedimentos mais avançados que vão desde a Inferência Estatística, 

Teste de Hipóteses e estatísticas multivariadas para dados qualitativos e quantitativos. 

Mas, isto já foge ao âmbito do nosso trabalho. 

Depois dos dados recolhidos, transformamos a informação, neles contida, através de 

esquemas codificados de acordo com as regras do Software SPSS, e partimos para o 

tratamento estatístico. 

A recolha, organização, análise e interpretação dos dados empíricos resultantes da 

aplicação do inquérito, permitiram a elaboração de gráficos, para uma posterior 

interpretação dos resultados. 

 

3. ANÁLISE DE RESULTADOS – UMA PRIMEIRA ABORDAGEM   

Não apresentamos os resultados na sua totalidade, dando apenas a conhecer, de entre 

os já tratados, aqueles que, no momento, consideramos mais significativos. 

Verificamos, em relação, à pesquisa bibliográfica, recorrendo à internet, para a 

construção deste ebook, que a maioria dos alunos (55,56%) a realizou, como podemos 

observar no gráfico 7. Foi importante a pesquisa on-line para recolheram informação 

relevante. 

 

Gráfico 7 – Distribuição da pesquisa bibliográfica na internet 
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Todos os alunos gostam da disciplina e todos têm um relacionamento positivo com a 

professora (gráficos 8 e 9). 

 

Gráfico 8 – Distribuição da situação “Gostas da 

disciplina de Biologia e Geologia” 

 

 

Gráfico 9 – Distribuição da classificação do 

relacionamento com a professora da 

disciplina 

 

 

 

Acreditamos que estes fatores contribuíram para o sucesso deste trabalho, uma vez 

que os alunos gostam da disciplina, estando motivados para o estudo dos diferentes 

conteúdos e o relacionamento com a professora contribuiu para estabelecer um clima 

de confiança. 

Constatamos que os alunos se sentiram, na sua maioria, sempre à vontade (72,2 %) 

para expressarem as suas dúvidas/dificuldades e apresentarem as suas 

opiniões/sugestões, durante a realização do trabalho. E durante a sua concretização 

consideraram, na sua maioria (77,8%), que foram incentivados, pela professora, a 

participar, discutir e expressar as suas ideias (gráficos 10 e 11). Este fator também é 

decisivo para o sucesso deste trabalho, uma vez que os alunos se sentem confortáveis 

para dialogarem. 

 

Gráfico 10 – Da distribuição da situação “O aluno sentiu-se à vontade para expressar 

dúvidas/dificuldades e apresentar opiniões/sugestões” 
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Gráfico 11 – Distribuição da situação “O aluno foi incentivado a participar, discutir e expressar 

ideias” 

 

 

Verificamos que os alunos sentiram, na sua maioria (88,9%), que a professora esteve 

sempre disponível para esclarecer dúvidas e/ou auxiliar nas dificuldades. Assim como, 

se sentiram, na sua maioria (55,6%), quase sempre estimulados a serem críticos 

(gráficos 12 e 13). 

Os alunos não recearam apresentar as suas dificuldades e procuraram ser cada vez 

mais ambiciosos e críticos na construção e domínio do conhecimento geológico a 

transmitirem no ebook. 
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Figura 12 – Distribuição da situação “Disponibilidade para esclarecer dúvidas e/ou 

dificuldades” 

 

 

 

Figura 13 – Distribuição da situação “O aluno foi estimulado a ser crítico perante as situações 

abordadas” 

 

 

Todos os alunos consideraram que a professora sempre os encorajou a estudar e a 

investigar, no sentido de melhorarem as suas competências (gráfico 14). Os alunos 

sentiram-se encorajados a ultrapassarem barreiras e sentiram que sem hábitos nem 
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métodos de estudo e sem uma investigação cuidada não ultrapassavam as dificuldades 

sentidas na disciplina. 

 

 

Gráfico 14 – Distribuição da situação “A professora encorajou os alunos a estudar e a investigar 

para melhorarem as suas competências” 

 

A grande maioria dos alunos (94,4%) considerou que a professora ouviu as suas 

sugestões/opiniões/estratégias – gráfico 15. Para os alunos foi muito importante 

discutirem, nas aulas, as estratégias e sugestões para concretizarem o trabalho. 

 

Gráfico 15 – Distribuição da situação ”A professora ouviu as sugestões/opiniões/estratégias 

dos alunos” 
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Os alunos sentiram, na sua grande maioria (83,3%), que a professora reconheceu e 

elogiou o trabalho desenvolvido (gráfico 16). Para os alunos foi muito importante e 

gratificante o reconhecimento do trabalho em que estiveram envolvidos. 

Reconhecimento implicou motivação para o estudo da disciplina. 

 

Gráfico 16 – Distribuição da situação “A professora reconheceu e elogiou o trabalho realizado 

pelos alunos” 

 

Os alunos integrados nos diferentes grupos, na sua grande maioria (94,4%), ouviram e 

aceitaram as sugestões/estratégias de cada um dos seus elementos constituintes 

(gráfico 17). Assumiram que os colegas ouviram as suas sugestões e que, ouvir os 

outros faz parte do trabalho em equipa. Alguns identificam-se como líderes ao 

referirem que as suas ideias/sugestões eram quase sempre aceites. 

 

Gráfico 17 – Distribuição da situação “O grupo ouviu as sugestões de cada aluno” 
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Maioritariamente (94,4%), os alunos afirmam ter conhecimentos em programas como, 

o processador de texto word, o PowerPoint e o Movie Maker (gráfico 18). Estes 

conhecimentos foram relevantes para a consecução do trabalho. 

 

Gráfico 18 – Distribuição da situação “Conhecimentos – Word, PowerPoint e MovieMaker” 

 

Verificamos que todos os alunos gostaram do trabalho desenvolvido (gráfico 

19).Inclusivamente, sentem orgulho e satisfação pelo trabalho construído e onde 

todos participaram. 

 

Gráfico 19 – Distribuição da situação “Gostaste do trabalho desenvolvido (construção do 

ebook)” 
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Muitos alunos referem que o ebook é uma ferramenta de estudo e salientam que o 

facto de poderem consultá-lo, sempre que o desejam, permite aprofundar os 

conhecimentos. Dois deles consideraram que foi uma maneira diferente de aprender. 

No entanto, para a maioria dos alunos (72,2%), a construção do ebook, não foi um 

processo fácil, como observamos no gráfico 20. 

 

Gráfico 20 – Distribuição da situação: “A Construção do ebook foi um processo fácil?” 

 

As razões apresentadas relacionam-se com a morosidade do processo, a pesquisa 

bibliográfica e a dedicação exigidas, ou seja, trabalho árduo e minucioso por parte dos 

alunos. 

Contudo, na sua grande maioria (88,9%), os alunos gostariam de ver o desafio repetido 

(gráfico 21). 

 

Gráfico 21 – Distribuição da situação “Gostaria de ver o desafio repetido” 
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Os alunos consideram, na sua generalidade, que é uma forma de adquirirem e 

consolidarem conhecimentos. Um salienta que é: “uma forma de estudar divertida”. 

Cruzamos a variável “Gostarias de ver este desafio repetido numa outra temática do 

programa de Biologia e Geologia?” com a variável “Notas obtidas no 11º ano - 2º 

período”. E apresentamos graficamente os resultados (gráfico 22). 

 

Gráfico 22 – Gráfico de barras empilhadas, que apresenta “Gostarias de ver este “desafio ” 

repetido numa outra temática do programa de Biologia e Geologia”  por categoria de notas 

obtidas no 11º ano – 2º período 
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Verificamos que os alunos, com notas compreendidas entre os 8 e 11 valores e entre 

os 14  e os 20 valores, gostariam de ver o desafio repetido. No entanto,  50% deles, os 

com  notas de 12 e 13 valores, não gostariam de ver o desafio repetido. 

A maioria (55,56%) considera que não domina os conteúdos relacionados com a 

temática “Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres – 

Principais etapas de formação das rochas sedimentares; As rochas sedimentares, 

arquivos históricos da Terra” (gráfico 23). 

 

 

Gráfico 23 – Distribuição da situação do domínio dos conteúdos pelos alunos após a conclusão 

e disponibilização do trabalho on-line 

 

 

No que concerne ao domínio dos conteúdos, muitos alunos consideraram que não os 

dominam, em virtude de os grupos terem trabalhado por temas. Assim, apenas 

dominam os conteúdos que trabalharam. 

Um aluno refere que: “Apesar dos meus conhecimentos, em relação a esta matéria, ter 

melhorado, existem sempre questões e dúvidas para esclarecer que não podem ser 

respondidas apenas pela execução do ebook”. Contrariamente, outro menciona: “Após 

a revisão de todo o ebook, considero que domino os conteúdos programáticos 

presentes no livro, complementando e preenchendo “lacunas” existentes no manual 

escolar”. 
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Sobre a questão: “O que sentes quando acedes ao site onde está o trabalho 

desenvolvido por ti e pela turma e que está à disposição de qualquer aluno e de 

qualquer escola?, a maioria dos alunos sente orgulho, reconhecimento, satisfação e 

alegria. 

E na questão: “Gostarias de deixar alguma sugestão/recomendação/crítica?”, alguns 

alunos manifestaram interesse em concretizarem mais trabalhos deste tipo, noutras 

temáticas e inclusivamente noutras disciplinas. E ainda é feita uma sugestão muito 

interessante: “A realização de um trabalho mas noutra temática, ou até a realização 

de um filme ou animação sobre um processo biológico estudado nas aulas”. 

 

 

ALGUMAS REFLEXÕES FINAIS 

 Concluímos, após a construção do ebook, e numa fase inicial da análise dos dados que, 

os alunos, na sua totalidade, gostaram do trabalho desenvolvido.  

Contudo, a sua construção não foi um processo fácil, para muitos, face a fatores como 

o tempo despendido na sua execução, a exigência de pesquisa bibliográfica, a 

necessidade de conhecimentos informáticos e o facto de constituir um trabalho 

minucioso. 

É um desafio a ser repetido, noutras temáticas e até mesmo em outras disciplinas.  

No que diz respeito ao domínio dos conteúdos, pelos alunos, um ponto fraco, 

relacionou-se com a distribuição dos temas pelos diferentes grupos que, levou os 

alunos a considerarem que dominavam a temática na qual trabalharam, em 

detrimento das outras.  
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Abstract  

¿Cómo aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Cuál es el mejor enfoque para una adquisición más 
arraigada y productiva? Son preguntas que siempre se plantean a lo largo de todo proceso de 
reflexión docente. Estas preguntas no tienen respuestas perfectas ya que para el éxito o el 
fracaso de un proceso de adquisición entran en juego innumerables variables. Además, si a ello 
le sumamos el complejo contexto cultural en el que nos encontramos, las respuestas se 
complican. En este artículo intentaremos dar a conocer nuestro punto de vista sobre el 
aprendizaje en la era de la hiperconectividad, de la sociabilidad y de la multitarea. Proponemos 
una visión del aprendizaje interfocal. Esto es, basado en diferentes focos de aprendizaje 
interrelacionados, tanto formal como informal, a través de sistemas de gestión de contenidos 
combinado con ambientes personales de colaboración y siempre teniendo en cuenta y 
respetando la individualidad del alumno desde el punto de vista de los estilos de aprendizaje. 

Con esta combinación de focos logramos sistematizar los aspectos y los medios más 
importantes a través de los cuales podemos adquirir información. Combinamos el aprendizaje 
formal y el informal, obteniendo así un verdadero entrenamiento para el aprendizaje  lo largo 
de la vida. Porque pensar que el aprendizaje acaba cuando acaban las clases, es muy 
reduccionista.  

Keywords: LMS, Social Learning, Education, adequation, adaptation, Learning  .  

 

1. INTRODUCCIÓN 
Muchas son las teorías y muchos los grandes pensadores que intentan explicar el 

proceso de aprendizaje desde distintos puntos de vista. Todos ellos, desde Piaget, 

Vigotsky o Mayer, entre otros, han descrito o intentan describir los procesos que se 

activan en el aprendizaje y la explicación del posible éxito o fracaso del mismo. De 

todas ellas hemos podido extraer conclusiones que nos han hecho evolucionar 

teóricamente. No obstante, y pese a las diferencias evidentes entre las distintas 

escuelas y sus visiones -a veces más políticas que científicas- hay dos ítems que 

siempre se repiten. Estos puntos en común son la motivación afectiva como principal 

impulsor del aprendizaje y la experiencia como técnica de adquisición de los nodos 

mailto:a_chenoll@fch.lisboa.ucp.pt


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1538 

cognitivos. En este sentido, podemos decir que sin motivación afectiva, sea del tipo 

que sea, no se inicia y, posteriormente, no se consolida mediante la experiencia, el 

proceso de aprendizaje. En conclusión, sin motivación práctica no hay aprendizaje. En 

este sentido, nos parece buena, y sintética la definición que hace de aprendizaje 

Alonso (Alonso, 1994) que considera el aprendizaje como el proceso de adquisición de 

una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta 

como resultado de una experiencia. 

Buena muestra de ello es el aprendizaje de lenguas extranjeras. Sabemos que la 

práctica y la motivación son elementos fundamentales para la correcta adquisición de 

una lengua extranjera.   

 

2. APRENDIZAJE INTERFOCAL 
En este sentido, y en relación con lo dicho más arriba, consideramos que tanto la 

motivación como la experiencia no se pueden aislar a un único contexto de 

aprendizaje. El aprendizaje es situacionalmente libre y no siempre está circunscrito a 

un linealidad rigurosa de enseñanza/aprendizaje ya que en éste se da en diferentes 

contextos y en muchos de ellos, no hay un agente activo (o docente) que guíe la 

adquisición de contenidos. En definitiva, consideramos el aprendizaje como dos grupos 

de espirales inversas en las que no se distingue el principio o el final y en el que los 

contenidos están completamente interligados como las líneas de esta doble espiral.  

Es por eso, que sin restarle importancia al aprendizaje formal -sea este presencial, 

online o en régimen de semipresencialidad- no podemos dejar de pensar que muchos 

de los contenidos que nuestros alumnos van a adquirir, van a ser procesados fuera de 

la clase, fuera de los libros de texto o fuera del control del docente. 

Sumando estos dos conceptos (propulsores y contextualización del aprendizaje) , 

podemos afirmar que existen varios focos de aprendizaje que están interconectados 

entre sí y que en posición sumativa y complementaria, conforman el aprendizaje real  y 

total del aprendiente. En este sentido, y de manera transversal, no podemos dejar de 

notar al lector que tal y como se afirma acertadamente en la literatura académica 

pedagógica, el proceso de aprendizaje, debe ser centrado en el alumno en toda la 

extensión del currículum  (L. Stenhouse, 1975). Por ende, debe ser adaptado a él y al 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1539 

grupo de manera que pueda ser efectivamente llevado a cabo en la realidad. La 

adaptación en varios niveles es fundamental. 

En este proceso de aprendizaje interfocal, diferenciamos entre dónde se da el 

aprendizaje (Aprendizaje formal e informal) , cómo se procesan los contenidos (estilos 

de aprendizaje) y cuándo se da este aprendizaje (Aprendizaje a lo largo de la vida). Con 

todo ello, obtendremos el que debe ser el fin último de todo aprendizaje formal: un 

aprendizaje autónomo. 

 

3. APRENDIZAJE FORMAL E INFORMAL 
En el contexto de la adaptación a la que nos referíamos, y con el objetivo final del  

aprendizaje a lo largo de la vida, es fundamental la clasificación entre aprendizaje 

formal e informal.  

En este sentido, sin querer entrar en el debate entre los límites entre el aprendizaje 

informal y el formali, diferenciamos aprendizaje formal como aquel que se desarrolla 

de una manera controlada (contenidos) y en una institución de aprendizaje, tenga o no 

evaluación o certificado. Por el contrario, el aprendizaje informal es aquel que se 

realiza de forma libre y holística y cuando no hay una institución explícitamente ligada 

a ese aprendizaje. Creemos que son estas las principales características que diferencia 

ambos aprendizajes. 

a. Aprendizaje Formal. 
 

No cabe duda, que en un sociedad competitiva, necesitamos un aprendizaje formal 

explícito que nos guíe y que nos evalúe objetivamente dentro de los parámetros 

establecidos para el efecto. El aprendizaje formal ahorra al estudiante mucho tiempo 

en la investigación personal ya que tiene la ayuda de un tutor/experto que le guía en 

su proceso de aprendizaje. Sin embargo, este tipo de aprendizaje siempre deberá 

tener como finalidad última la independencia del estudiante y la consecución de la 

figura del estudiante autónomo (M. Knowles, 1972, 1990).  

 Dentro de este tipo de aprendizaje podemos englobar los Learning Management 

                                                      
i
 No incluímos la variación aprendizaje no-formal ya que la consideramos inválida a efectos procesulaes 

en el aprendizaje. 
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System (en adelante LMS) en donde los diseños pedagógicos y metodológicos con 

apoyo o completamente formados con LMS no dejan de ser una simple transposición 

de los cursos presenciales a los cursos online. Obtenemos puntaciones, el aprendizaje 

está muy marcado en cuanto a la linealidad y pocas veces podemos salir de la 

plataforma.  Este modelo es idéntico a una clase presencial en una institución formal. 

Obviamente, éstas asumen sus ventajas y desventajas. Como hablaremos más 

adelante, este tipo de enseñanza es ideal y se adapta perfectamente al estilo de 

aprendizaje de determinados alumnos. Es por eso, que parece obvio que deberemos 

enfocar nuestro curso formal online, presencial o semipresencial como un puente 

hacia el informal, llegando así al objetivo del aprendizaje a lo largo de la vida mediante 

la adaptación de la metodología y contenidos a nuestros alumnos. Digamos, que los 

ejercicios, tareas o proyectos que planteemos a nuestros alumnos siempre deben 

tener una carga alta de reflexión, de extracción de hipótesis, comprobación y 

enfocados a la realidad. 

b. Aprendizaje Informal. 
El aprendizaje informal, es el camino seguro hacia el fin último de cualquier tipo de 

enseñanza ya que este tipo de aprendizaje será el más habitual a lo largo de la vida de 

cualquier persona. Esta disposición clave, aumenta cuando estamos hablando de 

aprendizaje a través de internet. Aunque sabemos que en cuanto a la adquisición de 

contenidos se refiere, desde el punto de vista cognitivo no es mejor en la enseñanza 

online (Means et alii, 2009). Sí sabemos, en cambio, que la capacidad de seleccionar 

información es mayor cuanto más integrado esté el alumno en un ambiente online de 

aprendizaje y cuanto mejor esté entrenado para ello. (Fainholc, 2004). Un alumno 

acostumbrado a trabajar en internet, cuya adquisición de la información se centra en 

un aprendizaje informal en gran medida, obtendrá mayor destreza en el aprendizaje 

autónomo que otro alumno que solo haya experimentado la enseñanza formal. Al 

participar en un ambiente online de manera constante, el alumno se vuelve más 

conectado a la información que se le presenta y por lo tanto desarrolla competencias 

diferentes a un alumno que no solo depende del tutor para la adquisición de 

contenidos.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1541 

Por otra parte, Desde nuestro punto de vista, creemos que debemos implementar el 

uso de las redes sociales como elemento indispensable en la enseñanza informal. El 

uso de estos instrumentos hace que la información fluya de una manera más rápida 

pero también más efectiva no solo desde el punto de vista de la adquisición de 

contenido sino además desde el punto de vista de las relaciones creadas entre 

compañeros y entre el profesor tutor de la asignatura. 

Es importante señalar que no estamos hablando de los Ambientes personales de 

aprendizaje (en adelante PLE en sus siglas inglesas: Personal Learning Environment) 

sino de la utilización de las redes sociales, no como sistema de aprendizaje explícito 

sino más bien como un sistema de aprendizaje implícito. Por ejemplo, en las clase de 

língua española III y V en Universidad Católica Portuguesa, implementamos el uso de 

una cuenta en Facebook, como instrumento de aprendizaje informal. De esta manera 

los tutores son capaces de lanzar información a nuestros alumnos que después ellos 

pueden elegir leerla, verla o escucharla según sus intereses. Ellos eligen qué tipo de 

contenido escogen.  Estas informaciones, pueden ser, a su vez, compartidas y 

comentadas por el resto de compañeros en un ambiente real de comunicación y no 

solo limitándose al espacio cerrado de los foros de la clase. Dentro de esta cuenta no 

solo participan los alumnos inscritos en el curso actual, sino que además están 

incluidos alumnos de años anteriores, consiguiendo así que una comunidad de 

hablantes de español se integren y se unan a la hora de compartir información de 

manera no evaluada ni guiada formalmente o explícitamente. Se crea, además, un lazo 

emocional con el español ya que el estudiante forma parte de un grupo, no 

institucionalizado, al que le une el interés por el español.  

Al contrario de otras aplicaciones que imitan la estética y el funcionamiento de esta 

red social como la conocida Edmodo, en la que los alumnos deben crear una cuenta 

especial para esta página, al interactuar con los estudiantes a través de la misma 

cuenta que ellos utilizan como cuenta personal, la frontera entre aprendizaje formal e 

informal se disipa, creando la ilusión de intercambio de información, sin tener en 

cuenta la lengua en la que el texto está escrito. Este es el camino hacia la verdadera 

autonomía en el aprendizaje.  
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En la misma línea de la adaptación, debemos adaptar nuestro curso a la materia que 

estamos impartiendo. Esto cobra especial relevancia en el mundo de las lenguas 

extranjeras. Las redes sociales pueden cumplir una función extraordinaria ya que 

podemos practicar nuestra habilidades en lengua extranjera, pues son un ejemplo 

excelente de lengua viva, lengua coloquial, formal y de funcionalidades de la lengua. 

Este espacio en la red se adecua a la perfección a las recomendaciones del MCER en el 

que se adopta el método comunicativo como modelo para conseguir una adquisición 

real y duradera. 

 

4. Estilos de aprendizaje 
Como decíamos anteriormente, la adaptación debe llegar de la universidad a través de 

la adecuación de los programas y de la metodología de la clase, sea esta online, 

presencial o apoyada en internet.  

En lo que se refiere a la focalización de los alumnos, debemos tener 

fundamentalmente en cuenta los estilos de aprendizaje. Estos hacen referencia a cómo 

los alumnos reciben y organizan la información. Parece evidente que no todos los 

alumnos desarrollan las misma capacidades de adquisición de contenidos. Por 

ejemplo, hay alumnos que se sienten más cómodos cuando la información está muy 

bien ordenada y detallada, por el contrario existen otros alumnos  que siendo igual de 

válidos en el proceso de aprendizaje adquieren mejor los contenidos de manera menos 

organizada. En este último caso, los procesos cognitivos que se activan son más 

caóticos en apariencia pero se activan conexiones neuronales que intentan relacionar 

los contenidos anteriores con los contenidos recibidos en ese momento, creando lazos 

más fuertes entre ellas, i.e., aprendizaje significativo (Ausbel, 1963). El primer caso, es 

un estilo de aprendizaje que funciona muy bien en ámbitos más puramente 

memorísticos como es el caso de historia o matemáticas (sin menospreciar la carga de 

comprensión de contenido), mientras que el segundo estilo funciona mejor en 

disciplinas que requieren una memoria automática como en el caso de las lenguas 

extranjeras. 

En un contexto de aprendizaje online tenemos la posibilidad de adaptarnos 

especialmente a los estilos de aprendizaje del alumnos proponiendo varias tipologías 
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de ejercicios o tareas que se adapten a cada tipo de estilo (chenoll, 2009). 

A grandes rasgos, un estilo de aprendizaje es la manera o el estilo que tiene cada uno 

de nosotros para aprender. Estos estilos, a su vez, están formados por un conjunto de 

estrategias que son utilizadas para procesar la información que se nos presenta. En 

otras palabras, para saber cuál es el estilo de aprendizaje de cada alumno lo que 

debemos preguntarnos es qué hace el alumno y cómo lo hace a la hora de asimilar y 

producir esa información. La selecciona, la absorbe sin distinción, la ordena, etc. 

Existen actualmente muchos modelos de clasificación de los estilos, todos ellos válidos 

en un o en otro sentido . Independientemente de la clasificación de los estilos de 

aprendizaje que escojamos, tenemos que tener presente que nuestros alumnos 

reaccionan a los contenidos de maneras diferentes. Esto nos obliga a escoger el tipo de 

presentación de contenidos de una manera o de otra así como intentar diversificar los 

formatos y objetivos de las tareas finales que les propongamos, creando varios tipos 

de ejercicios, ofreciendo varios formatos de textos, focalización del contenido para un 

mismo contenido, etc. 

 
5. APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 
Todos somos conscientes que el mercado laboral ha experimentado grandes cambios a 

los largo de los últimos 50 años, pero ¿lo ha hecho la universidad? ¿Han cambiado su 

contenidos? ¿Han hecho algún tipo de aproximación a las características actuales del 

mercado de trabajo?  

Sabemos que una de las grandes característica del mercado de trabajo actual es la 

necesidad de aprender y adaptarse a cambios tecnológicos y estructurales. En 

principio, es la universidad quien nos debe guiar en este sentido ya que es nuestro 

último paso hacia el mundo laboral. Salvo excepciones, las universidades actuales no 

ofrecen esa posibilidad. El desarrollo de capacidades de adaptación, de aprendizaje 

constante, de buscar nuevas salidas a antiguos problemas, el trabajo en equipo, el 

aprendizaje colectivo, etc. no están entre las principales ofertas del ámbito 

universitario de una manera real. 

Consideramos que las universidades actuales deberían invertir muchos de sus 

esfuerzos en desarrollar las capacidades de aprendizaje a los largo de la vida. Esta 
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capacidades se ven, en mucho, aumentadas gracias a la capacidad de trabajar en 

equipo, mediante foros o wikis en un ambiente online. Si aprendemos a utilizar las 

diversas redes sociales que nos ayudan a conectarnos y a aprender unos de otros, así 

como despertar en nosotros la eterna necesidad de seguir aprendiendo con el fin de 

mejorar nuestra producción personal y laboral, tendremos muchas menos 

posibilidades de fracasar en el mercado de trabajo. Obviamente, el aprendizaje online 

no es la panacea, no obstante ofrece una ayuda incalculable desde el punto de vista no 

solo del aprendizaje  constante en el sentido más didáctico del término, como también 

nos ofrece la posibilidad de estudiar desde cualquier punto del mundo en la 

universidad que elijamos sin tener que desplazarnos hasta allí.  

Desde le punto de vista de la vida académica, como ya nos hemos referido 

anteriormente, el aprendizaje a lo largo de la vida debe ser el mayor de los objetivos a 

alcanzar en el aprendizaje. En este objetivo, la enseñanza online juega un papel 

fundamental, no solo desde el punto de vista del aprendizaje informal, sino también 

desde el punto de vista del aprendizaje formal, ya que a lo largo de los años nos vamos 

a encontrar con desafíos académicos que podremos suplir con un curos online. 

Obviamente, el objetivo fundamental es el aprendizaje a lo largo de la vida desde un 

punto de vista informal ya que este será el mayor de los beneficios. Aprender por 

internet, a través de foros, wikis o redes sociales de difusión de contenidos, será 

siempre nuestra mayor baza a la hora de aprender de una manera constante. Un 

ejemplo de este futuro son los llamado MOOC (Massive online open course) COMA en 

su versión española. Cursos gratuitos y de libre acceso, que nos ofrecen la posibilidad 

de seguir tanto aprendiendo como enseñando desde diferentes perspectivas de 

metodología de trabajo. Quitando las posibles críticas que se le puedan hacer como la 

masificación del aprendizaje, ya que consideramos que debemos diferenciar entre la 

masificación de la enseñanza y la masificación del aprendizaje, son una alternativa que 

mezcla el aprendizaje formal con el aprendizaje informal cuyo objetivo es el del 

aprendizaje a lo largo de la vida. 
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6. CONCLUSIÓN 
En términos científicos, y a espera de más datos que completen de manera seria y 

constructiva con la realidad docente y discente esta investigación, podemos decir que 

los alumnos que fueron regulados en esta visión del aprendizaje multifocal y 

multilineal, continúan en su mayoría en contacto de manera activa con el mundo del 

español.  

Al contrario, los alumnos que no tuvieron esta tipo de visión holística del aprendizaje, 

asumen un porcentaje menor de contacto con el español en comparación al que 

mantenían antes de empezar las clases.  Por ello, podemos decir si riesgo a 

equivocarnos de manera notoria, que este es un buen camino a seguir y que puede 

llegar a tener muy buenos resultados en el aprendizaje en términos generales y 

particularmente en lo que se refiere al aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Con esta visión del aprendizaje como un fenómeno interfocal basado en la no 

interrupción, en la adaptación multifacética y en el concepto del aprendizaje como un 

continuuun en el espacio y en el tiempo, al igual que dos espirales invertidas, 

pretendemos demostrar que el aprendizaje no es una clase, sea esta online o 

presencial, sino más bien algo que llevará siempre el alumno consigo y mediante el 

cual podremos realmente decir que estamos adquiriendo contenidos, no ahora, sino 

durante toda su vida. 
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Resumo  

 
A inclusão das novas de tecnologias de informação e comunicação em Educação a Distância 
(EaD) tem permitido a introdução de formas diversificadas de interação, assim como a 
possibilidade do registo e eventual classificação dessas interações, influenciando o processo 
ensino - aprendizagem e consequentemente a avaliação. 
Sendo a avaliação um processo contínuo e de natureza muito diversificada, que deve ser 
ajustada à sua finalidade, dada a multiplicidade de competências e aprendizagens a 
desenvolver, e dado as caraterísticas que definem os ambientes virtuais de aprendizagem e 
que os distinguem dos presenciais, estamos perante um desafio para a construção de 
propostas pedagógicas e de instrumentos e estratégias de avaliação adequados a este novo 
contexto.  
O estudo que serviu de base a este artigo foi guiado pela questão de investigação: Que 
estratégias de avaliação serão mais adequadas em contexto digital? 
Para dar resposta a esta questão utilizou-se  uma metodologia de estudo de caso,  recorreu-se 
a uma unidade curricular (UC) do Curso de Profissionalização em Serviço para professores do 
Ensino Básico e Secundário, da Universidade Aberta, que se desenvolveu num contexto 100% 
online e na qual foram utilizadas 3 estratégias de avaliação digital diferenciadas.  
Pela análise dos resultados, regista-se que a definição de uma estratégia de avaliação 
adequada deve ter em conta não só os aspetos quantitativos, mas também os qualitativos, 
permitir desenvolver o sentido crítico do aluno e dar-lhe a oportunidade de construir o seu 
próprio conhecimento. 
Os participantes enfatizaram não só a importância da diversificação dos instrumentos de 
avaliação como também a relevância do feedback, considerado como um procedimento de 
avaliação valioso de apoio à aprendizagem. 
O e-fólio, um dos instrumentos de avaliação utilizados na UC, foi particularmente considerado 
como um facilitador da aprendizagem na medida em que auxilia a componente formativa da 
avaliação. 
 
Palavras-chave: avaliação digital, estratégias de avaliação, e-fólio 
 

Abstract  
 

The inclusion of new information and communication technologies in distance education has 
allowed the introduction of diversified forms of interaction, as well as the possibility of 
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registration and classification of these possible interactions, influencing the teaching - learning 
process and consequently the evaluation. 
As assessment is an ongoing process and very diverse in nature, which must be adjusted to its 
purpose, given the multiplicity of skills and learning to develop, and given the characteristics 
that define the virtual learning environments that differ from face-to-face ones, we face a 
challenge for the construction of pedagogical and assessment strategies and instruments 
appropriate to this new context. 
The study that formed the basis of this article was guided by the research question: What 
assessment strategies will be most appropriate in a digital context? 
To address this issue we used a case study methodology, in a course unit (CU) of the  
Professional Development Program  for in-service teachers of Elementary and Secondary 
Education, at Universidade Aberta, developed in a 100 % online context, and in which we used 
three different digital assessment strategies. 
Based on these results, it is noted that the definition of an adequate assessment strategy must 
take into account not only the quantitative aspects, but also the qualitative ones, help to 
develop the student’s critical sense and give them the opportunity to build their own 
knowledge. 
The participants emphasized not only the importance of diversification of assessment tools as 
well as the relevance of feedback, regarded as a valuable procedure for assessing learning 
support. 
The e-folio, one of the assessment instruments used in the CU, is particularly seen as a learning 
facilitator which helps the formative component assessment. 
 
Keywords: digital assessment, assessment strategies, e-folio 

1. INTRODUÇÃO 

A inclusão das novas de tecnologias de informação e comunicação em Educação a 

Distância (EaD) tem permitido a introdução de formas diversificadas de interação, 

entre os alunos, com o professor e com o próprio conteúdo, assim como a 

possibilidade do registo e eventual classificação dessas interações, influenciando o 

processo ensino - aprendizagem e consequentemente o processo avaliativo. 

Sendo os ambientes online de aprendizagem espaços totalmente diferentes dos 

presenciais, e ao mesmo tempo diferentes do modelo clássico de educação a distância, 

onde aprender era uma tarefa praticamente solitária, é imperativo a construção de 

novos conceitos e práticas pedagógicas que respondam às necessidades de alunos e 

professores nomeadamente no que diz respeito à avaliação das aprendizagens em 

contexto online.  

O estudo, integrado na dissertação “Avaliação Digital da Aprendizagem: estudo de 

caso no contexto da unidade curricular Seminário de Práticas em Ciências Físico-



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1549 

Químicas”, que serviu de base a esta comunicação, foi guiado pela questão de 

investigação: Que estratégias de avaliação serão mais adequadas em contexto digital? 

Utilizou-se  uma metodologia de estudo de caso, que se baseou numa unidade 

curricular (UC), num contexto 100% online, do Curso de Profissionalização em Serviço 

para professores do Ensino Básico e Secundário, da Universidade Aberta, na qual 

foram utilizadas 3 estratégias de avaliação digital diferenciadas. Foram recolhidos 

dados de diferentes fontes e instrumentos (questionários, entrevistas e fóruns de 

interação online). 

Tendo como objetivo contribuir para a definição de estratégias de avaliação digital 

num contexto de aprendizagem online, pretendeu-se enquadrar teoricamente o termo 

“avaliação digital”; desenvolver e implementar diferentes estratégias de avaliação 

digital; analisar a perceção dos estudantes face às diferentes estratégias de avaliação 

digital implementadas; identificar, das estratégias de avaliação digital utilizadas, as que 

melhor promovem a aprendizagem. 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O indiscutível avanço das tecnologias digitais tem proporcionado consideráveis 

transformações nos sistemas de informação e comunicação. O computador conectado 

à Internet provoca um novo dimensionamento no modelo comunicacional de emissão 

- receção, tornando a comunicação mais interativa e, consequentemente, dialógica. 

Neste contexto, surge necessariamente uma nova abordagem da avaliação, que deve ir 

além da mensuração do conhecimento, em que os testes tradicionais não são 

adequados às formas de aprendizagem que envolvem a construção de significado pelo 

aluno e o desenvolvimento de estratégias para abordar problemas novos e tarefas de 

aprendizagem (Dierick e Dochy, 2001). 

Para avaliar a aprendizagem, de forma eficiente sem repetir os equívocos já 

conhecidos na avaliação educacional presencial e valorizando a interação dos alunos, é 

necessário ter em conta que o contexto redefinirá a forma como a avaliação da 

aprendizagem deve ser realizada nos ambientes digitais de aprendizagem, não 

esquecendo as caraterísticas que envolvem a avaliação da aprendizagem, seja 
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presencial ou online: credibilidade; validade; objetividade e  autenticidade (Castillo, 

2006). 

 

2.1 Avaliação digital 

A introdução de formas diversificadas de interação, a possibilidade do registo e 

eventual classificação dessas interações, as formas de intervenção do professor e dos 

pares são algumas das caraterísticas que configuram os ambientes online de 

aprendizagem como espaços totalmente diferenciados dos presenciais, e ao mesmo 

tempo diferenciados do modelo clássico de educação a distância, onde aprender era 

uma tarefa praticamente solitária.  

Segundo o glossário “e-Assessment Glossary” do Joint Information Systems Committee 

[JISC] (2006),  

“e-assessment is defined as the end-to-end electronic assessment processes 

where ICT is used for the presentation of assessment activity and the recording 

of responses. This includes the end-to-end assessment process from the 

perspective of learners, tutors, learning establishments, awarding bodies and 

regulators, and the general public.” (p.4) 

Anderson (2001) considera que numa abordagem de avaliação online, a avaliação é 

integrada com a experiência de aprendizagem, não separada dela. Os alunos são 

avaliados dentro de um contexto relevante, em que são convidados a colaborar para 

produzir um produto que demonstra o conhecimento, compreensão e competências 

do que aprenderam. 

 

2.2 Estratégias, métodos e instrumentos 

Sendo a avaliação um processo contínuo e de natureza muito diversificada, dada a 

multiplicidade de competências e aprendizagens a desenvolver a par de uma oferta de 

situações de aprendizagem, a recolha da informação também deve decorrer da 

utilização de métodos e instrumentos diversificados adequados à natureza das 

aprendizagens e às diferentes atividades realizadas. Consequentemente, devem ser 

utilizados diferentes métodos nessa recolha.  
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Como refere Sanavria (2008), deve haver cuidado ao definir-se técnicas e instrumentos 

de avaliação. Sendo que "os instrumentos avaliativos utilizados nesta modalidade 

possuem uma variedade condizente com as especificidades da modalidade, aliados aos 

benefícios práticos dos ambientes virtuais de aprendizagem" (p. 82). Dorrego (2006) 

sugere diversidade na seleção dos métodos de avaliação, de forma a abranger 

diferentes capacidades, vocações e estilos de aprendizagem.  

Pereira, Oliveira e Tinoca (2010) propõem quatro dimensões a ter em conta na 

definição de estratégias de avaliação: autenticidade, consistência, transparência e 

praticabilidade, em que se deve aferir o grau de semelhança entre as competências 

definidas num programa de avaliação de competências (PAC) e as requeridas nos 

contextos da vida real/profissional;  utilizar diferentes contextos, formas de avaliar e 

avaliadores; dar a conhecer os critérios e o PAC, que devem percetíveis pelos alunos, 

de modo a que percebam a justeza da sua avaliação; e, finalmente, mas não menos 

importante, uma gestão eficiente de três aspetos: tempo, custos e eficiência. 

Num contexo de aprendizagem colaborativa é necessário o recurso a instrumentos de 

avaliação que permitam maior liberdade de expressão do conhecimento. 

 

2.2.1. Auto-avaliação e avaliação entre pares 

A auto-avaliação refere-se ao envolvimento dos alunos em fazer julgamentos sobre a 

sua própria aprendizagem, particularmente sobre as suas realizações e os resultados 

da sua aprendizagem (Sluijsmans, Dochy & Moerkerke, 1998). É um procedimento que 

leva o aluno a pensar sobre a sua maneira de aprender, pensar ou resolver uma dada 

situação, solicitando que descreva, de modo natural e espontâneo, que estratégias 

utilizou. Pode ocorrer a qualquer momento do processo, sendo que, ao “promover a 

aprendizagem de competências e habilidades, leva a uma maior reflexão sobre o 

próprio trabalho, maior qualidade dos produtos, a responsabilidade pela sua 

aprendizagem e aumento da própria compreensão da resolução de problemas.” 

(Sluijsmans, Dochy & Moerkerke, 1998, p. 13, tradução nossa). 
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Falchikov (1995), referido por Sluijsmans, Dochy & Moerkerke (1998), descreve a 

avaliação entre pares como um processo pelo qual grupos de indivíduos classificam os 

seus pares. Estes autores revelam que  

“Experiences from peer assessment revealed that peer assessment as a 

formative assessment method and as part of the learning process can be seen 

as a valuable instrument, since students are more involved both in learning and 

in the assessment process and do find it a fair and accurate form of 

assessment.” (Sluijsmans, Dochy & Moerkerke, 1998, p. 16) 

Referindo-se às auto e hetero avaliação, Segers, Dochy e Cascallar (2003) consideram 

que “Both can offer valuable triangulation in the assessment process and both can 

have measurable formative effects on learning, given good quality implementation”. 

 

2.2.2. Feedback 

Segundo Brown (2005, p.84), o feedback é a principal área de influência das práticas 

avaliativas, ao querermos que sejam de desenvolvimento ao invés de julgamento, pois 

se a avaliação é parte integrante da aprendizagem, o feedback deverá ser o “coração” 

do processo. 

Num contexto de uma aprendizagem centrada no aluno, em que o professor deixa de 

ser transmissor do conhecimento e mediador entre os conteúdos e o aluno, para se 

tornar num avaliador permanente das aprendizagens dos seus alunos, é necessário 

que forneça um feedback breve, positivo e construtivo, desafiando o aluno a refletir 

sobre a sua resposta/atividade, e se necessário sugerir outras soluções ou métodos 

que o auxiliem a contornar as dificuldades encontradas (Castillo, 2006). 

De facto, a comunicação dos resultados na avaliação online integra e completa o 

processo de aprendizagem. O feedback virtual tem um carácter psicopedagógico na 

avaliação das aprendizagens, sendo tanto um dever do professor, como um direito do 

aluno (Barberà, 2006), funciona como um fator motivador da aprendizagem, uma vez 

que proporciona ao aluno uma indicação do seu progresso e permite uma orientação 

eficaz do seu percurso evolutivo (Beltrán et al., 2006). 
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2.2.3. E-fólio 

“o e-fólio é um pequeno documento digital, elaborado pelo estudante, colocado online 

de modo a ser visualizado pelo professor e constitui uma amostra esclarecedora de 

que o estudante desenvolveu (ou adquiriu) uma dada competência” (Pereira et al, 

2010, p.18). 

Gonçalves, Salvador e Caetano (2008) descrevem que um e-fólio “é elaborado em um 

ambiente virtual, permitindo a montagem de um tipo de pasta eletrônica das 

atividades, tarefas e dos diversos trabalhos do estudante e do professor orientador 

num tópico, numa determinada disciplina, atividade curricular complementar ou 

curso.” (p. 3), considerando que “é um instrumento útil do ambiente eletrônico para a 

aprendizagem e avaliação do estudante.” (p. 7). 

Em paralelo com os e-fólios, os alunos devem “elaborar ao longo do percurso reflexões 

críticas sobre as suas aprendizagens, desenvolvendo desta forma capacidades 

metacognitivas” (Pereira et al, 2006, p. 9) 

O conceito de e-fólio está assim grandemente aliado a uma avaliação formativa e à 

utilização do fórum como espaço de partilha, de trocas de impressão e de discussão. 

3. METODOLOGIA ADOTADA  

Segundo Fernandes (1991), o foco da investigação qualitativa é a compreensão mais 

profunda dos problemas, é investigar o que está por trás de certos comportamentos, 

atitudes e convições, em que o investigador é o instrumento de recolha de dados por 

excelência e utilizam-se técnicas tais como entrevistas detalhadas e profundas com os 

sujeitos sob investigação, observações minuciosas e prolongadas das suas atividades 

e/ou comportamentos e análise de produto escritos. 

Um estudo de caso é uma investigação de natureza empírica. Baseia-se fortemente no 

trabalho de campo. Estuda uma dada entidade no seu contexto real, tirando todo o 

partido possível de fontes múltiplas de evidência como entrevistas, observações, 

documentos e artefactos (Yin, 1984). 

Assim, adotou-se o método indutivo, em que a teoria surge à posteriori dos fatos, com 

abordagem qualitativa, caracterizando-se como um estudo exploratório, do tipo 
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estudo de caso. Analisaram-se os dados através do cruzamento de informação 

proveniente de diferentes fontes e diferentes instrumentos (questionários, entrevistas 

e participação dos alunos nos debates). 

Os alunos inscritos na UC seminário de práticas de Ciências Físico Químicas, incluída 

num curso de pós-graduação da Universidade Aberta, num contexto 100% online, 

constituiram a amostra. 

Dos 24 alunos inscritos na UC “seminário de práticas de Ciências Físico Químicas”, 

responderam ao questionário 19 alunos, sendo que nenhum se encontra na faixa 

etária de menos de 30 anos e 5% mais de 51 anos. A faixa etária mais representada foi 

a dos 41-50 anos (63%), seguindo-se a faixa entre os 31 e 40 anos (32%).  

Observou-se que 84% pertencia ao sexo feminino, enquanto 16% eram do sexo 

masculino. Relativamente à formação académica, a maior parte dos alunos tem uma 

licenciatura (84%), sendo que 11% tem doutoramento e 5% mestrado.Cerca de 63% 

dos alunos do seminário são docentes do ensino básico / secundário, 21% são 

docentes do ensino superior e os restantes têm outra profissão. 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Avaliação digital 

O JISC (2010), define avaliação digital como “e-Assessment is sometimes used to refer 

solely to on-screen assessment but, in its broadest sense, can refer to all technology-

enabled assessment activities.” 

Segundo os nossos entrevistados, é um processo de avaliação que se realiza num 

contexto digital e que permite aferir a evolução de um processo formativo, em que é 

importante a explicitação, estruturação e identificação das estratégias, métodos e 

instrumentos. 

Assim, a avaliação num ambiente virtual de aprendizagem deverá ser um processo 

dinâmico, onde se privilegie a cooperação, a interatividade e a flexibilidade. A 

avaliação online também deverá ser um processo transparente, justo, credível e 

autêntico, que proporcione não só a construção do conhecimento, como, a 

transferência das aprendizagens para o contexto real. 
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Neste sentido, as perceções dos participantes vão de encontro com os quatro 

princípios fundamentais, nos quais, segundo Castillo (2006), se deve basear a avaliação 

da aprendizagem: credibilidade (os instrumentos de avaliação utilizados devem refletir 

fielmente os resultados do aluno), validade (os instrumentos de avaliação utilizados 

devem medir o que realmente se pretende), objetividade (a avaliação deve ser 

imparcial e devem ser tomadas medidas para diminuir a possibilidade de elaboração 

de juízos subjetivos) e autenticidade (a avaliação da aprendizagem deve corresponder 

a situações com o que aluno terá com que se deparar na realidade ao aplicar os 

conhecimentos apreendidos). 

 

4.2 Estratégias de avaliação digital enquanto promotoras da aprendizagem 

Como refere Immig (2002), “a avaliação deve ser planejada em função dos objetivos é 

importante que (...) as atividades desenvolvidas atendam aquilo que esteja sendo 

proposto a ser avaliado.”, em que se organizem e estruturem as atividades de forma 

que exista uma relação entre essas atividades e “o instrumento ou parte dele de modo 

que avaliação reflita especificamente o que foi avaliado.”(p. 96) 

Neste sentido é importante definirem-se estratégias, instrumentos e métodos de 

avaliação adequados aos objetivos do curso. Da análise das perceções dos alunos face 

às estratégias de avaliação adotadas, regista-se que a totalidade dos que responderam 

ao questionário, concordam com a necessidade de se adotar uma estratégia de 

avaliação adequada ao contexto do curso, sendo que esta definição pode influenciar o 

processo de aprendizagem do aluno, deve desenvolver o sentido crítico do aluno e 

dar-lhe a oportunidade de construir o seu próprio conhecimento. Os procedimentos de 

avaliação adotados devem estimular o desenvolvimento de uma aprendizagem mais 

consistente. 

Pela análise das respostas dos entrevistados verifica-se que é consensual que as 

estratégias de avaliação implementadas influenciam o processo de aprendizagem, na 

medida em que permitem uma “aprendizagem gradual” (E3), a “consolidação da 

aprendizagem” (E2) e “realmente aferir da qualidade de evolução das aprendizagens” 

(E1).  
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Como refere E3, “se as estratégias de avaliação forem objetivas, regulares e com 

retorno contribuem para a minha construção do conhecimento”, em que “quanto 

maior for a envolvência do formando nessa estratégia e quanto mais o levar a 

pesquisar e construir essa aprendizagem, mais o influenciará e mais frutífera será” 

(E2). 

95% dos alunos concorda completamente com a diversificação dos instrumentos de 

avaliação, sendo que 5% concorda completamente que esta diversificação apenas 

serve para dar mais trabalho aos alunos e 84% discorda completamente.  

Dorrego (2006) justifica a diversidade na seleção dos métodos de avaliação, com a 

necessidade de se abranger diferentes capacidades, vocações e estilos de 

aprendizagem. 

Assim, é fundamental uma avaliação contínua e abrangente, devendo ser formativa e 

colaborativa, em que todos os “sujeitos envolvidos participam e existe a preocupação 

com o acompanhamento e a orientação do aprendiz exigindo do professor flexibilidade 

e disponibilidade para a mudança, tendo portanto duas funções; uma informativa e 

outra reguladora.” (Versuti, 2004, sem página). 

 

4.2.1. Perceção dos estudantes face às diferentes estratégias de avaliação digital 

implementadas na UC 

Relativamente à perceção dos participantes face às diferentes estratégias de avaliação 

digital implementadas na UC seminário práticas em ciências físico-químicas, registou-

se que a metodologia de avaliação adotada adequa-se aos objetivos da UC, sendo que 

63% concorda completamente que os critérios de avaliação adotados foram 

adequados, tendo em conta as competências que cada um necessita na sua prática 

profissional. 

Para cerca de 94% dos alunos, os instrumentos de avaliação da aprendizagem 

utilizados, nesta disciplina, avaliam o conhecimento, de cada um, sobre os conteúdos e 

as atividades de avaliação foram, segundo 95% dos alunos, adequadas às 

competências da UC. A quase totalidade dos alunos (94%) concorda ou concorda 
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completamente que as estratégias de avaliação definidas foram adequadas aos 

objetivos definidos para a UC e que contribuíram para a aprendizagem (68%). 

Para a totalidade dos participantes o trabalho desenvolvido nesta UC preparou os 

alunos para as atividades de avaliação.  

 

4.2.2. Estratégias de avaliação que melhor promovem a aprendizagem 

Solicitou-se aos participantes que comentassem a adequação das estratégias definidas 

para esta UC (participação em fóruns, efólios, auto e heteroavaliação). Assim, é 

interessante verificar que os resultados mais expressivos dizem respeito à realização 

do 1º e-fólio individual com 10 questões e à heteroavaliação, em que a totalidade dos 

participantes concorda ou concorda completamente que estas são estratégias 

adequadas. 

Relativamente à participação em fóruns, os outros 2 efólios e a auto avaliação também 

se registaram resultados expressivos (cerca de 90%) quanto à adequação destas 

estratégias ao processo de avaliação da UC. 

 

4.2.3. Auto avaliação e avaliação entre pares 

Segundo Sluijsmans et al. (1998) é importante encorajar os alunos a avaliar o seu 

trabalho e o dos outros. McConnell (2006) insiste particularmente na relevância destes 

tipos de avaliação em contextos de aprendizagem digitais. 

Relativamente aos nossos participantes, quando questionados sobre quem devem ser 

os responsáveis pela avaliação, verifica-se que 84% discorda que a avaliação deva ser 

apenas realizada pelo professor. Em relação à co-responsabilidade do aluno na sua 

avaliação, 22% concorda ou concorda completamente que os alunos não devem ser 

co-responsáveis pela avaliação, enquanto que os restantes discordam. 

No que diz respeito à avaliação entre pares, verifica-se que, para 79% dos alunos, a 

avaliação entre pares permite aumentar a interação entre o professor e o aluno e para 

84% dos participantes as atividades de avaliação entre pares motivam o aluno a 

desenvolver um trabalho melhor, pois sabe que será criticado pelos seus pares. 

Regista-se, contudo, que 17% não concorda com esta afirmação. 
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Nas entrevistas registou-se que os entrevistados têm dificuldade em conceber que a 

avaliação seja feita por outro que não o professor, justificando que são estes que 

acompanham o processo e que os alunos não possuem isenção suficiente para 

realizarem uma avaliação correta e justa. 

Assim, por um lado, reconhecem que avaliação entre pares permite aumentar a 

interação entre o professor e o aluno e que motivam o aluno a desenvolver um 

trabalho melhor, mas por outro duvidam desta avaliação, justificando que são os 

professores que acompanham o processo e que os alunos não possuem isenção 

suficiente para avaliarem de uma forma correta e justa. 

 

4.2.4. Feedback 

Cerca de 89% dos alunos concorda completamente com a importância de, no processo 

de avaliação, se reconhecer o erro como oportunidade de aprendizagem, em que o 

feedback, segundo 95% dos alunos, constitui um procedimento de avaliação valioso de 

apoio à aprendizagem. 

Também nas entrevistas foi possível verificar a importância deste aspeto no processo 

de avaliação, devendo ser um feedback significativo e orientador das aprendizagens do 

aluno. 

Estas perceções estão em consonância com Castillo (2006) quando refere que o 

feedback deve ser breve, positivo e construtivo, desafiar o aluno a refletir sobre o seu 

trabalho, e se e necessário sugerir outras soluções ou métodos que o auxiliem a 

contornar as dificuldades encontradas. 

O feedback funciona como um fator motivador da aprendizagem, uma vez que 

proporciona ao aluno uma indicação do seu progresso e permite uma orientação eficaz 

do seu percurso evolutivo (Beltrán et al., 2006), podendo a avaliação ser encarada 

como uma atividade de aprendizagem ao permitir que o aluno que se responsabilize 

pelo seu processo de avaliação.  
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4.2.5. E-fólios  

Os alunos identificam o e-fólio como um instrumento de avaliação facilitador da 

avaliação formativa e da aprendizagem do aluno, em que 53% concorda 

completamente com a utilização do e-fólio como facilitador da avaliação formativa e 

68% concorda completamente com a utilização do e-fólio como facilitador da 

aprendizagem do aluno. 

Relativamente à utilização do e-fólio como uma das estratégias de avaliação adotada 

na UC, os entrevistados identificaram vantagens e desvantagens. Relativamente às 

vantagens mencionaram: necessidade de pesquisar e esclarecer dúvidas; contribui 

para aprendizagem; permite programar e organizar o trabalho; aproveitamento do 

tempo disponível; comparável às fichas presenciais. Quanto às desvantagens: 

necessidade de comprovar autenticidade; necessidade de feedback para realmente 

contribuir para a aprendizagem; dificuldade em coordenar com os colegas (E-fólio em 

grupo). 

No que diz respeito à identificação do e-fólio que mais contribuiu para a aprendizagem 

e justificação dessa escolha, registaram-se respostas diversas nas entrevistas. Assim, 

para E1, referindo-se ao 1º efólio (10 questões),  “Foi aquele em que tive de responder 

a algumas questões”, não justificando a escolha. E2 referindo-se ao efólio em grupo, 

justifica que é “(...) Por ser a forma mais abrangente e assertiva de promover 

materiais” e E3 refere que o que “mais gostei de realizar foi o último e se não fosse o 

excesso de trabalho resultante do final de ano letivo ainda teria feito melhor, pois foi 

um desafio fazer de raiz uma planificação (com tudo a que tem direito) e tentar ver 

todas as partes envolvidas: o prof, o aluno, as estratégias de ensino-aprendizagem, a 

avaliação, etc.”. 

Nos questionários, conforme gráfico 1, registou-se que o e-fólio A (ou e-fólio1 – tarefa 

fechada com 10 questões), embora tenha sido considerado importante foi o menos 

identificado, de entre os três e-fólios, como tendo contribuído para a aprendizagem, 

sendo o e-fólio C (ou e-fólio 3) o mais escolhido pelos participantes. 
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Gráfico 8 – E-fólio que mais contribuiu para a aprendizagem 
 

 

 

As justificações apresentadas pelos participantes para a escolha do e-fólio B (trabalho 

em grupo) foram: realizado em equipa; partilha e trocas de ideias e opiniões; 

possibilidade de tirar dúvidas com os colegas; sugestões dos colegas permitem 

melhorar o trabalho. Para a o e-fólio C (tarefa individual aberta): resulta do trabalho 

realizado anteriormente, tendo por base o feedback recebido; permite refletir sobre o 

trabalho realizado ao longo do curso; permite reflexão sobre prática pedagógica; 

permite consolidação de competências. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estamos atualmente perante uma mudança de paradigma na avaliação da 

aprendizagem, em que mais do que certificar é necessário promover a aprendizagem, 

em que se pretende avaliar competências através de uma variedade de estratégias, 

deixando a avaliação de ser uma tarefa exclusiva do professor, passando o aluno a 

avaliar-se e a avaliar os seus pares.  

Conscientes desta mudança, em que a avaliação assume um caráter contínuo, 

abandonando-se o papel de certificação final, sentimo-nos impelidos a levantar 

questões sobre a forma como se avalia, se a avaliação é adequada às finalidades atuais 

da aprendizagem, se as estratégias de avaliação utilizadas são as mais adequadas ao 

contexto digital, pretendendo-se sempre assegurar a qualidade e a credibilidade da 

avaliação das aprendizagens online. 
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Foi possível inferir a perceção dos participantes relativamente à avaliação digital, 

definida como um processo de avaliação que se realiza num contexto digital e que 

permite aferir a evolução de um processo formativo, em que é importante a 

explicitação, estruturação e identificação das estratégias, métodos e instrumentos, 

devendo ser transparente, justo, credível e autêntico, que proporcione não só a 

construção do conhecimento, como, a transferência das aprendizagens para o 

contexto real. 

A definição de uma estratégia de avaliação pode influenciar o processo de 

aprendizagem do aluno, sendo que deve permitir desenvolver o sentido crítico do 

aluno, dar a oportunidade de o aluno construir o seu próprio conhecimento, em que se 

deve apostar numa diversificação dos instrumentos de avaliação e num feedback 

constante e efetivo. 

Em relação à avaliação pelos alunos surgiu alguma oposição, não só por considerarem 

que só o professor está apto a realizar essa avaliação como por receio de não haver 

isenção dos alunos ao realizarem a avaliação do trabalho dos colegas. Faz então 

sentido investigar se esta perceção dos alunos poderá estar relacionada com o fato de 

se continuar a ver a avaliação como uma ferramenta para obter um resultado final, em 

vez de como uma ajuda para a aprendizagem. 

O e-fólio, um dos instrumentos utilizados na UC, foi particularmente considerado como 

facilitador da aprendizagem na medida em que pode promover a componente 

formativa da avaliação, sendo que se levantaram algumas questões quanto à 

necessidade de comprovar a autenticidade.  

Ainda em relação à utilização do e-fólio, enquanto estratégia formativa, deparámo-nos 

com um campo reduzido de pesquisas e estudos, pelo que propomos um estudo sobre 

a perceção de estudantes de cursos online, face à utilização da ferramenta e-fólio, 

como instrumento de aprendizagem e avaliação. 
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Resumo 

 
Como jovens professores compartilham seus saberes e práticas referentes às TIC é a pesquisa 
associada a esse estudo. Busco descrever não apenas a forma de apropriação pedagógica, mas 
compreender os efeitos dessa transposição para os currículos e para as salas de aula. Nesse 
trabalho, orientada pelos subsídios teórico-metodológicos do Ciclo Contínuo de Produção de 
Políticas (Ball, 2009), busco superar uma perspectiva de centralidade do estado e defendo as 
micropolíticas produzidas nas escolas no estabelecimento de Políticas Curriculares. Articulo, 
em pesquisa qualitativa, o estudo de um documentário, entrevistas e a análise de documentos 
para discutir a ressignificação de Políticas, que jovens professores constituem no cotidiano de 
uma escola de ensino fundamental. Eles hibridizam conhecimentos disciplinares, pedagógicos, 
curriculares com a sua própria visão educacional, e com as suas práticas cotidianas de 
utilização das TIC. Em nosso caso, o uso das TIC, articulado com as concepções de 
contextualização, cotidiano e formação para cidadania, possibilitou que professores pudessem 
defender a melhoria do processo ensino-aprendizagem, não no sentido de sua eficiência, mas 
de desenvolvimento crítico, dando voz ao aluno sujeito de produção de conhecimento. Os 
coletivos de professores e alunos no contexto da prática (re)escrevem as políticas nos 
cotidianos das escolas concretas. Como no campo da Arte, a utilização das TIC demanda o 
desvio da tecnologia do projeto original – isto é recusar o já esboçado para endossar objetivos 
de produtividade – para se converter nas plataformas de agenciamento de mudanças culturais. 
 
Palavras-chave: tecnologias de informação e comunicação, políticas curriculares, jovens 
professores. 

 
Abstract 

 
How young teachers share their knowledge and practices concerning ICT is the research 
associated with this paper. I seek to describe not only the pedagogical appropriation, but to 
understand the effects of this implementation in curricula and classrooms. In this paper, 
guided by theoretical and methodological subsidies’ Policy Production Continuous Cycle (Ball, 
2009), I seek to overcome a perspective of centrality of the state and defend the micro politics 
produced at schools in the establishment of Curricular Policies. I articulate in qualitative 
research, the study of a documentary, interviews and the analysis of documents to discuss the 
redefinition of policies that teachers constitute in their school’s daily life at an elementary 
public school. They hybridize disciplinary, pedagogical and curricular knowledge with their own 
educational vision, and with their everyday practice of using ICT. In our case, the use of ICT, in 
conjunction with the concepts of contextualization, everyday life and formation of citizenship 
has enabled teachers, to be able to improve the teaching-learning process. Not in the sense of 
efficacy, but critical development, giving voice to the student, the subject of knowledge 
production. The collective of teachers and students in the context of practice (re) write policies 
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in the everyday life of schools. As in the field of art, the use of ICT demands deviation from the 
original designed technology - that is, to refuse to endorse the already outlined productivity 
goals - to become a platform that is capable of triggering cultural changes. 
 
Keywords: information and communication technologies, curriculum policies, young teachers. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Como jovens professores compartilham seus saberes e práticas referentes às 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) é a pesquisa associada a esse artigo. 

Busco descrever não apenas a forma de apropriação pedagógica, mas compreender os 

efeitos dessa transposição para os currículos e a para as salas de aula. Nesse estudo, 

orientada pelos aportes teórico-metodológicos do Ciclo Contínuo de Produção de 

Políticas (Ball, 2009, 1992), busco superar uma perspectiva de centralidade do estado, 

e defendo a micropolítica escolar no estabelecimento de Políticas Curriculares. 

Os professores no cotidiano de uma escola pública, de ensino fundamental, hibridizam 

conhecimentos disciplinares, pedagógicos e curriculares com a sua própria visão 

educacional, e com o uso que fazem das TIC. Ainda que tais práticas não estejam 

descoladas de outros discursos que circulam no contexto escolar e nos Programas de 

Formação de Professores, especialmente os produzidos pelas Políticas referentes à 

incorporação das TIC, podem influenciar sentidos e definir estratégias que 

recontextualizam propostas oficiais, referentes à produção audiovisual integrada a 

redes de mobilidade e às TIC, marcadas por omissões e reconfigurações. 

Entendo, com ajuda de Laclau (2011), que as Políticas Curriculares são tentativas de 

fixação provisórias e contingentes e, até mesmo, as ausências são resultado de 

processos articulatórios que implicam conflitos constituídos por interesses defendidos 

por grupos sociais diversos. A micropolítica escolar é também lugar de disputas em 

torno de objetivos educacionais e institucionais diversos; e resultado de trajetórias 

individuais de membros da comunidade escolar, imersos em uma instituição, e da 

própria história da instituição, em tempo e lugar determinado. 

 

2. APRESENTANDO O TEMA: JOVENS E TIC EM CENA 

O uso das TIC e especialmente a convergência entre mídias e dispositivos como 

celulares, internet, vídeos têm constituído mudanças significativas na vida diária, no 
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compartilhamento e na democratização de acesso à informação. O que não significa 

que não se constituam arenas de muitos antagonismos e lutas. Santaella (2011) 

ressalta que as tecnologias digitais e as móveis foram criadas e incrementadas para 

fins militares, mas “parece ter se convertido em regra que as aplicações apresentem 

drásticos desvios do uso originalmente esperado”. São de fato “os usuários que criam 

novos domínios de aplicação e funcionalidades”, e a ainda pequena história da 

revolução digital traz muitos exemplos de linhas de fuga, como as cooperativas dos 

sistemas abertos. No entanto, a iniciativa local, a singularidade, a autenticidade não 

estão isentas, ou melhor, são valorizadas e, se possível, cooptadas para benefício 

econômico de outrem (Harvey, 2005). Como ilustra Beiguelman (2011) “as ideias de 

nomadismo e mobilidade, ainda que centrais no campo da contracultura e das 

micropolíticas assumem preponderância nas estratégias de marketing e vendas”. 

A condição juvenil tem especificidades próprias do momento histórico em que se 

constitui. Novaes (2006) afirma que a juventude vive uma experiência geracional 

inédita e é o segmento mais vulnerável frente às mudanças sociais que acontecem no 

mundo de hoje, especialmente às relacionadas à inserção profissional e à violência. Por 

outro lado, enfatiza a predominância da linguagem audiovisual e o interesse pela 

tecnologia como algumas de suas marcas geracionais, o que tem permitido a 

aproximação de jovens de mundos distintos, além de ampliar possibilidades de 

comunicação, de criação e de escolhas.  

As TIC estão cada vez mais acessíveis aos jovens e têm sido inclusive, objeto de 

medidas políticas que procuram tornar acessível um saber que se considera necessário 

para a participação cidadã e para a educação, já que os equipamentos e os saberes 

sobre as novas tecnologias estão desigualmente distribuídos, ou seja, não só o acesso, 

mas a própria qualidade de utilização varia em função da região e do grupo social a 

que se pertence.  

De forma geral, as Políticas relacionadas à introdução das TIC apresentam em sua 

justificativa o déficit escolar existente, tanto em quantidade, quanto em qualidade; a 

crise com que a Educação tem se defrontado nas últimas décadas e a necessária 

mudança de enfoque para solução dos problemas. Ressalta-se, em seguida, o uso das 
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TIC como instrumento à disposição de professores e alunos, que se utilizadas de 

maneira adequada poderão se constituir em valioso agente de mudanças para a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem.  

Constituída tão significativa finalidade, a introdução das TIC em sala de aula, todavia, é 

tratada de forma bastante simples: uma inovação educacional dependente por um 

lado, de fatores estruturais decorrentes de políticas que incentivem uma 

reorganização da infraestrutura escolar, com a disponibilização de equipamentos, sua 

necessária manutenção e a qualificação de pessoal habilitado para sua operação; e por 

outro lado, dependente de fatores relacionados aos professores, decorrentes de seu 

conhecimento profissional, seus valores e crenças. No entanto, uma incorporação de 

infraestrutura sem as mudanças de tempos e espaços, sem alterar a finalidade com 

que se realizam as atividades, pressupõe novos enfoques do processo ensino-

aprendizagem? Rosa (2011), relatando uma experiência de utilização de TIC em uma 

escola de ensino médio, aponta as dificuldades de professores e alunos ao lidar com 

uma situação nova e desafiadora, mesmo para aqueles que têm interesse, dispõem de 

tecnologia e de conhecimento. Um dos professores destaca que o problema é “saber 

usar com um fim pedagógico”, ou “fugir da tradição da aula”.  

A formulação de um projeto educativo hoje é afetada pelas novas concepções de 

ciência, verdade, sujeito e pelas novas tecnologias (Moreira, 2005). Quando chegam a 

seu campo de atuação profissional, em função de suas experiências com os novos 

meios, os jovens professores instituem novas formas de produzir conhecimento? Ou 

estariam em condições de construir essa transposição para a sala de aula com mais 

facilidade? Parto do princípio que os jovens e as suas práticas e produções são 

interdependentes, refletem uma visão de mundo, atravessada por dupla influência: do 

seu tempo e de sua história. Nessa perspectiva este trabalho buscou conhecer não 

apenas a forma de apropriação pedagógica da produção audiovisual integrada a redes 

de mobilidade e às TIC que dois jovens professores constituíram no contexto da prática 

de ensino de Ciências, mas compreender os efeitos dessa transposição para a 

ressignificação de Políticas Curriculares específicas. 
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3. METODOLOGIA 

Para chegar ao objetivo traçado, iniciei com um mapeamento de referências e 

conjuguei como objetivos específicos: descrever o processo de produção e uso do 

documentário; identificar Políticas educacionais relacionadas à introdução da 

produção audiovisual; identificar as relações entre Programas de Formação de 

Professores e as práticas instituídas em sala de aula, relacionadas ao uso da produção 

audiovisual.  

Com as contribuições de teóricos que me ajudaram a articular questões relacionadas à 

juventude, TIC, produção audiovisual contemporânea, inseridas nas Políticas 

educacionais e que fundamentaram a análise e interpretação dos dados, busquei 

cotejar elementos presentes nas Políticas com os constantes no contexto da prática. A 

investigação, de natureza qualitativa, apoia-se na análise dos seguintes documentos: 

Parâmetros Curriculares; textos divulgados em Programas de Formação de 

Professores; artigos e eventos divulgados nos principais periódicos nacionais, nos 

últimos cinco anos, referentes ao uso da produção audiovisual em ensino de Ciências; 

dissertação que apresentou como tema a formação de professores em ensino de 

Ciências. Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os professores 

responsáveis pelo projeto da produção audiovisual e foi realizada análise fílmica 

(Vanoye & Goliot-Lété, 2006) do documentário resultante do projeto. 

Em trabalho anterior (Couto, 2011), ponto de partida para a análise fílmica, com base 

nas teses do paradigma emergente propostas por Santos (2001) e nas especificidades 

da produção audiovisual documentária contemporânea, discutidas por Lipovetsky & 

Serroy (2009), identificamos no Documentário – Um olhar sobre Vila Velha algumas 

características que vêm sendo utilizadas nos vídeos contemporâneos para divulgação 

científica, tais como: considerar o próprio processo de filmagem como produtor de 

conhecimento, valorizando o acaso e o improviso; incluir a elaboração de auto-

representações dos próprios sujeitos que participaram da experiência; evidenciar a 

construção da filmagem (demonstrando que o filme cria o seu próprio tipo de 

verdade); problematizar as condições do ambiente retratado; não usar as falas do 

entrevistado como ilustração de um argumento, elaborado antes da entrevista. 
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4. DOCUMENTÁRIO UM OLHAR SOBRE VILA VELHA  

O vídeo foi produzido por um coletivo de alunos do 9º ano e professores de uma 

escola em Itapissuma, região metropolitana do Recife e postado no YouTube. Gerado a 

partir da câmera de um celular, teve o propósito de construir um argumento 

audiovisual para discutir problemas relacionados à preservação do meio-ambiente e à 

qualidade de vida da comunidade de Vila Velha, primeira feitoria instalada 

oficialmente no Brasil em 1526. A duração é de cerca de dez minutos. Podemos 

descrever, muito sucintamente, sua composição a partir dos seguintes episódios: uma 

longa sequencia, no início, com pessoas caminhando e na ponte, que liga Itapissuma à 

Vila Velha, as imagens dos jovens aparecem refletidas na água; uma entrevista; jovens 

coletando lixo; depoimento de um jovem sobre poluição. 

O vídeo apresenta traços do cinema documentário que se atém a determinadas 

convenções para imprimir uma ideia de veracidade: planos-sequência; imagens 

tremidas captadas pela câmera flagrando o acontecimento; som direto (ambiente); 

ausência de narração over. O próprio conteúdo do diálogo estabelecido entre a 

moradora-entrevistada e os alunos-entrevistadores sobre a pesca predatória reforçou 

essa impressão. Não são utilizados sujeitos, figurinos, cenários que se enquadrem em 

tipificações. A narrativa é simples, mas clara, e as questões significativas fixadas por 

meio de textos. 

Paralela à produção do vídeo foi realizada uma pesquisa que teve por objetivo 

investigar o olhar dos moradores sobre os aspectos ambientais e sociais da localidade. 

Conhecer as formas de preservação empregadas pelos moradores; analisar suas 

opiniões sobre educação ambiental; compreender o processo de desenvolvimento 

sustentável; foram alguns dos objetivos a serem atingidos com a realização de 

entrevistas com os moradores. A produção audiovisual serviu como instrumento de 

pesquisa e documentação sobre o meio ambiente do entorno da escola, por isso a 

escolha do gênero cinematográfico e a tentativa de realização de uma produção 

documentária. O documentário (que não contém todo material gravado), vinculado 

com palestra complementar, foi apresentado e debatido com os alunos do EJA 

(educação de jovens e adultos). Nas mesmas condições também foi apresentado e 

discutido em outra escola da região, de ensino médio. Foi postado no YouTube, 
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Facebook, Orkut. Segundo os professores (Silva & Vieira, 2010) o vídeo transformou-se 

em recurso de estudo nas escolas do município. O documentário foi selecionado para 

Mostra de vídeos brasileiros da TV Cultura. 

Os professores, tendo como referência o vídeo e a pesquisa, produziram trabalhos 

teóricos, que passaram a apresentar e debater em eventos científicos, sobre a 

importância do celular como ferramenta tecnológica e educacional, na realização de 

produção audiovisual e em sua utilização no ensino a distância; e do gênero 

cinematográfico documentário como instrumento de pesquisa e ensino. A 

problemática que os professores pretenderam examinar mais detidamente foi como o 

celular pode ajudar pedagogicamente na criação de recursos audiovisuais. Tal 

consideração, segundo eles, foi evocada dada a facilidade de manuseio, a convergência 

de mídias permitida pelo equipamento e sua utilização pela maioria dos jovens. 

Ainda que muito resumidamente, busquei evidenciar a partir da análise dos dados das 

entrevistas e das narrativas dos professores, que não se tratava de ensinar a usar um 

dispositivo técnico, ou a linguagem cinematográfica; nem apenas de construir um 

registro documental de um sítio histórico e ecológico; mas todos esses momentos e 

práticas foram oportunidades de discutir com integrantes de uma comunidade como 

se apropriar de seu cotidiano. Alunos realizadores, aprendizes e coautores da 

elaboração do vídeo, participando de debates junto à comunidade escolar e assim, se 

afirmando enquanto sujeitos da experiência, visto que eles próprios, moradores da 

região, podem de fato ajudar a preservar aquele ambiente, vão convertendo em 

sabedoria popular, senso comum (Santos, 2001) daquela comunidade, o que 

aprenderam na escola. 

 

5. POLÍTICAS CURRICULARES 

Em consonância com significativas mudanças político-econômicas o cenário 

educacional brasileiro consolidou nos últimos vinte anos várias propostas curriculares, 

em todos os níveis de ensino. Lopes (2004) destaca que as mudanças nas políticas 

curriculares têm assumido centralidade nas políticas educacionais, quase se tornando 

o correlato da reforma educacional. É através da educação, e especificamente da 

organização curricular, que se busca formar jovens com competências próprias aos 
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novos modos de produção vigentes e de maneira articulada às mudanças técnico-

econômicas e culturais do mundo global. Por essa condição, as políticas curriculares 

são interpretadas, muitas vezes, como mera decorrência de um discurso homogêneo 

de agências multilaterais e por prerrogativas político-econômicas. Lopes defende que 

isso não explicaria os variados discursos produzidos nas atuais propostas de currículo 

nacional.  

Ball (2001) questionou a colonização das políticas educacionais pelos imperativos das 

políticas econômicas e com o objetivo de elucidar novas conexões, entre a prática das 

escolas e o macro contexto político-econômico, em parceria com Bowe (1992), 

elaborou o Ciclo Contínuo de Produção de Políticas. Ball (2009) ressalta que as políticas 

são instáveis, não são claras e geralmente são contraditórias. São constituídas em 

campos de lutas, conflitos entre valores, interesses e significados. Estão sempre em 

movimento e uma das formas em que se movem é dentro do Ciclo. Esse modelo 

heurístico é composto primariamente pelo contexto de influência, o contexto de 

produção de textos e o contexto da prática, que são articulados, não estão fechados 

em si mesmos, e nem têm sentidos fixos. A transferência de sentidos de um contexto a 

outro sofre deslizamentos interpretativos. O contexto de influência é onde 

normalmente a produção dos dispositivos legais é iniciada e onde atuam as redes 

referentes às esferas de governo, às agências multilaterais, aos partidos políticos, aos 

governos de outros países e comunidades epistêmicas. No contexto de produção do 

texto político ocorre a produção dos documentos curriculares e ele envolve as redes 

do poder central, responsáveis pelas regulamentações, em estreita relação com às do 

contexto anterior. Há aqui uma significativa produção de textos didáticos (livros, sites, 

revistas), com diferentes finalidades, além da proposição de atividades de formação 

continuada (palestras, vídeos, programas de TV) que oferecem a interpretação dos 

textos curriculares, para os professores, estudantes e profissionais da área de 

educação, e até mesmo para os pais e a sociedade em geral. O contexto da prática, 

onde as definições curriculares são recriadas e reinterpretadas, envolve o trabalho dos 

professores. As propostas fomentadas nas escolas também são produtoras de sentidos 

para as políticas curriculares. No entanto, se o contexto da prática não reproduz os 
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dispositivos governamentais, mas sentidos novos, ele também não imprime sentidos 

independentes das disposições geradas. As omissões e contradições dos textos 

possibilitam a produção das políticas de uso, ou as propostas vivenciadas nas escolas.  

Para Ball (2001, 2009) as políticas são compreendidas como produções híbridas de 

textos e discursos continuamente ressignificados em múltiplos contextos – nacionais, 

internacionais e locais – que se inter-relacionam.  

 

6. POLÍTICAS CURRICULARES E ENSINO DE CIÊNCIAS  

Desde o início, a produção audiovisual não apenas contribuiu com a divulgação de 

conhecimentos, mas se tornou relevante para as pesquisas científicas já que se 

constituiu como uma nova ferramenta de investigação, ao permitir a observação de 

fenômenos imperceptíveis ao olho humano.  

Recursos audiovisuais sempre foram muito utilizados como recursos auxiliares e 

instrucionais para a divulgação científica e para pesquisas realizadas no campo de 

ensino das Ciências, por permitirem a idealização e a reprodução de realidades 

abstratas, microscópicas, imaginadas, virtuais. Nos Estados Unidos, desde a chegada 

do cinematógrafo, foram experimentadas possibilidades de aplicá-lo ao ensino. 

Thomas Edison produziu vários filmes sobre conhecimentos elementares de Física, 

Química e História Natural (Leite, 2005). Os vídeos costumam fazer parte da sala de 

aula de ensino de Ciências, mesmo se não utilizados, pois por iniciativa do professor, 

ou dos alunos, são comentados os programas de TV e filmes que fazem algum tipo de 

divulgação científica.  

Contraditoriamente aos esforços, nas últimas décadas, para a incorporação das TIC nas 

escolas, encontramos nos principais periódicos e eventos realizados pela área de 

ensino de Ciências, nos últimos cinco anos, poucas pesquisas voltadas para utilização 

de produções audiovisuais, em espaços formais de ensino de Ciências, especialmente 

no que se refere ao ensino fundamental. Ainda que em quantidade pouco significativa, 

as pesquisas (Arroio & Santos, 2007, 2008; Rezende & Vidal, 2009) geralmente 

apresentam uma posição favorável à inclusão de produções audiovisuais, não apenas 

como ferramenta para apoiar o processo ensino-aprendizagem, oportunizando 

motivação; reflexão; e a visualização de fenômenos científicos; mas também como 
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tecnologias de relevância para a educação, porque são significativas para os alunos, 

fazem parte de sua vida, e sua incorporação à cultura escolar poderia melhorar a 

relação entre os principais agentes da ação educacional e propiciar um maior 

engajamento e contribuição dos alunos no fazer educativo. A possibilidade de 

relacionar o saber científico e o saber popular também estaria imersa nessa 

apreciação. A maioria dos estudos foi dirigida ao curso de Formação de Professores e 

sugerem a inclusão de formação audiovisual, em vários formatos e propósitos 

diferenciados.  Há comentários favoráveis, mas não foram encontradas informações, 

ou investigações, sobre implicações no processo ensino-aprendizagem decorrentes do 

uso de produções audiovisuais. Os vídeos educativos e científicos usados em aula, no 

entanto, não costumam incorporar inovações, e acabam por reproduzir modelos 

pedagógicos tradicionais, sem explorar as possibilidades estéticas e narrativas próprias 

de sua especificidade (Rezende & Struchiner, 2009). Nenhuma pesquisa ou estudo 

divulgado ofereceu espaço para a produção de vídeos, edição de materiais 

instrucionais, ou para um planejamento conjunto com os alunos de seleção de 

recursos audiovisuais, utilização de sites próprios para a exibição de vídeos. 

Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares (PCN) também não oferecem muita 

colaboração. Não há, na seção geral, ou na específica da disciplina de Biologia, dos PCN 

(Brasil, 1997) do ensino fundamental recomendações próprias para a produção de 

conhecimentos com e a partir de recursos audiovisuais. Espera-se que os alunos sejam 

capazes de “saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimento”. A única recomendação específica sobre utilização 

de recursos audiovisuais na sala de aula de Ciências é introduzida quando se ressalta o 

uso das observações como facilitadoras do processo ensino-aprendizagem. Comenta-

se que estas podem ser feitas de forma direta, ou indireta, através de microscópio, 

telescópio, fotos, filmes ou gravuras. Recomenda-se que os filmes sejam gravados em 

vídeo e sejam usados no momento apropriado; que os professores devem assisti-lo 

previamente para avisar aos alunos quais aspectos deverão considerar com atenção.  

A introdução de Explorando as Ciências, um documento integrante de uma coleção de 

livros didáticos, bastante divulgada nos cursos de formação de professores, no Rio de 
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janeiro, nas décadas de sessenta e setenta, conclama os professores ao ensino de 

Ciências para fazer frente aos problemas do mundo moderno. Nas recomendações 

específicas sobre processos e técnicas, Bethlem (1970) sugere além da própria 

experimentação, das visitas e dos museus, a utilização do cinema, já que se constitui 

no recurso audiovisual que mais se aproxima da observação direta. Destaca o papel do 

filme como recurso que pode informar sobre o que está distante do cotidiano; fixar 

aprendizagem; esclarecer conceitos; formar atitudes e hábitos; trazer novas ideias; e 

promover a ação coletiva de troca de opiniões e de emoções. Entre as sugestões que 

assinala sobre como usar o filme estão: todo professor deve ver o filme antes de 

projetá-lo; deve ser usado no momento apropriado e relacionado com o assunto 

estudado, com comentários do professor feitos antes e depois da exibição; o filme não 

substitui o professor e o filme deve ser complementado por debates, pesquisas, 

relatórios, excursões. A autora enfatiza que o cidadão precisa dos conhecimentos 

científicos para poder participar da vida do seu país, para escolher seus governantes, já 

que os problemas básicos do país e do mundo têm raízes na Ciência. 

A concepção de Ciências presente nos documentos curriculares atuais é diferente, mas 

a utilização das tecnologias para o enfrentamento de um acelerado processo de 

mudanças em um mundo marcado pelo desenvolvimento científico é um discurso 

técnico recontextualizado.  Por outro lado, a comparação dos documentos torna 

evidente a descontinuidade na aplicação de recursos audiovisuais dentro do domínio 

formal de educação; e a omissão de referências para a produção de conhecimento 

com e a partir da produção audiovisual.  Isso é especialmente relevante em tempos 

que a produção audiovisual constitui-se uma atitude-cinema (Lipovtsky & Serroy, 2009) 

e todos podem ser atores e realizadores. Julgo que isso aconteceu por variados 

motivos, tais como a descontinuidade de programas governamentais; o despreparo e 

as condições de trabalho dos profissionais que trabalham nas escolas; a infraestrutura 

das escolas; a desconsideração das especificidades dos recursos audiovisuais; o não 

reconhecimento do letramento audiovisual dos alunos. 

Na dissertação de Vidal (2010) sobre a utilização de recursos audiovisuais na prática 

docente dos professores de Ciências recém-formados pela Universidade Federal do Rio 
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de Janeiro, todos os professores declararam conhecer os documentos curriculares 

referentes às Ciências Biológicas, mas não recordavam de qualquer instrução referente 

ao uso de recursos audiovisuais. Também afirmaram não ter recebido incentivo, ou 

orientações referentes ao tema, nas escolas onde foram trabalhar. Os professores 

entrevistados negaram a abordagem de temática audiovisual na graduação, mesmo 

nas disciplinas curriculares da educação. A utilização de recursos é uma escolha 

pessoal e as razões citadas para fazê-lo são idênticas às relatadas nas pesquisas 

anteriores. Além de ser uma forma de se aproximar dos alunos. A autora comenta que 

os professores usam os vídeos, mas não são preparados para exercer o papel de 

orientador no processo de leitura de materiais audiovisuais.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendo o vídeo e as práticas que analisamos como tentativas de representação das 

políticas curriculares locais, que contribuem, com base em Ball (2009), para a produção 

de sentidos no processo contínuo de produção de políticas. As significações não são 

produto de um único contexto. Vejamos por exemplo, no caso de concepções de 

contextualização, cotidiano e formação para cidadania que estavam presentes. Tais 

discursos não são novos no campo da educação e são defendidos pelos documentos 

curriculares, ainda que possam apresentar sentidos diferentes. No contexto da prática 

dessa escola entendemos a contextualização vinculada à ideia de tirar o aluno da 

condição de passividade e se referia às implicações econômicas, políticas e culturais 

que afetam a vida daquela comunidade investigada, da qual também fazem parte. A 

concepção de cotidiano foi tratada relacionando, por exemplo, os conceitos científicos 

subjacentes a desenvolvimento sustentável com situações concretas vividas pela 

comunidade. Aproximar-se do cotidiano dos moradores, considerar suas lutas, motiva 

e valoriza os saberes e experiências dos alunos. Na edição foram valorizados os 

conhecimentos populares da comunidade e o diálogo entre os diferentes saberes. Para 

o exercício de cidadania foram consideradas as relações entre ciência e tecnologia, a 

tomada de decisões, e a ação política, ilustrada no caso da pesca predatória. Foram 

tratados problemas próximos da vida dos alunos. A utilização das TIC, especialmente 

no caso de recursos audiovisuais, articulada com esses princípios e sentidos, 
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possibilitou que os professores pudessem defender a incorporação do uso das 

tecnologias em oposição a um ensino tradicional; e para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, não no sentido de sua eficiência, mas de desenvolvimento 

crítico, leitura crítica do mundo em que vivem e apropriação de cidadania, dando voz 

ao aluno sujeito de produção de conhecimento.  

A maioria das Políticas curriculares são fotografias que desenham as escolas e as 

pessoas que as integram como tipificações hegemônicas de lugares e tempos 

particulares, próprios para a experimentação de acordos contingentes e precários, 

resultantes de muitas disputas, mas passíveis de serem organizados em uma 

totalidade discursiva e de incorporarem múltiplos sentidos. As Políticas definem como 

devemos agir e a que regras devemos obedecer; legitimam valores e crenças de seus 

autores; e causam maior, ou menor, efeito conforme os dispositivos de controle que 

consigam acionar (financiamentos, avaliações, promoções).  A preparação dos 

professores é tomada como um dos obstáculos a uma implementação eficiente das 

propostas.  

Os coletivos de professores e alunos no contexto da prática, no entanto, (re)escrevem 

as políticas nos cotidianos das escolas concretas. Como no campo da Arte, a utilização 

das TIC demanda o desvio da tecnologia do projeto industrial original – isto é, recusar 

o já esboçado para endossar objetivos de produtividade – para se converter nas 

plataformas de ação e agenciamento de mudanças culturais. 
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Resumo 

O presente artigo é uma síntese do projeto com o mesmo nome realizado no âmbito do 
mestrado em Educação, variante de TIC e Educação e tem por principais objetivos analisar o 
potencial pedagógico e inclusivo do Lego Mindstorms com utentes com paralisia cerebral 
ligeira e a interação destes utentes face à utilização de instrumentos robotizados específicos. 
Apesar da robótica educativa mostrar ser um recurso importante em diferentes contextos 
educativos, torna-se pertinente a existência de estudos que analisem o seu potencial 
pedagógico com utentes com patologias específicas, numa tentativa de mostrar alternativas 
pedagógicas e fomentar o debate. 
Foram realizadas cinco sessões com dois utentes externos da Associação Portuguesa de 
Paralisia Cerebral. Ambos manifestam hemiparesia (paralesia ligeira e/ou perda de força 
muscular das duas extremidades de um dos lados do corpo). Apenas um dos utentes registou 
um ligeiro atraso no desenvolvimento cognitivo.  
Dada a natureza qualitativa do estudo procedeu-se à observação participante, gravação 
audiovisual, redação de um diário de bordo, questionários aplicados aos utentes e uma 
entrevista de final aberto à fisioterapeuta dos utentes. 
Os resultados obtidos mostraram que o Lego Mindstorms pode ser utilizado no contexto 
educativo destes utentes e como parte de uma terapia de reabilitação motora, indiciando 
potencial como recurso pedagógico na escola inclusiva. 
 
Palavras-chave: Lego Mindstorms, Paralisia Cerebral, Escola Inclusiva, Desenvolvimento Motor. 

 

Abstract 

This article is a summary of the project with the same name held in the Masters in Education, a 
variant of ICT and Education and is the main objective to analyze the potential and inclusive 
teaching Lego Mindstorms with patients with mild cerebral palsy and the interaction of these 
users face the use of specific tools robot.  
Despite the educational robotics prove to be an important feature in different educational 
contexts, it is pertinent to the existence of studies that examine their pedagogical potential to 
users with specific diseases, an attempt to show alternative educational and stimulating 
debate. 
A total of five sessions with two external users of the Portuguese Association of Cerebral Palsy. 
Both manifest hemiparesis (mild paralysis and / or loss of muscle strength of the two ends of 
one side of the body). Only one of the users, a slight delay in cognitive development.  
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Given the qualitative nature of the study proceeded to the observation, audiovisual recording, 
writing in a logbook, questionnaires to users and an open-ended interviews with 
physiotherapist users.  
The results showed that the Lego Mindstorms may be used in the educational context of users 
and as part of a motor rehabilitation therapy, indicating potential as a teaching resource in 
inclusive schools. 
 
Keywords: Lego Mindstorms, Cerebral Palsy, Inclusive School, Motor Development. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A inovação tecnológica constante, a sua utilização em ambiente educacional e a 

atração natural que os alunos parecem sentir pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) (Pea, Kurland & Hawkins, 1985), tornam pertinente o seu 

reconhecimento e adaptação aos diferentes contextos de sala de aula.  

Cabe à sociedade em geral e aos profissionais educativos em particular, a tarefa de 

procurar mecanismos de intervenção pedagógica adaptados às diferentes 

necessidades educativas para reduzir barreiras e oferecer uma maior equidade de 

oportunidades e vivências. 

Dada a escassez de estudos nesta área (aplicabilidade da robótica educativa com 

utentes com Paralisia Cerebral (PC)), este estudo teve como principais objetivos 

verificar se a utilização do kit educativo do Lego Mindstorm pode propiciar novas 

aprendizagens e potenciar melhorias ao nível da motivação, desempenho, motricidade 

e interação de utentes com PC ligeira. 

 

2. A ESCOLA INCLUSIVA EM PORTUGAL 

O conceito de escola inclusiva começou a tomar forma na década de 60, quando os 

países do Norte da Europa integraram crianças com deficiências sensoriais no ensino 

regular, apoiadas por professores do ensino especial. Posteriormente a medida foi 

adotada por outros países sendo implementada em Portugal no início da década de 70 

(Sanches & Teodoro, 2006). 

Atualmente a Constituição da República Portuguesa defende no artigo 74.º o direito à 

igualdade de oportunidades no ensino, referindo na alínea g do mesmo artigo o acesso 

dos portadores de deficiência ao ensino [regular], e, se necessário, ao ensino especial. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1583 

Assim sendo, e apesar de ainda existirem escolas especiais em Portugal a política 

educativa vigente preza a inclusão de crianças com Necessidades Educativas Especiais 

em turmas do ensino regular através da criação de planos educativos individuais que 

considerem as necessidades e especificidades dos alunos (Sanches & Teodoro, 2006) 

de modo a garantir as condições necessárias ao seu desenvolvimento e 

aproveitamento das suas competências (Lei de Bases do Sistema Educativo, 1986). 

 

3. A PARALISIA CEREBRAL 

A PC é atualmente designada por Encefalopatia Crónica não Progressiva da Infância 

(Júnior, Toffol, Júnior & Fonseca, 2009) dado que não é uma doença, não é progressiva 

e não é contagiosa. Resulta de uma lesão cerebral ou mau desenvolvimento do 

cérebro em uma ou várias regiões do cérebro (Valente, 1983), de carácter não 

progressivo (Diament, 1996, citado por Ferreira, 2007) ocorrida nos primeiros estádios 

do desenvolvimento (Kavamoto [s.d.]), nomeadamente, durante a gravidez, no 

decorrer do parto ou após o parto (APPC [s.d.], Merck [s.d.]), e caracteriza-se por 

provocar alterações na postura e movimento (APPC [s.d.]). 

Estudos neurológicos mostram que as lesões cerebrais causadas durante o período em 

que o sistema nervoso é mais vulnerável além de afetar as disfunções motoras, 

também podem provocar uma grande variedade de funções mentais, percetivas ou 

cognitivas, dependendo da localização, gravidade ou extensão da lesão neurológica 

(Valente, 1983). Pelo que alguns portadores de PC podem possuir uma inteligência 

normal ou superior à média, em oposição a outros que podem evidenciar um atraso 

mental originado pelas lesões ou pelo fraco estímulo/experiência resultante da sua 

condição (APPC [s.d.]). 

 

4. A ROBÓTICA EDUCATIVA 

Considerando as propostas construcionistas de Papert e as exigências e dificuldades 

em despertar o interesse e a atenção dos alunos pelos conteúdos escolares, torna-se 

necessária a criação de um ambiente de aprendizagem que potencialize o talento 
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natural do indivíduo, valorize a aprendizagem adquirida e desafie as habilidades, num 

processo contínuo e progressivo (Labegalini, 2007).  

O uso de ambientes que envolvem robôs, de acordo com o ponto de vista dos 

estudantes, pode ser motivador e a sua utilização pode promover uma excelente 

oportunidade para recolha de dados acerca do modo de pensar dos estudantes (Ricca, 

Lulis & Bade, 2006). 

 

5. OS ROBÔS E A EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Diversos estudos recorreram à robótica como ferramenta de ensino e aprendizagem, 

no entanto esta ferramenta raramente é utilizada na educação especial (Kärnä-Lin et 

al, 2006). 

Plaisant et al (2000) utilizaram blocos LEGO na construção de robôs PETS com o intuito 

de desenvolver metodologias de reabilitação de crianças com necessidades especiais. 

Cook et al (2010a) e Poletz et al (2010), utilizaram o Lego Mindstorms para averiguar 

as capacidades cognitivas de crianças com limitações físicas, cognitivas e 

comunicacionais, mostrando que o recurso a protótipos robotizados pode ser um 

substituto de testes de avaliação padronizados. 

Cook et al (2010b), recorreram a robôs comercializados e de baixo custo (e.g. o Lego 

Mindstorms, o Mini-mover 5 e o iRobot Create) com o intuito de avaliar a relação 

entre preço e potencial educativo, recomendando-os como ferramentas versáteis 

capazes de propiciar oportunidades de reabilitação, aprendizagem e desenvolvimento 

cognitivo e comunicacional em crianças com deficiência. 

Especialistas da Universidade de Hertfordshire no Reino Unido afirmam que a 

utilização de robôs humanoides é uma mais-valia na aprendizagem de crianças autistas 

(Barbosa, 2009).  

 

6. O LEGO MINDSTORMS 

Em 1998, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a Lego apresentaram o 

Robotics Invention System (RIS), um programa de computador que permite que os 
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utilizadores programem e construam os seus próprios robôs, de um modo simples e 

flexível (Ricca, Lulis & Bade, 2006).  

Seguiu-se a primeira versão do Lego Mindstorms NXT (colocada à venda em 2006) e 

em 2009 foi comercializada a atual geração com o nome Lego Mindstorms NXT 2.0 

(Júnior, 2011).   

O nome Mindstorms teve origem no livro Mindstorms: Children, Computers and 

Powerful Ideas [Tempestade Cerebral: Crianças, Computadores e Ideias Poderosas] de 

Seymour Papert, parceiro da Lego na construção dos artefatos robotizados. 

De acordo com o mesmo autor, o NXT, para além de ser o nome dado à linguagem de 

programação, serve também para designar o “cérebro” do robô, um tijolo inteligente 

programável por computador através de blocos de programação e que permite fazer o 

registo de dados e comunicar por bluetooth. O NXT é composto por um 

microprocessador de 32 bits, 256kb de memória, quatro entradas para a ligação até 

quatro sensores em simultâneo e três saídas que permitem ligar aos três servomotores 

incluídos no kit.  

 

7. MATERIAL E MÉTODOS 

A investigação desenvolvida focou-se na aprendizagem baseada em projetos e 

pretendeu estudar as potencialidades e limitações da utilização do Lego Mindstorms, 

como recurso pedagógico e terapêutico, por utentes com Paralisia Cerebral ligeira.  

Optou-se por uma abordagem interpretativa, de tipo qualitativo, que envolveu: a) 

observação participante artificial de cinco sessões de trabalho com os utentes e 

respetiva gravação em vídeo; b) construção do diário de bordo da investigadora; c) três 

questionários aos dois utentes participantes aplicados após uma breve explicação do 

projeto e antes dos utentes montarem o protótipo (primeiro questionário), depois da 

montagem do robô (segundo questionário) e após a programação e interação com o 

protótipo robotizado (terceiro questionário); d) entrevista estandardizada de final 

aberto à fisioterapeuta dos utentes. 

A observação participante teve a duração de 5 sessões repartidas entre a construção 

do protótipo robotizado (3 sessões) e a programação e interação com o Lego 

Mindstorms (2 sessões). 
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Todas as sessões foram documentadas através de um diário de bordo da investigadora 

e de gravação em vídeo.  

Inicialmente pretendeu-se que as sessões tivessem a duração máxima de 60 minutos 

(como recomendado por Bogdan & Biklen, 1994), no entanto a sua duração foi flexível 

de acordo com a resposta e disponibilidade dos utentes. 

Paralelamente solicitou-se aos participantes que respondessem a três questionários, 

aplicados após as três principais etapas do projeto (montagem, programação e 

interação com o protótipo). 

Os participantes construíram, programaram e interagiram com o robô no intuito de 

desenvolver as suas capacidades sociais. 

Os questionários e a observação das sessões permitiram analisar determinados 

comportamentos: 

i) As aprendizagens realizadas no decorrer dos 3 estágios em que os utentes 

concretizaram as tarefas, nomeadamente a montagem, programação e interação com 

o artefato robotizado; 

ii) Eventuais dificuldades encontradas no decorrer dos 3 estágios citados na alínea i; 

iii) O potencial pedagógico do Lego Mindstorms para indivíduos com paralisia cerebral. 

A entrevista estandardizada de final aberto à fisioterapeuta, permitiu aferir a 

potencialidade do Lego Mindstorms como ferramenta capaz de melhorar a 

coordenação motora de utentes com PC ligeira.  

Durante a recolha dos dados a investigadora escreveu algumas notas de campo que 

serviram para complementar os restantes métodos utilizados (Bogdan & Biklen, 1994). 

O processo de recolha de dados foi realizado nas instalações da Associação Portuguesa 

de Paralisia Cerebral (APPC) de Faro, uma vez que os utentes são acompanhados na 

instituição. 

Os utentes foram selecionados através de critérios específicos, nomeadamente:  

i) A integração no ensino regular; 

ii) Ter idades compreendidas entre os 8 e os 18 anos de idade; 

iii) Possuir disponibilidade para o projeto; 

iv) Ser utente externo da instituição. 
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Os participantes, referenciados como utentes A e C, foram selecionados de um 

universo de cinco candidatos que correspondiam aos critérios de seleção.  

Os dois participantes no estudo são do sexo masculino, frequentavam o ensino regular 

a nível do nono (utente A) e do sexto (utente C) ano de escolaridade (ano letivo 

2010/2011) e tinham 16 e 11 anos, respetivamente. 

O utente A apresenta um quadro sequelar de PC infantil, de forma Espástica Unilateral 

(DTA) e manifesta um quadro de hemiparesia esquerda com claudicação na marcha e 

dificuldade moderada na aprendizagem e aplicação do conhecimento que lhe confere 

deficiências motoras e percetivas como definido pela Classificação Internacional da 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

Durante as sessões o utente mostrou-se participante, tímido e inseguro. A sua 

insegurança foi desaparecendo com o decorrer das sessões. 

O utente C tem Paralisia Cerebral na forma de Hemiparesia Direita Espástica, realiza 

atividades da vida diária autonomamente mas apresenta uma marcha assimétrica e 

tendência para flexionar o tronco (membros inferiores com dismetria). Tem dificuldade 

em executar tarefas que exijam rotação e abdução do ombro e do membro superior. 

O utente apresenta diminuição da força muscular e défice de equilíbrio unipodal. 

Devido à sua postura recorre mais ao membro superior esquerdo tendendo a 

esquecer-se de utilizar o membro superior direito. 

 

8. RESULTADOS 

O primeiro questionário foi entregue aos participantes após uma breve apresentação 

em PowerPoint sobre o projeto e foi composto por questões do tipo aberto de modo a 

compreender melhor as perceções, vivências e expectativas dos utentes em relação à 

robótica. 

Verificou-se que os utentes se mostraram entusiasmados com a sua participação no 

projeto e possuíam algumas noções básicas do que é e como funciona um robô apesar 

do utente C (5 anos mais novo que o utente A) ter dado respostas mais abrangentes e 

maduras. 

No segundo questionário, verificou-se que ambos gostaram de montar o protótipo 

robotizado, afirmando que a experiência superou as suas expetativas. 
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Quando inquiridos acerca da programação e interação com o robô, os dois utentes 

afirmaram que recomendariam o Lego Mindstorms a outros portadores de PC ligeira e 

que gostaram muito de programar o robô, apesar de terem sentido alguma 

dificuldade. No entanto, e não obstante as respostas dadas, a investigadora verificou 

que o utente A estava distraído e pouco motivado para a programação, remetendo-se 

para segundo plano ao deixar que o utente C tomasse a iniciativa e desempenhasse 

um papel mais ativo. 

De acordo com a observação participante o utente C programou facilmente o robô 

para dar passos simples em diferentes direções e para seguir um trajeto previamente 

delineado a preto (4.ª sessão). Não obstante, ambos tiveram dificuldade em programar 

o robô para que avançasse até um ponto pré-determinado após ter recuado e rodado 

nos dois sentidos pelo que tiveram de fazer algumas tentativas até atingirem o 

objetivo (5.ª sessão). 

Os resultados recolhidos através da observação das sessões de trabalho e do diário de 

bordo apontaram para a participação ativa dos utentes durante a montagem, 

programação e interação com o protótipo, demonstrando que adquiriram novas 

aprendizagens e que interagiram positivamente entre si e a investigadora. 

Os utentes mostraram-se motivados, sobretudo durante a montagem do protótipo.  

O utente C revelou ser autónomo e confiante em oposição ao utente A que teve de 

receber validação verbal para combater a sua insegurança e precisou de ajuda para se 

concentrar e aplicar a ordem dos números. 

 

Na entrevista verificou-se que a terapeuta percecionou a oportunidade de fazer uma 

abordagem diferenciada com o auxílio do kit educativo e do seu software, tendo 

referido que não só recomendaria o Lego Mindstorms a utentes com PC como também 

que gostaria de o utilizar nas suas sessões para quebrar a rotina, uma vez que o 

recurso ao kit permitiria aos utentes vivenciar uma nova experiência enquanto 

continuavam a trabalhar as suas posturas, a motricidade fina, a cognição, a 

responsabilidade e a interação com outros utentes. 
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Referiu ainda que gostaria de aprofundar melhor o kit educativo mas que, numa 

primeira análise, o considerava um recurso adequado para utentes com PC, dado que 

permitia escolher o número de sessões a dedicar às diferentes etapas (montagem, 

programação e interação) e o grau de dificuldade das mesmas. 

 

9. ANÁLISE/CONCLUSÃO 

Após a análise dos dados pôde-se inferir a fiabilidade do Lego Mindstorms como 

ferramenta de desenvolvimento utilizada por escolas e instituições que apoiam 

indivíduos com PC. 

Verificou-se que graças à sua flexibilidade, que nos permite escolher o projeto 

consoante a necessidade, o Lego Mindstorms pode ser utilizado por utentes com 

limitações motoras e cognitivas específicas, tendo apenas que se tomar as devidas 

precauções quanto ao grau de dificuldade da programação, de modo a captar e 

manter o interesse dos participantes.  

Apesar de algumas peças terem dimensões reduzidas, verificou-se que as suas 

dimensões não constituíram um obstáculo à montagem do robô, apesar do receio de 

partir as peças manifestado pelo utente C. Esse receio foi partilhado pelos alunos e 

formandos da investigadora no ensino regular e foi ultrapassado por todos depois de a 

investigadora lhes garantir a resistência das peças.  

Os participantes (utentes, fisioterapeuta e a própria investigadora no seu diário de 

bordo) expressaram opiniões unânimes e consistentes que indiciam que o Lego 

Mindstorm pode ser utilizado no contexto pedagógico destes utentes. 

Deste modo é possível recomendar a sua adoção por parte de instituições educativas, 

centros de reabilitação ou até pelo seio familiar de utentes com PC ligeira dado que o 

kit pode conduzir a melhorias e ser utilizado como alternativa às terapeutas utilizadas, 

permitindo aos utentes um escape à rotina. 

Relativamente às aprendizagens alcançadas, os utentes demonstraram aprender 

rapidamente os passos necessários para a montagem do protótipo. 

A programação foi um desafio para ambos os utentes, sendo que o utente C se 

mostrou muito empenhado e conseguiu alcançar os resultados esperados, mostrando 

compreender os conceitos inerentes à programação. 
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Apesar das suas dificuldades o utente A também se mostrou capaz de compreender 

alguns dos princípios programáticos, no entanto, a investigadora tem consciência que 

o utente poderia ter obtido um desempenho mais favorável nos primeiros exercícios 

se não tivesse faltado à 4.ª sessão (1.ª sessão dedicada à programação). 

O fato de o utente ter dificuldade em compreender e expressar a ordem dos números 

foi certamente o fator mais decisivo para a sua fraca participação na 5.ª sessão, pelo 

que exercícios mais simples que exigissem menos raciocínio poderiam ter alcançado 

melhores resultados. 

Os utentes interagiram positivamente com o protótipo, a investigadora e entre si. O 

utente A, que inicialmente se mostrou muito tímido e inseguro, tornou-se, 

gradualmente, mais autónomo e comunicativo, aparentando um acréscimo da 

autoestima. 

Podemos então concluir que à semelhança dos resultados obtidos em outros estudos 

(Cook et al, 2010a; Cook et al, 2010b; Poletz et al, 2010) com crianças e jovens adultos 

portadores, ou não, de limitações físicas e cognitivas, o presente projeto obteve 

resultados positivos, sendo que todos apontaram para as vantagens de se recorrer à 

robótica educativa como ferramenta potencializadora de aprendizagens, 

desenvolvimento cognitivo e apoio terapêutico, indiciando que o Lego Mindstorms 

pode ser um recurso viável na escola inclusiva atual, com potencial para unir os alunos 

em torno de um projeto comum. 
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Resumo 

 
Propomos neste trabalho discutir sobre a experiência de formação na graduação em 
pedagogia da UNEB – Universidade do Estado da Bahia, em um campus localizado na cidade de 
Irecê, estado da Bahia, Brasil, tendo em vista a implantação de uma cultura tecnológica neste 
campus universitário, a partir da criação de um sistema de redes de conhecimento. Esta 
formação contou com atividades de produção de vídeos como elementos norteadores da 
percepção do papel das TIC, bem como da possibilidade teórica de abordagem pedagógica. 
Com o desafio de vencer as barreiras tanto de estudantes quanto de professores, este 
processo de formação evidenciou alguns impedimentos ao estabelecimento de uma cultura 
tecnológica, até então não muito referenciados na literatura. O principal impedimento 
percebido nesta pesquisa, foi a própria resistência dos estudantes de sair de um modelo de 
educação bancária, para uma abordagem baseada na investigação e colaboração. Assim, a 
proposta de trabalho teve que criar estratégias de abordagem que envolvessem diversos tipos 
de artefatos tecnológicos que propiciassem a estes educandos, em conjunto com a 
participação de outras redes de socialização do saber, experiências ricas de construção de 
conhecimento. Apoiados com boas estratégias metodológicas e nos resultados apresentados 
pelos próprios estudantes ao fim do curso, acreditamos que este trabalho conseguiu fazer 
germinar a semente da cultura tecnológica frente a este grupo de trabalho.  
 
Palavras Chave: Formação de Educadores, TIC, Redes de Conhecimento.  

 
Abstract 

 
We propose in this paper discuss the training experience in undergraduate teaching of UNEB - 
Universidade do Estado da Bahia, in a campus located in the city of Irecê, state of Bahia, Brazil, 
with a view to implementation of a technological culture in the campus from the creation of a 
system of knowledge networks. This training included activities such as video production 
elements guiding awareness of the role of ICT as well as the theoretical possibility of 
pedagogical approach. With the challenge of overcoming the barriers of both students and 
teachers, this training process revealed some impediments to the establishment of a 
technological culture, hitherto not much reported in the literature. The main obstacle in this 
research perceived, was the very strength of the students out of a banking model of education, 
to an approach based on research and collaboration. Thus, the proposed work had to create 
strategic approach involving various types of technological artifacts that could provide these 
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students, together with the participation of other networks of socialization of knowledge, rich 
experience of building knowledge. Backed with good methodological strategies and results 
presented by the students at the end of the course, we believe that this work was able to 
germinate the seed of a technology culture in the face of this working group. 
 
Keywords: Training of Teachers, ICT, Knowledge Networks 

 

1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento das tecnologias digitais, transformando cenários econômicos, 

sociais, culturais, políticos, científicos e até mesmo afetivos, dentre outros, onde as 

informações estão em constante mutação e circulação acelerada, com uma dinâmica 

jamais vista em toda a História, tem contribuído para instaurar novas formas de 

pensamento, comunicação, expressão, percepção de mundo, estabelecendo novos 

sentidos, principalmente para os mais jovens. Além de inéditas oportunidades e 

possibilidades de ação a cada instante, desafiando assim o repensar sobre o papel da 

escola, como uma tecnologia criada para formação social dos sujeitos, e sobre a função 

da educação, tendo em vista a potencialização de uma formação mais contextualizada 

e demandada aos sujeitos da contemporaneidade, buscando fomentar autonomia, 

interatividade e potencial criativo, características sufocadas em outros tempos. 

Nesse contexto, cujas mudanças foram grandemente potencializadas pelas Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC), interferindo tanto para criação de oportunidades, 

aumento da capacidade e desenvolvimento humano, quanto para nos fazer 

experienciar, de forma inevitável, o desemprego estrutural provocado por um 

desenvolvimento tecnológico que potencializou a substituição da mão de obra humana 

por autômatos, eliminando da sociedade diversos tipos de profissões e frentes de 

trabalho (SCHAFF, 1986), portanto, dificuldades para muitos profissionais. Ao tempo 

que, vemos a emergência, em larga escala, da produção coletiva de conhecimento com 

ampla possibilidade para a sua socialização (LÉVY, 1999) e potenciais mobilizações para 

resoluções de problemas de forma coletiva. 

Contemporaneamente, o conhecimento passou a ter um valor diferenciado em todas 

as esferas sociais, tanto para as organizações, quanto externo a elas, indo além da 

academia, adentrando todos os ciclos sociais. Assim, ele passa a ser o elemento que 

determinará o sucesso de uma pessoa dentro de um grupo social, e o seu uso é 
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demandado para gerar benefícios às organizações e sociedade, sendo, podemos assim 

dizer, o ponto de partida da era de informação. Partindo deste pressuposto, pode-se 

perceber que o grande diferencial da sociedade do conhecimento é a capacidade de 

trabalhar a Informação em todo o seu dinamismo, aprendendo mais rápido e melhor, 

de uma forma continua e, desejadamente, autônoma. Sendo que nesta sociedade, o 

processo de aquisição de conhecimento é o meio mais provável para favorecer o  

desenvolvimento pessoal e social. 

Nessa perspectiva, a escola - como uma instância singular à formação dos agentes 

sociais – tem sido intensamente alertada a oferecer uma presença mais efetiva nos 

processos de transformação que está ocorrendo na sociedade, com vistas a oferecer 

uma educação mais condizente com as atuais manifestações culturais e tecnológicas. 

Para tanto, faz-se necessário ampliar suas ações e formas de potencializar mediações, 

utilizando diversas linguagens, ao tempo em que dinamiza o ensino e passa-se também 

a desenvolver pesquisas, favorecendo um ensino mais informado, com vistas a 

contribuir com maior eficiência e eficácia nas metamorfoses necessárias à educação 

demandada pela contemporaneidade, nesta era do conhecimento, das redes e das 

imagens. 

Por isso, as instituições de educação básica e de nível superior, por sua vez, podem 

perceber o alerta da comunidade sócio-educacional no sentido de promover a 

preparação dos professores e outros profissionais da esfera educativa para o 

adentramento à contemporaneidade, e uma das áreas que é bastante solicitada é a da 

formação referente às TIC. Pois, as mudanças aconteceram alterando e 

disponibilizando diversas tecnologias e linguagens, potencializando mais e melhores 

comunicações, mas, os professores ainda não estão sendo devidamente seduzidos e 

preparados para participar mais ativamente destas transformações, e sendo estes 

atores essenciais no cenário educacional. E, será que são apenas os professores os 

atores/autores fundamentais nestes atos de transformações da cultura tecnológica nas 

instituições educacionais que precisam de adequação? 

Esta questão surgiu em um processo de pesquisa-ação cuja itinerância foi traçada no 

sentido de descobrir como implantar uma cultura tecnológica de exploração, produção 
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e utilização de artefatos das mais diversas TIC, a partir do cotidiano da universidade, 

com vistas a potencializar o desenvolvimento de melhorias para educação 

contemporânea, da localidade de sua atuação, Semi-Árido baiano/Brasil, buscando 

para isto a criação de redes de conhecimento e também o apoio de outras redes, e 

nesta continuidade verificar os limites, possibilidades e potencialidades dessas redes 

de apoio neste processo de transformação cultural. 

Portanto, este artigo tem por objetivo problematizar os processos de integração das 

TIC na cultura educacional de um campus universitário de formação de educadores, 

focando sua discussão, sobretudo, no papel e importância das redes para esta 

metamorfose cultural tecnológica.    

 

2. PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS SOBRE O ENSINO/APRENDIZAGEM 
No atual contexto de velozes mudanças no qual vivemos o processo educacional 

também sofre muitas mudanças e precisa se adequar para atender às necessidades da 

sociedade. O advento das TIC, como um elemento estruturante do processo de 

ensino/aprendizagem, demanda um aprimoramento das estruturas educacionais, 

tanto nos aspectos físicos como humanos. O aspecto físico da mudança está 

relacionado às adequações para a utilização dos recursos tecnológicos, que embora 

tenham um custo para as organizações, são mais facilmente implementáveis do que as 

transformações humanas, que, por exigência, envolvem mudanças comportamentais, 

portanto, notadamente mais complexas.  

Isto porque, interfere em todo corpo educativo, formado por educadores, educandos e 

o coletivo técnico/administrativo que, de certa forma, também interferem, 

diretamente, no processo de ensino/aprendizagem. Exigindo, assim, não só o tão 

alardeado processo de adaptação dos professores à tecnologia, mas também, o 

estabelecimento de novos métodos concernentes ao contexto tecnológico, e com 

estes uma nova postura tanto do educador quanto do educando, sendo que estes 

últimos não mais podem esperar respostas prontas,  estando dispostos a participar 

ativamente de seu processo de formação, com maior autonomia, criatividade e 

autoria, investindo na auto-formação, atitudes estas inovadoras e pouco exploradas 

em outros momentos históricos. 
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Se nos detivermos a analisar a vertente ensino aprendizagem, perceberemos que as 

TIC têm surgido como o elemento potencializador da relação educador-educando. 

Pode-se perceber que as TIC reduziram o tempo e comprimiram o espaço favorecendo 

as relações sociais. A não localidade e a velocidade das transmissões de informação 

trazem uma configuração relativa para o espaço e o tempo, o embricamento dessas 

duas categorias físicas nunca esteve tão em evidência. Assim, a relativização da 

entidade espaço-tempo não faz mais parte dos ensaios mentais, e sim de uma 

realidade palpável e de fácil percepção, que pode ser explorada no processo de 

ensino/aprendizagem. Portanto, as conseqüências da compressão do espaço-tempo 

podem favorecer alterações nas configurações das práticas de ensino, permitindo o 

estabelecimento de estruturas que facilitem cada vez mais a socialização do 

conhecimento(Magalhães,2009). 

Para Pretto (1996), existe um movimento de aproximação entre as diversas indústrias, 

tais como: equipamentos, eletrônica, informática, telefone, cabos, satélites, 

entretenimento e comunicação, que são responsáveis pelo forte desenvolvimento das 

tecnologias. Mas, no contexto educacional, apesar de toda tecnologia já existente e 

disponível, ainda se vive em um momento transitório, da passagem de um modelo 

educacional mais conservador e não acostumado à utilização dos recursos midiáticos 

para a educação do futuro. Evidentemente, todo processo de mudança é lento e 

pressupõe adequações que devem ser realizadas de forma coerente e planejadas. E, o 

processo de implantação de uma cultura tecnológica não deve ser diferente, 

precisando ser estruturado de forma gradativa, buscando não ferir as características 

culturais locais e dentro do poder de ação dos agentes e das redes promotoras deste 

processo transformativo. 

Segundo Abar e Barbosa (2008), a utilização das tecnologias educacionais deve ajudar 

a educação como um meio e um mecanismo que promovam de maneira efetiva a 

aprendizagem dos estudantes. Nos dias atuais, a utilização das TIC, realmente, gera um 

diferencial muito grande para o setor educacional. Contudo, na sociedade do 

conhecimento não basta a tecnologias para o sucesso nos ambientes de aprendizagem 

escolar. Abar adverte: 
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É claro que bons equipamentos e recursos tecnológicos não se constituem por 

si sós, num ambiente de aprendizagem efetivo - cabe a nós criarmos o 

ambiente que faça uso desses recursos com a intenção de favorecer uma 

aprendizagem efetiva - cabe a nós criarmos o ambiente que faça uso desses 

recursos com a intenção de favorecer uma aprendizagem efetiva (ABAR, 2008, 

p. 13). 

 

Assim, para a implementação dos recursos das TIC, precisa-se repensar toda a 

estrutura educacional. Kenski afirma que:  

O ensino mediado pelas tecnologias digitais redimensiona os papeis de todos 

os envolvidos no processo educacional. Novos procedimentos pedagógicos são 

exigidos. Em um mundo que muda rapidamente, professores procuram auxiliar 

seus alunos a analisar situações complexas e inesperadas; a desenvolver a 

criatividade; a utilizar outros tipos de “racionalidade”: a imaginação criadora, a 

sensibilidade tátil, visual e auditiva, entre outras. (2008, p. 93) 

Notadamente, a criatividade e o talento dos docentes na manipulação dos recursos 

tecnológicos determinarão o potencial de uso da tecnologia. Contudo, os resultados se 

consubstanciam a partir do jogo de interações entre educandos/educandos, 

educandos/educadores e este grupo com os outros atores educacionais, além da 

concepção de educação que permeia estas relações. Desta forma, não devemos 

esperar que as mudanças centradas exclusivamente nos aspectos tecnológicos venham 

a ter sucesso, como correr o riscos uma formação social que favorece as soluções 

fáceis e culto à tecnologia.   Para Naisbitt (1999), vivemos em uma Zona 

Tecnologicamente Intoxicada, pois nossa sociedade passa a viver uma relação 

complicada e, freqüentemente, paradoxal entre a tecnologia e nossa busca por 

significado.  

 

3. CENÁRIO DE INTEGRAÇÃO DAS TIC NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
Neste processo, percebemos a complexidade de um processo de formação que se 

pretenda contemporâneo, buscando a criação de redes de conhecimento em busca de 

potencializar a autonomia, autoria e parceria entre discentes, docentes e contextos de 

formação, interno e externo à universidade com vistas a estruturar uma cultura de 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1600 

cooperação e construção coletiva do processo de formação e aquisição de 

conhecimento. 

 E, esta complexidade, se evidencia, para nossa surpresa, justamente pelas dificuldades 

e resistência dos estudantes no sentido de exercitar autonomia e disposição para 

autodidaxia, ou seja, uma postura formativa que contribua no processo de formação 

de forma voluntária e autônoma; apresentando contrariamente a nossas expectativas 

de uma postura formativa dialógica informada, o desejo de informação direta e 

expositiva do professor, demonstrando o desejo da continuidade de uma prática 

educativa denominada por Paulo Freire de Bancária 

Esta postura demonstra ser antidialógica, pois, mesmo que em alguns momentos 

ocorra interferência na exposição, não o fazem de forma implicada, informada, 

demonstrando o envolvimento e investimento de tempo individual no processo de 

formação. Esta "concepção bancária da educação" (FREIRE, 1983, p. 66), que mantém 

a verticalidade e contradição entre educador-educando (cf. idem, p. 67), apresenta o 

educador detentor de conhecimento, aquele que adquire o conhecimento e em frente 

aos educandos narra o resultado de suas aquisições, cabendo a estes educandos 

apenas copiar o que ouviram e armazenar estas informações.  

Nesse caso os educandos não estão mobilizados para conhecer, mas seguindo o hábito 

que tradicionalmente os educou, apenas se propõem a memorizar mecanicamente o 

que buscam a receber pronto, de forma vertical e antidialógica. E, esta perspectiva de 

alguns educandos, ainda contaminados por uma concepção bancária de ensino, 

estimula o risco de  "educar" para a passividade, para a acriticidade, e por isso 

contrario à educação que se pretenda educar para a autonomia, à autoria, à 

criatividade.  

Por entendermos  necessária a parceria com os estudantes, é que esta discussão 

torna-se imprescindível, buscando com isto, trazer a baila uma problematização que 

estruture o jogo das relações humanas que complexificam o processo pedagógico, 

através do embate de estratégias e ações que a partir de uma cultura dialógica possam 

forçar a ruptura com o paradigma educacional ainda vigente, escamoteado pelas 

idéias, muitas vezes errôneas,  normalmente veiculadas na literatura. É comum 
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encontrarmos discursos que afirmam que os mais jovens têm maior facilidade com as 

TIC,  já que a priori estão preparados para trabalhar com estas tecnologias, enquanto, 

muitos professores, ainda se encontram com uma forma de pensar do século XIX, não 

buscando se apropriar dos processos tecnológicos em busca de atender às demandas 

de formação contemporâneas. Como temos abordado neste artigo, isto nem sempre 

reflete a realidade, temos exemplos claros de situações inversas, onde os estudantes 

colocam-se numa postura passiva ao processo educacional, recusando novas 

estratégias que prezem pela colaboração, construção e dialogicidade do processo 

educacional. 

Portanto, precisamos considerar que ter facilidade no uso das TIC não garante a 

disposição para uma educação dialógica, horizontal, colaborativa. No entanto, poucos 

trabalhos discutem sobre esta indisposição de muitos educandos que, ainda acreditam 

que o processo de formação precisa ser ditado pelo professor baseado em respostas 

prontas, rápidas e diretas, considerando que a problematização é uma perda de 

tempo, e o envolvimento dos educandos com vistas a um processo autônomo 

investigativo em busca da aquisição do conhecimento se constitui em estratégias 

educacionais que os professores utilizam como desculpas para ter “menos trabalho” 

com a atividade docente de exposição de conteúdo, que via de regra, nesta idéia de 

educação bancária, seria a obrigação do professor.  

Neste perfil educacional, tais estudantes apresentam assim, uma inflexibilidade quanto 

a alterações de planos devido a falhas no sistema tecnológico, não apresentando 

encaminhamento de soluções, nem mesmo habilidade para negociação, desistindo de 

pronto do processo de investigação, compartilhamento de idéias criativas para mudar 

a situação imprevista e indesejada. Sendo assim, para implantação da cultura 

tecnológica, a parceria educando/educador precisa ser consolidada e considerada a 

possibilidade de sua horizontalidade. E, a sala de aula se constituir em uma rede de 

trocas e apoio a transformação da concepção de educação com vistas a ter as TIC na 

cultura educacional. 

Este processo também visa apoiar professores que pretenda contribuir com esta 

inserção tecnológica na cultura das escolas e ainda não sentem-se totalmente 
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preparados para este fim. O que em uma concepção contemporânea não se constitui 

no maior problema. Pois,  pode ter a parceria dos educandos para este fim, 

considerando que neste momento o professor precisa ser um coordenador no 

processo de ensino/aprendizagem, capaz de mudar rotinas e atitudes mecanicamente 

determinadas por uma educação redutora da capacidade humana. 

Este despreparo dos docentes se materializa, também, muito por conta da concepção 

de educação que os formou. E, o enfrentamento deste problema urge, haja vista que 

esta demanda há tempo se encontra reprimida, sendo a tempo desejada, 

explicitamente solicitada e ainda não consolidada mesmo em espaços de ensino 

superior.  

Assim, percebemos que não só os docentes precisam se preparar para 

contemporaneizar a educação. E, também esta preparação não diz respeito apenas ao 

aspecto técnico de lidar com as TIC. Mas, com vista a horizontalidade na sala de aula, 

em busca de um processo que proporcione ajuda mútua e parceria saudável entre 

educandos e educadores. Pois, não basta saber “usar” tecnologias, faz-se necessário 

ter uma postura tecnológica. A partir disto, a cultura tecnológica gradativamente vai se 

instaurando nas instituições.  

Então, a criação das redes de aprendizagem, necessita de algumas intervenções que 

dizem respeito à parceria dos educandos. Afinal, eles são fundamentais, considerando 

que são eles a ter acesso as mediações. Se o estudante não se abrir ao conhecimento, 

não tem como estabelecer estratégias que possam ter sucesso. Por isto, que 

consideramos que temos que enfrentar esta questão de perto, com vistas à tentativa 

de implantar a cultura tecnológica em nossas universidades. 

 

4. CONTEXTO DE FORMAÇÃO E SUAS REDES 
O relato do trabalho que faremos aqui, mostra como foi a intervenção com uma turma 

de estudantes do curso de Pedagogia, da UNEB, na cidade de Irecê, Bahia, Brasil. Este 

trabalho foi desenvolvido buscando uma parceria entre os participantes para a 

construção coletiva de conhecimento. Para isto, as discussões eram estruturadas de 

modo a serem interativas. Muitas vezes, ancoradas em exposições de audiovisuais. A 

teoria esteve sempre interligada, com vistas a acostumar os estudantes com 
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instrumentos  tecnológicos desde o primeiro encontro, assim, em muitas 

oportunidades câmera de vídeo, máquinas fotográficas, e computadores estiveram 

presentes no processo de formação para o manuseio livre dos participantes. 

Ocorreram encontros presenciais, on-line e off-line, coordenados pela docente da 

disciplina,  para discussões e orientações de atividades. Buscou-se utilizar o suporte do 

Moodle – um ambiente virtual de aprendizagem, para aprofundar as, discussões, troca 

de materiais e outras interações.Além disto, a pedidos dos discentes, foi programado 

um tempo livre no turno da aula com vistas a possibilitar reuniões de equipe para 

estudos, planejamento e organização das atividades propostas.  

O diferencial desse projeto é que teríamos na prática de produção de vídeo um eixo 

que desencadearia cada etapa do processo de ensino/aprendizagem. Tendo também 

no audiovisual a apresentação do conteúdo teórico, considerando que o audiovisual 

pode ser utilizado como uma linguagem que favorece a apresentação do 

conhecimento pelos próprios autores, além de possibilitar, repetição da apresentação, 

refinamento estético na apresentação do conteúdo, dentre outras vantagens, a 

exemplo da flexibilidade de tempo e local para esta exposição. 

Alem disto, foi potencializada a exploração de diversos softwares que contribuem para 

melhoria do processo de formação do educador e prática pedagógica, com vistas a 

utilização das TIC, a exemplo de localização de documentos, imagens, músicas e vídeos 

na Internet, emissão e recepção de e-mail, com suas particularidades, exploração e 

produção através da WEB 2.0, como criação e edição de documentos e apresentações, 

etc. Além de outros softwares que facilitam as atividades acadêmicas, como o Moore - 

mecanismo On-line para elaboração de referencias bibliográficas, o Google Docs para 

criação compartilhada de documentos, dentre outros. 

Em nossas atividades era fundamental a busca do prazer, como elemento motriz do 

processo. Isto foi favorecido pelos atos de criar e descobrir as potencialidades das 

tecnologias que hoje temos disponíveis. Contudo, esta intenção, em alguns encontros 

apresentou alguns  entraves para o desenvolvimento. Pois, alguns estudantes não 

apresentavam paciência ou disposição para buscar interagir com os sites, tendo em 

vistas a descoberta do funcionamento do mesmo, que possibilitaria uma atitude 
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investigativa por parte dos sujeitos. Mas sim, desejavam a informação direta do 

procedimento, querendo evitar a etapa de investigar o objeto de uso. Etapa esta que 

consideramos crucial para o desenvolvimento da cultura tecnológica e do pensar e agir 

tecnologicamente. 

Este processo de formação se desenvolveu através de três etapas: a primeira se 

constituiu na fase de formação para produção de vídeo, que permeara a disciplina TIC, 

do curso de formação de professores citado anteriormente, utilizando como forma de 

apresentação a metodologia de oficinas, perfazendo um total de 60 horas. Coerente 

com a proposta desta formação, utilizamos também a câmera de vídeo como 

instrumento de coleta de dados desta pesquisa-ação. A culminância desse processo de 

formação foi planejada para acontecer em um dos últimos encontros para apresentar 

as produções de vídeo desenvolvidas durante o semestre.  

Para a produção de vídeo eles utilizaram a técnica de Stop Motion, que é a técnica de 

montagem de animação quadro a quadro. Foi criado um personagem denominado 

Super Pet que orienta como construir brinquedos com garrafas pet, enfatizando desta 

forma uma ação cidadã dos estudantes envolvidos no processo. Em um outro vídeo 

produzido, foi usado fantoches que orientavam sobre a função de alguns softwares 

disponibilizados na rede a exemplo do Google Docs para escrita colaborativa, o Moore 

para criação automática de referencias bibliográficas, Nestor que é um software que 

mapeia nossa caminhada na rede e o Cmap Tools que oferece a base para criação de 

mapas conceituais.  Não menos importante também foi a criação de um vídeo 

informativo sobre a  criação de áudio livro de historia infantil e livro brinquedo 

potencializando autorias que podem ser incentivadas desde a infância. 

Na segunda etapa do processo formativo ocorreram as palestras mediadas. Estas 

palestras com pesquisadores renomados no Brasil em suas áreas de atuação, 

ocorreram por vídeo conferência através do uso do Skype. Foram três temáticas 

abordadas nesta etapa do processo, a saber: uma discussão sobre Cibercultura, com a 

Drª Edméa Oliveira; diálogos sobre a concepção de currículo numa ótica hipertextual 

proposicional com o Dr. Arnaud Soares de Lima Junior e uma reflexão sobre a 
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Cartografia Cognitiva e seus impactos no processo educacional com o Dr. André 

Ricardo Magalhães.  

A terceira e última etapa do processo formativo consistiu na socialização das 

produções individuais e coletivas dos estudantes envolvidos no processo. Diversos 

tipos de produtos/artefatos educacionais  foram apresentados pelos educandos. Nesta 

etapa do processo percebemos o maior nível de envolvimento dos sujeitos, agindo de 

maneira mais pró-ativa frente as adversidades que podem surgir em processos 

produtivos de materiais didáticos digitais. Esta postura, demonstrou que a resistência 

existente nos primeiros momentos pôde ser minimizada, dando indícios do inicio da 

implantação da cultura tecnológica frente a este grupo de trabalho. 
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Resumo 

 
Com o avanço da automação industrial o domínio na utilização de softwares voltados a esta 
área  é primordial para um profissional da área da tecnologia da informação. Mas no ensino 
tradicional os aspectos técnicos são muitas vezes considerados mais relevantes do que outros, 
como por exemplo, o trabalho em equipe e uma postura mais ativa no desenvolvimento das 
atividades, e mesmo assim os resultados geralmente não são muito animadores, pois 
inúmeros são os relatos de estudantes desmotivados e apáticos. A utilização da Aprendizagem 
Baseada em Problemas, inicialmente aplicados na área da medicina, tem-se revelado uma 
metodologia que torna o estudante um ser ativo e responsável na construção de seu próprio 
conhecimento, desenvolvendo não somente as competências técnicas mas um conjunto de 
habilidades que vão desde a gestão de projetos e conflitos, do desenvolvimento de soluções 
técnicas que apresentam resultados muitas vezes surpreendentes. Neste artigo procuraremos 
apresentar os desafios e oportunidades da aplicação da metodologia no ensino-aprendizagem 
de software voltado à automação no ensino profissionalizante no campus Joinville do Instituto 
Federal de Santa Catarina, no Brasil. Serão apresentadas as etapas  para implantação da 
metodologia, as possibilidades da utilização dos recursos de tecnologia da informação e 
comunicação, os resultados iniciais obtidos e serão discutidas as difuldades  encontradas assim 
como perspectivas para consolidação no futuro. 
 
Palavras-chave: Automação industrial, aprendizagem baseada em problemas, 
desenvolvimento de software.  

 
Abstract 

 
With the advancement in the use of software focused on automation are key aspects to a 
professional in the field of information technology. But the traditional teaching the technical 
aspects are often considered more relevant than others, such as team work and a more active 
stance on development activities, and even then the results are usually not very encouraging 
because there are countless reports of students unmotivated and apathetic. The use of 
Problem Based Learning, initially applied in medicine, has proved a methodology that makes 
the student an active and be responsible in constructing their own knowledge, developing not 
only technical skills but a set of skills that will from project management and conflict, 
development of technical solutions that have often surprising results. In this article we will try 
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to present the challenges and opportunities of applying the methodology in the teaching-
learning software aimed at automating the professional education on the campus of the 
Joinville of the Instituto Federal de Santa Catarina, Brazil.  We will present the steps for 
implementing the methodology, the possibilities of utilization of information and 
communication technology in its development, initial results will be discussed and the 
difficulties encountered as well as prospects for consolidation in the future. 
 
Keywords: Industrial automation, problem-based learning, software development. 
 

1. INTRODUÇÃO 
Nos últimos 30 anos a automação industrial teve um salto na aplicação da tecnologia 

da informação (TI) no sistema produtivo. De sistemas eletromecânicos evoluímos para 

sistemas digitais integrados, com aplicação de diferentes tipos de redes integrando 

desde o sensor inteligente até o nível mais elevado da gestão corporativa (Capelli, 

2007). Esta aplicação de tecnologia revela-se um nicho de mercado da TI, com 

profissionais de diferentes áreas atuando nela. Essa característica de aglutinar 

diferentes profissionais, levando a criação de equipes multidisciplinares necessários 

para atender as necessidades de um sistema produtivo complexo, como é o caso da 

indústria de petróleo e gás, leva também a necessidade de profissionais que, aliando a 

excelência na capacidade técnica, devem também desenvolver uma série de 

competências como o trabalho em equipe, a necessidade de uma maior pró-atividade, 

responsabilidade e independência do profissional. 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-Based Learning – PBL)  originou-se 

na escola de medicina da Universidade de McMaster, nos anos 60, sendo um método 

que procura utilizar problemas da vida real para motivar a aprendizagem de teorias, 

habilidades e atitudes (Angelo & Bertoni, 2011). Mas não se deve limitar a 

simplesmente copiar algum modelo, mesmo de grande êxito, desenvolvido em alguma 

universidade, mas existe a necessidade de adaptação às particularidades de cada 

instituição, dos alunos e professores e inclusive às diretrizes que regem a educação em 

cada país (Escrivão Filho & Ribeiro, 2009). 

Neste artigo iremos apresentar as dificuldades e resultados iniciais da aplicação de PBL 

no curso profissionalizante do campus Joinville, do Instituto Federal de Santa Catarina, 

no Brasil. A seguir serão apresentados os conceitos básicos do uso da TI na automação 

industrial e os conceitos básicos de PBL para posteriormente apresentar a estrutura 
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PBL aplicada assim como os resultados iniciais obtidos. Finalizando, são discutidas as 

dificuldades encontradas na implantação da metodologia e perspectivas para 

consolidação no futuro. 

2. ARQUITETURA DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
 A criação de sistemas de produção cada vez mais complexos, que levavam a 

necessidade do monitoramento constante do processo produtivo, dos custos de 

produção e manutenção, da necessidade da flexibilidade na produção por lotes 

menores levou a necessidade de aplicação da TI em todos os níveis da produção. 

Mas um ambiente industrial é diferente de um ambiente tradicional em que 

encontramos a TI. Principalmente pela diversidade de redes ainda existentes, cada 

uma com sua particularidade, meio de transmissão, protocolo utilizado e velocidades 

empregadas, levando a uma verdadeira torre de babel. 

Na figura 1 temos uma visão da arquitetura de um ambiente industrial dividida em 

diferente níveis (Moraes & Castrucci, 2007). 

 

Figura 1. Arquitetura de um ambiente industrial 

 

 

3. APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 
Com seu surgimento na aplicação do ensino de medicina na década de 60 a PBL vem se 

aprimorando e ampliando a sua utilização em diferentes áreas de ensino. Na PBL os 
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estudantes são organizados em grupos com um tutor para serem apresentados a um 

problema, da forma semelhante que irão se defrontar na sua vida profissional. 

A PBL tem como princípio fundamental da aprendizagem através da utilização de 

problemas da vida real, através da construção do conhecimento. A utilização de 

pequenos grupos permitiria aos alunos expor diferentes pontos de vistas, aprimorando 

seus métodos de solução de problemas e compartilhando a responsabilidade de 

administrar situações-problemas. Mas PBL não é somente um conjunto de técnicas 

para solucionar problemas, mas leva a uma aprendizagem ativa, integrada e 

cumulativa (Ribeiro, 2005).  

Através da PBL pretende-se desenvolver diferentes habilidades, fundamentais para 

qualquer profissional (Hmelo-Silver, 2004): 

- Desenvolver uma base de conhecimentos; 

- Desenvolver a habilidade para solução de problemas; 

- Desenvolver a habilidade da auto-aprendizagem; 

- Desenvolvimento da pró-atividade; 

- Desenvolver a motivação para aprendizagem. 

Existem diferentes abordagens para PBL, mas não se deve limitar a simplesmente 

copiar algum modelo, mesmo de grande êxito, desenvolvido em alguma universidade, 

mas existe a necessidade de adaptação às particularidades de cada instituição, dos 

alunos e professores e inclusive às diretrizes que regem a educação em cada país 

(Escrivão Filho & Ribeiro, 2009). 

Diferentes autores apresentam uma sequência de atividades procurando orientar o 

desenvolvimento dos trabalhos. Para aplicação no curso profissionalizante optou-se 

pela divisão em 6 fases, sendo adaptadas de acordo com as dificuldades encontradas 

(Oliveira, Sá, Teixeira, Galante & Fernandes, 2005): 

Fase 1 - Preparação do Aluno: Nesta etapa são apresentados os objetivos da atividade 

e os conceitos básicos da PBL. 

Fase 2 – Apresentação do Problema: Os problemas são apresentados e dispostos numa 

sequência que vai do mais abrangente ao mais restrito. 
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Fase 3 – Assimilação: É a fase onde ocorre da análise do problema e geração de 

hipóteses. 

Fase 4 – Resolução do Problema: Após a fundamentação dos conceitos da fase anterior 

o aluno tentará resolver o problema. Dependendo do seu desempenho poderão ser 

apresentados problemas com menor grau de complexidade e se apresentar uma maior 

dificuldade na solução dos problemas sugere-se que volte a fase anterior para 

consolidar seus conhecimentos. 

Fase 5 – Validação dos Resultados: Nessa fase ocorre a validação da solução 

apresentada pelo aprendiz. se a solução apresentada não for satisfatória sugere-se 

voltar a fase anterior ou mesmo na de assimilação. 

Fase 6 – Avaliação Final: O objetivo da avaliação final é consolidar o conhecimento 

adquirido durante o processo. Procura-se atingir esta fase somente depois que o aluno 

tenha demonstrado teve sucesso nas fases anteriores. 

 

4. APLICAÇÃO NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 
O campus de Joinville do IFSC teve a sua inauguração em 2006, estando ainda em fase 

de consolidação dos seus cursos. Conta atualmente com 3 cursos da área industrial, 

com curso técnico em eletroeletrônica e de mecânica e o curso superior de tecnologia 

em mecatrônica.  

Para possibilitar ao desenvolvimento do alunos dos diferentes meios de comunicação 

procurou-se incorporar na proposta de desenvolvimento do projeto os recursos da 

tecnologia da informação e comunicação  (TIC). Para isso procurou-se avaliar a 

proposta original, apresentada anteriormente, e incorporar em diferentes estágios os 

recursos de TIC. 

No Brasil a Conferência Nacional de Educação (CONAE) existe o incentivo da presença 

nas práticas educacionais que fomentem o uso das TIC através da implantação de 

laboratórios de informática e pesquisa on-line (CONAE, 2010). Mas ao mesmo tempo 

neste documento existe um detalhamento puramente técnico, sem levar em conta os 

aspectos metodológicos da sua efetiva aplicação como instrumento para aprimorar a 

aprendizagem (Zuin, 2010). Nesse sentido a proposta deste artigo é contribuir na 

discussão da aplicação das TIC, em particular, dentro do contexto da PBL. 
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No desenvolvimento do projeto as dificuldade iniciais encotradas  foi da própria 

concepção dos cursos, apesar de serem baseados em competências o formato é 

basicamente a divisão em disciplinas e da aceitação por parte dos professores, que 

ainda apresentam resistência na investigação de metodologias que procurem 

dinamizar a aprendizagem. No final conseguiu-se desenvolver um trabalho no curso 

técnico em eletroeletrônica, curso este que tem entre suas competências o 

desenvolvimento de software aplicado à automação industrial utilizado controladores 

lógicos programáveis (PLCs) e software supervisório. 

Os PLCs são controladores eletrônicos que permitem sua programação de diferentes 

linguagens, mas a mais utilizada é a LADDER e o software supervisório é um software 

geralmente utilizado em um nível mais elevado na automação, funcionando como uma 

interface homem-máquina para monitoramento de variáveis(Moraes & Castrucci, 

2007).  

Havendo a seleção de quais as disciplinas aconteceu a reunião envolvendo  dois 

professores de automação. Como  o conteúdo previsto para cada disciplina era muito 

extenso chegou-se ao consenso em procurar inicialmente adaptar a metodologia 

prevista para depois avaliar o resultado final e propor melhorias. Assim, em uma etapa 

inicial o conteúdo foi abordado de forma tradicional, com algumas situações já 

introduzindo alguns problemas contextualizados para desenvolver no aluno a 

habilidade da leitura e compreensão dos problemas. No desenvolvimento do projeto 

dividiu-se a sala geralmente em equipes de dois alunos por tema.  

Numa segunda etapa ocorreu a aplicação da PBL, onde desenvolveu-se as seguintes 

etapas: 

Fase 1: Nesta fase foram apresentados aos alunos os objetivos da atividade e os 

conceitos relativos a PBL através do power-point. Em seguida foi solicitado aos 

mesmos que fizessem uma pesquisa na internet com o intuito que buscarem artigos 

com exemplos de aplicação da PBL para poderem discutir entre cada grupo. Foi 

sugerido aos alunos que desenvolvessem um blog para funcionar como diário do 

desenvolvimento do projeto, mas em virtude das dificuldades encontradas acabou-se 

por abandonar esta idéia. 
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Fase 2:  Como a maioria dos alunos são trabalhadores, sugeriu-se que os mesmos 

procurassem alguma situação no ambiente de trabalho. Definido o tema macro de 

cada equipe, ela deveria fazer uma pesquisa na internet procurando identificar 

empresas que trabalhassem com a proposta macro.  

Na etapa seguinte deveria procurar algum vídeo no youtube que contivesse os 

elementos basicos do sistema proposto ou então que trouxesse alguma informação 

sobre o processo.  

Alguns parâmetros foram definidos, como na questão de seqüenciamento das 

atividades e quantidade máxima de entradas/saídas, principalmente pela própria 

limitação dos PLC disponíveis. Como resultado desta etapa os alunos apresentaram os 

resultados inicias em uma apresentação no powerpoint sobre o processo escolhido. 

Fase 3: Nesta fase o aluno procurou assimilar o problema, os recursos necessários, 

identificar a quantidade e tipo de variáveis, analógicas ou digitais envolvidas e o 

seqüenciamento das atividades. Para isso foi elaborado um algoritmo em forma de 

fluxograma das diferentes etapas propostas, ficando de livre  escolha o software 

utilizado para este fim.  

Fase 4: O desenvolvimento utilizando o software supervisório ocorreu nesta fase. Em 

muitas situações os alunos ainda tiveram que retornar na fase anterior quando 

encontraram ainda dificuldades conceituais. Outras vezes, como os sistemas de 

automação tem muitas vezes malhas de controle para simular na prática os diferentes 

componentes industriais, durante o desenvolvimento  das atividades as dificuldades 

encontradas foram consideráveis. 

Fase 5: A validação final ocorreu através da apresentação das diferentes 

funcionalidades previstas no software em conjunto com as diferentes malhas de 

controle ou então no formato de simulação. Como esta etapa ocorria geralmente 

somente após a consolidação dos testes, não foram encontrados tantos problemas. 

Sugeriu-se ainda que cada equipe elabora-se um vídeo de apresentação, como se fosse 

um tutorial e publica-se no youtube. A principal idéia é desenvolver no aluno a 

capacidade de condensar a explicação do software no tempo máximo de 15 minutos.  
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Fase 6: Durante a fase de avaliação procurou-se identificar se o conhecimento 

uniforme dos aprendizes. Nesta etapa verificou-se que a divisão de desenvolvimento 

de software, onde um aluno desenvolvia o software de PLC e outro do sistema 

supervisório, levou a um desequilíbrio no conhecimento, pois cada um conhecia bem o 

seu software e não muito bem do colega. A seguir temos o resultado de alguns 

projetos desenvolvidos. 

Sistema de armazenamento 

O projeto os alunos escolheram foi um sistema de armazenamento automatizado. Em 

uma etapa inicial eles fizeram um levantamento dos diferentes sistemas de 

armazenamentos, princípio de funcionamento e procuraram identificar os principais 

fabricantes. 

Como a instituição não tinha uma planta em que pudesse desenvolver a atividade 

prática foi desenvolvido um sistema que simulasse um sistema de armazenamento, 

com a movimentação dos eixos e transporte de caixas. 

O sistema opera em modo manual e automático. Em modo manual o usuário entre 

com uma determinada posição e um sistema de posicionamento com dois eixos leva 

um palet com  a peça até o local desejado, conforme podemos observar na figura 2. A 

seleção da posição é feita no teclado, e estando o sistema de transporta parado, 

quando a mesma posição para onde foi levada uma peça for pressionada a peça é 

retirada do local. 
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Figura 2. Sistema de armazenamento. 

 

 

Sistema de mistura de tintas 

A proposta deste software desenvolvido foi a de fazer um sistema de mistura de tintas, 

similar a muitas lojas no Brasil onde o usuário pode escolher dentro de uma grande 

quantidade de cores feita pela mistura de algumas tintas básicas. 

Como a instituição de ensino não tem um sistema real o software foi feito para simular 

o comportamento do sistema, conforme podemos observar na figura 3. 

Após a seleção da receita o usuário aperta o botão de ligar e os tanques intermediários 

são cheios ao mesmo tempo. Finalizado a etapa de enchimento do tanque 

intermediário o tanque principal é cheio, e depois de finalizado mais esta etapa o 

misturador é ligado por um tempo determinado também pela receita. Existe ainda um 

botão de emergência, que ao ser pressionado interrompe o processo, sendo 

necessário inicializar tudo novamente. 
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Figura 3. Sistema de mistura de tintas. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através deste artigo procurou-se apresentar alguns resultados na aplicação de PBL  no 

desenvolvimento de software voltado à automação industrial no ensino 

profissionalizante aliado a utilização de ferramentas TIC no desenvolvimento da 

metodologia. Procurou também apresentar também as dificuldades encontradas no 

seu desenvolvimento, que vão desde a elaboração do currículo, da concepção do 

curso, até a resistência dos colegas professores na adoção de novas práticas 

pedagógicas. 

Por parte dos alunos houve uma resistência inicial principalmente por não estarem 

habituados com tal abordagem, mas durante o transcorrer das atividades observou-se 

um empenho muito grande no desenvolvimento das atividades, assim como maior 

maturidade no trabalho em equipes. Uma grande dificuldade observada foi na 

utilização de ferramentas TIC na execução do projeto. Decidiu-se elaborar tutoriais em 

vídeo e publicá-los no youtube para facilitar ao aluno a sua assimilação. 

Em relação a metodologia adotada observou-se ser apropriada, mas em algumas 

etapas, principalmente no início, algumas adaptações devem ser feitas em relação a 
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sua aplicação e apresentação aos alunos. Possivelmente algumas oficinas serão 

realizadas para facilitar o melhor compreensão da proposta pedagógica. Da mesma 

forma irá se procurar fazer a disseminação entre os colegas desta abordagem 

mostrando os resultados para conseguir uma maior participação entre os mesmos. 
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Resumo 

O novo século iniciou mitificado como a nova era, em que os avanços são tão acelerados que o 
futuro se torna, de certa forma, desconhecido. Nos últimos anos o mundo passou a conviver 
com um processo de expressivas mudanças sociais, culturais e econômicas. O mundo depara-
se com uma nova forma de ver o tempo, o poder, o trabalho, a comunicação, a informação, as 
instituições e, especialmente, a educação e o ensino, foco da reflexão neste trabalho. A 
abordagem propõe a constatação das exigências de mudança na atualidade, decorrentes do 
quadro complexo em que se dá a educação escolar hoje para pensar os novos rumos para a 
formação do professor. O vídeo é uma das tecnologias que mais se tem destacado nos últimos 
anos. De acordo com esta proposta, são apresentados aqui os resultados da investigação 
desenvolvida considerando as possibilidades de análise do uso do vídeo em sala de aula. Este 
estudo analisa a utilização do vídeo como instrumento de mediação pedagógica no processo 
de ensino e aprendizagem utilizando-se de uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva. Por 
meio dos dados obtidos, pôde-se inferir que a maioria dos professores utiliza o vídeo como 
instrumento didático educativo, no entanto, esta utilização é limitada a vídeos motivacionais, 
apontando para a possibilidade de que tal recurso venha a ser utilizado para ampliar as 
oportunidades de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Educação, conhecimento, vídeo, ensino-aprendizagem.  

Abstract  

The new century began mythicized as the new era, where the progresses are so fast that the 
future becomes, in a certain way, unknown. In the last years the world started to live with a 
process of expressive social, cultural and economical changes. The world faces a new way of 
view time, power, work, communication, information, the institutions and especially, the 
education and the teaching, focus of the reflection in this paper. This approach proposes the 
observation of the complex situation of education in schools nowadays and the need for 
changes in the formation of the teacher. The video is a technology that has been more 
prominent in recent years. According to this proposal, are presented here, the results of the 
investigation developed considering the analytic possibilities to the video insertion in the 
classroom. This paper presents the results of a poll that examines the use of video as an 
educational tool for mediation in the process of teaching and learning is in the exploratory-
descriptive type. The main results may be pointing: the teachers mostly use the video as a 
didactic tool of education. However, this use is limited to motivational videos, which shows a 
potential for use in order to allow an expansion in opportunities for learning that this feature 
allows. 
Keywords: Education, knowledge, video, teaching-learning.  
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo contemporâneo tem apresentado expressivas mudanças nas várias áreas do 

conhecimento e das atividades sociais. Essas mudanças e transformações avançam 

pelas novas tecnologias de informação e comunicação entre as quais destacam o 

computador, o rádio e a televisão. É nesse contexto, que a escola, especificamente, a 

sala de aula, está envolvida e sofre influências das mudanças atuais, advindas da 

cultura. Nesse estudo discuto a presença das novas tecnologias na escola, 

precisamente, qual o significado do vídeo na sala de aula, uma vez que o vídeo 

proporciona acesso a uma pluralidade cultural com variadas interpretações na 

construção do conhecimento. Para tratar do assunto, estruturei o trabalho em três 

partes nas quais proponho uma reflexão das funções do vídeo no ensino, nos trabalhos 

de pesquisa e a interação dessas funções. 

 

1.1 O vídeo na escola  

Com as novas tecnologias, foram introduzidos, pelos governos estaduais e pelo 

governo federal, projetos na educação brasileira que visam embasar o professor no 

uso dos vídeos educativos em suas práticas pedagógicas. O foco era promover a leitura 

das narrativas escritas às múltiplas leituras dos vários tipos de recursos audiovisuais 

para a capacitação de professores e utilização desses nas práticas pedagógicas. Nos 

dias atuais, o professor, ocasionalmente, na sua prática pedagógica, utiliza vídeos 

educativos. Estes, por sinal, são produzidos por instituições brasileiras que atuam na 

produção de vídeos didáticos. Uma reflexão sobre a mudança de significado do vídeo 

na escola permite definir “(...) o que são velhas e novas tecnologias, como estamos 

qualificando as tecnologias, a partir de que referencias, de que sujeitos envolvidos e de 

quais contextos”. (COSCARELLI, 2006, p.44) 

Em torno desse relativismo que ocorre ao identificarmos uma tecnologia como nova 

ou velha, afirma Coscarelli (2006, p.44): “Uma velha tecnologia dos centros urbanos, 

como o rádio pode ser uma inovação em determinados contextos sociais e uma nova 

tecnologia pode ser considerada velha porque não modifica as relações dos sujeitos 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1621 

envolvidos como ocorre, muitas vezes, na sala de aula. O atributo de velho ou novo, 

não está no produto, no artefato, em si mesmo ou na cronologia das invenções, mas 

depende da significação do humano, do uso que fazemos dele.” (COSCARELLI, p.44) 

Uma (re)significação, novo significado, um sentido educativo para o vídeo no cotidiano 

escolar poderá acontecer quando mudanças profundas ocorrerem na escola, em 

especial, na sala de aula, pois nela, é realizada a atividade fim da educação – a 

aprendizagem. Diante disto, questiono: os vídeos educativos usados na sala de aula 

atingem seus objetivos? Com os programas e vídeos “educativos” os professores 

prestigiam apenas o “conteúdo” e não a forma. Ou seja, exibem programas pré-

prontos para desenvolver uma aula sobre determinado tema. O que importa para eles 

é transmitir um dado assunto. Cumprir o plano da aula. Utilizar o vídeo como um 

recurso da metodologia de trabalho. Desta maneira, o uso do vídeo não contribui para 

formar cidadãos críticos, apenas leitores passivos. 

Na exploração do conteúdo e da forma, simultaneamente, o professor dá ao vídeo um 

significado educativo. O vídeo torna-se meio para se aprender uma nova linguagem na 

comunicação entre sujeitos.  

 

1.2 O Vídeo e sua função investigativa 

Para transformar as gravações das aulas em dados para as pesquisas, é possível 

selecionar o que se denomina “episódios de ensino”, isto é, documentação do 

cotidiano em momentos extraídos de aula nos quais destacam uma situação a que se 

propõe investigar. Um dos critérios utilizados para seleção dos episódios pode ser 

identificar situação de aula que envolva diversos tipos de interação professor-aluno 

e/ou aluno-aluno.  

O episódio como um recorte metodológico justifica-se em função de que, nessa 

perspectiva, ele pode ser considerado um fragmento ou parte de um processo mais 

amplo em que indícios de novas elaborações emergem. O enfoque etogênico, segundo 

Harré (1979), pode ser considerado uma perspectiva interpretativa dos atos humanos 

considerados como o resultado consciente de uma ação planejada segundo regras e 

planos socialmente estabelecidos. Para Harré (1979), episódio é um conceito de 
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grande importância na análise dos atos humanos, pois seria qualquer divisão da vida 

social que inclui comportamentos, sentimentos, intenções e planos dos participantes. 

A criação de episódios é uma forma de delimitar um conjunto de enunciados para 

análise, possibilitando a observação de sua dinâmica de forma contextualizada. 

Entretanto, é importante não perder de vista o panorama geral no qual estão inseridos 

esses episódios. 

O uso dessa documentação do cotidiano leva à multiplicidade de possibilidades e 

formas de organização e seleção do material a ser utilizado.  

O episódio é parte da aula, ou seja, um recorte de uma aula, que apresenta sequências 

chave que foram selecionadas. Essas sequências, que se relacionam com as perguntas 

do pesquisador, podem ser, por exemplo, a participação dos alunos levantando 

hipóteses durante a resolução de um problema, a argumentação que aparece em um 

debate entre professor e alunos, os tipos de perguntas que professores fazem a seus 

alunos, as explicações dos professores aos alunos, as discussões dos alunos após a 

leitura de um texto ou da resolução de um problema etc. 

Um dos pontos considerados de suma importância nas gravações em sala de aula diz 

respeito às questões éticas, pois as sondagens em salas de aula são pesquisas que 

envolvem pessoas e, portanto, deve-se ter o cuidado de discutir com os professores os 

objetivos do trabalho. 

Outro cuidado necessário é considerar que haja interferência mínima nas aulas e, 

portanto, a classe acostumar com a pesquisadora que grava todas as atividades é 

essencial. Do ponto de vista teórico, pode ocorrer interferência, pois todo e qualquer 

instrumento interfere no fenômeno a ser estudado. Porém, as lentes de uma câmera 

presentes na sala de aula, tendo um pesquisador por trás, permitem ultrapassar os 

limites do observável em relação aos processos de ensino e aprendizagem e 

possibilitará avançar nas pesquisas didáticas e, consequentemente, propor 

intervenções significativas nas práticas escolares. Nesse sentido, é premente a 

organização e a caracterização das salas de aula, das atividades pedagógicas realizadas 

na escola, das oficinas de intervenção pedagógica nos espaços escolares utilizados 

onde os episódios foram produzidos. Para utilizar as imagens como dados de 
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observação, o planejamento da filmagem é essencial para que aspectos importantes 

não sejam perdidos. Esses momentos contextualizam a proposta de trabalho do 

docente, indicam a forma como se estrutura o diálogo na relação professor-aluno e a 

dinâmica a ser utilizada nas equipes de trabalho. Com a videogravação é possível 

perceber o processo da aula em suas características específicas (entonação de voz e 

expressões fisionômicas) e características gerais (relação professor-alunos, organização 

da aula, estrutura da sala, etc.). Esses dados possibilitam também compreender a 

dinâmica das interações, como se estrutura o discurso dos alunos, quais estratégias 

discursivas são por eles utilizadas para garantir a dinâmica da elaboração do 

conhecimento.  

Por sua configuração tecnológica, o vídeo permite pesquisar o comportamento das 

pessoas, a análise de condutas individuais e de grupos no intuito de descobrir aspectos 

que os definem.  

 

1.3 A possibilidade de interação de funções 

As inúmeras possibilidades educativas e didáticas de um meio tecnológico, o vídeo 

revela-se como instrumento de produção, de gravação e de difusão. É possível 

preparar textos e ações porque a liberdade de criação resgata a função lúdica à baila. 

O aluno aprende ensaiando diferentes formas de resolução e avaliação, por meio da 

interação, do compromisso educativo com a narratividade, com o conflito e as 

emoções. 

Segundo Moran (2002) a televisão alimenta e atualiza o universo sensorial, afetivo e 

ético, tanto das crianças, jovens e adultos em geral, repassando essa visão para as 

salas de aulas. 

Em pleno século XXI, os alunos vivenciam um mundo completamente diferente de 

algum tempo atrás, onde as maiores informações adivinham dos livros. Essa nova 

geração midiática já chega à escola com sede de aprender algo que lhe seja atraente, 

significativo, pois já estão conectados no celular, nos videogames, na internet e são 

telespectadores desde a infância. 
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A escola tem o desafio de educar essa nova geração, com a televisão e o vídeo na sala 

de aula, como geradores de polêmicas, motivadores e informadores. 

Nos diversos caminhos pedagógicos, o recurso da TV aliado ao vídeo na escola, pode 

ser utilizado na sala de aula, abordando o uso do áudio e vídeo e sua influência na 

aprendizagem. Tanto o vídeo como a mídia televisiva, se bem empregados pelo 

professor, enriquecem a aula e o ambiente escolar e proporcionam uma aprendizagem 

mais significativa, considerando que “somos tocados pela comunicação televisa 

sensorial, emocional e racionalmente” (FIORENTINI; CARNEIRO, 2001, p.25). 

Para seu uso deve-se levar em conta o planejamento do professor, priorizando os 

objetivos a serem desenvolvidos durante a sua aula, a fim de efetivar a aprendizagem. 

A utilização do vídeo exige prioritariamente uma checagem inicial dos aspectos 

técnicos (qualidade do material, qualquer que seja duração, cor, som, imagem) e 

pedagógicos (aspectos mais importantes, cenas, adequação à faixa etária, linguagem, 

assunto, outros). 

Além desses cuidados citados anteriormente, outros mais precisam ser considerados 

na utilização do vídeo em sala de aula. Formas inadequadas podem causar transtornos 

e descaracterizar seu uso, comprometendo o trabalho do professor. 

O vídeo escolhido corretamente serve para ampliar o conhecimento dentro da sala de 

aula, fornece ao professor diversos procedimentos técnicos como: adiantar, congelar 

imagens, retornar, utilizar trechos escritos importantes e focalizar cenas com maior 

precisão. Vale ressaltar que o vídeo não é um meio audiovisual puramente reprodutor 

de imagens, mas uma tecnologia a favor da aprendizagem. 

Ferrés (1996, 2001) destaca que o vídeo é um meio de comunicação e um meio de 

ensino e apresenta diversas maneiras de utilizar o vídeo como: vídeolição, vídeoapoio, 

vídeoprocesso, programa motivador, vídeo interativo e etc. 

Os vídeos podem e devem ser utilizados como estimuladores da aprendizagem. Antes 

de iniciar um novo assunto, utilizar um vídeo desse teor seduz os alunos a adentrarem 

no espaço imagético. 

Os meios audiovisuais por si só, já encantam a todos com as suas reflexões, é como 

entrar em espaços que nos levem a sonhar, refletir, seduzir nossas emoções para um 
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melhor entendimento dos fatos. A ilustração pode elucidar, explicar, exemplificar, 

adornar filmes e vídeos; auxiliam no enriquecimento do produto, daquilo que se 

pretende apresentar em sala de aula. 

Incentivar os alunos a se expressarem através de gravações próprias é um excelente 

meio de educar-lhes para a tecnologia. Dessa forma eles poderão apreciar as próprias 

produções e reverem seus aspectos comunicacionais. 

Portanto, o vídeo nos traz inúmeras possibilidades de uso, porém se faz necessário que 

o professor antes de tudo domine essa mídia. A ação de domínio requer constante 

pesquisa e reflexão quanto ao seu uso. 

O vídeo bem empregado em sala de aula trará inúmeros benefícios à aprendizagem 

dos alunos desde que seja usado com intencionalidade pedagógica. 

Nas trocas sociais, isto é, na interação dos sujeitos entre si, a cultura se organiza e se 

configura a partir de uma permanente transformação. As relações sociais que são 

estabelecidas nos diferentes contextos culturais partilhados, que nos constituem, são 

entendidas aí como o núcleo central do desenvolvimento humano, por meio de um 

processo que se estende por toda a vida. Considerar a primazia desse aspecto social 

não significa, no entanto, desvalorizar a atuação do homem como sujeito ativo, 

portador de uma individualidade, pois ele é construído ao mesmo tempo em que se 

constrói, sendo produto e produtor da sua própria história. Mas como é possível 

pensar em uma autonomia do homem - o que significa em certo sentido a questão da 

sua responsabilidade - se o fator social é encarado de forma tão determinante? Em 

outras palavras, se o social é tão fundamental na construção das subjetividades 

humanas e nas ações que delas derivam, há realmente lugar para a individualidade e a 

autoria do homem nessas ações? 

 

2. CONCLUSÃO  

O mundo atual foi marcado pelas invenções tecnológicas nos meios de informação e 

comunicação. Num contexto de mudanças, a escola lentamente acompanha o que 

ocorre fora dela, na sociedade contemporânea. O vídeo é uma tecnologia que dentro 

da escola deve ter o significado educativo e não apenas um mero recurso audiovisual e 
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instrumental na prática pedagógica. Portanto, tem tanta importância quanto o livro 

didático e na sala de aula deve propiciar a democratização do conhecimento e da 

cultura alargando o potencial de leituras e interpretações dos alunos diante do mundo 

e da realidade que chega até eles. O professor tem um papel imprescindível nesse 

processo de construção de conhecimento, uma vez que, pode usar essa tecnologia 

para desenvolver a autonomia, a criticidade e a cidadania dos alunos. 
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Resumo 

Com este texto pretende-se apresentar a fundamentação teórica a utilizar na investigação 
sobre os projectos de escola, como contextos de formação de professores em TIC. Apesar do 
grande investimento feito na área das TIC nas escolas, continua a verificar-se uma fraca 
utilização curricular das mesmas. Este estudo surge com carácter exploratório e descritivo sob 
a forma de estudo de casos múltiplos, já que abordará diversos projectos de escola, exemplos 
da utilização curricular das TIC e formação de professores. A frequência, viabilidade, 
pertinência das estratégias, implicará análise qualitativa e quantitativa descritiva de dados, 
recolhidos através de questionários, entrevistas e relatos de vida. A análise de dados será 
baseada na Grounded Theory.  
 
Palavras-chave: integração curricular das TIC, formação de professores, projectos de escola. 

 
 

Abstract  
In this text it is intended to present the theoretical support of a study about school projects, as 
contexts for teacher trainning in ICT. Though there was a great investment in the area of ICT in 
schools, there is still a poor use of it in curricular context. This study has a descriptive and  
exploratory  profile taking the form of a multiple case study, as it  analyses different school 
projects, examples of ICT curricular use and teacher training. The frequency, viability and 
pertinence of the strategies used will imply descriptive qualitative analyse of data, from the 
questionaires, interviews and lifestories. The data analyse will be based upon the grounded 
theory. 
 
Keywords: curricular integration of ICT, teacher training, school projects. 
 

1. A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E OS PROJECTOS COM TIC 
O interesse por esta temática surge, através do envolvimento em actividades de 

formação com a utilização das TIC. A vontade de perceber melhor, documentar e 

divulgar o que se presencia e sente de especial levou a definir este objecto de 

investigação. Como Merriam afirma: “A research study begins with your being curious 

about something, and that “something” is usually related to your work, your family, 

your community, or yourself.” (Merriam, 2002, p.11)  

mailto:rosasgarden@hotmail.com
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No contexto educativo actual, em que as TIC têm um papel determinante a 

desempenhar, este estudo surge como tentativa de entender e contribuir para a 

melhoria dos processos, em particular, no contexto das actividades de formação de 

professores. As representações dos professores sobre o que se considera as suas 

práticas em contexto curricular foram o ponto de partida para este estudo. Todavia, 

não basta descobrir o que pensam e fazem os professores nas actividades lectivas com 

as TIC. Tempo é de dar voz aos formandos e formadores e de investigar sobre as suas 

representações, aprendizagens e práticas na formação TIC. 

Assim, surgem neste estudo várias vozes, os formandos, os formadores, os 

coordenadores dos centros de formação e através dos documentos analisados, 

também a voz das instituições que orientam, regulam e normalizam o que se 

desenvolve no espaço e tempo da formação. 

 
1.1 Problema, questões e objectivos do estudo 
A prática corrente de formação de professores em TIC supostamente levaria a aplicar 

as TIC em contexto curricular. Todavia, tal parece não acontecer. (cf. Paiva, 2002; 

Costa, Peralta, Viseu, 2007). Muitas são as razões apontadas para justificar este 

problema. Algumas relacionadas com a falta de equipamentos, outras com o número 

elevado de alunos por turma ou a falta de motivação dos professores. Diversos 

estudos apontam a falta de formação e/ou o modo como esta é frequentada/ ensinada 

para justificar o problema em questão. (Silva & Miranda, 2005; Peralta & Costa, 2007). 

Será que estas são as verdadeiras razões para o problema? Como diz Salomon “Many 

reasons have been suggested as possible explanations for the unhappy, or at least 

hesitant, relationship between education and technology. But, as is often the case, 

what appears to be success or failure greatly depends on the eye of the beholder.” 

(Salomon, 2005, p. xv) Assim, foram elaboradas questões de investigação para melhor 

delimitar a abordagem do problema: (i) Em que medida o modo como a formação em 

TIC está organizada e implementada, condiciona os professores, na integração destas 

ferramentas nas suas práticas lectivas regulares? e (ii) Como deverá organizar-se e 

estruturar-se a formação contínua em TIC de forma a ser mais eficiente?  
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Para responder a estas duas questões torna-se necessário: um levantamento e 

caracterização (a) das estratégias de formação contínua em TIC que predominam em 

Portugal; (b) das modalidades de formação mais adoptadas, onde se incluem os 

regimes de e-learning, b-learning, e presencial; (c) dos projectos que na escola são 

facilitadores de formação TIC. 

Tendo em atenção estas questões surgem os seguintes objectivos principais do 

projecto de investigação: (i) Identificar estratégias predominantes na formação 

contínua de professores na área das TIC; (ii) Identificar dimensões e eixos 

estruturantes da formação contínua de professores na área das TIC; (iii) Apresentar 

propostas de formação validadas por professores e formadores quanto à sua 

frequência, viabilidade e pertinência.  

Este estudo pretende, deste modo, identificar projectos de escola que impliquem a 

utilização das TIC e favoreçam a formação de professores em contexto de escola, tais 

como: oficinas de formação e círculos de estudo em contexto de escola; cursos de 

formação em comunidades de prática; intercâmbios, projectos de comunicação; clubes 

e actividades extra curriculares. Baseado na investigação já desenvolvida nesta área, 

pretende-se promover uma reflexão em torno das estratégias de formação de 

professores no âmbito das TIC, além de criar/ sistematizar um conjunto de estratégias 

de formação, a validar junto de potenciais formandos e formadores.  

Este estudo surge sob a forma de estudo de casos múltiplos, já que abordará diversos 

projectos de escola, exemplos da utilização curricular das TIC e de formação de 

professores, projectos já desenvolvidos em diferentes escolas da zona da grande 

Lisboa, procurando descobrir o que estes têm em comum, “ Successes, often, are but 

remote islands with few, if any, bridges between them.” (Salomon, 2005, p. xv) A 

viabilidade, interesse e pertinência das estratégias, implicará análise qualitativa e 

quantitativa descritiva de dados, recolhidos através de questionários, entrevistas e 

relatos de vida dos professores, exemplificando/analisando os diferentes tipos de 

projecto estudados. 
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1.2 Estrutura do estudo 
O estudo está planeado para ser desenvolvido ao longo de 2 anos. Prevendo-se numa 

primeira etapa de recolha de dados com a construção e validação do guião de 

entrevista e realização das entrevistas aos directores dos centros de formação. Na 

etapa seguinte será construído, validado e aplicado o questionário aos formadores e 

aos formandos das escolas identificadas através das entrevistas. Da análise de dados 

dos questionários serão identificados os casos a solicitar relatos de vida, última etapa 

de recolha de dados. Numa fase posterior será realizada a triangulação dos dados 

recolhidos, a redacção final do estudo, com as conclusões obtidas e as sugestões de 

continuidade. Neste texto apresenta-se apenas parte da fundamentação teórica do 

estudo. 

 

1.2.1 A formação TIC em Portugal – o passado 

Motivada por políticas educativas internacionais, a formação de professores surge 

apoiada na Lei de Bases do Sistema Educativo, no Estatuto da Carreira Docente e no 

Ordenamento Jurídico para a Formação de Professores. Entende-se que a formação 

abrange qualquer actividade do professor dentro da escola e no contexto da 

comunidade educativa.  

Surgem assim diversos Projectos Nacionais de Introdução das TIC: O Projecto Minerva 

(1985 – 1994) foi o primeiro grande projecto nacional das TIC na Educação não 

Superior que englobou universidades, institutos e escolas de todos os níveis de ensino 

com o objectivo de incluir o ensino das TIC nos planos curriculares, promover o uso das 

TIC como meios auxiliares de ensino das outras disciplinas escolares e formar 

orientadores, formadores e professores.  

O Programa Internet na Escola (1997 – 2003) promovido pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia teve como objectivo a colocação de um computador multimédia com 

ligação à Internet em todas as escolas do Ensino Básico e Secundário. Com o objectivo 

de acompanhar este Programa foi criada a uARTE (Unidade de Apoio à Rede 

Telemática Educativa) para assegurar o acompanhamento deste programa através da 

produção de conteúdos científicos e tecnológicos disponíveis na Internet. A uARTE 
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pretende ainda desenvolver actividades telemáticas nas escolas e promover formas de 

interacção entre os vários parceiros educativos;  

O Programa Nónio Século XXI (1996 – 2002) criado pelo Despacho Nº232/ME/96 

visava “a melhoria das condições em que funciona a escola e o sucesso do processo 

ensino-aprendizagem; a qualidade e a modernização da administração do sistema 

educativo; o desenvolvimento do mercado nacional de criação de software para 

educação com finalidades pedagógicas e de gestão; a contribuição do sistema 

educativo para o desenvolvimento de uma sociedade de informação mais reflexiva e 

participada”. Os Centros de Competência surgem a partir do contexto do Programa 

Nónio numa lógica de continuidade das experiências já realizadas. Visam 

principalmente contribuir para a reflexão sobre a problemática da tecnologia em 

ambiente educativo e apoiar as escolas e os seus projectos nesta vertente.  

O ECRIE (Equipa de Computadores, Rede e Internet nas Escolas), de acordo com o 

Despacho Nº15 322/2007, “(…) é uma equipa multidisciplinar, dirigida por um 

coordenador e criada na dependência directa do director-geral, à qual compete 

genericamente conceber, desenvolver, concretizar e avaliar iniciativas mobilizadoras e 

integradoras no domínio do uso dos computadores, redes e Internet nas escolas e nos 

processos de ensino-aprendizagem, incluindo, designadamente, as seguintes áreas de 

intervenção: a) desenvolvimento do currículo de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) nos ensinos básico e secundário e respectiva formação de 

professores; b) promoção e dinamização do uso dos computadores, de redes e da 

Internet nas escolas; c) apetrechamento e manutenção de equipamentos de TIC nas 

escolas.” 

O Plano Tecnológico da Educação (PTE - 2007), que tem como ambição "colocar 

Portugal entre os cinco países Europeus mais avançados ao nível de modernização 

tecnológica do ensino" e é composto por 3 eixos de actuação – Tecnologia, Conteúdos 

e Formação –, que abrangem (de forma integrada e transversal) todos os domínios 

relacionados com a modernização do sistema educativo português. A partir destes 

Projectos os computadores começaram a integrar-se gradualmente no quotidiano das 

escolas portuguesas. Feito o roteiro de alguns projectos nacionais de introdução das 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1633 

TIC no ensino não superior, os projectos que hoje estão a ter mais impacto a nível das 

escolas, na mudança e qualidade das práticas de ensino são: 

 - CBTIC@EB1 

- Apetrechamento das escolas com o Kit tecnológico 

- Ligação das escolas à Internet em Banda Larga 

- Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis 

- Moodle - edu - pt  

 

1.2.2 A formação TIC em Portugal – o presente 

Tem-se assistido a esforços consideráveis por parte do Ministério da Educação neste 

campo, mas mesmo assim o binómio dotar-formar necessita nortear na 

implementação da tecnologia nas escolas. Mais do que criar condições para o 

surgimento de projectos, é crucial criar condições para o seu desenvolvimento e 

continuidade, não só a nível estrutural, mas também humano. Os Centros de 

Formação procuram assumir a responsabilidade de dar resposta às necessidades de 

formação dos professores. As modalidades previstas são: estágio; projecto; seminário; 

círculo de estudos; mais adequados à formação em contexto de serviço, assumindo-se 

que a formação se deverá centrar nas práticas profissionais dos professores. “ (...) a 

formação contínua se foi afirmando, teoricamente, como um dispositivo 

transformador de contextos escolares, motivador entre docentes, e promotor de uma 

visão holística das suas funções.” (Estrela, 2007, p.311)  

Diversos estudos, realizados na área das ciências da educação em Portugal, (cf. Costa, 

2001, Paiva, 2002, Brito, Duarte e Baía 2004) chegaram à conclusão que se deverá 

privilegiar metodologias activas em que o professor reflicta sobre as suas práticas e a 

sua ligação à escola; valorizando as estratégias formativas centradas no trabalho 

colaborativo; a formação deverá ser centrada nos contextos escolares, envolvendo 

construção de materiais e acesso à investigação, como forma de desenvolver espírito 

crítico. Quanto às dinâmicas dos centros de formação, Estrela (2007, p.315) sugere a 

construção de planos de formação em colaboração com os formandos, em real 

articulação com os projectos educativos. Todavia, existindo fraca autonomia dos 

centros e escassez de formadores, propõe a reformulação do modelo e a articulação 

http://www.crie.min-edu.pt/index.php?section=171
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com outras entidades como, por exemplo, autarquias e instituições de ensino superior. 

A área das TIC surge como uma das que mais necessita de formação contínua. A 

integração das TIC na sala de aula deriva dos seguintes obstáculos segundo Vrasidas e 

Glass: a natureza tradicional e conservadora da escolaridade actual; a resistência dos 

professores a mudar as suas práticas tradicionais; a falta de tempo dos professores 

para aprender como se utiliza e integra as TIC no ensino; a falta de infra-estruturas 

tecnológicas; a falta de tecnologias específicas dirigidas às necessidades dos 

professores e dos alunos; falta de apoio duradouro; a falta de tempo extra e de 

incentivos para os professores inovadores; incompatibilidade entre a prática de ensino 

tradicional e a base construtivista do uso das TIC; a necessidade de os professores 

abandonarem crenças e práticas tradicionais de ensino; a necessidade de preparar os 

professores para a integração das TIC ao integrar as TIC nos programas de formação de 

professores; a necessidade de avaliar e reformular politicas e currículos. (Vrasidas e 

Glass, 2005, p.8) 

Segundo Brito, Duarte e Baía (2004) a Formação em TIC pode ser assumida a dois 

níveis, um de cariz mais tecnológico outro de cariz mais pedagógico. Assim, temos o 

nível: “da alfabetização informática”, em que os professores contactam basicamente 

com as ferramentas do Office e com outros produtos de concepção de software 

multimédia; e o nível “da integração curricular” que parte dos problemas emergentes 

do quotidiano profissional e procura contextualizar o uso de ferramentas, para as 

diferentes áreas do saber, nas novas áreas curriculares ou noutros espaços 

pedagógicos da escola, como os laboratórios, os clubes, as salas de estudo ou os 

centros de recursos. Ao longo do tempo vai surgindo a legislação aplicável [Portaria nº 

731/2009, de 7 de Julho] – Estabelece o Sistema de Formação e Certificação de 

Competências TIC; [Despacho nº 27495/2009] – Procede à aprovação dos modelos de 

certificação de competências TIC; [Despacho nº 1264/2010, de 19 de Janeiro] – Aprova 

a lista de certificados e diplomas que permitem ao docente requerer a certificação de 

competências digitais por validação de competências associadas. 

Na formação de Professores a iniciativa europeia eEurope e a Iniciativa Internet em 

Portugal apontavam para uma formação básica em TIC para todos os professores, até 
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finais de 2002. Esta meta dispõe de um conjunto de medidas e acções no âmbito do 

PRODEP III, que constituem um efectivo contributo para a sua concretização, tendo 

sido através da Acção 5.1. estabelecida uma prioridade para a formação contínua em 

TIC. Dado tratar-se duma formação em TIC que tem uma envolvente didáctica e um 

enquadramento em contexto pedagógico, torna-se indispensável dispor de um corpo 

de formadores que tenha esta valência de forma a assegurar uma formação 

contextualizada e generalizada a todos os docentes dos ensinos básico e secundário. 

Os centros de formação de associação de escolas que possuem formadores 

acreditados nesta área, têm planos anuais de formação que já revelam preocupações 

de oferta de formação em TIC, mas estas condições não existem uniformemente em 

todo o país. Se no plano do equipamento o esforço financeiro pode ter resultados a 

curto prazo, isto é, timings acelerados de colocação de máquinas nas escolas, já no 

plano da formação de professores, o processo de aquisição das competências e sua 

aplicação no quotidiano lectivo é muito mais moroso. As TIC oferecem novas 

oportunidades aos professores para dedicarem mais tempo à preparação das 

actividades, ao apoio individual aos alunos e à avaliação, reduzindo o peso das lições 

repetitivas e das tarefas administrativas. Mas, para manterem a sua actualização como 

utilizadores das TIC, tendo em conta o rápido avanço destas, necessitam de fazer um 

esforço pessoal de investimento em auto-formação. A forma de ajudar os professores 

neste processo passa por criar redes (de conhecimento entre a comunidade de 

professores) locais, nacionais e internacionais que permitam o intercâmbio de 

experiências e partilha de boas práticas. 

O Plano Tecnológico da Educação (PTE), aprovado pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 137/2007, de 18 de Setembro, aponta como objectivo estratégico colocar 

Portugal entre os cinco países europeus mais avançados na modernização tecnológica 

do ensino em 2010. Visa contribuir para a melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem e para o reforço das qualificações das novas gerações. O PTE inspira-se 

na Estratégia de Lisboa e tem três eixos de actuação temáticos (Tecnologia, 

Conteúdos, Formação) e um quarto eixo transversal (Investimento e Financiamento), 
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cada um dos quais com um conjunto de objectivos e de projectos associados e 

relacionados entre si. (Costa, 2008) 

 

1.2.3 A formação TIC em Portugal – o futuro 

Segundo Duffield, (2005, p.329) para que exista verdadeira integração curricular das 

TIC impõe – se a existência de: 1 - visão partilhada por todo o sistema, liderança 

proactiva e apoio administrativo; 2 - Acesso às tecnologias por parte dos educadores; 3 

– Os educadores são competentes e dominam a tecnologia; 4 – Os professores têm 

aceso ao desenvolvimento profissional de competências no uso das TIC; 5 - Os 

professores têm assistência técnica na manutenção e uso das tecnologias; 6 – Os 

educadores são especialistas no domínio dos conteúdos e nas metodologias das suas 

disciplinas; 7 - O ensino é centrado nos alunos em todos os contextos; 8 - Existe uma 

avaliação contínua da eficácia da tecnologia ao serviço do ensino; 9 – A comunidade e 

os parceiros educativos fornecem recursos e apoio de especialista; 10 – Apoio 

financeiro e apoio das políticas escolares e do ensino superior.  

A formação deve ser realizada em estreita ligação com a realidade das escolas e as 

necessidades da prática profissional, valorizando as componentes de auto- formação e 

de trabalho de grupo. A formação contínua tem sido muitas vezes perspectivada como 

a oferta de cursos pelos centros de formação e pelas instituições do ensino superior, 

mas deve contemplar cada vez mais outros processos de apoio às actividades e 

iniciativas dos docentes, através de modalidades como projectos de investigação acção 

e de desenvolvimento curricular, oficinas de formação e círculos de estudo, onde as 

necessidades e preocupações dos professores têm oportunidade de se transformar em 

processos de desenvolvimento profissional.  

A formação contínua pode também recorrer às TIC para conceber dispositivos de apoio 

baseados na lógica da formação a distância. Deste modo será possível o trabalho 

colaborativo de docentes e formadores e a reflexão conjunta, bem como o acesso a 

um manancial de materiais e informação impensáveis nos dispositivos de formação 

mais tradicionais. Há assim que intensificar a mobilização dos professores para a 

aquisição e desenvolvimento de competências através da formação contínua 

adequada e que associe a utilização das TIC ao processo didáctico pedagógico 
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alterando as metodologias utilizadas. Trata-se, não só, de conferir aos professores o 

domínio das ferramentas TIC mas também o conhecimento dos modos de usar estas 

ferramentas para promover a aprendizagem.  

Por outro lado, deve-se incentivar a formação a distância que permita uma formação 

flexível e à medida das necessidades individuais dos professores. A formação a 

distância é um modelo exigente no que concerne a planeamento, acompanhamento e 

monitorização, requerendo um grande investimento em recursos humanos, e como tal 

é um sistema dispendioso. Os centros de competência, as universidades e institutos 

politécnicos em geral deverão investir na construção de novos ambientes de 

aprendizagem, nomeadamente na disponibilização de cursos on-line e de recursos 

educativos de qualidade, numa perspectiva de “universidade virtual”. O Plano de 

Acção europeu e-learning insiste nas vantagens da colaboração e co-produção, 

nomeadamente na cooperação entre universidades, no sentido de ligar, a nível 

europeu, os “campus virtuais”, numa perspectiva de complementar as formas 

tradicionais de ensino presencial. De igual modo, se fomenta a ligação entre o ensino 

superior e as empresas visando sinergias num Espaço Europeu de Investigação. 

Pretende-se assim estimular a troca de boas práticas e a convergência de esforços 

realizados pelos diferentes Estados-Membros sobre áreas como a educação científica, 

a educação intercultural e o ensino das línguas. Pretende-se, assim, identificar os 

melhores recursos educativos, estimular a sua adaptação e transferência e lançar um 

sistema de co-produção, de intercâmbio e distribuição on-line de conteúdo multimédia 

educativo a nível europeu. 

Enquadrado pela Estratégia de Lisboa, acordada pelos membros da União Europeia, e, 

no âmbito do PTE – Plano Tecnológico de Educação, foi criado pela Portaria nº 

731/2009, de 7 de Julho, o Sistema de Formação e Certificação de Competências TIC 

que tem como objectivos: 

a) Promover a generalização das competências digitais e das competências 

pedagógicas com o recurso às TIC dos docentes, com vista à generalização de práticas 

de ensino mais inovadoras e à melhoria das aprendizagens; 
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b) Disponibilizar aos docentes um esquema articulado e coerente de formação TIC, 

modular, sequencial, disciplinarmente orientado, facilmente integrável no percurso 

formativo de cada docente e baseado num referencial de competências em TIC 

inovador, inspirado nas melhores práticas internacionais; 

c) Reconhecer aos docentes competências TIC adquiridas fora do quadro jurídico da 

formação contínua de professores. 

Referencial de Competências em TIC para professores: 

Nível 1: Certificado de Competências Digitais Conhecimento de ferramentas e de 

procedimentos. Capacidades técnicas. 

O professor demonstra ter conhecimentos básicos das ferramentas TIC e da sua 

utilização no contexto de trabalho. O professor utiliza instrumentalmente as TIC como 

ferramentas funcionais no seu contexto profissional. 

Nível 2: Certificado de Competências Pedagógicas com TIC Integração da tecnologia e 

da pedagogia. 

O professor demonstra ter conhecimentos fundamentados das ferramentas TIC 

relativas às disciplinas e/ou áreas disciplinares que lecciona. O professor compreende 

as vantagens da utilização das TIC como meio para melhorar as práticas pedagógicas e 

as aprendizagens dos alunos. 

Nível 3: Certificado de Competências Pedagógicas com TIC de Nível Avançado 

Inovação, Criação, Investigação. 

O professor inova práticas pedagógicas com as TIC, mobilizando as experiências e 

reflexões, num sentido de partilha e colaboração com a comunidade educativa numa 

perspectiva investigativa. O professor demonstra amplo conhecimento das 

ferramentas TIC e compreende o seu potencial no desenvolvimento profissional e na 

inovação pedagógica. (Costa, 2008, 2009) 

Neste momento a formação/certificação a nível dos centros de formação tem sido 

através do “Portal das Escolas” para solicitação do certificado de nível 1, mediante o 

preenchimento de um formulário online e/ou a frequência de 1 dos 3 cursos de 

formação com a duração de 15 horas.  
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1.3 Os projectos de Escola como contextos de formação 
A metodologia de trabalho de projeto é um método teorizado por W. Kilpatrick, em 

1918. Requer a participação de cada membro de um grupo, segundo as suas 

capacidades, com o objectivo de realizar um trabalho conjunto, decidido, planificado e 

organizado em comum acordo. As etapas do Trabalho de Projecto pressupõem 

planeamento, execução e avaliação. Ao longo das diversas etapas é essencial haver 

colaboração entre alunos, professores e outros intervenientes, para que o 

conhecimento possa ser partilhado e distribuído entre os membros da comunidade de 

aprendizagem. Trabalhar com projectos na sala de aula é permitir que os alunos 

compreendam o que é caminhar passo a passo para realizar uma tarefa. As fases de 

concepção e de realização devem ser diferenciadas e a opinião de cada elemento do 

grupo deve ser considerada, para uma maior coerência entre o que se faz e o que se 

pretende fazer. Deve existir um compromisso pessoal com o que se faz e um 

envolvimento afectivo no processo de construção da aprendizagem. 

Na construção de um projecto são normalmente consideradas as seguintes etapas: 

identificação do problema; identificação e formulação de problemas parcelares; 

planeamento do trabalho de grupo; trabalho de campo; tratamento de dados; 

preparação do produto; apresentação e divulgação dos trabalhos; avaliação global. 

1.4 Tipologia de projectos de escolas 

Entendemos “Tipologia” como um conjunto de categorias construídas pelo 

investigador, no sentido de melhor enquadrar a lógica de uma determinada realidade, 

na diversidade de características e de situações que a definem. 

Os projectos podem ser classificados segundo diferentes critérios. Se considerarmos as 

TIC utilizadas, o modelo de formação, a estrutura organizacional, as actividades 

desenvolvidas. 

 

1.4.1 Considerando as TIC utilizadas 

a) Projecto que permite aprender sobre as TIC; 

b) Projecto que permite aprender com as TIC; 

c) Projecto que permite aprender através das TIC; 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1640 

A aprendizagem da tecnologia, como funciona e como se utiliza, é a primeira e habitual 

forma de encarar as TIC, mas Salomon (1995) apresenta a distinção entre os efeitos 

com a tecnologia e os efeitos da tecnologia em situação de aprendizagem. Os efeitos 

com são as mudanças que resultam da parceria intelectual que se pode obter com a 

tecnologia, a aprendizagem de “baixo-nível” (treino e repetição, levando a respostas 

automáticas). Por outro lado, se a tecnologia permitir resolver o problema naquele 

momento e outros semelhantes, noutro dia, noutras circunstâncias, então teve a 

parceria da tecnologia que permitiu adquirir competência, propiciar aprendizagem de 

“alto-nível” (pensamento intenso, dependente da situação, processamento cognitivo 

activo e consciente). A aprendizagem de “alto-nível”, defende Salomon (1995), 

depende do estado cognitivamente activo e consciente e da tecnologia que utilizar. A 

função principal da ferramenta cognitiva é permitir clarificar e negociar o significado. 

Isto requer a representação dos processos cognitivos em modelos externos para 

análise e reflexão e pode ajudar a melhorar os referidos processos cognitivos. A 

negociação do significado envolve ainda troca de opinião e interpretação sob a forma 

de actos comunicativos.  

Podemos encontrar ferramentas cognitivas, de comunicação e pesquisa de diferentes 

tipos, com funções e características muito díspares. 1 - A aprendizagem através das TIC 

com exercícios organizados para testar a aquisição de determinados conhecimentos. 

(Por exemplo os exercícios denominados de Drill and Practice). A aprendizagem com as 

TIC, com uso de materiais que permitem a decisão sobre o que o aluno/formando quer 

fazer, a que ritmo, reflectindo sobre o que pretende, organizando e produzindo novos 

materiais. Nesta segunda perspectiva o aluno passa a ser um elemento activo na 

aprendizagem, centro da acção educativa ao decidir: o conteúdo a trabalhar; o 

caminho a seguir; o ritmo de trabalho; a ajuda necessária; o grau de aprofundamento; 

a sequência para aprender. 

A motivação para a aprendizagem surge pelo interesse em aprender fazendo, pelo 

incentivo à criatividade e ao contacto com ideias poderosas. "The idea of learning by 

doing something in which the learner is really interested existed long before 

computers. But in those days it was far harder to find things to do that would both 
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capture the imagination of young people and also bring them into contact with 

fundamental powerful ideas." (Papert S. & outros, 2000, p. 67) 

 

1..4.2 Considerando o modelo de formação  

A formação continua a ser implementada na maioria dos casos em modelo presencial, 

apesar de ter surgido com as novas tecnologias a possibilidade de implementar 

formação a distância, nomeadamente em e-learning e em b-learning que substituem 

já, em muitos casos, a formação por correspondência.  

 

1.4.3 Considerando a estrutura organizacional 

Projecto educativo de escola; projecto curricular de turma; projecto disciplinar; 

projectos de grupo; projecto interdisciplinar; projecto extra curricular; projecto de 

parceria. 

Enquanto o primeiro tipo de projecto contem as regras, objectivos e missão de 

determinada escola, um projecto curricular de turma organiza os conteúdos, 

estratégias e objectivos que os professores e alunos consideram viável para aquele 

grupo de alunos/ turma. Por seu lado o projecto disciplinar ou interdisciplinar, tem em 

conta uma ou várias disciplinas que perante determinado tema/ problema utilizam a 

metodologia de projecto para trabalhar. Por fim os projectos de parceria ou de 

intercâmbio têm como objectivo e actividades principais a comunicação entre alunos 

de diferentes turmas/ escolas/ países. 

 

1.4.4 Considerando a tipologia de actividades  

Organizando os projectos segundo o tipo de actividades desenvolvidas podemos 

considerar três tipos de actividades: 1 - Os projectos de comunicação que visam o 

contacto com pessoas de outro lugar; 2 - Os projectos de investigação que têm como 

principal objectivo a resposta para um problema; 3 - Os projectos de intervenção que 

procuram uma solução e agem perante determinado problema ou situação. As 

competências desenvolvidas são diferentes mas todos implicam pesquisa, formulação 
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de hipóteses, resolução de problemas, apresentação de dados, trabalho colaborativo, 

etc. 

Para clarificar esta categorização apresentam-se alguns exemplos de projectos em que 

participei na minha escola e que já apresentei publicamente em diferentes contextos. 

1 - Projectos de Comunicação: Comenius; E-Twinning; Jornal escolar/ turma; Blogs 

educativos; 2 - Projectos de Investigação: Ciência Viva; Robótica Educativa;  

3 - Projectos de Intervenção: Prevenção rodoviária; Integração das TIC; Educação 

sexual; Alimentação saudável; Reciclagem e educação ambiental; Diversidade cultural. 

 

2. CONCLUSÃO 
Neste texto apresentou-se a fundamentação para um estudo que tem a formação 

contínua em TIC como objecto e que perspectiva o contexto dos projectos, na sua 

multiplicidade e variedade de formas, como espaço de implementação a validar. 
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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo descrever e analisar o processo de implantação do Projeto Um 
Computador por Aluno - UCA em duas escolas públicas de ensino fundamental e a construção 
do Projeto de Gestão Integrada da Tecnologia – ProGItec dessas escolas. No processo de 
elaboração do ProGItec os professores e gestores  têm a oportunidade de identificar tanto as 
ações viáveis de serem implementadas como aquelas que demandam novas estratégias para a 
superação das fragilidades que podem comprometer a qualidade do Projeto UCA pela sua 
característica de lidar com uma nova configuração de sala de aula, que conta com a presença 
do computador portátil nas mãos de todos os alunos e do professor. A metodologia da 
pesquisa é de natureza qualitativa que utiliza os registros dos formadores-pesquisadores de 
professores e gestores durante as atividades realizadas no curso Formação Brasil, bem como 
os relatórios dos encontros dos formadores nas respectivas escolas. As duas experiências 
relatadas mostram diferenças na abordagem do ProGItec e apontam que as maiores 
dificuldades enfrentadas inicialmente para a sua implantação assim como no Projeto UCA, 
estão relacionadas aos aspectos tecnológicos. As restrições tecnológicas comprometem a 
dimensão pedagógica, e por tratar-se de algo novo na escola, a integração das tecnologias ao 
currículo demandam ações diferenciadas da gestão escolar. A apropriação dessa nova forma 
de pensar e agir – construindo coletivamente o ProGItec requer um processo de reflexão  
sobre os “micro-projetos” que começam a se desenvolver na prática do professor.  Nessa 
reflexão com o apoio e a mediação dos formadores-pesquisadores das universidades é 
fundamental para que os protagonistas da escola reconheçam que a sustentabilidade das 
práticas inovadoras usando os recursos do laptop de forma integrada ao currículo requer a 
construção ProGItec. 
 
Palavras-chave: ProGItec – Projeto UCA – computador portátil – formação do professor – 
gestão escolar 

 
Abstract 

 
This paper aims to describe and analyse the process of implementation of the One Computer 
per Student Project (UCA) in two public schools of primary education in Brazil, and the 
construction of their Project of Integrated Technology (ProGItec). In the process of elaboration 
of ProGItec teachers and school managers have the opportunity to identify both the viable 
actions to be implemented and those that demand new strategies to overcome fragilities that 
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can compromise the quality of the UCA Project, due to its characteristic of dealing with a new 
classroom configuration in which teacher and students have a portable computer. The 
methodology of this research has a qualitative nature that uses data from researchers that are 
teachers and managers themselves in the activities realised in the course Formação Brasil, as 
well as the reports of the meetings carried on in the referred schools. The two experiences 
reported show differences in the ProGItec approach and indicate that the major difficulties 
faced initially for the implementation of the UCA Project are related to technological aspects. 
The technological limitations jeopardize the pedagogical dimension and the integration of 
technologies to the curriculum demand differentiated actions from school management 
because it means novelty for the school. The appropriation of this new way of thinking and 
acting – collectively constructing ProGItec – requires a process of reflection about “micro-
projects” that start to develop in the teachers’ practices. In this reflective process with 
researchers’ help and mediation it is fundamental that the school actors recognize that the 
sustainability of the innovative practices using the laptop resources to curriculum in an 
integrated manner requires the construction of ProGItec. 
 
Keywords: ProGItec - UCA Project – portable computer – teacher formation – school 

management 

 

1. INTRODUÇÃO 

O uso do computador portátil nos processos de ensino e aprendizagem requer a 

formação de profissionais que atuam em várias instâncias do sistema educacional. As 

experiências e os estudos de pesquisadores da área mostram a necessidade de a 

formação continuada contemplar tanto as ações formativas com foco nas práticas 

específicas da sala de aula com o uso dessa tecnologia como aquelas de caráter mais 

global que envolvem a tomada de consciência sobre as contribuições da integração 

dessa tecnologia aos processos educativos, os avanços e dificuldades decorrentes e o 

comprometido da escola para com esse processo. Tendo em vista essa perspectiva é 

que as autoras Almeida e Prado (2010) construíram um dos módulos do Cursoi 

“Formação Brasil” do Projeto UCA (Um Computador por Aluno) do Ministério da 

Educação, que se realiza sob a responsabilidade de universidades em parceria com as 

redes de ensino, para o atendimento de professores e equipes de gestão das escolas 

que participam desse projeto. Esse módulo, denominado “Sistematização da Formação 

na Escola” tem como propósito resgatar as vivências de aprendizagem dos 

participantes do curso, professores e gestores, ocorridas nos módulos anteriores, os 

                                                      
i O curso Formação Brasil, composto por cinco módulos foi concebido e construído por uma 

equipe de especialistas da área, particularmente os módulos: 3B “Formação de Gestores”, 4 

“Elaboração de Projetos” e 5 “Sistematização da Formação na Escola” tiveram a autoria das 

Professoras Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida e Maria Elisabette Brisola Brito Prado.  
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quais abordaram conteúdos específicos do contexto da sala de aula e da gestão 

escolar.  

O módulo “Sistematização da Formação na Escola” está organizado com base na 

articulação entre três eixos conceituais: Projeto, Currículo e Tecnologia. E para 

propiciar aos profissionais das escolas participantes do Projeto UCA a reflexão sobre as 

relações entre esses três eixos e as práticas de uso do computador portátil na escola, 

bem como sobre os vários aspectos envolvidos na implantação do Projeto UCA, que 

representa um conhecimento inédito construído na ação, a principal atividade desse 

módulo a ser desenvolvida pelos cursistas é a construção do Projeto de Gestão 

Integrada de Tecnologia (ProGItec) da escola. 

Assim, cada equipe escolar, constituída por professores e gestores, teve a 

oportunidade de identificar as potencialidades e limitações do uso do computador 

portátil, considerando a realidade da escola e as possibilidades que se abrem com o 

uso pedagógico dessa tecnologia, para conjuntamente elaborar o seu ProGItec.  

Conforme orientação da formação, o ProGItec deve ser elaborado com a participação 

de gestores, professores, representantes dos alunos e de profissionais da escola que 

trabalham no suporte às atividades pedagógicas, com o propósito de impulsionar a 

integração das tecnologias com as atividades da escola, projetos de trabalho e com o 

currículo. Deve contemplar a integração do computador portátil com as demais 

tecnologias disponíveis na escola para uso pedagógico em distintas atividades, 

considerando as diretrizes do Projeto Político Pedagógico da escola, as políticas da 

rede de ensino, as orientações curriculares e o contexto da sala de aula.   

No processo de elaboração do ProGItec seus protagonistas têm a oportunidade de 

identificar tanto as ações viáveis e mais fáceis de serem implementadas como aquelas 

que demandam novas estratégias para a superação das fragilidades que podem 

comprometer a qualidade do Projeto UCA pela sua característica inovadora de lidar 

com uma nova configuração de sala de aula, que conta com a presença do computador 

portátil nas mãos de todos os alunos e do professor. Uma configuração que requer 

repensar o ensino, a aprendizagem e o currículo integrado com a mobilidade e 

conectividade das tecnologias na vida dos estudantes e nas atividades pedagógicas.  
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O ProGItec, também foi concebido pelas autoras do Módulo como uma estratégia 

viável para a integração das atividades de uso do computador portátil ao Projeto 

Político Pedagógico da escola de modo a redefinir e ampliar seus propósitos 

pedagógicos e de gestão condizentes com esse novo cenário da educação.  

Para entendermos como o ProGItec vem sendo apropriado pela comunidade escolar, 

este artigo apresenta e analisa duas experiências realizadas em duas escolas públicas 

de ensino fundamental participantes do Projeto UCA. 

 

2. METODOLOGIA 

O método utilizado para a coleta dos dados referidos neste artigo foi a análise dos 

registros dos pesquisadores no decorrer das ações de formação de professores e 

gestores no âmbito dos módulos da Formação Brasil e respectiva orientação, atas e 

relatórios dos encontros dos formadores com as escolas.  

A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, na qual a ênfase na coleta dos dados, a 

compilação destes, sua análise e discussão está mais no processo do que nos 

resultados. Assume-se que, pelo fato de se estar trabalhando com sujeito de pesquisa 

nas ciências humanas, a investigação requer uma lógica para procedimentos 

metodológicos que se preocupa com o entendimento das atividades que os sujeitos 

realizam dentro de determinado contexto.  

A abordagem qualitativa é apropriada quando se busca compreender o significado 

subjetivo do comportamento humano. Por ter como fonte de dados o ambiente 

escolar, embora haja a preocupação com a objetividade na coleta dos dados, sabe-se 

que não haverá a neutralidade proposta pela pesquisa quantitativa. Este estudo adota 

a pesquisa qualitativa com metodologias que permitem identificar os processos de 

construção do conhecimento e de produção de significados pelos participantes, 

conforme relatam diversos autores de referências no campo das tecnologias em 

educação, entre os quais (Gomes, 2004; Salomon & Clark, 1977; Bartolomé & Sancho, 

1994).  

Neste artigo são relatadas experiências de implantação do ProGItec em duas escolas 

com características diferentes no que se refere ao modo de abordagem deste projeto, 

tendo em vista tratar-se de redes de ensino distintas, sendo uma escola municipal e 
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outra estadual. A investigação realizada não se propõe a comparar as formas de 

implantação do ProGItec nas duas escolas, mas, sim, mostrar diferentes maneiras 

pelas quais as escolas se apropriaram do computador portátil, inserindo este 

equipamento nas suas práticas pedagógicas no período considerado para a 

investigação, que foi o segundo semestre do ano de 2011. 

3. DUAS EXPERIÊNCIAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO UCA EM ESCOLAS E A 

ELABORAÇÃO DO PROGITEC   

Neste trabalho apresentam-se duas experiências que retratam o processo de 

implantação do laptop na escola e a elaboração do ProGItec, sendo que a primeira 

experiência foi realizada em uma escola estadual de um bairro da cidade de São Paulo 

e a segunda em uma escola municipal localizada em um municipio situado a 

aproximadamente 80 kilômetros da cidade de São Paulo. 

a. Experiência 1 –  Escola Estadual  

Esta escola atende o nivel de ensino fundamental II (da 5ª à 8ª série), e possuía cerca 

de 450 alunos matriculados em 2011. Neste ano contava com 21 professores.  

Para a implantação do Projeto UCA a escola recebeu computadores portáteis 

suficientes para todos os professores e alunos, para uso na proporção de um 

computador para cada aluno e professor, sendo que os equipamentos ficavam 

guardados na escola, e eram entregues aos alunos pelos professores quando se definia 

pelo seu uso em atividades em sala de aula. A escola possui conexão sem fio para 

internet disponível para uso de professores e alunos, e conta também com um 

estagiário de tecnologia que dá apoio técnico à realização das ações de formação dos 

professores. 

Os professores participam do curso Formação Brasil para o uso do computador portátil 

nas suas práticas pedagógicas, sendo que esta formação continuada e em serviço é 

parte do projeto UCA, sob a coordenação de uma das universidades responsáveis pela 

formação de um conjunto de escolas. 

O uso do computador portátil pelos professores em atividades com as crianças iniciou-

se no primeiro semestre letivo de 2011, juntamente com o programa de formação em 

andamento. Este uso ocorre de maneira experimental, com atividades que usam 
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basicamente sites de busca e editores de texto. Isto é compreensível, tendo em vista 

que os professores estavam no seu primeiro ano de formação, sendo que a maioria 

deles não estava habituada ao uso do computador.  

À medida que os professores participantes da formação foram se apropriando dos 

recursos do computador portátil, eram trabalhadas na formação suas possibilidades 

pedagógicas e os professores faziam propostas de uso na prática pedagógica, cuja 

realização era acompanhada e orientada pelos formadores a distância e em encontros 

presenciais.   

3.1 A implantação do ProGItec na escola estadual 

Para a implantação do ProGItec nesta escola optou-se pela adaptação de um projeto 

que já era realizado anualmente, denominado Vivendo a Leitura, que passou a ser 

chamado Vivendo a Leitura na Era Digital. Este projeto teve como justificativa que: 

Foi observado pelos professores durante os trabalhos com os alunos o 
grande desinteresse que eles possuem quanto à leitura, tão importante e 
fundamental no processo ensino aprendizagem. Surgiu então a ideia de 
tornar a leitura uma prática prazerosa, para que fizesse parte da vida do 
aluno não só no momento escolar, mas durante toda sua vida. (Escola 
Estadual Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre, 2011). 

Diante desse diagnóstico é que foi criado na escola o Projeto Vivendo a Leitura, que 

envolvia professores de diversas disciplinas e respectivas turmas de alunos antes da 

chegada do computador portátil na escola. Quando começou o desenvolvimento do 

projeto UCA os professores se propuseram a inserir o uso do laptop no bojo do Projeto 

Vivendo a Leitura. Após discussão sobre como adaptar o Projeto Vivendo a Leitura para 

a era digital e colocá-lo como mote do ProGItec, o grupo de docentes e a coordenação 

pedagógica definiram como objetivos: 

 promover a leitura de uma forma prazerosa; 

 promover a união entre todos os segmentos, inclusive o corpo docente 
e gestor; 

 preparar o aluno para trabalhar em equipe com pessoas que não fazem 
parte do seu grupo de rotina e assim respeitar as diferenças; 

 fazer com que o aluno aprenda e coloque em prática o respeito às 
regras estabelecidas; 

 conscientizar o aluno sobre a responsabilidade e participação no 
trabalho; 
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 dar oportunidade para o aluno conhecer as diversas formas de leitura e 
entrar em contato com a leitura digital; 

 aprender as várias formas de pesquisa, inclusive na internet. 

(Escola Estadual Prof. Antonio Carlos Ferreira Nobre, 2011). 

 

Estabeleceu-se que neste projeto seria tratado o tema Bullying, partindo da leitura de 

livros que tratavam do tema.  

Atribuiu-se aos alunos a tarefa de ler os livros, e, após a leitura os alunos fizeram 

trabalhos em grupos e uma prova sobre o livro lido. No final do período letivo foi 

realizado um evento no qual os alunos fizeram demonstrações dos trabalhos 

realizados. Para a mostra dos trabalhos foram organizadas seis salas, sendo que em 

cada uma delas havia a exposição dos trabalhos dos alunos daquela sala. Os trabalhos 

foram relacionados às disciplinas Português, Inglês, Artes, Geografia, Matemática, 

Educação Física e Ciências, versando sobre a compreensão da leitura e foram 

elaborados vários artefatos, dentre eles, maquetes, montagem de fotonovelas, 

fotografias, vídeos montados e apresentados usando-se o computador portátil e 

composição de música estilo rap. O evento foi aberto à comunidade. Além da mostra 

de trabalhos dos alunos houve uma palestra sobre Internet segura, com profissional 

convidado de uma empresa de tecnologia. Houve a participação de pais, que assistiram 

à palestra e às apresentações dos trabalhos dos alunos. Interessante notar que alguns 

pais ficaram curiosos para usar o computador portátil que estava sendo usado nas 

apresentações dos alunos. Além do computador portátil outros recursos foram 

utilizados, tais como: vários tipos de papéis para confecção de trabalhos e cartazes, 

materiais diversos como tintas, canetas de diversas espessuras, cola, fitas adesivas, 

etc.  

Segundo relato do Professor Coordenador da escola, este evento foi uma forma de 

conseguir a motivação dos alunos e a aproximação com a comunidade. A presença dos 

pais de alunos ao evento – que geralmente não frequentam a escola – demonstrou um 

interesse em conhecer o que o filho faz na escola. Verificou-se também, segundo o 

Professor Coordenador, que houve um sentido de inovação do evento (Vivendo a 

Leitura) que era tradicional na escola. Em razão do resultado positivo do evento 
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observado pela direção da escola, ele será reeditado no segundo semestre letivo de 

2012, sendo que o evento de mostra dos trabalhos dos alunos será realizado no mês 

de novembro. 

Essa experiência evidencia a forma como os professores e gestores da escola se 

apropriaram da proposta do ProGItec e o incorporaram às ações que realizavam na 

escola, o que indica um estágio de adoção da tecnologia (SANDHOLTZ, RINGSTAFF & 

DWYER, 1997), no qual a tecnologia é utilizada para apoiar as práticas existentes. 

  

3.2 Ressignificação do PROGITEC na escola estadual  

Em virtude da compreensão por parte da equipe de formadores do Projeto UCA de 

que a forma como foi entendida a concepção do ProGItec por esta escola não 

correspondia ao sentido original deste, no início da formação do grupo em 2012 houve 

uma retomada desde o conceito mais amplo de projeto trabalhado no módulo 4 do 

curso Formação Brasil na formação até as orientações para a implantação do ProGItec. 

Iniciou-se um processo de alinhamento das ações pedagógicas e de gestão por meio da 

realização de encontros nos quais a equipe de formação e os gestores, em conjunto no 

apoio aos professores para o planejamento das ações de uso pedagógico das 

tecnologias e para a gestão das tecnologias na escola.   

Nesses encontros os gestores são estimulados a pensar nas dimensões do ProGItec e a 

tomar decisões sobre como fazer esta gestão. Como exemplo, tem-se a decisão 

tomada pela escola para entrega do computador portátil para as crianças levarem para 

casa e a elaboração de mecanismos de controle para esta entrega, além da orientação 

aos alunos sobre como os equipamentos devem ser utilizados. Nessas reuniões se 

discute o acompanhamento das atividades realizadas pelos professores com o uso do 

computador portátil. Além disso, também se trata da gestão do uso do computador 

portátil, da manutenção destes, e de definições acerca das funções dos gestores, dos 

professores e do estagiário de tecnologia e das mudanças que começam a se 

evidenciar nos tempos e espaços da escola e que interferem no desenvolvimento do 

currículo. Em resumo, nesses encontros são tratadas questões relacionadas aos 
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aspectos tecnológicos, pedagógicos e de organização da escola para o bom uso do 

computador portátil.  

A par disso, são realizadas ações com os professores no sentido de impulsionar o 

processo de apropriação pedagógica do computador portátil, bem como há encontros 

periódicos entre as escolas que participam do Projeto UCA, com vistas a propiciar o 

compartilhamento de experiências e o apoio mútuo, além de novas orientações da 

equipe formadora no sentido de potencializar o uso significativo dessa tecnologia. 

Com essas ações dos formadores observa-se um comprometimento mais efetivo da 

equipe gestora da escola e, entre os professores, há da parte de alguns uma atitude de 

incômodo porque os alunos estão com os computadores em mãos durante a aula e 

pressionam para que os mesmos sejam utilizados; outros professores mostram 

avanços na integração dessa tecnologia à prática de sala de aula e na orientação dos 

alunos para a realização de atividades a serem feitas fora da escola com o uso do 

computador portátil. 

À época em que este artigo está sendo escrito – final do primeiro semestre letivo de 

2012 – os formadores atuam no sentido de refletir sobre as experiências em realização 

e sobre o sentido do ProGItec para a escola. Há um esboço do documento que deve vir 

a ser o ProGItec, e aparentemente, está se caminhando para a compreensão da 

importância da formalização deste projeto e a compreensão das ações a ele 

relacionadas englobando tanto ações do presente como as intenções, estratégias e 

recursos necessários para atingi-las no futuro.  

b. Experiência 2 – ProGItec da Escola Municipal   

Esta escola contava em 2011 com 500 alunos desde o Ensino Infantil até o nono anoii 

do Ensino Fundamental e 25 professores. O grupo gestor conta com uma diretora, uma 

vice-diretora, uma coordenadora pedagógica e uma coordenadora do Projeto UCA. 

Segundo consta no ProGItec desta escola, em 2011 havia um grupo responsável pela 

coordenação do Projeto UCA na escola, que se distribui em três esferas: 

administrativa, pedagógica e tecnológica. A esfera administrativa fica a cargo da 

                                                      
ii
 O ensino fundamental de nove anos está implantado na rede municipal de ensino. 
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diretora da escola, responsável por orientar e coordenar as ações das esferas 

pedagógica e tecnológica. A esfera pedagógica está sob responsabilidade dos 

professores, com apoio e orientação da Coordenadora UCA. Quanto à esfera 

tecnológica, é designada a um técnico de Informática do Município, responsável pela 

manutenção da estrutura técnica da escola bem como pelos equipamentos 

funcionando em condições de uso e pela coordenação dos estagiários que prestam 

serviços nas escolas. Segundo consta no documento do ProGItec, há uma integração 

entre as três esferas, o que facilita as ações do Projeto UCA na escola e a tomada de 

decisões. 

Nessa escola o Projeto UCA tem características peculiares porque o município ao qual 

ela pertence tem uma política de inserção da população na sociedade tecnológica, que 

envolve ações educativas tais como a oferta contínua de cursos de informática e 

disponibilidade de um conjunto de computadores portáteis em todas as escolas. 

Contudo, há apenas uma escola ligada ao Projeto UCA, que tem um computador para 

cada aluno. Essa política local levou a escola a ter uma perspectiva de ir além da 

alfabetização em informática em busca de integrar o computador portátil nas práticas 

de leitura e escrita do aluno autor, que exercita a coautoria com os colegas e é 

incentivado para se engajar em atividades de pesquisa. 

3.3 A implantação do ProGItec na escola municipal 

Nesta escola, com a chegada dos computadores portáteis também em 2010, se realiza 

a formação de professores para o uso das tecnologias dentro do Projeto UCA, tendo 

esta formação sido iniciada no segundo semestre de 2010. A elaboração do 

documento do ProGItec foi concomitante com o início de atividades em sala de aula 

com o uso dos equipamentos. Em discussão entre professores e gestores definiu-se 

sobre o formato de um projeto que envolveria todas as séries, todos os professores e 

alunos. Este projeto foi denominado Jornal Online (Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Governador André Franco Montoro, 2011). Para a composição do 

material publicado no jornal os professores elaboraram os projetos denominados de 

“Micro Projetos”, contendo objetivos, metodologia, conteúdo, atividades e avaliação. 
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Os professores desenvolveram o que foi denominado “micro projetos” de acordo com 

os programas de seus Planos de Aulas. A equipe de formadores do Projeto UCA da 

escola é responsável pela estruturação e diagramação do jornal, sendo que 

professores e alunos têm autonomia para discutir e selecionar as matérias a produzir 

para o jornal, organizar as atividades e postar suas produções.  

O processo de avaliação do projeto e dos alunos é feito por meio do diário de bordo 

elaborado pelos alunos, da análise das produções, dos relatos dos professores em 

reuniões e dos registros postados pelos professores e gestores no ambiente virtual da 

formação.  

Acreditam os professores e os gestores da escola que esta seria uma forma de garantir 

a contribuição do Jornal para com a construção do conhecimento do aluno e sua 

aprendizagem formal, uma vez que o jornal tem sessões destinadas a matérias de 

autoria do professor e outras sessões de autoria dos alunos. Foram definidos e 

produzidos os seguintes cadernos para o jornal: 

 Caderno de Receitas  

 Caderno de Recadinho  

 Caderno de Curiosidades do Mundo Animal  

 Caderno de Curiosidades dos Esportes  

 Caderno de Caça Palavras  

 Histórias em quadrinho  

 Caderno de Cultura e Entretenimento  

 Caderno de Ciências  

 Caderno de Esportes  

 Caderno de Notícias  

 Caderno de Cruzadinhas  
O jornal foi elaborado pelos alunos e professores e lançado em espaço virtual no início 

do segundo semestre letivo de 2011, época em que foi apresentado à comunidade 

interna e externa da escola. Em relato da coordenadora UCA da escola o Jornal Online 

foi um projeto bem sucedido, razão pela qual deverá ter continuidade no presente 

ano. 

Nessa escola há indícios da integração do computador portátil ao ensino e à 

aprendizagem, sugerindo que no processo de integração das tecnologias à prática 

pedagógica os professores se encontram entre no estágio de adaptação (SANDHOLTZ, 

RINGSTAFF & DWYER, 1997), em que o computador portátil é utilizado com frequência, 
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trazendo contribuições para a aprendizagem, os alunos manifestam curiosidade, são 

mais participativos e produtivos na realização das atividades. 

3.4 Ressignificação do ProGItec na escola municipal 

Por ter sido hospedado em site gratuito o Jornal Online não está mais disponível. Com 

o intuito de não mais ter este tipo de problema, a escola decidiu desenvolver um site 

proprietário para o jornal, cuja programação está em andamento. No momento da 

escrita deste artigo há um croqui de como ficará a página do jornal na internet. Da 

parte da escola não havia planos de modificação no modelo do jornal e assim que a 

página estiver em funcionamento, há a intenção manifesta de retomar os “micro 

projetos” com os cadernos. 

A equipe de formação das universidades que atua em conjunto com formadores da 

escola deve provocar um processo de reflexão sobre as características do ProGItec 

concebido como uma junção de “micro projetos” e a tomada de consciência sobre o 

sentido da integração entre as tecnologias e o currículo. É necessário desenvolver 

ações de formação para que os professores possam avançar no processo de 

apropriação pedagógica das tecnologias e na integração entre as tecnologias e o 

currículo em uma perspectiva de transformações mútuas, que caracteriza o web 

currículo (Almeida, 2010).   

Na perspectiva do compartilhamento de experiências, o próximo encontro entre essas 

escolas UCA será realizado na escola municipal de modo a sensibilizar seus 

profissionais e os gestores da rede de ensino para que compreendam a relevância de 

criar condições locais para a exploração da mobilidade do computador portátil e apoiar 

os professores para as mudanças em suas concepções, crenças e valores.  

4. Considerações finais e recomendações  

As duas experiências relatadas mostram diferenças na abordagem do ProGItec, a 

compreensão de como este projeto deve ser implantado, seja adaptando um projeto 

anterior, como no caso da escola estadual, ou criando algo novo, como no projeto da 

escola municipal. Aparentemente, as maiores dificuldades enfrentadas inicialmente 

para a implantação do ProGItec, assim como no Projeto UCA, estão relacionadas aos 
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aspectos tecnológicos, o que se aproxima às análises sobre diversas experiências de 

uso do computador portátil realizadas em escolas K 12 dos Estados Unidos da América 

encontrados (Bebell, O’Dwyer, 2010). As restrições tecnológicas comprometem a 

dimensão pedagógica, e por tratar-se de algo novo na escola, a integração das 

tecnologias ao currículo demanda ações diferenciadas da gestão escolar. A disposição 

para continuidade do ProGItec nas duas escolas aponta para a pertinência deste tipo 

de iniciativa, o que reforça a importância do projeto como parte da formação de 

professores e gestores para o uso do computador portátil na escola. 

As duas experiências mostram a complexidade de preparar a comunidade escolar para 

serem autores do ProGItec na dimensão em que foi concebido – sendo um 

instrumento articulador da gestão e da prática pedagógica tendo como foco a 

integração dos recursos do computador portátil com o currículo. 

A apropriação dessa nova forma de pensar e agir – construindo coletivamente o 

ProGItec - se desenvolve entrelaçada com a reflexão sobre os projetos e atividades em 

andamento com o apoio e a mediação dos formadores para que os protagonistas da 

escola possam reconhecer que a sustentabilidade das práticas inovadoras usando os 

recursos do computador portátil de forma integrada ao currículo requer a construção 

do ProGItec. Um ProGItec vivo, dinâmico que seja revisitado e analisado pelos 

diferentes olhares da comunidade escolar de modo que, num processo contínuo de  

ação e reflexão, de planejamento e realização de novas práticas, as tecnologias possam 

estar integradas ao currículo escolar. 
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Resumo 
 

Este trabalho tem como objetivo compreender a metodologia de diagramas, através da revisão 
sobre o significado deste artifício, bem como o processo de representação utilizado por Peter 
Eisenman, que sugere no seu procedimento o pensamento simultaneamente com o desenho, 
surgindo assim, esta estratégia como um intermediário no processo de geração. Este artigo foi 
baseado na analise de preceitos e estratégias, demonstrados através de uma apreciação e 
experimentação, de um modelo gerado em software de modelagem geométrica, para uma 
possível investigação da utilização na fase de concepção de projeto, como estratégia para 
potencializar a prática da representação projetual. 
 
Palavras-Chave: diagramas, representação, arquitetura contemporânea, metodologia 
projetual. 

 
Abstract 

 
This study aims to understand the methodology of diagrams, through a review of the 
significance of this device, as well as the process of representation used by Peter Eisenman, 
which suggests the thought his procedure simultaneously with the design, giving rise to this 
strategy as a intermediate in the process of generation. This article was based on the analysis 
of principles and strategies, demonstrated by an examination and testing of a model 
generated in geometric modeling software for possible use in the research phase of project 
design as a strategy to enhance the practice of representation projectual. 
 
Keywords: diagrams, representation, contemporary architecture, methodology projectual 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Remeter a idéia de diagrama apenas a um gráfico, um desenho onde se esquematizam 

idéias, como definição, é no mínimo erroneamente inferior perante sua complexidade. 

Etimologicamente o termo diagrama corresponde a “através da linguagem”, de origem 
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do grego, surge da junção do prefixo dia (através de) e de gramma (medida de 

linguagem). (GAMBARATO 2005). 

Segundo SPERLING (2003) os antecedentes do diagrama processual - resultante da 

incorporação da processualidade - procediam em representar um processo de uma 

forma linear, em que “linhas de fuga” 32 - no que se refere a criar novas experiências, 

de como produzir o novo - eram desprezadas, ou nem reconhecidas na sua 

potencialidade, em busca da exclusividade do ponto de vista funcional, utilizados em 

grande maioria como uma esquematização do pensamento. 

Para Gilles Deleuze33, aonde o diagrama processual, aqui estudado, aproxima-se da 

sua conceituação de diagrama34, indica a “máquina abstrata” 35, que segundo o 

filósofo é o nascimento de outro mundo, uma máquina fluída e imaterial, de maneira a 

poder-se dizer que é o pensamento. O diagrama ou máquina abstrata surge como 

resultado dos agenciamentos (ligações) concretos formais, tornando-se assim uma 

forma de conteúdo e de expressão. 

O diagrama deleziano pode até assimilar-se a um diagrama dito “comum” ou “usual” 

(um esquema ou desenho), mas não é usado da mesma forma. Assim como um 

diagrama “comum” representa algo apurado muito precisamente (o desenho por ele 

mesmo), o deleziano sugere que um tipo de aparato formal requer uma interpretação 

ativa (BARKI, 2003) para que o mesmo seja útil. 

Segundo SPERLING (2003) não é novidade o uso de diagramas em métodos e/ou 

leitura projetual arquitetônica, mas ressalta que nem todo o diagrama pode ser, 

similarmente, remetido ao topológico, e nem mesmo que o diagrama referenciado 

                                                      
32 

Conceito que Deleuze aborda em Dialogues, com Claire Parnet em 1997, página 47. 

33 Filósofo francês, G
iIles Deleuze é um dos introdutores da Filosofia da Diferença. 

34
Conceito de diagrama para Deleuze “Ele faz a história desfazendo as realidades e as 

significações antecedentes, constituindo outros tantos pontos de emergência ou de 
criatividade, outras tantas conjunções inesperadas, outros tantos contínuos improváveis” 
(DELEUZE, 1998, p. 59-60).  

35
 (...) Uma máquina abstrata em si não é mais física ou corpórea do que semiótica, ela é 

diagramática. (...) A máquina abstrata é a pura Função-Matéria – o diagrama, 
independentemente das formas e das substâncias, das expressões e dos conteúdos que irá 
repartir (...) (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 99) 
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topologicamente o torna um realmente topológico, ou ainda que o produzam de modo 

consciente ou a partir de considerações conceituais da Topologia.  

GAMBARATO (2005) explica que a Topologia36 pode ser dividida em vários ramos, 

como a Topologia de conjuntos, algébrica, diferencial, combinatória ou a que aqui 

estamos abordando, a geométrica, e dentre outras, sendo da matemática, atualmente, 

uma das mais extensas partes. 

Segundo SPERLING (2003) no estudo das geometrias, a Topologia se encontra dentro 

do campo das não-euclidianas37 – e das noções inter-relacionadas de transformação e 

invariância que estruturam e diferenciam as geometrias.  

Assim sendo a caracterização da topologia, dá-se pelo estudo das propriedades de 

figuras geométricas invariantes sob transformações topológicas, podendo ser 

primeiramente exemplificadas por ações de encolher, esticar, deformar, etc. 

(SPERLING, 2003) 

O diagrama, em topologia, é tanto ferramenta para a modelagem da superfície quanto 

meio para sua representação; a modelagem, em topologia, segue dois processos 

básicos: o primeiro, chamado de homeomorfismo, é o processo de manipulação-

geração contínua de superfícies a partir da transformação da forma, sem adição ou 

subtração de “material”, mantendo certas relações espaciais invariantes, chamadas 

topologia do objeto, dentre elas, a continuidade espacial; o segundo, chamado de 

soma conexa, é o processo não-contínuo de geração de superfícies por meio da 

conexão de superfícies básicas, processo que pode alterar a topologia dos objetos 

iniciais. (SPERLING, 2006) 

O diagrama processual topológico, então, realiza a representação das relações 

espaciais estruturais (SPERLING, 2003), mais do que como suporte representacional 

para as operações, mas condensa em si representação e construção, onde é 

concomitantemente processo e produto, implica então a topologia da superfície em 

                                                      
36

 A invenção do termo Topologia – logos (estudo), topo (lugar) - é atribuída ao matemático 
alemão Listing. 

37
 Como conceitua SPERLING (2003), denomina-se geometria não-euclidiana a que estuda as 

transformações e invariâncias que não se verificam no Plano Euclidiano. 
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transformação no tempo seguindo as intenções de quem o projeta, através de seu 

caráter fundamentalmente operacional.  

A Topologia incide nos métodos de geração de superfícies, os quais vão ao encontro 

dos processos utilizados na arquitetura contemporânea de vanguarda. Neste estado da 

arte, Peter Eisenman destaca-se por seu diálogo crítico - da relação com o local - 

empregando diagramas processuais, como estratégia projetual. 

Em SOMOL (1999), é apresentado um estudo relativo à estratégia utilizada por 

Eisenman onde descreve as potencialidades do uso de diagrama. 

“(...) diferentemente das formas tradicionais de representação, 

o diagrama como um gerador é uma mediação entre o objeto 

palpável, um edifício real, e o que pode ser chamada 

interioridade arquitetônica (...). O diagrama não é somente 

uma explanação, como algo que vem depois, mas também age 

como intermediário no processo de geração do espaço-tempo 

real.” (SOMOL, 1999, p.27-28).  

Com base no paradigma processual arquitetônico, o diagrama topológico, rompe com 

o procedimento inicial de projeções bidimensionais (SPERLING, 2006) - plantas, 

elevações, cortes - em muitos momentos podendo não romper somente com estas 

definições, mas em fases anteriores a estas, como em croquis ou desenhos 

esquemáticos -, buscando de outro modo, uma seqüência de ações, agregado de 

maneira quase indissolúvel a modelagem, como potencializador ao procedimento de 

criação e de representação do objeto arquitetônico. 

Segundo ARIVALDO (1998), a modelagem consiste no processo de representação de 

um fato ou fenômeno através da abstração e define modelagem como sendo a criação, 

representação e manipulação de objetos no computador. 

Como escopo para esta nova percepção, parte-se aqui de uma obra do arquiteto 

citado, de maneira a compreender como tais artifícios são aplicados, a fim de 

apreender algumas possíveis estratégias existentes, para uma futura aplicação no 

cotidiano da prática de projeto. 
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Busca-se neste estudo compreender estes procedimentos, apresentando as 

potencialidades e limitações dos processos analisados no experimento com um 

software de modelagem para acompanhamento no que tange as questões 

volumétricas e seu desenvolvimento. 

2. O DIAGRAMA COMO INSTRUMENTO ARQUITETÔNICO 

O uso de diagrama já vem sendo utilizado na arquitetura como método de 

“esquematizar” idéias, porém com a quebra de paradigma estipulado pela arquitetura 

contemporânea, que introduz o conceito de tempo e de movimento como variáveis de 

um diagrama projetual, ampliam seu uso, potencializando-o como uma ferramenta 

utilizada por arquitetos que fazem parte desta nova vanguarda. 

A arquitetura contemporânea tem em seu “formalismo”- suas bases formais -, na 

representatividade através de formas líquidas – com o uso de formas não-planares – 

relacionando-as, na afinidade topológica com o binômio forma/estrutura. SPERLING 

(2003). 

A consideração integral do diagrama processual topológico segundo SPERLING (2003) 

transfere as duas variáveis, tempo e movimento, das transformações formais do 

objeto arquitetônico para a busca dos aspectos organizacionais ou a topologia do 

objeto, ou seja, aspectos não referentes à forma.  

A utilização de um diagrama “comum” então teve de ser deslocada e ampliada para o 

diagrama processual topológico, que contemporiza as variáveis espaço/tempo, nas 

transformações formais do objeto arquitetônico. 

Ainda segundo SPERLING (2003) para os arquitetos contemporâneos, adeptos da 

utilização de diagramas, o conceito é delineado como um meio de criação-operação-

representação de relações espaciais/transformações/formais que incorporam a 

processualidade.  

Na prática projetual então há uma substituição da utilização de projeções 

bidimensionais que geram ou de modelos que esculpem a forma, pelo uso de 

seqüências de diagramas, que modelam uma topologia e possibilitam a investigação 

das várias formas que respeitem tal topologia, além de alterar a ênfase no estático, 

mudando para o conceito de dinâmico e o efêmero. (SPERLING, 2006) 
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Eisenman e seu processo projetual do uso diagramas 

Segundo LACOMBE (2007) evidentemente, Eisenman exerce papel preponderante 

nessa “toada” da utilização de diagramas. 

Norte americano de New Jersey, do ano de 1932, Peter Eisenman, é um arquiteto que 

se difere, dentre outras coisas, por sua formação, quando em 1963 fez seu doutorado 

fora da área da arquitetura, obtendo formação na área da filosofia, na época então, 

analisando as Bases Formais da Arquitetura Moderna38. 

 Difere-se também pelo seu experimentalismo (figura 1), que preconiza através de seu 

discurso vanguardista, onde vincula uma arquitetura que deva ser livre de valores 

externos, com seu falar independente, de construção abstrata e “atópica”, com a idéia 

de arquitetura como "escrita", em oposição à arquitetura como “imagem”. 

 

Figura 9 Arquitetura de Peter Eisenman 
 

 

Seu contato mais profundo com a filosofia deu-se a partir da colaboração de Derrida 

com Bernard Tschumi, por ocasião do concurso para o parque La Villette em Paris 

(1982). Assim, também por estes encontros Eisenman torna-se então uma referência 

para a arquitetura contemporânea, principalmente a desconstrutivista, se 

aproximando cada vez mais de conceitos e personagens do pós-estruturalismo francês, 

como Deleuze. 

Nos seus projetos, Eisenman, faz uso do que ele chama de “dissimulação” tratando da 

diferença entre real e ilusão onde resulta numa camuflagem bastante característica, 

radical e perturbadora como resultado formal (GALOFARO, 1999). 

                                                      
38

 “The Formal Basis of Modern Architecture.” Titulo original da tese defendia no Trinity College 
na Universidade de Cambridge em Agosto de 1963.  
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Abandonando a racionalidade da geometria euclidiana destorcendo a perspectiva, 

confundindo o espectador numa estrutura quase ilógica, os projetos, têm como mote 

provocar, de modo que a edificação apresente aparente confusão e instabilidade, 

dinamizam as linhas retas, intrincam e emaranham os planos e aresta, alterando 

ângulos, sempre diferentes entre si, até que o suposto caos atinja se ápice. (SPERLING, 

2003)  

“A relação entre dissimulação e realidade é similar à 

significação corporificada na máscara: o signo de se fingir ser 

não o que se é – ou seja, um signo que parece não significar 

nada além de si mesmo.” (EISENMAN, 1984, p. 155) 

Eisenman propõe uma arquitetura que por si só é linguagem e resolve dentro do seu 

campo as tensões emergentes da forma que nasce de um jogo onde o arquiteto é 

quem define as regras (basicamente formais).  

Levado por esses ideais, a obra de Eisenman utiliza, na maneira de conceber espaços, 

uma série de operações, empregando muitas vezes diagramas computacionais, cuja 

rotação, sobreposição, justaposição, interferência, etc. geram o edifício (GALOFARO, 

1999). Os diagramas conversam com modelos tridimensionais concretos e virtuais:  

“Os modelos ajudam a visualizar o processo, para seguir a 

evolução do edifício a ser construído. Durante esta fase de 

projeto, os modelos, diagramas e modelos computacionais se 

intercomunicam. Cada um é inserido numa fase específica e 

interfere o outro, acrescentando novas perspectivas, 

possibilidades conceituais e figurativas. Os modelos 

diagramáticos tornam-se uma reflexão teórica do projeto e lhe 

dá forma.” (EISENMAN in GALOFARO, 1999, p.24)  

Eisenman desencadeia um pensamento do possível. É possível reordenar a ordem 

projetual, mesmo que para isto o caos seja inevitável. Mais uma vez o arquiteto 

aproxima-se então das teorias de Deleuze.  
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Composição e transformação possuem a idéia de culminância formal, a qual reside na 

capacidade em revelar as próprias origens. A decomposição pressupõe que origens, 

fins e o processo em si são enganosos e complexos, e não estáveis. Eisenman quer 

conquistar um processo não linear e não contínuo de modo a assegurar um fim 

incerto. “Se arquitetura tradicionalmente tem estado no “topos” que é a idéia de 

lugar, então estar “entre” é procurar o “atopos” na “utopia”. 

Eisenman além de sua pratica, traz consigo para sala de aula, um movimento de 

inquietação no processo de ensino/aprendizagem em projeto de arquitetura 

rompendo com a lógica cognitiva de como ensinar projeto onde ao aluno é proposto 

um problema (a proposta do cliente) que se entende, será resolvido (o projeto) com a 

troca de informações com o professor através de etapas pré-estabelecidas liberando 

do estado de etapas pré-estabelecidas, como anteprojeto, projeto legal e outras, para 

um processo sem ordem estática aonde o aluno textualiza o seu projeto, “(...) isto é o 

que eu tenho vindo a tentar fazer, descontextualizar o observador obrigá-lo a re-

conceber arquitetura” (EISENMAN, 2004), fazendo uso desta estrutura dobrada. 

Peter Eisenman faz uso de diagramas (figura 2) para o estudo e composição dos seus 

projetos, é seu principal artifício, sua operação compositiva. Diagramas para o 

arquiteto, não são projetos, são "relações fixas com a forma, função, história", é uma 

espécie de grelha para compor a volumetria e dividir os espaços, neste sentido faz-se 

ênfase à idéia delineada de que os modelos potencializam a visualização do processo 

seguidos da exploração do objeto a ser construído. 

Uso o diagrama não como forma, mas como idéia. Tento 

encontrar algo que funcione como diagrama para gerar algo a 

partir das condições que não poderia ter previsto 

anteriormente. O diagrama é diferente em cada caso. A 

mudança, ou o uso, da concepção do diagrama tem evoluído de 

diagramas mais simples até outros mais complexos. Meus 

projetos sempre surgem de uma idéia sugerida pelo programa, 

ou do lugar e sua história (EISENMAN in GALOFARO, 1999, 

p.47). 
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Figura 10 Projeto diagramático de Peter Eisenman 

 

No mundo virtual, Eisenman, também é uma referência da utilização de meios digitais, 

não só para a representação da forma arquitetônica, mas também como estratégia 

geradora da forma, como conseqüência do seu pensamento afinado com os meios 

informáticos.  

“O paradigma eletrônico coloca um desafio poderoso para a 

arquitetura uma vez que define a realidade em termos de mídia 

e simulação, valorizando a aparência sobre a existência, o que 

“pode ser visto” sobre “o que é”. (...) A arquitetura assume 

assim o olhar como algo preeminente e de certo modo natural 

aos seus próprios métodos, e não algo a ser problematizado. É 

precisamente este conceito tradicional do olhar que o 

paradigma eletrônico coloca em questão”. (EISENMAN, 1993, 

14-15). 

Seu procedimento projetivo, quando diagramático, tem como matéria algoritmos, que 

possibilitam a geração de diversos tipos de volumes com os mais variados aspectos 

formais, onde o computador concretiza uma relação do saber-fazer ao pensamento. 

 A idéia de Eisenman é que ao experimentar, ocorre o ato de pensar, é o que está em 

processo, tornando seu projetar em reflexão simultânea sobre experimentações das 

idéias em processo como explana LACOMBE (2006).  
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Segundo GALOFARO (1999), Eisenman combina as percepções sobre o local com os 

aspectos contextuais da forma material, onde se utiliza do recurso de sobreposição 

destas informações em forma de “camadas”.  

Logo, tendo a sobreposição de uma camada adicional para a definição do modelo 

diagramático: uma imagem que está associada ao projeto com o objetivo de que esta 

destorça o desenho original - usando a técnica para explorar a escala e rotação - 

fazendo um desenho que segue as linhas e direções arquivadas nos “esquemas 

modelo”, localiza e agrega as conclusões do modelo diagramático que justifique ou 

embase a proposta projeto. 

“a flexibilidade e a ausência típica de escala da “arquitetura 

computadorizada” não são slogans familiares de um 

procedimento racional de arquitetura, mas uma condição 

básica para a reinvenção do espaço.” (EISENMAN in 

GALOFARO, 1999, p.55) 

3. A PRODUÇÃO DE DIAGRAMAS APOIADA EM TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Atualmente, é notável o crescimento do uso da ferramenta digital para o 

desenvolvimento do pensamento diagramático, principalmente junto a grandes 

escritórios, de arquitetura contemporânea, ícones da vanguarda pós-modernista, que 

utilizam deste recurso para desenvolver sua forma arquitetônica como o UNStudio, 

Lynn, Nox, Ghery, Tshumi, Hadid, Morphosys, e Libeskind, para citar apenas alguns, 

além de Eisenman que aqui está sendo tomado como exemplo. 

Para GALOFARO (1999), a utilização de novos meios infográficos tendem a definir 

novos parâmetros tanto para a evolução de técnicas de representação, como formas 

de onde o computador inaugura uma conexão de ações antes compartimentadas – 

criar-administrar-pensar-projetar – criando uma transversalidade entre conceitos 

dessas fases diferentes, compondo, portanto, a nova forma de traduzir o pensamento, 

rompendo assim o paradigma existente. 

Segundo DUARTE (1999), apenas no universo numérico é possível que o método 

formal possa fissurar as práticas atuais: “O computador abole todas as referências 
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reais e, sobretudo, canônicas da arquitetura até então: no universo digital não há 

horizonte ou gravidade, não há materialidade concreta, não há elementos sólidos 

intransponíveis, não há tempo cronológicos, e não há noção apriorística de escalas, 

determinando pontos de vista.” (DUARTE, 1999, p.158) 

Com base em SPERLING (2006) pela possibilidade do desenvolvimento e por 

representar em cada frame39 o “momento” do desenvolvimento projetual - das 

diversas formas que pode adquirir - o diagrama processual topológico, que já não mais 

remete a idéia anteriormente discutida, da representação formal isolada na fase inicial 

ou final, mas demonstra assim sua potencialidade para um processo contínuo de 

geração e representação da forma. 

Neste âmbito o diagrama processual topológico não se remete somente a 

representação, mas ao processo, da qual são partes complementares, como origem e 

como “momento” em que determinados processos foram alcançados estruturalmente 

num resultado satisfatório pra o projetista. 

Com isso o diagrama processual topológico, possibilita a retomada de decisão a 

qualquer momento, bem como o descarte de idéias ou complementação entre elas, 

assim a obra arquitetônica, pode ser o último diagrama do que foi desenvolvido de 

operações realizadas pelo arquiteto, ou uma etapa anteriormente satisfatória, além de 

registro do processo. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Objeto de Estudo 

Como seleção para experimentação, elencou-se uma obra do arquiteto Peter 

Eisenman, na intenção que esta, fosse fonte de informações sobre os processos de 

representação que envolve a prática projetual do arquiteto, e que este projeto 

fornecesse subsídios de análise para o experimento proposto a seguir. 

Posto isto, selecionou-se o projeto da BFL Software Limited Bangalore (figura 3) de 

1996, um prédio institucional, onde o arquiteto usou da tipologia chamada de “quatro 

                                                      
39

 Frame é um conjunto de quadros (imagens) ou pacotes que formam um filme por inteiro 
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barras” (figura 4) e onde, a partir de precedentes como a dualidade da sociedade 

indiana: a tradição Indiana onde a empresa esta instalada – Mandala - e tecnologia da 

própria empresa - LCD. (GALOFARO, 1999), 

Através destes artifícios de projeto, utilizando estes precedentes, Eiseman analisa o 

trabalho da deformação do processamento do cristal líquido (sobreposição entre os 

cristais líquidos e os estáticos – LCD) e da teoria da Mandala Indiana indicando-os 

como “camadas”, sobrepondo e aplicando-as, como forças, a geometria inicial do 

projeto através de parâmetros dinâmicos. 

Figura 11 - BFL Software Limited Bangalore 
 

 

 
Figura 12 - Quatro barras 
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4.2 Procedimento 

Como procedimento inicial, deu-se a escolha do modelo a ser seguido como parâmetro 

inicial, bem como se identificou os volumes e procedimentos que o arquiteto utilizou 

para o desenvolvimento do projeto. 

No Software de modelagem 3DSTUDIO, foram criados sólidos parametrizáveis, 

volumes similares aos utilizados por Eisenman, como demonstrados na figura 5.  

Figura 13 imagem do programa com os sólidos originais 
 

 

Em um processo de experimentação, a cada um dos sólidos, foi aplicado um 

modificador - que transforma a estrutura geométrica do objeto, existentes no 

programa.  

Tais modificadores possibilitam a aplicação em número ilimitado de modificações, para 

um objeto ou parte deste, onde a seqüência deve ser observada, pois cada 

modificação afeta aquela que vem depois, ou seja, aplicações imposta a um mesmo 

objeto, aplicadas de forma inversa, podem gerar resultados diferentes.  

Dentre os diversos modificadores existentes no programa utilizado, foram escolhidos 

três que possibilitassem um entendimento destas modificações: Bend (possibilita 

curvar um objeto sobre um eixo em várias direções, onde produz uma curvatura 

uniforme no objeto), Twist (que permite uma torção na geometria do objeto, ou em 
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parte dela – seção – em qualquer das três direções) e Taper (onde realiza a redução ou 

ampliação da espessura, através do ajuste de escalas dos pontos terminais do objeto).  

Os modificadores foram aplicados no sólido inicial, sem a preocupação de pré-definir 

parâmetros, deixando assim, que o processo de representação projetual transcorra 

sem condicionamento de parâmetros numéricos, como demonstrados a seguir na 

figura 6.  

 

Figura 14 – Aplicação dos modificadores no processo 
 

 

Enfatiza-se aqui, a idéia que diagramas não são projetos, ou meros desenhos, mas sim 

de que os modelos potencializam e permitem uma continuidade bem como a 

visualização do processo seguidos da exploração do objeto a ser construído.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A experimentação da representação através do processo diagramático, aqui analisado, 

surge como um artifício, para substituir a dinâmica de softwares mais avançados – 

ainda longe de alcance ao grande público – que automaticamente salvam etapas 

(frames) de processos dinâmicos, aqui simulado de modo que a cada modificação 

efetuada fosse salva em um arquivo diferente. 
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Esses artifícios de esquematização dos momentos de modificação da forma permitiram 

retornar a processos anteriores, se assim desejado pelo projetista, quando da analise 

da seqüência das modificações.  

 

 

Figura 15 – Potencialidade de visualização do projeto em um momento específico 
 

 

O programa utilizado proporciona uma diversidade de modificações na forma, porém 

não se identificou a possibilidade da utilização de “inputs” – como forças que possam 

alterar a geometria - como faz Eisenman (GALOFARO, 1999), se aproximando assim, 

mais do conceito topológico, após identificações de influências do lugar no objeto 

projetado, o que neste experimento não foi possível. 

O programa possibilita sim realizar transformações contínuas, porém já no conceito 

topológico não o é tangível - pelo menos sem artifícios, como os utilizados - através de 

programação, associar outros parâmetros de maneira dinâmica, como o tempo, o 

ritmo, fluxo. 

Após esta análise, identificou-se neste ponto, a limitação do uso da prática 

diagramática nos termos em que Eisenman utiliza que segundo a revisão bibliográfica 

em alguns casos apóia-se em sistemas dinâmicos, onde a forma pode ser o resultado 

de um processo inusitado, não controlado somente pela representação geométrica  

Ainda sim, o processo apoiado em meios digitais, trás como beneficio, a possibilidade 

de um número grandioso de composições formais, que muitas vezes não seriam 

abordadas sem a tecnologia, e ainda mais, com a potência de uma mais abrangente 

compreensão desta geometria - através de modelos diferentes de visualizações, 
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planos, cortes, etc.-, de modo que o projetista possa visualizar seu projeto e de que 

maneira se fizeram estas relações formais nos mais variados momentos.  

Também se destaca o fato do procedimento realizado por estes meios permitir o 

registro do processo de maneira continua, ainda que não dinâmica, reforçando assim o 

conceito de continuidade abordado pela Topologia. 

6. CONCLUSÕES 

A estratégia diagramática utilizado por Peter Eisenman, que instiga o pensamento e o 

desenho simultaneamente (GALOFARO, 1999), foram aqui, analisados, bem como 

reconhecidos, nos seus princípios e artifícios, contribuindo deste modo para um 

entendimento de tal prática. 

Buscou-se neste estudo compreender o processo analisado, verificando nas 

potencialidades e limitações dos experimentos realizados com a transposição do 

estudo de caso de modo a permitir uma continuidade no processo de representação. 

As vantagens de utilização destes softwares de modelagem são algumas entre as 

quais: um numero maior de possibilidades de projeto – que talvez sem este processo 

nem fossem percebidas - otimização do tempo, descartando rapidamente alternativas 

que anteriormente levariam mais tempo para serem entendidas, ou resgatando 

alternativas anteriores, com o artifício de apenas buscar um “momento” do processo 

que foi salvo anteriormente, através de um processo contínuo de representação. 

A continuidade desta pesquisa aponta a possibilidade do desenvolvimento destes 

processos em outros softwares, semelhantes ou superiores, e possíveis possibilidades 

de inputs de forças e qualidades, provenientes dos estudos topológicos, em que 

permitam a automação de alguns procedimentos, como por exemplo, o salvamento do 

arquivo em momentos diferentes ou que obedeçam a um sincronismo. 

Esperam-se assim com esta etapa de trabalho uma validade junto ao processo de 

representação projetual e a demarcação da abrangência de uma possível continuação 

do estudo aqui abordado. 
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Resumo 

As novas tecnologias assumem um papel incontornável no contexto educativo atual. A par da 
revolução tecnológica e da chamada sociedade do conhecimento, a internet surge como um 
instrumento fundamental no desenvolvimento da sociedade em rede. 
Para a efetiva e eficaz integração das novas tecnologias no processo de ensino e de 
aprendizagem e o desenvolvimento de competências dos alunos, nomeadamente, a 
aprendizagem autónoma e a criação própria de conhecimento, foram concretizadas práticas 
de ensino em contexto de sala de aula baseadas nas pedagogias construtivistas. 
Neste sentido, foram planificadas e lecionadas aulas de Economia A, nas quais se aplicaram, 
numa perspetiva qualitativa, métodos e técnicas ativas integrando as novas tecnologias, 
designadamente, o trabalho projeto e a investigação de grupo, tendo posteriormente sido 
aplicado um questionário aos alunos. 
Verificou-se que as novas tecnologias são uma ferramenta importante e complementar no 
ensino e aprendizagem, que permitem a criação e o desenvolvimento de competências 
diversificadas, podem ser um fator facilitador da aprendizagem e incrementar a motivação dos 
alunos. O papel do professor no apoio à sua utilização pelos alunos é fundamental. 
Adicionalmente constatou-se a indispensabilidade da formação ajustada dos professores na 
integração das novas tecnologias no contexto educacional. 
 
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Ensino, Autonomia, 
Pedagogias Construtivistas, Criação de Conhecimento 

 
Abstract 

New technologies play an unavoidable role in the actual educational context. Along with the 
technological revolution and the so-called knowledge society, the internet appears itself as a 
key tool in the development of the network society. 
For the effective and efficient integration of new technologies in teaching and learning and 
skills development of students, in particular, autonomous learning and the creation of their 
own knowledge, teaching practices have been implemented in the context of the classroom 
based on constructivist pedagogies. 
In this sense, were planned and taught lessons of Economy A, in which were applied, on a 
qualitative prospective, methods and active techniques integrating new technologies, namely 
project work and group research, and a questionnaire to students was subsequently applied. 
It was found that new technologies are an important and complementary tool in teaching and 
learning, allowing the creation and development of diversified skills, being a facilitator of 
learning and increasing student motivation. The teacher's role in supporting their use by 
students is fundamental. 
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Additionally, one could notice the indispensability of suitable formation from teachers to 
integrate new technologies in the educational context. 
 
Keywords: Information and Communications Technologies, Teaching, Autonomy, Constructivist 
Pedagogies, Creation of Knowledge  
 

1. INTRODUÇÃO 
Este artigo foi escrito na sequência da prática de ensino supervisionada, e baseado no 

respetivo relatório, no âmbito do mestrado em Ensino da Economia e Contabilidade, 

efetuada na Escola Secundária José Saramago, em Mafra, incidindo na disciplina de 

Economia A de uma turma do 10.º ano de escolaridade. 

O estudo realizado teve como objetivo analisar em que medida poderão as novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) contribuir para a produção e 

desenvolvimento de competências no ensino da Economia, que favoreçam uma 

aprendizagem autónoma e a criação do próprio conhecimento pelos alunos, partindo 

de uma gestão flexível do currículo baseada em pedagogias construtivistas. 

Na sociedade contemporânea as TIC estão omnipresentes em quase todos os atos da 

nossa vida e a internet constitui uma verdadeira revolução que veio influenciar e 

transformar o modo de vida, comunicação e de interação entre as pessoas, quer a 

nível pessoal como social e profissional. Segundo Castells (2005:20), a internet é 

simultaneamente o instrumento chave e o símbolo do novo sistema tecnológico. 

De acordo com Cardoso et al. (2005:13), o nosso mundo e as nossas vidas estão a 

experimentar uma mudança profunda no âmbito da tecnologia, economia, cultura, 

comunicação, política e da relação entre as pessoas. Como resultado dessa mudança, a 

sociedade em rede deixou de ser um futuro distante para se transformar no presente. 

Neste sentido, educar no século XXI deverá acolher e assumir esta mudança de 

paradigma e garantir o pleno exercício da cidadania digital. 

Gimeno citado em Stenhouse (1991:11) sugere-nos a necessidade de um modelo 

flexível para a experimentação e inovação curricular. Assim, a flexibilização beneficia a 

construção de caminhos conducentes à obtenção de competências diversificadas, 

produzidas e desenvolvidas tanto ao nível de competências cognitivas, como pessoais 

e sociais, designadamente, através de métodos participativos que posicionem os 
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alunos no centro do processo de ensino-aprendizagem e fomentem a sua autonomia, 

preconizados pelas pedagogias construtivistas. 

2. O PAPEL DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO 
Segundo Costa (2008:27), a generalidade dos países tem em curso iniciativas de 

âmbito nacional que visam incentivar e promover a generalização do uso de 

computadores nas escolas, incluindo, desde a aquisição de computadores, à 

divulgação de “boas-práticas” e formação de professores. 

Em Portugal, as iniciativas governamentais do Ministério da Educação para a 

implementação das TIC em contexto educativo iniciaram-se de forma consistente com 

o Projeto Minerva (Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, Valorização, 

Atualização) em 1986. Atualmente, e em consequência de vários projetos entretanto 

implementados e do Plano Tecnológico da Educação, verifica-se que as escolas básicas 

e secundárias em Portugal estão, em geral, muito bem equipadas. 

Das abordagens de integração das TIC no contexto educativo definidas por Patrocínio 

(2004:314-316), hoje podem considerar-se mais relevantes, a do computador visto 

como uma ferramenta e instrumento de trabalho e a promovida pela utilização da 

internet no ensino e aprendizagem, na perspetiva do computador como máquina de 

fornecer informação e ferramenta auxiliar para a construção de conhecimento. 

Tal como confirma Graham & Metaxas (2003:1), “a internet está a revolucionar os 

métodos de pesquisa”. Deste modo, pese embora a sua utilidade, é necessário avaliar 

adequadamente a sua informação, nomeadamente os alunos, dado que muitos 

confiam e utilizam a internet como primeira fonte de informação sem formação formal 

sobre as dificuldades envolvidas. 

Por outro lado, não devemos contudo descurar que o objetivo principal da utilização 

das novas tecnologias pelos professores tem de ser o de melhorar as aprendizagens 

dos alunos, segundo Meireles (2006:21). Ou seja, a utilização das TIC deve ser sempre 

justificável à luz dos benefícios e vantagens para o processo de ensino-aprendizagem. 

No entanto, o aproveitamento otimizado destas novas tecnologias implica uma 

mudança nas nossas formas de ensinar e de aprender. Isto é, a integração das TIC pode 

ser ainda mais efetiva ao explorar novos modelos pedagógicos diferenciados, onde se 

enquadram as pedagogias construtivistas. 
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2.1. As Pedagogias Construtivistas da Aprendizagem e o Desenvolvimento de 
Competências 

A ideia da conceção construtivista do ensino e da aprendizagem é normalmente 

utilizada para designar uma posição com alargado enfoque, no qual convergem 

diversas teorias psicológicas e educativas, que partilham o pressuposto de que o 

conhecimento e a aprendizagem não se constituem como uma cópia da realidade, mas 

sim como uma construção ativa do sujeito em interação com um ambiente 

sociocultural, de acordo com Fairstein & Rodríguez (2001:179).   

Deste modo, os modelos centrados no aluno assentam na perspetiva filosófica de John 

Dewey e de outros educadores progressistas do século XX, designadamente, a 

pedagogia de Montessori ou a Escola Nova de Freinet, assim como, de psicólogos 

defensores do pensamento cognitivo, como Piaget e Vygotsky. 

A perspetiva construtivista defende que o conhecimento é algo pessoal e o significado 

é construído pelo aluno através da experiência. A aprendizagem é vista como uma 

atividade social e cultural em que os próprios alunos constroem os significados e são 

influenciados pela interação entre o conhecimento previamente adquirido e as novas 

experiências de aprendizagem (Arends, 2008:339). 

Consequentemente, as pedagogias construtivistas podem mais facilmente promover a 

criação e o desenvolvimento de competências diversificadas, tanto ao nível cognitivo 

como comportamental, ao orientarem os alunos para a construção do próprio 

significado, e assumindo estes um desempenho ativo nessa construção. 

Em geral, podemos dizer que a competência integra conhecimentos, capacidades e 

atitudes e pode ser entendida como a define Perrenoud (2000), “um saber em uso”. 

Ou seja, trata-se do processo de ativar recursos, em diversos tipos de situações, 

associado a algum grau de autonomia em relação ao uso do saber. 

Num sentido integrador, antropocêntrico e sistémico, torna-se necessário repensar um 

novo paradigma educativo, que podemos enquadrar no Paradigma Emergente de 

Behrens (2002) que defende uma abordagem progressista e o ensino suportado em 

pesquisa, e no Paradigma Ecológico de investigação educativa de Rodriguez (2007:14), 

para um efetivo desenvolvimento das competências no ensino.  
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Desta forma, os professores devem recorrer a pedagogias diferenciadas que 

perspetivem a progressão individual dos alunos, sendo o trabalho de grupo uma 

componente metodológica indispensável, de acordo com Pato (1995:9). Esta técnica 

permite abarcar diferentes estádios de desenvolvimento dos alunos, respeitar 

diferentes ritmos de aprendizagem, valorizar processos complexos de pensamento e a 

aquisição de competências, como a autonomia, a liderança democrática e a 

autorresponsabilização. 

Segundo Serralha (2007:82), nos grupos de trabalho, os alunos podem organizar-se de 

forma que cada grupo investigue um aspeto sobre determinado tema, tendo depois 

cada grupo a responsabilidade de apresentar aos restantes o conhecimento então 

construído. Assim, a aprendizagem feita em comum permite a todos a possibilidade de 

poder “aprender a aprender”, mas também desenvolver competências ao nível do 

saber, ser capaz e o estar, tal como defendeu Delors (1996;19-20). 

De acordo com Roldão (2003:49), as práticas diferenciadoras adotadas pelo 

Movimento da Escola Moderna (MEM) distinguem-se, tendo em conta que a base 

estruturante do trabalho é a autonomia e a responsabilização do aluno em que se 

pressupõe um princípio de heterogeneidade e trabalho colaborativo. 

O método preconizado pelo MEM, na esteira de Freinet, também define para cada 

aluno, um plano de trabalho autónomo, nomeado de PIT (Plano Individual de 

Trabalho). Este é um mapa de planeamento das atividades e da verificação do seu 

cumprimento, onde se pode observar o trabalho de estudo e treino de competências 

que cada aluno se propõe realizar (Niza, 1998:93). 

Esta organização cooperativa promove o desenvolvimento moral, cívico e social dos 

alunos, propiciando um ambiente facilitador da criação e incremento de competências 

diversificadas. 

2.2. As Novas Tecnologias para a Aprendizagem Autónoma e a Criação de 
Conhecimento 

Segundo Praia (1998:165-166), a utilização das novas TIC no âmbito da didática, como 

recurso complementar de outros, sobretudo com base no paradigma construtivista, 

inclui hoje o uso da internet. Esta, entre outras vantagens, facilita o acesso a fontes; 

contribui para o desenvolvimento do espírito crítico; permite experimentar formas de 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1682 

trabalho; ajuda à construção de conceitos; incentiva a transdisciplinaridade; 

desenvolve o sentido de cooperação e autonomia dos alunos. 

No entanto, a exploração didática das TIC envolve uma enorme complexidade, 

obrigando à mobilização de saberes multidisciplinares, tendo os professores que 

integrar as variáveis pedagógicas e tecnológicas. Não basta colocar os equipamentos 

nas salas de aula, para que o ensino seja eficaz, sendo essencial planear e analisar de 

que forma se pode promover ativamente a integração das TIC no processo de ensino-

aprendizagem. 

Nesta perspetiva, de acordo com Oliveira (1998:120), as TIC não devem ser 

simplesmente um fenómeno informativo ou comunicativo orientado para o processo 

de informação, mas sim um instrumento de desenvolvimento cognitivo, que permita a 

transformação da informação em conhecimento. 

Assim, tal como refere Barbosa (1999:95), o caminho a seguir na educação para a 

autonomia dos alunos é tirar partido da conceção e realização de projetos, tanto 

individuais como coletivos, com a orientação e mediação do professor. 

Coll et al. (2006:29), segundo uma visão construtivista e sociocultural dos processos de 

ensino-aprendizagem, categorizam três formas de uso das TIC pelos alunos: como 

suporte, seguimento e apoio do professor; como apoio ao trabalho colaborativo dos 

alunos em pequeno grupo; como apoio à reflexão e regulação dos alunos sobre o seu 

próprio processo de trabalho e aprendizagem. 

Adicionalmente, as TIC podem ser utilizadas como ferramentas de suporte à 

comunicação entre professor e aluno e também entre alunos e, simultaneamente, 

conceber-se como contextos virtuais alargados relativamente à atividade presencial, 

combinando o presencial e o virtual no processo de ensino-aprendizagem. 

Desta forma, o professor, para além das aulas presenciais, pode prestar um apoio 

personalizado ao trabalho autónomo dos alunos de forma assíncrona, através da 

utilização das TIC, com o uso do Moodle, email, blogs ou sites. 

Segundo Barbot & Camatarri (1999:138), ligadas ao aspeto da autonomização, as TIC 

constituem um aspeto da inovação nos sistemas educativos. Pelo que, a integração 

destas nos processos de ensino e aprendizagem, para além de permitirem a produção 
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e desenvolvimento de competências, podem conduzir à criação e construção de 

conhecimento. 

 

3. METODOLOGIA 
O fio condutor deste estudo, seguindo Quivy & Champenhoudt (1998:32), consistiu na 

formulação da seguinte pergunta de partida: “Como produzir e desenvolver 

competências nos alunos, utilizando as TIC (e especificamente a internet), que lhes 

permita realizar uma aprendizagem autónoma e a construção do próprio 

conhecimento no âmbito das aulas de Economia A?”. 

A amostra cingiu-se a uma amostragem por conveniência de uma turma de 16 alunos 

do 10.º ano de escolaridade, na disciplina de Economia A. Consequentemente, não é 

possível garantir que a amostra seja representativa, pelo que os resultados e as 

conclusões desta só se aplicam a ela própria (Hill & Hill, 2005). 

Na sequência das perspetivas e ideias derivadas da leitura exploratória, análise crítica 

de conteúdo e resumo de bibliografia foi planeada a recolha de dados. Esta consistiu 

na observação, planificação e lecionação de aulas, utilizando diversos instrumentos de 

registo, nomeadamente planificações, recursos e materiais didáticos, grelhas de 

observação e um diário de campo, e na realização e aplicação de um questionário aos 

alunos.  

Numa abordagem qualitativa, de acordo com Bogdan & Biklen (1994:284), procurou-se 

apresentar o maior rigor na observação direta da turma nas aulas observadas e 

lecionadas e na recolha de informação.  

Desta forma, foi efetuado o registo dos principais dados observados, descrições e 

respetivas reflexões no diário de campo, foi elaborada uma planificação de médio e 

longo prazo e planos de aulas com os respetivos materiais e recursos de todas as aulas 

lecionadas. Complementarmente foi utilizado um trabalho de projeto de construção 

de um Jornal Económico (Site), dinamizado ao longo do ano letivo, com o endereço: 

https://sites.google.com/site/pageconomicas. Neste site solicitou-se a participação 

ativa dos alunos na pesquisa de informação, construção de conteúdos e avaliação do 

trabalho desenvolvido.  

https://sites.google.com/site/pageconomicas
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Para a caracterização da escola e da turma recorreu-se a uma recolha, tratamento e 

resumo de dados secundários, do Projeto Educativo, do Projeto Curricular da Escola, 

do Plano Anual de Atividades e do Relatório de Avaliação Externa de 2009/10, entre 

outros documentos da escola. 

Relativamente à observação indireta, foi construído e aplicado, após a lecionação das 

aulas, um inquérito por questionário aos alunos da turma, que incluiu 

predominantemente perguntas em forma de afirmação, com duas escalas diferentes 

de cinco níveis, e incidiu em questões diretas de factos e de opinião sobre a utilização 

das TIC pelos alunos fora do contexto escolar, na contribuição e importância das TIC 

para a aprendizagem nas aulas e em aspetos específicos das aulas lecionadas 

(Tuckman, 2000). 

 

4. TRABALHO CONCRETO NA ESCOLA 
O estudo, realizado na Escola Secundária José Saramago, em Mafra, centrou-se numa 

turma do 10.º ano de escolaridade, na disciplina de Economia A, com um total de 16 

alunos, dez do sexo masculino e seis do sexo feminino.  

Na avaliação diagnóstica inicial verificou-se que os alunos da turma possuem um bom 

nível de conhecimentos, têm esta disciplina como uma das suas favoritas, preferem 

aulas com recurso às TIC e que permitam trabalhos de grupo, pretendendo a maioria 

dos alunos frequentar o Ensino Superior. 

4.1. Planificação e Lecionação de Aulas 
A planificação de médio prazo incidiu sobre a unidade didática “4. Comércio e moeda” 

que se insere no Programa da disciplina do Curso Científico-Humanístico de Ciências 

Socioeconómicas e foram lecionadas cinco aulas da subunidade “4.1. Comércio – noção 

e tipos”. 

Deste modo, em termos metodológicos, para além da utilização dos métodos 

tradicionais, foram privilegiados os métodos ativos, nomeadamente a investigação de 

grupo e trabalho de projeto, tendo ainda sido dinamizadas atividades didáticas, 

utilizando amplamente as TIC, designadamente, a visualização de vídeos, tarefas de 

pesquisa, tratamento de informação e construção de textos. 
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Os recursos, com base nos conteúdos programáticos, foram selecionados de acordo 

com a especificidade dos alunos e os seus interesses, tendo também em conta a 

preferência dos alunos pelas TIC. 

A estratégia utilizada para lecionar a subunidade foi a de iniciar com uma aula mais 

teórica abrangendo a globalidade dos conteúdos, pretendendo efetuar uma 

abordagem geral dos temas com pouca profundidade, e nas aulas seguintes, ir 

aprofundando os conteúdos, recorrendo à investigação de grupo. Foi ainda lecionada 

uma aula específica sobre o tema Franchising devido à sua complexidade.  

Na última aula, os alunos efetuaram uma ficha de trabalho para consolidação dos 

conhecimentos da subunidade lecionada. A correção desta ficha foi efetuada através 

da projeção da grelha de correção, tendo os alunos realizado a sua autocorreção e 

autoclassificação, permitindo-lhes autoavaliarem-se e tomarem consciência dos 

conhecimentos adquiridos e dos que teriam ainda que aprofundar. 

Ao longo das aulas lecionadas foram enviados alguns emails informativos para o 

correio eletrónico da turma, tendo a professora disponibilizado aos alunos o seu email 

e recebido alguns emails com trabalhos realizados para o Jornal Económico.  

4.1.1. Investigação de Grupo 
De acordo com Teixeira (1986), o êxito do trabalho de grupo é maior quando os 

elementos do grupo possuem um conhecimento prévio do objetivo que se pretende 

atingir. Desta forma, foi distribuído um guia com as principais orientações para a 

realização deste trabalho, que incluiu o tema, subtemas, objetivos do trabalho, 

calendarização, forma de apresentação, atividades a desenvolver e critérios de 

avaliação propostos. 

Foram formados cinco grupos heterogéneos de acordo com as notas do primeiro 

período, atitudes perante a aprendizagem e alunos mais passivos e mais ativos. Os 

alunos aceitaram bem esta proposta, apesar de terem preferido juntar-se de acordo 

com a sua vontade. Para os persuadir foi utilizado o argumento de que no futuro não 

podemos escolher os nossos colegas de trabalho e temos que aprender a trabalhar 

com todos. 

A pesquisa e seleção da informação foram efetuadas a pares na Biblioteca da escola. 

No início, os alunos necessitaram de ajuda, demonstrando alguma dificuldade em 
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iniciar o trabalho, pelo que foi sugerido seguirem em primeiro lugar, a informação do 

manual, para depois então poderem pesquisar e alargar conhecimentos com a ajuda 

da internet. Foi reforçada a necessidade de verificarem a informação recolhida em 

mais do que uma fonte e confirmar a credibilidade destas, assim como, a importância 

do tratamento e resumo da informação recolhida acautelando o plágio. 

Na realização e apresentação dos trabalhos, os alunos utilizaram como ferramentas o 

computador, o vídeo-projetor, a internet e o software PowerPoint do Windows, não 

tendo demonstrado qualquer dificuldade na sua integração na ótica do utilizador.  

4.1.2. Trabalho Projeto 
O Jornal Económico, denominado pelos alunos, através de um Brainstorming, de 

“Páginas Económicas” é um trabalho de projeto que consistiu na construção de um 

jornal económico sob a forma de site, dinamizado ao longo do ano letivo.  

Este trabalho projeto foi pensado como um recurso de enriquecimento dos conteúdos, 

na medida em que a turma selecionada apresentava um bom nível de desempenho 

cognitivo, e teve como objetivo principal, a participação ativa dos alunos na pesquisa 

de informação, seleção de fontes de informação fidedigna e construção de conteúdos 

sob a forma de conceitos, notícias, entrevistas, artigos de opinião, trabalhos e 

atividades de âmbito económico, preferencialmente relacionados com os conteúdos 

das aulas. 

Desta forma, permitiu aos alunos desenvolver hábitos de pesquisa de informação em 

documentos diversificados (textos, notícias, estatísticas, quadros e gráficos), 

competências de seleção, organização, verificação da fiabilidade e tratamento da 

informação recolhida, assim como, a elaboração e a sistematização de conclusões 

escritas.  

Para além disso, os alunos, na partilha de resultados, podem enriquecer os seus 

conhecimentos e produzir competências, ao desenvolverem a sua capacidade de 

discutir ideias e intervir de forma construtiva, sob a coordenação e a orientação do 

professor, justificando a importância de se ter criado um espaço de apresentação dos 

resultados dos trabalhos realizados. 

Assim, o Jornal Económico pretende para além de divulgar os trabalhos e as atividades 

realizadas, partilhar conceitos e conhecimentos relevantes para compreensão do 
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mundo atual e promover a interdisciplinaridade. Tem também uma página com os 

materiais e as apresentações em PowerPoint utilizadas nas aulas, e com textos de 

enriquecimento dos conteúdos. Inclui ainda um menu com links para acesso facilitado 

a sites com interesse e dos principais jornais económicos. 

O desenvolvimento e avaliação do Jornal Económico foram suportados na técnica do 

Movimento da Escola Moderna (MEM) designada de Plano Individual de Trabalho 

(PIT). Para esse efeito, foi elaborado um formulário, o PIT, em que cada aluno, inserido 

nos conteúdos programáticos da unidade em causa, assinala os trabalhos que pensa 

desenvolver ao longo dessa unidade letiva no âmbito do projeto. No final da unidade 

letiva, o aluno verifica o nível de cumprimento dos objetivos a que se propôs e 

preenche a respetiva ficha de autoavaliação da unidade com base no PIT desenvolvido. 

Desta forma, os trabalhos de investigação de grupo e de projeto foram autoavaliados e 

co-avaliados, pelas professoras e entre pares, utilizando critérios de avaliação 

comunicados a priori aos alunos e grelhas de avaliação criadas para o efeito.  

4.2. Questionário 
No final da lecionação das aulas foi aplicado um questionário aos alunos, que teve por 

base verificar o grau de utilização das TIC pelos alunos fora do contexto escolar; aferir a 

contribuição e importância das TIC, na perspetiva dos alunos, para a aprendizagem nas 

aulas; e auscultar a opinião dos alunos sobre a experiência de integração das TIC e as 

aulas lecionadas. 

Na análise dos questionários foram efetuados quadros de resumo das respostas dadas, 

que facilitaram a análise dos dados e a obtenção das conclusões seguintes. 

A maioria dos alunos utiliza o computador, tem acesso e navega na internet fora do 

contexto escolar. A grande maioria também utiliza o email, frequenta as redes sociais e 

efetua pesquisas na internet sobre temas do seu interesse. Apesar dos alunos 

utilizarem com frequência o processador de texto e a elaboração de apresentações, 

nunca ou apenas ocasionalmente utilizam folhas de cálculo.  

Relativamente à contribuição das TIC para a aprendizagem nas aulas, a maioria dos 

alunos considera como mais importante: a utilização das TIC nas aulas e de 

apresentações em PowerPoint pelos professores, a visualização e análise de vídeos 

sobre os conteúdos, os resumos e sínteses realizados no computador, a realização de 
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trabalhos de grupo e pesquisas na internet, a confirmação da credibilidade da 

informação pesquisada na internet, assim como, a utilização de diferentes sites para 

verificar a fidedignidade da informação.  

Na questão sobre a autonomia proporcionada pelas TIC, a resposta mais frequente dos 

alunos foi: a facilidade de obter informação. Também referiram que: facilitam o 

trabalho de casa, permitem tirar dúvidas e pesquisar algum artigo. 

Quanto às aulas lecionadas, a maioria dos alunos considerara como muito importante a 

qualidade da informação das apresentações em PowerPoint, a disponibilização destas 

por email e no site, o empenho e motivação da professora, o relacionamento entre a 

professora e os alunos e as reflexões solicitadas sobre os temas lecionados nas aulas. 

Relativamente ao grau de importância dado ao Jornal Económico cerca de metade dos 

alunos considera-o importante e interessante e a outra metade indiferente. 

 

5. SÍNTESE E REFLEXÕES FINAIS 
A utilização e integração das TIC no contexto educativo não sendo a solução de todos 

os problema, é uma ferramenta importante e complementar que deverá ser utilizada 

nos momentos considerados pertinentes, de acordo com os recursos disponíveis. 

Na planificação e lecionação das aulas verificou-se que a sua utilização foi muito 

profícua, nomeadamente na preparação de recursos e materiais, nas apresentações 

em PowerPoint, na visualização de vídeos e nas tarefas de pesquisa, tratamento de 

informação e construção de textos para o Jornal Económico. 

Nas aulas mais expositivas, as apresentações em PowerPoint e a visualização e análise 

de vídeos são fatores facilitadores da aprendizagem e constituem-se como importantes 

agentes na gestão de tempo da aula e na motivação dos alunos. 

Relativamente à investigação de grupo constatou-se ser determinante o seu 

planeamento e o peso do papel do professor, pois mesmo com a distribuição da ficha 

de orientação, os alunos necessitaram de ajuda para iniciar o trabalho, 

designadamente, na identificação de palavras-chave para pesquisa de informação e no 

controlo da credibilidade das fontes utilizadas.  

Outra questão refere-se ao planeamento da formação dos grupos de trabalho. Apesar 

do bom funcionamento dos grupos de trabalho e da possibilidade dos alunos 
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treinarem as suas competências sociais e interpessoais, estes teriam preferido serem 

eles a escolher os grupos, pelo que a decisão de formação dos grupos deve ser 

ponderada de acordo com a turma em questão, na medida em que pode condicionar o 

sucesso dos trabalhos. 

Na realização e apresentação dos trabalhos, os alunos demonstraram capacidade de 

tratamento da informação recolhida, com indicação das fontes, e grande facilidade na 

utilização e integração do computador e das ferramentas tecnológicas associadas. 

Os alunos mostraram-se bastante motivados e empenhados na realização dos 

trabalhos, tendo desenvolvido competências diversificadas e apresentado trabalhos 

com uma qualidade científica considerável para alunos de 10.º ano. 

Quanto ao trabalho projeto implementado, apesar de alguns alunos não terem 

percecionado como relevante a utilidade do Jornal Económico, pode considerar-se que 

este foi um bom instrumento pedagógico, na medida em que permitiu a produção e 

desenvolvimento de competências dos alunos, nomeadamente na pesquisa de 

informação e construção de conteúdos, a partilha dos trabalhos realizados, e ainda, a 

comunicação com os alunos e a comunidade educativa, visto funcionar como fonte de 

informação e simultaneamente de divulgação. 

No entanto, a técnica associada do PIT para a sua avaliação, foi útil, mas não essencial. 

Isto porque os alunos durante o seu preenchimento não lhe deram um peso relevante. 

Contudo, permitiu-lhes no final verificarem o seu grau de cumprimento em relação aos 

trabalhos a que se propuseram e que realizaram, consciencializando-os para o trabalho 

desenvolvido. 

A realização da ficha de consolidação de conhecimentos no final da subunidade foi 

também importante para a regulação das aprendizagens, tendo os alunos 

demonstrado satisfação em serem eles a corrigi-la e a obter a sua própria classificação. 

Verificou-se ainda que as TIC utilizadas em contexto educativo podem ser utilizadas na 

comunicação entre professores e alunos e no apoio extra-aula, o designado e-learning, 

que juntamente com as aulas constituirão um sistema de b-learning. Deste modo, 

podem contribuir também para a criação de uma melhor relação de proximidade entre 

professor e alunos. 
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Concluindo, a gestão do currículo, baseada em pedagogias construtivistas com 

utilização das TIC no ensino da Economia, apresenta-se como uma alternativa viável e 

adequada, constituindo as novas tecnologias um apoio importante para os alunos na 

sua aprendizagem e um fator de motivação. A formação ajustada dos professores é 

fundamental, sendo ainda as TIC, especialmente a internet, condicionantes no 

desenvolvimento da aprendizagem autónoma e na construção do conhecimento 

próprio pelos alunos. 
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Resumo  

 

Com a valorização crescente da oralidade no ensino das línguas estrangeiras e a introdução de 
atividades de avaliação das competências orais, surge a necessidade de implementar uma 
prática sistemática da oralidade tanto no ensino online (mas garantindo a não presencialidade 
e a flexibilidade de horário) como no ensino presencial (contornando o constrangimento que 
muitos alunos sentem em expor-se oralmente, o imediatismo e a efemeridade da oralidade, e 
as limitações resultantes do número de alunos por turma). Nas unidades curriculares de 
Francês da Universidade Aberta são usados podcasts e showcasts para praticar e avaliar a 
oralidade dos estudantes. Fez-se, então, uma aplicação dessa metodologia a uma turma do 
ensino secundário presencial, verificando-se que o uso de podcasts e de showcasts permitiu a 
prática sistemática e avaliação da oralidade, contribuindo para a melhoria das competências 
de oralidade e de escrita de todos os alunos. 
Palavras chave: podcasts, showcasts, oralidade, ensino online e presencial, línguas estrangeiras 
 

Abstract 

 
The practice and assessment of oral skills in the teaching of foreign languages became more 
important recently. Therefore, it became necessary to implement a systematic practice of oral 
skills both in online teaching (but still ensuring a non presential teaching and time flexibility) 
and in classroom teaching (facing the embarrassment that many students feel about exposing 
themselves orally, the immediacy and ephemerality of oral speech, and the limitations caused 
by the number of students per class). In the courses of French at the Universidade Aberta,  
podcasts and showcasts are used to practice and evaluate the students' speaking skills. There 
was then an application of this methodology to a class of secondary school, which 
demonstrated that the use of podcasts and showcasts allowed the systematic practice and 
assessment of oral skills, helping to improve both the speaking and the writing skills of all 
students. 
Keywords: podcasts, showcasts, oral skills, online and presential teaching, foreign languages 

 

INTRODUÇÃO 
 
Desde o início do século XXI, tem-se assistido a várias iniciativas nacionais e 

estrangeiras que têm contribuído para uma crescente valorização das competências de 

oralidade no ensino das línguas estrangeiras. Em 2001, é publicado o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (doravante QECR), promovido pelo Conselho da 

Europa, que constitui uma base para a elaboração de programas, exames e manuais. 
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Neste documento valoriza-se o desenvolvimento da capacidade de fazer um uso não 

só escrito mas também oral da língua, em situações da vida real (Conselho da Europa, 

2001), o que influenciou o trabalho desenvolvido nas instituições de ensino das línguas 

estrangeiras. O próprio Ministério da Educação promoveu a partir de 2004, através do 

GAVE – Gabinete de Avaliação Educacional – ações com vista a preparar professores 

para conceberem e aplicarem provas de expressão oral no ensino secundário. Nesse 

mesmo ano introduz a obrigatoriedade de incluir momentos formais de avaliação da 

oralidade nos critérios de avaliação das línguas estrangeiras (Portaria n.º 550-D/2004, 

de 21 de maio), atribuindo-lhe, em 2007, um peso de trinta por cento na classificação 

final dos alunos (Portaria nº1322-2007, de 4 de outubro). Levanta-se, então, uma 

questão importante: 

- como criar efetivas oportunidades para que todos os alunos consigam praticar 

a oralidade no ensino presencial e preparar-se para os momentos formais de 

avaliação, apesar da dimensão das turmas? 

  

1. PRÁTICA E AVALIAÇÃO DA ORALIDADE: PRINCIPAIS DIFICULDADES 
 
Nesta apresentação, optámos por destacar as dificuldades sentidas no ensino superior 

online e no ensino secundário presencial.   

O ensino online, por ser uma modalidade de ensino não presencial, recorre 

fundamentalmente à comunicação assíncrona escrita, o que não possibilita a interação 

oral existente no ensino presencial. Ferramentas de comunicação síncrona, como 

chats, videoconferências e ambientes virtuais como o Second Life, permitem promover 

momentos de comunicação oral, contudo torna-se difícil utilizá-las para trabalhar ou 

realizar atividades de avaliação simultaneamente com uma turma inteira. Além disso, a 

maioria dos estudantes dos cursos online exerce paralelamente uma atividade 

profissional, podendo ter horários de trabalho incompatíveis com a comparência 

sistemática de toda a turma ao mesmo tempo em aulas virtuais síncronas. Os 

estudantes podem ainda ser oriundos de países com fusos horários diferentes, daí o 

ensino online recorrer fundamentalmente à comunicação assíncrona assegurando que 

cada estudante acompanhe as atividades do curso ao seu próprio ritmo e no horário 
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mais conveniente (Paulsen, 1993). Assim, no que diz respeito ao ensino online 

levanta-se também uma questão importante:  

- como implementar a prática e avaliação da oralidade nas línguas estrangeiras 

lecionadas em regime de elearning, garantindo a não presencialidade e a flexibilidade 

de horário inerentes ao ensino online? 

O ensino presencial enfrenta também dificuldades na implementação dum trabalho 

sistemático ao nível da oralidade. Uma das razões tem a ver com a atitude dos 

próprios alunos. Ao intervir oralmente numa aula, o aluno sente-se mais exposto do 

que nas atividades escritas pois, para além do professor (a quem os alunos 

reconhecem a função de os ajudar a corrigir as suas falhas), existe um público mais 

vasto – a turma – que se aperceberá das suas dificuldades. Por isso, alunos mais 

tímidos ou inseguros receiam expor-se perante a turma e por vezes recusam-se 

simplesmente a realizar apresentações orais, mesmo as sujeitas a avaliação sumativa.  

Outra dificuldade prende-se com o imediatismo da oralidade. Um texto escrito pode 

ser lido várias vezes, até se atingir um grau de compreensão satisfatório, e uma 

produção escrita pode ser reformulada até chegar à versão final a entregar ao 

professor, mas a oralidade é imediata. Quanto à compreensão, as produções orais do 

professor e dos colegas são emitidas de uma só vez, não havendo uma segunda 

hipótese para as compreender. No caso das produções orais do próprio aluno, os seus 

erros serão imediatamente ouvidos, não havendo como reformular o seu discurso 

antes que os outros o ouçam. Este imediatismo, associado à efemeridade da oralidade, 

dificulta a sua correção e avaliação. Uma vez produzido, o discurso oral perde-se, não 

ficando nenhum registo que permita ao aluno observar as falhas que cometeu, o que o 

impede de desenvolver um trabalho autónomo de autocorreção. Mesmo que o 

professor destaque os aspetos que registou durante a apresentação oral, não 

conseguirá mostrar-lhe concretamente essas falhas.  

Além disso, esta ajuda do professor só teria resultados efetivos se este conseguisse dar 

atenção individualizada aos alunos, criando oportunidades para que cada um 

praticasse frequentemente a oralidade, assinalando-lhe as falhas de pronúncia e 

permitindo-lhe repetir o seu enunciado até atingir um nível mais satisfatório. No 
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entanto, este acompanhamento individualizado não é possível sem que haja dispersão 

do resto da turma. Ao passo que numa tarefa escrita todos os alunos podem estar a 

escrever ao mesmo tempo, oralmente essa simultaneidade não existe. Só pode 

participar um aluno de cada vez, o que reduz as oportunidades de participação de cada 

um, daí os alunos se sentirem pouco à-vontade nos momentos formais de avaliação da 

oralidade.  

Assim, a prática sistemática da oralidade é um desafio para professores de língua 

estrangeira, tanto no ensino online como no ensino presencial. 

 

2. UTILIZAÇÃO DE PODCASTS E DE SHOWCASTS NO ENSINO ONLINE 
 
Seguindo as recomendações do QECR, a partir de 2007 a Universidade Aberta, uma 

instituição de referência no ensino online, passou a integrar a oralidade nas unidades 

curriculares de língua estrangeira, neste caso de Francês, e em 2009 estabeleceu a 

obrigatoriedade de avaliar a compreensão e a produção orais.  

Além de uma prova de avaliação presencial, no final do semestre, os estudantes têm 

de realizar com aproveitamento dois e-fólios ao longo do semestre, que são provas de 

avaliação feitas a distância, num horário comum a toda a turma. Estes e-fólios 

contemplam atividades de escrita e de oralidade realizadas com base em podcasts e de 

showcasts. Podcasts são ficheiros áudio, normalmente disponíveis online, que podem 

ser ouvidos e descarregados para dispositivos como o computador ou leitores de mp3, 

entre outros (Moura, 2006). Segundo a definição elaborada no projeto 

Ensino/Aprendizagem das Línguas Estrangeiras Online, do LE@D (Laboratório de 

Educação a Distância e Elearning, da Universidade Aberta), showcasts são documentos 

PowerPoint com finalidades didáticas que integram texto, imagem e áudio/vídeo.  

Em cada e-fólio é disponibilizado aos estudantes um podcast, que pode ser 

descarregado e ouvido o número de vezes que cada estudante precisar. São 

apresentadas por escrito questões relativas ao podcast, a que cada estudante deverá 

responder, também por escrito, o que permite avaliar a compreensão oral e a 

compreensão e produção escritas dos estudantes. Os e-fólios incluem também uma 
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questão de desenvolvimento sobre um tema proposto, a ser respondida num 

showcast, com as versões oral e escrita do texto produzido. 

Como preparação para estas provas, os estudantes desenvolvem ao longo do semestre 

várias atividades assíncronas de prática da oralidade. Por exemplo, no ano letivo de 

2009/2010, na unidade curricular de Francês IV (nível B2 do QECR) propuseram-se aos 

estudantes três atividades de compreensão e de produção orais a realizar com recurso 

a podcasts e showcasts, tendo a professora disponibilizado aos estudantes tutoriais 

com instruções sobre como criar podcasts e showcasts, além de um showcast criado 

por si própria, como modelo para os estudantes. 

A primeira atividade consistiu no comentário a um filme, seguindo os tópicos 

fornecidos nas instruções. Esta atividade permitiu aos estudantes praticar a oralidade 

ao seu ritmo e receberem o feedback da professora, sobre os aspetos positivos e as 

falhas que de pronúncia, vocabulário ou construção frásica a corrigir.  

Para a segunda e a terceira atividades, forneceu-se aos estudantes um podcast com a 

leitura de textos. As perguntas para verificação da compreensão oral foram dadas 

noutro podcast, mas sem qualquer versão escrita das mesmas. Os estudantes tiveram 

então de elaborar um showcast com a transcrição das perguntas e com as suas 

respostas, sendo estas últimas acompanhadas da respetiva locução oral. Foi-lhes ainda 

solicitado que, também num showcast, apresentassem uma opinião pessoal sobre 

temas inspirados nos textos analisados.  

A estrutura destas duas últimas atividades é similar à dos e-fólios, tanto no que diz 

respeito à compreensão como à produção orais, pelo que constituíram momentos de 

prática da oralidade e de preparação para as provas de avaliação.  

Esta utilização de podcasts e de showcasts permitiu ultrapassar os constrangimentos 

da não presencialidade inerentes ao ensino online, revelando que: 

- é possível praticar e avaliar a oralidade em cursos a distância, fora do espaço 

habitual da sala de aula presencial; 

- os estudantes podem praticar a oralidade ao seu próprio ritmo e no horário 

mais conveniente para si; 
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- a tecnologia permite um trabalho sistemático ao nível da compreensão e da 

produção orais, possibilitando um registo das produções orais dos estudantes para 

posterior consulta do professor e dos estudantes.  

Trata-se, assim, de uma metodologia que permite implementar a prática e a avaliação 

da oralidade no ensino online das línguas estrangeiras. 

 

3. UTILIZAÇÃO DE PODCASTS E SHOWCASTS NO ENSINO PRESENCIAL 
 
Ao longo da nossa investigação, fez-se uma aplicação ao ensino presencial da 

metodologia usada no ensino online com vista a aferir o seu potencial para ultrapassar 

as dificuldades referidas atrás. Pareceu-nos também pertinente fazer esta aplicação 

atendendo à apetência que os alunos, enquanto «nativos digitais» (Prensky, 2001),  

evidenciam pelas novas tecnologias.  

A turma em causa é uma turma de vinte alunos do décimo ano de escolaridade, do 

curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades, com Francês de Continuação 

como disciplina específica, estando a frequentar o quarto ano de aprendizagem da 

língua. A avaliação diagnóstica realizada no início do ano letivo revelou um fraco 

domínio da língua, tanto ao nível escrito como oral, havendo três alunos com uma 

avaliação entre dez e doze valores, doze alunos entre oito e nove, e cinco alunos 

abaixo de oito, sendo o desempenho oral inferior ao desempenho escrito.  

Para a compreensão oral, usou-se um podcast como suporte às atividades de avaliação 

diagnóstica, tendo sido necessárias várias audições do mesmo, interrompidas a cada 

poucos segundos para que os alunos conseguissem compreendê-lo minimamente. 

Como principais dificuldades, os alunos apontaram o ritmo de fala rápido, as poucas 

pausas e a elisão fonética entre as palavras. Para ultrapassar essas dificuldades usou-se 

de forma sistemática diferentes tipos de podcasts, como fonte de informação sobre 

assuntos abordados na aula e como apoio às produções orais dos alunos, funcionando 

como exemplo do tipo de discurso a produzir (diálogos, apresentação de aspirações 

pessoais, simulações, entre outras), pelo que a qualidade do trabalho dependeria da 

boa compreensão de cada podcast. A exploração desses podcasts foi feita ora com 

toda a turma, ora a pares, ora individualmente (com o uso de fones), com exercícios 
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autocorrigidos de compreensão oral, de forma a promover a autonomia dos alunos e a 

respeitar os ritmos de cada um. O tempo necessário para a compreensão dos podcasts 

tornou-se gradualmente menor, permitindo passar dos podcasts construídos 

especificamente para aprendentes da língua, usados até então, para documentos 

autênticos, como noticiários radiofónicos e excertos de entrevistas. Inicialmente, a 

professora utilizou o Audacity para criar versões mais lentas destes podcasts, mas 

depois passou a usar-se a versão original, solicitando-se nos primeiros uma 

compreensão mais global e aumentando progressivamente o grau de pormenorização 

da compreensão.  

Nenhuma destas atividades visou classificar os alunos, mas apenas praticar a 

compreensão oral, o que levou os alunos a participarem sem ter medo de ser 

penalizados pelos seus erros, mesmo os alunos com mais dificuldades. Contudo, 

também se recorreu a podcasts para a avaliação sumativa, integrando-os nos testes de 

avaliação, durante os quais os alunos tiveram de preencher um questionário de 

compreensão. No primeiro teste, o podcast foi ouvido na aula, de véspera, e 

novamente no dia do teste, para diminuir a ansiedade sentida pelos alunos, mas já não 

foi necessário fazê-lo no teste seguinte.  

As atividades de produção oral consistiram fundamentalmente na criação de podcasts 

e de showcasts, o que agradou aos alunos por acharem que não teriam de se expor 

perante a turma. Foram realizadas atividades de familiarização com o processo de 

criação de podcasts e showcasts, elaborando a professora um tutorial para o efeito e 

um exemplo de showcast, tendo como modelo os materiais utilizados no ensino 

online. Para a gravação dos sons, utilizou-se os headsets existentes na escola, os fones 

com microfone dos alunos e os próprios telemóveis (Moura, 2009).  

A primeira atividade foi a criação de um podcast a pares, que consistiu num diálogo 

escrito na aula anterior. O trabalho a pares permitiu que os alunos começassem a 

expor a sua oralidade a um colega e que se apoiassem mutuamente na correção da 

oralidade, pois o podcast só seria submetido no fórum criado para o efeito na 

plataforma Moodle quando cada par considerasse a sua qualidade satisfatória. Depois 

de submetidos, os alunos ouviram os podcasts dos colegas e fizeram um comentário 
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escrito no fórum, destacando os aspetos positivos e a melhorar em cada trabalho, 

tendo a professora também colocado os seus comentários.  

Quanto aos showcasts, os alunos construíram vários ao longo do ano, individualmente 

ou a pares. Parte das gravações foram realizadas nas aulas, mas muitos alunos 

preferiram concluir os seus trabalhos em casa para poderem aperfeiçoar a sua 

oralidade e repetir as gravações até ficarem satisfeitos com a sua qualidade. Todos os 

showcasts foram exibidos nas aulas e sujeitos à apreciação escrita dos colegas, com 

comentários quanto à qualidade da oralidade e do produto em geral, o que contribuiu 

para um empenho crescente dos alunos. Os alunos com mais dificuldades quiseram 

familiarizar-se com o software Text-to-Speech (que converte texto escrito em áudio) de 

modo a poderem criar modelos para compararem a sua oralidade e autocorrigirem as 

suas falhas. Gradualmente, os alunos tornaram-se completamente autónomos na 

criação dos showcasts, recorrendo também espontaneamente à cooperação 

interpares para sugestões e críticas. Um dos showcasts foi construído a pares, fazendo-

se diálogos de simulação de situações da vida real. Algumas semanas depois, os alunos 

apresentaram ao vivo os diálogos construídos e toda a turma pôde comparar o seu 

desempenho com essas gravações, verificando a evolução na qualidade da oralidade 

de todos os alunos nesse espaço de tempo. 

Com os podcasts os alunos perderam o receio de exporem a sua produção oral, mas os 

showcasts contribuíram ainda mais para essa desinibição, especialmente dos alunos 

com maiores dificuldades ao nível da oralidade. Reconhecendo as suas dificuldades, 

estes esforçaram-se para construir um showcast visualmente apelativo. A boa reação 

dos colegas levou-os a se empenharem na superação das suas dificuldades, para que 

os seus showcasts tivessem qualidade também ao nível oral, mesmo que isso 

implicasse muitas horas de trabalho, com repetições sucessivas das suas gravações. 

Além disso, os alunos passaram a mostrar uma maior preocupação com a qualidade 

dos seus textos escritos, pois estes estariam visíveis para toda a turma (Menezes e 

Moreira, 2009).  

No final do ano, todos os alunos referiram que a construção de podcasts e de 

showcasts os tinha ajudado a melhorar a sua oralidade e a sua escrita e expressaram o 
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desejo de continuar este trabalho no próximo ano letivo, pois tinham apreciado fazer 

gravações e construir recursos apelativos, como os showcasts. 

 

4. VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE PODCASTS E SHOWCASTS NO ENSINO 
PRESENCIAL 

 
O trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo 2011/2012 com os alunos do curso 

presencial permitiu verificar que o uso de podcasts e de showcasts apresenta grandes 

potencialidades no âmbito da prática e da avaliação das competências de oralidade.  

Quanto à compreensão, os alunos passaram a mostrar menos dificuldades e a precisar 

de menos tempo para compreender enunciados orais, mesmo os produzidos por 

falantes naturais de Francês, pois puderam ter um maior contacto com a língua 

(Oliveira e Cardoso, 2009). Esta melhoria foi sentida por todos os alunos, pois os seus 

ritmos de aprendizagem foram respeitados, podendo cada aluno ouvir os podcasts em 

causa o número de vezes que considerou necessário, visto que todos ficaram 

disponíveis na plataforma Moodle. Além disso, tornou-se possível que a professora 

usasse a língua francesa de forma mais sistemática ao comunicar com os alunos nas 

aulas, sem ter necessidade de traduzir quase tudo o que dizia, como acontecia no 

início do ano. 

Quanto à produção oral, o uso dos podcasts e dos showcasts permitiu: 

- o desenvolvimento das competências de oralidade: tanto a compreensão 

como a produção oral melhoraram significativamente, tendo os alunos criado um 

maior à-vontade no domínio da língua e cometendo menos falhas. O tempo necessário 

para concluir as gravações foi reduzindo gradualmente e os alunos desenvolveram 

confiança em si próprios, na sua capacidade de falar em público e sobretudo na sua 

capacidade de evoluir. Embora os alunos ainda cometam muitas falhas, todos 

conseguiram atingir uma classificação positiva na disciplina, o que é significativo, 

considerando os resultados da avaliação diagnóstica; 

- o desenvolvimento das competências de escrita: a visibilidade dos showcasts 

levou os alunos a preocuparem-se com a qualidade da sua escrita, de modo a não 

apresentarem erros nos seus trabalhos, pelo que cada texto foi escrito e reformulado 
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várias vezes antes de ser incluído no showcast. Muitos alunos começaram a escrever 

mais e a prestar mais atenção à construção frásica e à ortografia, tendo a qualidade 

dos textos melhorado significativamente, incluindo as respostas escritas aos 

questionários nos testes de avaliação.   

 

CONCLUSÕES 
 
A investigação desenvolvida permite concluir que a utilização de podcasts e de 

showcasts é uma boa metodologia para a prática e avaliação da oralidade quer no 

ensino online, quer no ensino presencial, possibilitando a produção de textos tão 

diversificados como leituras, comentários, diálogos, simulações diversas, criação de 

histórias digitais, entre outras.  

No ensino online, permite ultrapassar os constrangimentos da não presencialidade, 

garantindo a flexibilidade de horário característica desta modalidade de ensino, visto 

que os podcasts e showcasts podem ser criados e partilhados de forma assíncrona. No 

ensino presencial, permite a participação de todos os alunos nas atividades de 

oralidade, inclusive dos mais tímidos e dos alunos com mais dificuldades, levando-os a 

criarem mais confiança em si próprios e a desenvolverem práticas de auto e 

heteroavaliação da oralidade. 

Seja qual for a modalidade de ensino, a utilização de podcasts e de showcasts permite 

uma aprendizagem ativa, autorregulada, centrada nos aprendentes e respeitando os 

ritmos individuais de aprendizagem, promovendo assim o desenvolvimento das 

competências de comunicação oral e escrita.  
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Resumo 

Este texto surge como fundamentação e balanço das actividades realizadas ao longo de um 
ano lectivo e pretende divulgar o que foi possível concretizar com um grupo de alunos em 
particular, nas condições específicas de início de projecto, mediante diversas condicionantes 
que todavia permitiram atingir grande parte dos objectivos do clube. Com cerca de 15 alunos 
entre 10 e 14 anos, a frequentar uma vez por semana, inicialmente com apenas um robot, 
tendo adquirido o segundo na primavera de 2012, foram desenvolvidas actividades de 
planeamento, construção, programação, adaptação a modelos diferentes e actividades de 
divulgação à comunidade. A manutenção do espaço online permitiu a divulgação constante do 
que se foi realizando e o contacto com outros entusiastas da mesma actividade. 
 
 Palavras-chave: Inovação, tecnologia, robótica, projectos de escola. 

Abstract 
This text appears as background and balance of the activities developed through the school 
year and has the objective to show what was possible to do with a group of pupils in particular, 
in these special conditions at the starting of the project, considering the several difficulties that 
even so allowed achieving most of the goals of the club. With around 15 pupils, aged 10 to 14, 
once a week at the club, starting with one robot, buying the second in spring 2012, we had 
activities of planning, building, programming, adapting to different models and showing to the 
community. Keeping the online website allowed to show what was being made and keeping 
contact with other enthusiasts about the same activity. 
 
Keywords: Innovation, technology, robotics, school projects.  

1. O PROJECTO 
O objetivo deste projeto é a utilização da robótica educativa como meio de introdução 

à robótica, por alunos do nosso Agrupamento de Escolas, através da realização de 

actividades de carácter experimental, utilizando o robot Lego Mindstorms NXT 2.0. 

Pretende-se que os alunos abordem conceitos de diversas disciplinas, tais como, 

Matemática, Física, Química, Educação Tecnológica, Informática (programação), Inglês 

e Educação Visual; Pretende-se também que desenvolvam competências sociais e de 

comunicação, dentro e fora da escola, em grupo e também na Internet. Este clube 

caracteriza-se por ser um ambiente de trabalho, onde os alunos têm a oportunidade 

de montar e programar o seu próprio robot, controlando-o através de um computador 

com um software especializado. O aluno torna-se construtor de conhecimento, através 

mailto:rosasgarden@hotmail.com
mailto:carlosfreire@net.sapo.pt
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da observação, da própria prática e do trabalho colaborativo que surge entre 

professores e alunos.  

2. ROBÓTICA EDUCATIVA 

Seymour Papert (1994) foi o grande precursor da robótica educativa, pois via no 

computador e suas potencialidades uma forma de atrair as crianças e facilitar o 

processo de aprendizagem. Um dos seus trabalhos mais mediáticos foi a criação da 

tartaruga controlada através da linguagem de programação LOGO. Desta forma, as 

crianças têm a possibilidade de construir os seus próprios protótipos utilizando o Kit 

LEGO que, estando ligado ao computador, permite construir programas em LOGO e 

proporcionar comportamentos aos protótipos montados.  

A robótica educativa caracteriza-se por um ambiente de trabalho, onde os alunos têm 

a oportunidade de montar e programar o seu próprio robot, controlando-o através de 

um computador com um software especializado. O aluno torna-se construtor de 

conhecimento, através da observação, da própria prática e do trabalho colaborativo 

que surge entre professores e alunos. A robótica educativa permite: viabilizar o 

conhecimento científico-tecnológico; estimular a criatividade; estimular a 

experimentação; entrar em contacto com novas tecnologias com aplicações práticas, 

ligadas a assuntos que fazem parte do quotidiano; explorar novas ideias; descobrir 

novos caminhos, na aplicação de conceitos, adquiridos em sala de aula; desenvolver a 

capacidade de elaborar hipóteses, na resolução de problemas; investigar soluções; 

estabelecer relações e tirar conclusões; resulta ainda como um forte apelo lúdico.  

2.1 A Utilização da Tecnologia 

O Mindstorms NXT 2.0 é a ferramenta de robótica da Lego. A CPU do robot é um 

“tijolo” (brick) com um micro controlador ARM7, onde podem ser conectados até 

quatro sensores e três actuadores (motores). Possui um ecrã LCD de 100 x 64 pixéis e 

mais quatro botões para que o utilizador possa interagir com o sistema. Possui uma 

porta USB e capacidade de comunicação por Bluetooth. Os sensores e os actuadores 

acompanham a caixa básica. O RoboMind é uma Integrated Development Environment 
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(IDE) que oferece uma linguagem de programação simples, a NXT-G 2.1 para 

movimentação de um robot num mundo bidimensional.  

Em relação aos mapas onde o robot caminha, existem vários tipos de objectos que 

podem compor o cenário, tal como paredes, caixas e pequenos objectos que o robot 

consegue pegar/carregar. Os mapas são armazenados em arquivos do tipo texto, o que 

permite a sua definição com editores de textos simples. O RoboMind foi desenvolvido 

de forma a permitir a internacionalização tanto da interface do ambiente, quanto a 

própria linguagem de programação. As primeiras experiências realizadas são as 

propostas pelo guia de actividades da Lego. Numa segunda fase, os alunos têm 

oportunidade de construir robots que permitem resolver problemas aplicando 

conceitos das diversas disciplinas.  

2.2 A Visão de Comunidade Construtivista 

Enquanto elemento de um Clube, que funcione como uma comunidade de 

aprendizagem, a construção do conhecimento surge também como aspecto relevante 

a ter em conta na visão construtivista da aprendizagem. "Observe what happens in a 

group working on a problem. One person introduces a distinction that changes how 

others see their task; one puts everything into a useful chart; another brings in an 

illuminating analogy; one draws people back to an idea that had been passed over. In 

each case the contribution might have been made by someone else but it is no 

accident that it comes from whom it does.(...) Put together a lot of these subtlely 

different minds and you have a capacity for creativity and problem solving that cloning 

of the best single mind could not achieve." (Bereiter C., 2002, p.29) Pela integração 

numa comunidade, as potencialidades de cada indivíduo tendem a ser desenvolvidas e 

a contribuir, com a sua diversidade, para o crescimento da própria comunidade. 

"Intellectual diversity of useful kinds develops through people working to solve 

problems, finding and honing talents and habits that work particularly well for them. 

Although the solitary genius may not be altogether a myth, people’s distinctive 

intelligences are almost always developed interactively. It is a matter of finding one’s 

niche in an intellectual ecosystem and evolving rapidly in accordance with the 

potentialities of that niche." (Bereiter C., 2002, p.31) Aprender deixa de ser apenas um 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1707 

processo individual de aquisição de conhecimentos tornando-se um processo de 

participação e de crescimento numa comunidade social. “...cada vez há-de ser mais 

difícil negar que há estrelas, planetas e cometas, e que todos eles, estrelas, planetas e 

cometas, são indispensáveis ao funcionamento harmonioso do Universo e, claro, da 

escola onde trabalhamos e da família onde vivemos.” (Lourenço, 1996, p.204) Ao 

incentivar a aprendizagem colaborativa, o professor permite ao aluno desenvolver 

competências sociais e linguísticas. Ao trabalhar com outros colegas cada aluno é 

levado a expressar a sua opinião e os seus saberes, levando também ao 

desenvolvimento de competências de organização do pensamento para conseguir a 

sua verbalização. A autonomia não se perde, antes se vê aferida pelo feedback que o 

trabalho colaborativo permite. O espírito de investigação é reforçado assim como o 

espírito crítico, levando o aluno a uma auto regulação. 

“Educar para o desenvolvimento (...) ou seja, educá-las no sentido de lhes propiciar 

condições materiais, psicológicas e sociais que as ajudem a ir além do egocentrismo 

intelectual, afectivo e moral (...) e chegar a níveis de descentração (...) de forma a que 

venham a ser adultos perspectivistas (...) capazes de compreender de um ponto de 

vista teórico, e assumir, de um ponto de vista prático, que há perspectivas e ideias 

diferentes das nossas que merecem ser atendidas (descentração intelectual), que nem 

todas as pessoas partilham os nossos desejos e afectos (descentração afectiva), e que 

há outros que têm direitos que são tão legítimos quanto os nossos (descentração 

moral).” (Lourenço, 1996, p.189) 

2.3 O Conhecimento e a ZDP 

Rejeitando a ideia do aluno como um recipiente que se enche de conhecimentos, 

temos de perspectivar a acção da comunidade educativa e em particular do professor 

de modo a criar situações favoráveis à construção do conhecimento individual e da 

comunidade. Segundo Vygotsky, o conhecimento é construído socialmente e mediado 

pelo contexto sócio – cultural e histórico do individuo, existindo uma relação entre o 

desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento histórico-cultural. O 

desenvolvimento cognitivo surge como consequência, por um lado, da interrelação 

entre o pensamento, a linguagem e a cultura, e, por outro lado, do papel do adulto na 
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“construção/ estruturação” da compreensão do aluno. O adulto tem um papel 

fundamental na interacção que gera a relação de ensino/aprendizagem. O professor 

deve usar as potencialidades do meio social em que o aluno vive, os seus interesses, as 

suas vivências e os seus conhecimentos, para dirigir e regular as actividades. Vygotsky 

afirma que “A maturação das funções mentais superiores da criança ocorre nesse 

processo de cooperativo, ou seja, pela assistência e pela participação do adulto. (...) 

Num problema que envolve conceitos científicos, ela deve ser capaz de fazer em 

colaboração com o professor algo que nunca fez espontaneamente (...) sabemos que 

em colaboração a criança pode fazer mais do que independentemente.” (Daniels, 

2003, p.76) Vygotsky salienta a importância da zona de desenvolvimento próximo 

(ZDP), que se traduz na distância entre o desenvolvimento real e o potencial, ou seja, 

na distância entre o que o aluno é capaz de fazer por si e aquilo que é capaz de fazer 

em interacção com os outros. A aprendizagem só será significativa se for para além do 

desenvolvimento real do indivíduo, visando a sua ZDP. Vygotsky dedicou-se ao estudo 

do desenvolvimento dos processos mentais complexos que ocorrem no indivíduo 

(plano intrapsicologico), cuja origem provém da interacção social (plano 

interpsicologico). De acordo com esta ideia, a compreensão do desenvolvimento e 

funcionamento dos processos mentais mais elevados no plano intrapsicologico, 

depende do plano interpsicologico. Ou seja, para Vygotsky, a relação com o social 

precede as relações internas. Para que o raciocínio do aluno atinja os níveis mais 

elevados, Vygotsky considera necessária a presença num contexto estimulante, com 

propostas de tarefas exigentes, proporcionando novos objectivos, considera que é a 

presença de um problema, complementada com a realização de tarefas, que 

desencadeia o processo de formação de conceitos, processo criativo, em que o 

conceito surge e se estabelece no decurso de operações complexas, voltadas para a 

resolução de um problema. Daniels (2003) refere o paradoxo da aprendizagem citando 

a seguinte afirmação de Vygotsky “Assim como você não pode aprender a nadar 

parado na praia (...) para aprender a nadar, você deve, forçosamente, mergulhar na 

água, mesmo que ainda não saiba nadar, de modo que a única maneira de aprender 

alguma coisa, de adquirir conhecimentos, é fazendo algo, em outras palavras, 
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adquirindo conhecimento.” (Daniels, 2003, p. 51) A intencionalidade é a chave da 

auto-regulação entre os alunos. Estes precisam de aceitar e interiorizar a intenção de 

aprender e de realizar algo. Urge ajudar os alunos, em primeiro lugar a articular o que 

são esses objectivos e essas intenções e posteriormente levá-los a reflectir de que 

forma esses objectivos foram ou não atingidos. Esta é a essência da auto-regulação, 

envolver o aluno na reflexão sobre aquilo que sabe. O aluno deve aprender a: ser auto 

–disciplinado – orientar-se relativamente a objectivos e actividades de aprendizagem; - 

planificar actividades que respondam a esses objectivos; - seleccionar objectivos 

segundo as suas capacidades pessoais, conhecimentos prévios e interesses; - ser 

capazes de auto – motivação; - conseguir avaliar o conhecimento relevante e aplicar à 

nova situação; - ter iniciativa; - assumir sucessos ou insucessos.  

Salomon (2002) faz a distinção entre os efeitos com e os efeitos da tecnologia em 

situação de aprendizagem. Os efeitos com são as mudanças que resultam da parceria 

intelectual que um aluno pode obter com a tecnologia, a aprendizagem de “baixo-

nível” (treino e repetição, levando a respostas automáticas). Por outro lado, se a 

tecnologia lhe permitir resolver o problema naquele momento e outros semelhantes, 

noutro dia, noutras circunstâncias,então teve a parceria da tecnologia que lhe permitiu 

adquirir competência, propiciar aprendizagem de “alto-nível” (pensamento intenso, 

dependente da situação, processamento cognitivo activo e consciente). A 

aprendizagem de “alto-nível”, defende Salomon (2002), depende do estado 

cognitivamente activo e consciente dos alunos e da tecnologia que utilizarem. A 

função principal da ferramenta cognitiva é permitir ao aluno clarificar e negociar o 

significado. Isto requer a representação dos processos cognitivos em modelos externos 

para análise e reflexão e pode ajudar o aluno a melhorar os referidos processos 

cognitivos. A negociação do significado envolve ainda troca de opinião e interpretação 

sob a forma de actos comunicativos entre alunos.  

3. O COMPLEMENTO CURRICULAR 

No quadro de referência da Reforma do Sistema Educativo e na sequência da 

organização curricular prevista na Lei nº 46/86 de 14 de Outubro (LBSE), para dar 

expressão ao art. 48º assistiu-se ao aparecimento de actividades não lectivas de 
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carácter facultativo. Projectadas como espaço, autónomo de expressão escolar, 

posteriormente regulamentadas pelo Despacho nº 141/ME/90 surgiram as Actividades 

de Complemento Curricular. Prevê a lei no seu ponto 4 a participação e envolvimento 

activo do aluno na organização, desenvolvimento e avaliação das actividades além de 

prever a intervenção criativa do professor, também co-construtor de um programa 

educativo coeso e interactivo. O objectivo é conseguir a formação integral e a 

realização pessoal; permitir atender aos interesses e tendências dos alunos, utilizando 

os seus tempos livres de forma criativa, ao mesmo tempo pondo à prova 

conhecimentos e processos desenvolvidos noutras áreas e facilitando o processo de 

socialização (CRSE, Proposta Global de Reforma, 1988, p.99-151). “Para adequar os 

princípios orientadores do currículo oficial, formal (prescrito), à prática pedagógica, 

torna-se visível a necessidade da actividades educativa se desdobrar em “duas ordens 

de actividades – a ordem da actividade curricular e a ordem das actividades 

extracurriculares” (CRSE, Documentos Preparatórios, 1987, p.56) Considerando-se aqui 

o prefixo “extra” não como sinónimo de menos importante mas como sinónimo de 

complemento, essencial à globalização da acção educativa.” (Vilhena, 1999) 

Depois de diversas reformas e com a gestão flexível do currículo a propor a construção 

de espaços de complemento curricular, surgiram muitos dos chamados “Clubes” que 

foram estudados como fenómenos de grande interesse, promotores de aprendizagem, 

faces da escola que lhe davam novos e mais belos significados. Alvo de estudo dos 

diversos ramos das ciências da educação foi no campo da sociologia da educação que 

se encontrou o trabalho de Abrantes, (2003) que refere precisamente o facto de estas 

“ilhas de sucesso” serem, nas escolas, espaços de aprendizagem e interacção muito 

importantes, mas dependentes de factores tão particulares que por si só explicam o 

facto de serem “ilhas”. 

Sendo cada clube um projecto construído ano a ano por professores e alunos, depende 

dos seus elementos, das ideias e energias que nele invistam, tempo, espaço e recursos 

surgem também como condicionantes fundamentais. Só com o apoio da própria 

estrutura escolar se pode construir e manter semelhante projecto. A constante 

mudança dos professores do quadro da escola dificulta a continuidade e a consistência 
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dos projectos, assim como a manutenção dos laços criados com os alunos. A 

necessidade de realizar estas actividades fora do tempo lectivo leva a que sejam 

“empurradas” para o final do dia, tempo em que tanto professores como alunos já 

revelam algum cansaço, a escola começa a ficar deserta e apenas alguns “viciados na 

escola” continuam nas salas que deveriam já estar a ser limpas. O tempo destes 

professores, empregue nestas actividades, vai muito para além do tempo definido no 

horário, inicialmente incluídas nas actividades lectivas, para estas actividades eram em 

geral atribuídas 1 ou 2 horas, o equivalente a um bloco. Mais recentemente com a 

inclusão destas actividades na componente não lectiva manteve-se a gestão de 1 

bloco. Todavia, esta gestão não cobre de modo algum o tempo dedicado a conceber, 

dinamizar, gerir, avaliar e documentar as actividades, implicando tanto do tempo 

presencial na escola, com os alunos, como o tempo de preparação e de produção de 

projectos, contactos e relatórios. As actividades dos clubes invadem o tempo livre, 

tanto da semana como do fim-de-semana, já que com a nova regulamentação, as 

saídas do espaço escolar, para intercâmbios e visitas dado que, não são consideradas 

visitas de estudo, logo não se podem realizar durante o tempo lectivo. Assim, cada 

saída realizada no âmbito de um clube tem de ser realizada ao fim-de-semana ou nas 

interrupções lectivas.  

3.1 A Metodologia Activa 

A utilização da tecnologia vem abrir potencialidades de exploração de um mundo 

fascinante, aqui "...os alunos envolvem-se num aprendizagem mais activa, construtiva 

e intencional". (Jonassen, 2007) Nas actividades de clubes o contacto entre 

professores e alunos ganha características muito especiais. O ambiente informal, sem 

as pressões de um programa e de uma avaliação sumativa, permite ao professor 

assumir mais facilmente um novo papel. Scaffold é a palavra-chave, tão difícil de 

traduzir, mas de uma imagética tão clara. Qual andaime ali está, a suportar/amparar, a 

ser posto à margem assim que a obra tem sustentação própria, mas por perto sempre 

que há uma necessidade. O professor torna a aprendizagem mais significativa para o 

aluno quando adopta métodos activos que tenham em conta a experiência, as 

aptidões, os interesses, os estilos e ritmos de aprendizagem. Um aluno será tanto mais 
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motivado para o sucesso na aprendizagem quanto maior for a sua participação no 

processo de aprender e quanto maior a sua consciência e domínio sobre a forma como 

aprende. “Good teachers don't complain about the patterns of development they see 

in children. They try to understand them and by understanding know better how to 

nurture them." (Papert, 2000 a, p.63) O professor oferece informações que são 

importantes, interessantes, contextualizadas, interdisciplinares, significativas e ligadas 

entre si, abordando problemas do mundo real. Em lugar do uso abusivo e linear do 

manual escolar, o professor tem no contexto do complemento curricular a 

oportunidade de introduzir métodos de pesquisa, empregues em diferentes domínios, 

apresentando ao aluno revistas científicas do conteúdo estudado, de modo a que ele 

possa saber como o conhecimento é organizado, sistematizado e divulgado. "These 

rapidly changing times challenge educators to find areas of work that are hard in the 

right way: they must connect with the kids and also with the areas of knowledge, skills 

and (don't let us forget) ethic adults will need for the future world." (Papert, 2002) O 

conhecimento não envolve apenas dominar factos, princípios e teorias, mas também 

compreender o papel da metodologia de pesquisa na área e ser capaz de orientar, a 

aplicação dessa metodologia, a problemas do mundo real. "They will have a very 

different role. Sensitive, well-informed adults who understand deeply about learning 

processes and social interactions will be able to give advice. They will be able to spot 

that this kid has a problem, or this kid needs more interesting challenges, or put 

pressure on them and make suggestions." (Papert, 1996) O professor estimula o 

desenvolvimento dos talentos e interesses dos alunos. Perante a resolução de tarefas, 

ajuda a procurar informação, a interpretar e comparar, a orientar e estimular, 

apoiando e corrigindo para o aluno melhorar o processo e o produto. Ao acompanhar 

e avaliar os processos, não apenas os produtos, o professor promove a meta cognição 

e ajuda o aluno a obter conhecimento pessoal acerca das suas habilidades, interesses e 

estilos de aprendizagem. Fornece ao aluno feedback informativo sobre o seu 

desempenho e ajuda-o a desenvolver um auto - conceito positivo. Ao ajudá-lo a lidar 

com o erro, aumenta a disposição para testar ideias novas e diferentes. "... a teacher in 

the sense that defended ideas and cultivated them, and set an example for people. 
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That is more like the role model of teacher I am thinking of for kids today." 

(Papert,1996) Quando o professor leva o grupo a discutir problemas, de preferência 

ainda não solucionados em distintos domínios, implementa actividades que estimulam 

o pensamento divergente, a produção de muitas ideias, estimulando o gerar de 

múltiplas hipóteses para esse problema, como por exemplo: explorar consequências 

para determinadas decisões, analisando uma situação sob diferentes ângulos de visão. 

“O professor deixa de ser encarado como um "depósito interminável de saber" 

passando a uma pessoa falível, que procura aplicar e expandir o seu saber, tal como os 

alunos. O professor surge como facilitador da aprendizagem, cuja principal função 

consiste em estimular os alunos, no sentido de considerarem e avaliarem diferentes 

perspectivas do conhecimento, promovendo deste modo um desenvolvimento 

cognitivo e sócio afectivo.” (Viseu, 2003, p.40) O professor, neste contexto, ajuda o 

aluno a tomar consciência do seu potencial criativo, quando valoriza produtos e ideias 

criativas. Sem pressão de tempo nem necessidade de marcar determinado ritmo, o 

professor pode dar ao aluno tempo para pensar e desenvolver as suas ideias. Depois 

de construído o produto desejado ou ainda durante o processo, é habitualmente 

criado um espaço de divulgação no contexto escolar e extra escolar que encoraja o 

aluno a divulgar as suas ideias e a debatê-las com especialistas. Estas são algumas das 

estratégias utilizadas no Clube. Incentivar os alunos a visitar diversos sites e a 

participar, por exemplo, em fóruns de discussão de vários especialistas além da 

construção de websites no próprio Clube, como espaços de divulgação de trabalhos, 

permitem interacções em ambiente virtual que vieram ampliar o espaço e o tempo de 

colaboração assim como permitem dar visibilidade aos produtos e aos saberes 

adquiridos e em construção. É na dificuldade que reside o prazer de se superarem. 

“We are talking here about a special kind of fun ... "hard fun."” (Papert, 2002). Nem 

todos os produtos construídos no Clube são muito originais, mas a sua construção 

implicou colaboração, conhecimento e alguma criatividade. A originalidade é vista por 

muitos como o que caracteriza um produto ou ideia criativa mas o verdadeiro conceito 

de criatividade vai muito além deste lugar comum. 
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4. O CLUBE E O PROJETO EDUCATIVO DE AGRUPAMENTO 

Este Clube integra-se na necessidade de prolongamento lectivo com enriquecimento 

curricular para os alunos do 5º e 6º ano e de enriquecimento curricular para alunos até 

ao 9º ano. Integra o Eixo D — Projeto de excelência: Eco laboratórios; centro de 

inovação e investigação em energias renováveis; escola empreendedora; integração 

curricular transdisciplinar. O projeto de criação de um clube de robótica educativa 

surgiu da iniciativa dos coordenadores do clube em meados de 2011. Pretendeu-se ir 

de encontro ao projeto educativo em matéria do ensino das ciências e energias 

renováveis, inicialmente para alunos do 2º/3º ciclos. 

Para o segundo ano de desenvolvimento do laboratório de robótica pretende-se 

centrar as actividades na construção de robots movidos a energia solar. Os alunos 

terão oportunidade de construir robots que permitirão resolver problemas em 

ambiente simulado mas o mais próximo possível da realidade. O laboratório de 

robótica participará novamente com demonstrações dos robots criados pelos alunos 

durante a semana cultural/dia do patrono do agrupamento de escolas e, em 

actividades de intercâmbio com outras escolas e entidades relacionadas com a 

robótica educativa, tais como, eventos sobre a aplicação das TIC em contexto 

educativo e encontros e campeonatos nacionais de robótica. Continuará a ser mantido 

o website para divulgar as actividades em curso, para servir de espaço de comunicação 

e divulgação de outras actividades e espaços, relacionados com a temática. 

4.1 Avaliação do ano lectivo 2011/2012 

4.1.1 Actividades desenvolvidas 

Foram realizadas a maioria das actividades programadas e mesmo com apenas dois 

robots foi possível conciliar várias actividades de programação e construção:  

-Inscrição e selecção de alunos no laboratório de robótica; 

-Recolha de imagens fotográficas e pequenos vídeos no decurso das actividades; 

-Montagem de robots e máquinas Lego; 

-Venda de rifas para angariação de fundos; 

-Aquisição de componentes para o trabalho com energia solar; 

-Continuação do desenvolvimento da página WEB do clube; 
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-Canal youtube e dropbox do clube; 

-Construção de robots movidos a energia solar; 

-Desenvolvimento das atividades do laboratório; 

-Reuniões com a presença e colaboração activa de seis encarregados de educação;  

-Visitas de estudo a departamentos de robótica de instituições de ensino superior;  

-Participação em concurso/campeonato de robótica; 

-Inventário e acomodação dos recursos e materiais antes das férias; 

-Atividades de avaliação do projeto, elaboração de relatório e proposta de projeto para 

o próximo ano. 

4.1.2 Competências adquiridas ou desenvolvidas 

No que respeita a competências temos de referir diferentes evoluções dependendo do 

nível etário dos alunos. Enquanto os participantes mais novos, do quinto ou sexto ano, 

se limitavam a replicar os demos e executar o que lhes era apresentado previamente. 

Os alunos do nono ano, procuraram criar novas situações e desenvolver projectos que 

aliavam peças de diferentes modelos para obter modelos originais de acordo com 

projectos concebidos por sí, remodelados por tentativa e erro, com a colaboração do 

professor. Entretanto os mais novos solicitavam feedback constante do professor que 

tinha de supervisionar cada passo das construções e da programação. 

A autonomia e capacidade de iniciativa dos mais velhos surpreendia com ideias 

inovadoras e grande criatividade. 

Apesar de no grupo perdominarem os rapazes, manteve-se desde início até ao fim a 

presença de uma rapariga de quinto ano que foi particularmente empenhada e 

participante. 

4.1.3 Robots montados 

No início do primeiro período começámos com aulas de programação em linguagem 

NXT-G; A construção e programação do protótipo “Shooterbot” permitiram na sessão 

de workshop, em Outubro, fazer a divulgação das potencialidades da tecnologia NXT 

perante parte da comunidade educativa presente na Biblioteca Municipal. 

No segundo período, graças à venda de rifas por parte dos alunos, foi possível adquirir 

recursos para o desenvolvimento e montagem de robots movidos a energia solar; 

Programação em NXT-G; 
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Participação no concurso “Ciência na escola”, promovido pela Fundação Ilídio Pinho;  

Construção e programação do protótipo “Forklift”, assim como a sua apresentação e 

demonstração do funcionamento na Semana da Escola;  

Com o Prémio da Fundação Ilídio Pinho (500€) aquisição de robots e componentes 

Lego para o desenvolvimento de actividades com energia solar; 

Construção e programação de uma estação solar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana da escola 

 

 

 

4.1.4 Tempo das actividades 

Funcionou ao longo de um ano lectivo, com cerca de 15 alunos, todas as sextas feiras 

das 15:40 às 17:10. No próximo ano lectivo, o clube de robótica pretende funcionar 

com, no máximo, 20 alunos, focando a sua actividade com os alunos do 2º/3º Ciclo. O 

laboratório pretende funcionar com dois blocos semanais. No futuro irá considerar-se 

o alargamento a outros níveis de escolaridade, até mesmo ao 1º ciclo e ao ensino 

secundário. 

3 -Shooterbot 2 - NXT - G 1 - Forklift 

4 - Estação Solar 5 - TICeduca Junior 
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4.1.5 Resultados Obtidos 

Os resultados foram satisfatórios tendo em conta a disparidade etária e a diversidade 

de níveis de escolaridade dos alunos. Sem contar com as actividades de robótica que 

tiveram grande adesão e participação por parte dos alunos, a manutenção da página 

Web foi uma das tarefas que aliciou o grupo, assim como a angariação de fundos para 

a aquisição de mais recursos. Foi realizada a venda de rifas que rendeu cerca de 150 

euros e permitiu adquirir vários kits de energias renováveis. O empenho dos alunos 

nestas actividades confirmou o seu nível de envolvimento no clube. 

5. DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 

O projeto do Clube foi apresentado como poster na VII conferência internacional de 

TIC na educação – Challenges 2011, que decorreu na Universidade do Minho, em 

Braga, nos dias 12 e 13 de Maio. 

Os resultados das actividades realizadas foram divulgados na Semana da Escola em 

várias sessões de demonstração do funcionamento dos robots, para alunos e 

professores; A participação no TIC Educa Júnior permitiu a divulgação para fora da 

escola a nível do ensino superior e junto de outras escolas; a participação nas reuniões 

do eixo D levou a uma divulgação e integração junto dos elementos coordenadores do 

projeto educativo da escola. Apresentação pública na semana cultural/dia do patrono 

do agrupamento. Publicação no jornal da escola de uma página de 

divulgação/sensibilização para a participação nas actividades do clube. 

No site e no facebook do clube foi feita divulgação das actividades realizadas tendo em 

particular o espaço do facebook recebido bastantes visitas e feedback muito favorável 

de visitantes de todo o país. 

Desenvolvimento de actividades com os alunos do curso profissional de técnico de 

energias renováveis. 

Participação no evento TIC Educa 2012 – II Congresso internacional TIC e educação, no 

Instituto de educação da Universidade de Lisboa. 

Participação, como observadores, no torneio First Lego League 2012, na Universidade 

Católica de Lisboa. 
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Resumo 
 

Neste artigo, pretendeu-se abordar o papel destinado à organização escolar e ao professor no 
interior da cultura digital. Deste modo, o trabalho que segue teve a finalidade de discorrer 
sobre a legitimidade da prática pedagógica em um contexto profundamente atravessado pela 
mediação tecnológica da comunicação e maciço contato com informações. 
Para tanto, tratou-se dos resultados de duas pesquisas sobre a utilização de tecnologias pelos 
docentes na realidade brasileira. Um dos estudos, de abrangência nacional, denominado “O 
Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas Brasileiras – TIC Educação 
2010”, foi realizado pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 
Comunicação no âmbito do Comitê Gestor da Internet no Brasil. A segunda investigação, com 
professores da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, foi desenvolvida como parte do 
Programa de Trabalho sobre a Sociedade da Informação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Buscou-se articular esses dados com alguns aportes teóricos sobre as influências das 
tecnologias na atualidade, especialmente para a escola e a prática docente. 
 
Palavras-chave: cultura digital, escola, professores, prática docente.  
 

Abstract 
 

In this article we intended to discussing the role for the school organization and teacher within 
the digital culture. Thus, the work that follows was designed to discuss the legitimacy of 
teaching practice in a context deeply crossed by technological mediation of communication 
and solid contact with information. 
For this purpose, we treat of the results of two studies on the use of technologies by teachers 
in the Brazilian reality. One of the studies, of national scope, called "The Use of Information 
and Communication Technologies in Brazilian Schools - ICT Education 2010" was conducted by 
the Center for Research on the Information and Communication Technologies in the scope of 
the Internet Management Committee in Brazil. The second study, with teachers from 
municipal schools of Rio de Janeiro, was developed as part of the Work Program on the 
Information Society, from Federal University of Rio de Janeiro. We sought to articulate these 
data with some theoretical contributions on the influence of technologies today, especially for 
the school and the teaching practice. 
 
Keywords: digital culture, school, teachers, teaching practice. 
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INTRODUÇÃO 
Nesta argumentação, buscou-se tratar do lugar reservado à escola e à figura do 

professor ante ao fenômeno da cultura digital. O viés seguido teve por desígnio 

discutir a legitimidade da atuação pedagógica em uma conjuntura marcada pela 

intensa mediação tecnológica da comunicação e amplo acesso à informação. 

O ponto de partida para a elaboração deste artigo foi proporcionado pelas discussões 

ao longo a fase de análise dos dados da pesquisa Juventude e Mídia: fatores escolares 

e sociais. Esse estudo foi realizado entre 2009 e 2011 com 39 escolas da rede pública 

municipal do Rio de Janeiro.  

Alguns questionamentos levantados no relatório Juventude e Mídia sobre os docentes 

(Duarte, 2011) - os usos que fazem em seu cotidiano das diferentes mídias a que têm 

acesso; as habilidades que desenvolveram ao utilizar as mesmas; as práticas que 

aplicam em sala de aula com vistas a motivar os estudantes para o estudo, com e sem 

uso de mídias (no caso deste artigo, o debate é, exclusivamente, sobre as práticas 

docentes com mídias) – figuraram como pano de fundo no desenvolvimento das 

questões aqui tratadas. 

Em uma perspectiva coetânea sobre escola e prática pedagógica, pretendeu-se enfocar 

o advento da cultura digital. Desta forma, aludiu-se ao suposto domínio deste universo 

por parte dos jovens e a percepção dos professores sobre essa relação (entre jovens e 

mídias), considerando as influências que o imaginário acerca do jovem usuário das 

tecnologias podem estar exercendo sobre a legitimidade do fazer pedagógico. 

 

1.1 A perda de vigor da escola diante do contexto de massificação dos meios de 

comunicação e das mais recentes mídias digitais 

“A cultura juvenil, como cultura universal e tribal ao mesmo tempo, 

constrói-se no marco de uma instituição tradicionalmente consagrada aos 

jovens, que está em crise: a escola, cujo prestígio se debilitou tanto pela queda 

das autoridades tradicionais quanto pela conversão dos meios de massa no 

espaço de uma abundância simbólica que a escola não oferece” (Sarlo, 2006, p. 

39). 
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Sarlo (2006) discorre sobre os efeitos dos meios de comunicação de massa nas culturas 

populares e a diluição das fronteiras tradicionais entre as classes dominantes e os 

demais grupos sociais. Hibridização, mestiçagem, reciclagem, mescla, são definições 

que saltam na tentativa de explicação das relações sociais correntes. Neste contexto, 

as autoridades tradicionais, ordenadoras da sociedade moderna, veem a sua validade 

enfraquecida. E, é nesta atmosfera que a instância escolar também estaria abalada, 

tanto no aspecto material quanto simbólico, pois ela tem de conviver com a grande 

atração exercida pela cultura audiovisual.  

A função da escola estaria passando por uma crise de finalidades e a autoridade, um 

dos pilares da organização educativa, agora corroída, ainda não encontrou novos 

mecanismos de legitimidade. A instituição escolar já não se nutre do prestígio 

partilhado pelos diferentes estratos sociais, nas primeiras décadas do século XX.  De 

acordo com Sarlo (2006), 

“na maioria dos países da América Latina, a escola pública é hoje o 

lugar da pobreza simbólica, onde professores, currículos e meios materiais 

concorrem em condições de muito provável derrota com os meios de 

comunicação de massa, que são de acesso gratuito ou moderadamente 

custoso e abarcam todos os territórios nacionais” (p. 112). 

A velocidade das alterações sociais trazidas pelos media, desde a proliferação dos 

meios de comunicação às mais recentes tecnologias digitais, não foram acompanhadas 

pela instância escolar.  

A autora não chega a mencionar as tecnologias digitais, mas entendemos estas como 

uma sequência, em termos de invenção e inovação, às modificações incutidas na 

sociedade pelas primeiras mídias de massa e, portanto, muito das reflexões de Sarlo 

sobre os efeitos da massificação dos meios de comunicação, principalmente no que 

concerne a escola, podem ser apropriadas pelas discussões em torno das tecnologias.  

A disparidade entre as mudanças ocorridas na esfera social mais geral e na instituição 

escolar não se trata de uma questão meramente material, na qual os estabelecimentos 

de ensino, se já não se equiparam, são cobrados para se abastecerem de artefatos 

tecnológicos. “A internet e os recursos digitais disponíveis atualmente proporcionaram 

uma série de transformações na forma como as pessoas interagem, relacionam-se e 
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compartilham informações” (Lara & Quartiero, 2011, p. 1). Esta realidade ainda não 

está sendo devidamente considerada pelas instâncias escolares. Se para Sarlo (2006), 

“a escola não estava preparada para o advento da cultura audiovisual” (p. 113), sendo 

necessária uma mutação cultural, acreditamos que este reclame se intensifica ainda 

mais diante das tecnologias digitais. 

 

1.1.1 Diante da crise da escola - Perspectivas em torno das possibilidades de 

aprendizagem no ecossistema comunicativo 

Sobre a aprendizagem nas sociedades contemporâneas, Gómez (2004) sustenta uma 

visão positiva das influências das linguagens audiovisuais e da seara global de 

comunicação para a aprendizagem. Igualmente partilhando das ponderações de Sarlo 

(2006), de que a escola perdeu seu vigor enquanto lócus do conhecimento, Gómez 

propôs um conceito para pensar como a aprendizagem, potencializada 

midiaticamente, se configuraria neste cenário – sociedade da aprendizagem. 

Para o autor, esta é uma sociedade da aprendizagem, porque marcada especialmente 

por duas inclinações: por um lado, a mudança de paradigmas “por la cual se va 

transitando de um esfuerzo educativo centrado en la imitación, y así en la repetición y 

memorización, a otro enfocado en el descubrimiento, vía la exploración y la 

experimentación” (Gómez, 2004, p. 120); e, num outro aspecto, a transição da 

proeminência dada ao ensino, como uma atividade mais ou mesmo controlada e 

central que ocorria nas instâncias escolares, para o enfoque na aprendizagem como 

algo liberado de processos, linguagens e espaços específicos. 

Para Gómez (2004), esta condição de aprendizagem (com as mídias) é ainda mais 

aguçada entre as gerações mais jovens. Com isto, a escola estaria situada em meio ao 

que o autor denominou de ecossistema comunicativo. Enquanto na modernidade, ela 

ocupou destaque como organização educativa em primazia, agora deixa de ser o eixo 

referencial e hegemônico da educação e entra em um processo de deterioração; ao 

passo que outras instituições, como as midiáticas, sobressaem-se no panorama atual.  

A contradição dessa conjuntura está em que, apesar de a escola ter sua função 

enfraquecida, não sendo a única capaz de educar, os meios de comunicação e as 
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tecnologias digitais não adquiriram legitimidade social para tanto, sendo geralmente 

concebidos somente como fontes de entretenimento.  

Isto se deve, segundo Gómez (2004), ao fato de que o conceito de educação ainda está 

fortemente vinculado a esforço, disciplina e sofrimento. Portanto, cabe questionar, se 

as mídias ainda não gozam de validade social para educar, quais seriam os caminhos 

para que estes meios alçassem a condição de dispositivos autênticos de aprendizagem 

e não apenas de lazer em tempos intersticiais? 

Enquanto essa legitimidade não chega aos meios e tecnologias, é inescapável o 

reconhecimento de que a aprendizagem já não pode ser contida em espaços 

delimitados. Através da difusão dos meios de comunicação e das tecnologias digitais, 

multiplicam-se sobremaneira as chances de aprendizagens, sobretudo porque, de 

acordo com Gómez (2004), 

“las visibilidades amplificadas en las múltiples pantallas a las cuales 

tenemos acceso y con las cuales interactuamos cotidianamente, son muy 

atractivas; ofrecen variadas e inmediatas gratificaciones y satisfacen a las 

audiências una serie de sus legítimas necesidades cognoscitivas, afectivas y 

simbólicas. Es justamente esta posibilidad de satisfacción imediata de 

necesidades, uno de los elementos que más define las experiências mediáticas 

contemporáneas y uma de las fuentes principales en las que abreva la 

construcción informal de conocimientos” (p. 127) . 

 

2.1 Cultura digital e suas implicações  

Em meio à forte presença da mídia na contemporaneidade, surgiram definições como 

sociedade da informação ou do conhecimento (Lévy, 1993), ou ainda, na tentativa de 

explicar as circunstâncias atuais das relações sociais, conceitos como cibercultura 

(Lévy, 1999) foram cunhados.  

Dentre todos estes termos que tentam definir a época em curso, o conceito de cultura 

digital será um pouco mais enfocado; advento no qual estão inseridos os sujeitos que 

se relacionam com as mídias interativas e aqueles que não são tão familiarizados com 

estas.  
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Por cultura digital entendemos o que experimentamos hoje, em termos de distribuição 

e consumo de informação, construção do conhecimento, relações sociais, práticas 

culturais, trocas simbólicas, de modo facilitado e acelerado, a partir das e com as 

tecnologias da informação e da comunicação. Acreditamos que a cultura digital tem 

como pano de fundo o quadro organizador da cultura em geral, não se desvinculando 

desta, mas, por meio das materialidades comunicativas que a compõe, pode promover 

certas alterações nos padrões de comportamento e nos sistemas de práticas, crenças e 

significantes.  

Desde o século XIX, com o surgimento dos media de massa, um novo marco social e 

comunitário – qualificado por novas vinculações, através da ampliação de espaços de 

informação e comunicação a um nível planetário, a partir das “formas técnicas de 

alterar o espaço-tempo” (Lemos, 2008, p. 68) - veio à tona. Estes artefatos (telégrafo, 

rádio, telefone, cinema) já anunciavam a utopia de intervenção humana à distância. 

Entretanto, esta intervenção somente se efetivou plenamente com a composição do 

ciberespaço, onde ela assumiu dimensões inauditas.  

Nesta ambiência de transformações, da passagem das mídias de massa as mais 

recentes tecnologias digitais e redes telemáticas (características de meados do século 

XX e período em andamento), surgiu o que Lemos (2008) define como cibercultura. De 

acordo com o autor, este advento extinguiu a homogeneidade do espaço e a 

linearidade do tempo, categorias caras à modernidade ocidental. Portanto, a cultura 

digital comporia uma espécie de desenho sociotécnico, onde os indivíduos interagem 

intensa e amplamente através dos meios digitais, propiciando a circulação de 

informações sob os mais diferentes aspectos e sustentando a formação dos 

agrupamentos sociais. Nesta esfera, os jovens seriam os mais beneficiados, uma vez 

que, 

“o ciberespaço cria um mundo operante, interligado por 

ícones, portais, sítios e home pages, permitindo colocar o poder de 

emissão nas mãos de uma cultura jovem, tribal, gregária, que vai 

produzir informação, agregar ruídos e colagens, jogar excesso ao 

sistema” (Lemos, 2008, p. 87). 
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2.1.1 O fetiche vinculado à cultura digital 

Segundo Felinto (2006), a cultura digital diz respeito ao domínio da experiência 

contemporânea onde o construto tecnológico passa a ser entendido, de forma 

reflexiva, como o elemento referencial característico das relações sociais, das 

dimensões racionais e sensíveis da vida, das sensações e julgamentos estéticos. Dito de 

outro modo, “mais que uma tecnocultura, a cibercultura representa um momento em 

que as tecnologias – especialmente as tecnologias de comunicação – se colocam como 

questão essencial para toda a sociedade e em todos os seus aspectos, dentro e fora da 

academia” (p. 99). 

A cultura digital é um fenômeno que, sem dúvida alguma, trouxe alterações 

significativas para o modo como nos relacionamos e nos comunicamos. A despeito de 

reconhecermos as evidências e dimensões assumidas por este fenômeno na sociedade 

atual, como argumentam Duarte, Barros e Migliora (2011), cabe refletirmos porque a 

ela tem sido atribuída uma espécie de fetiche, como “algo que rompe radicalmente 

com o que lhe precedeu e que, por isso, prescinde da ação socializadora dos adultos e 

das instituições” (p. 157). Neste sentido, ainda que na cultura digital estejam 

agregados adultos, jovens e crianças, estes dois últimos grupos, devido à desenvoltura 

com que se relacionam com as tecnologias digitais, são concebidos como os sujeitos 

favorecidos desse contexto. 

Nesta perspectiva de novidade radical que adorna o fenômeno da cultura digital, 

Felinto (2006) defende que os discursos em torno do imaginário tecnológico em muito 

parecem resgatar um imaginário arcaico e religioso. Por isso, sob o intento da 

problematização do mito, é fundamental a compreensão das especificidades desses 

discursos.  

O autor aponta as noções de tecnognose ou tecnohermetismo como alternativas para 

o entendimento do imaginário tecnológico. A Gnose e o Hermetismo (um dos 

seguimentos da gnose clássica) são religiões provenientes do Oriente durante o 

Império Romano, popularizadas nos primeiros séculos depois de Cristo. Nas duas 

orientações religiosas é significativo o desejo de imortalidade e transcendência.  
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No mito da cultura digital acredita-se que, com a digitalização dos meios de 

comunicação e informação, assistimos a espetacular evolução da humanidade, onde as 

promessas de origem gnóstica ou hermética estão se efetivando. Tanto as religiões 

gnósticas quanto o hermetismo estão fundamentados no ideal de superação total da 

condição humana. 

“Se a tecnocultura moderna foi o paraíso de Apolo, a cibercultura pós-moderna parece 

ser o teatro de Dioniso” (Lemos, 2008, p. 18). No período moderno, a tecnologia 

compunha, por meio da lógica racional, o projeto de progresso das sociedades. Com a 

cultura digital, no tocante ao imaginário que a acompanha, tem ocorrido uma espécie 

de regresso aos ideais das imaginações míticas, nas quais mais do que as pretensões 

modernas de progresso, o sentido escatológico do homem seria a subversão plena da 

materialidade humana. Uma vez que “o irracional primitivo, aparentemente expulso 

da cultura pelo desejo de ciência da modernidade, retorna na forma de um fetichismo 

tecnológico” (Felinto, 2006, p. 106), é interessante recorrermos a esses credos para o 

entendimento e desmistificação da corrente tecnognóstica que envolve as tecnologias 

digitais. 

Outra marca forte do mito que cerca a cultura digital alude a cisão entre gerações, na 

qual os mais velhos estão sendo desincumbidos da tarefa de condução dos jovens no 

mundo atual, uma vez que estes seriam os portadores privilegiados desse mito; os 

protagonistas dessa cultura; os que estariam mais próximos desse proclamado 

aperfeiçoamento digital. No âmbito escolar, esta situação vem se desdobrando na 

relação entre professores e alunos no que diz respeito ao processo de ensino e 

aprendizagem, no qual a legitimidade do docente pode estar sendo questionada, por 

conta da suposta especialização tecnológica dos jovens. 

 

3.1 Metodologia 

A primeira pesquisa que serviu como inspiração para o desenvolvimento desta 

argumentação, intitulada Juventude e Mídia: fatores escolares e sociais, abrangeu uma 

amostra de 39 escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro e um conjunto de 

3705 alunos e 127 docentes (de turmas do nono ano do Ensino Fundamental). Um dos 
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objetivos dessa investigação consistiu em: identificar modos de uso de mídia pelos 

estudantes e seus professores e as habilidades desenvolvidas face aos diferentes 

ambientes de utilização. A metodologia desse estudo envolveu a construção e 

aplicação de questionários junto à amostra selecionada. 

Os resultados desta pesquisa ainda estão sendo analisados. E, portanto, não serão 

trazidos no escopo deste trabalho. Mas, um dos dados, discutidos durante a etapa de 

análise, mostrou-se pertinente. O mapeamento dos usos de mídia revelou certa 

discrepância quanto à frequência e modo de utilização de tecnologias entre docentes e 

estudantes, no qual estes apresentaram maior expertise de uso das mídias. 

Diante deste dado e considerando que o professor tem sido, ao menos no imaginário 

tecnológico, concebido como tendo menor nível de especialização tecnológica quando 

comparado aos alunos, é fundamental compreendermos como estes profissionais vêm 

se relacionando com as tecnologias com as quais seus estudantes têm tanta 

intimidade.  Será que os docentes estão, de fato, tão distantes das tecnologias digitais? 

E, no caso de certa afinidade com as TIC, em que medida essa condição se reflete na 

prática docente? 

Numa tentativa de responder a esses questionamentos, duas investigações, uma de 

âmbito nacional brasileiro e outra realizada na cidade do Rio de Janeiro, foram 

consideradas, uma vez que os resultados desses dois estudos já estão publicados.  

A pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas 

Brasileiras – TIC Educação 2010 se mostrou relevante, inclusive, pela abrangência 

nacional. Esta investigação ofereceu algumas informações acerca do perfil de uso das 

tecnologias da comunicação pelos professores de educação básica, permitindo 

compreender um pouco mais da interação que estes profissionais estão estabelecendo 

com as TIC em território brasileiro. 

Neste estudo, a coleta de dados cobriu uma amostra de 500 instituições escolares 

públicas de zonas urbanas em todo o território nacional, incluindo escolas estaduais e 

federais que ofereciam Ensino Fundamental (I e II) e Ensino Médio. Foram 

entrevistados 1.541 docentes, 4.987 estudantes, 497 diretores e 428 coordenadores 

pedagógicos. Também foram aplicados questionários estruturados a essa amostra. 
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Complementando os resultados dessa pesquisa, neste artigo, também foram 

analisadas as informações fornecidas pelo Programa de Trabalho sobre a Sociedade da 

Informação da UFRJ. Esta investigação organizou dados sobre professores do Ensino 

Fundamental do município do Rio de Janeiro em relação aos seus hábitos ao utilizar os 

recursos da informática e da internet nas escolas. Foi realizada durante o ano de 2009, 

buscando concordar três abordagens diferentes:  

1- questionário online alocado no sítio da Secretaria Municipal de Educação 

(SME), respondido por 475 docentes; 

2- dois grupos focais, sendo um constituído por professores e o outro por 

coordenadores e diretores das instituições; 

3-  observação do funcionamento dos laboratórios das escolas constituintes da 

amostra. 

 

4.1 Sobre os professores na era tecnológica: alguns resultados 

Os discursos tendem a produzir uma clara distinção em relação ao envolvimento com 

as mídias digitais, colocando de um lado os jovens, sujeitos da denominada geração 

pós-internet (Lara & Quartiero, 2011) e, de outro, os nascidos antes da ampla difusão 

das TIC, grupo onde se encontra hoje a maior parte dos docentes. 

Além da suposta diferença na relação com os meios entre professores e estudantes, há 

que se reconhecer a grande distância entre o uso social e o uso escolar das tecnologias 

(Lara & Quartiero, 2011). Tanto os jovens quanto os docentes convivem e utilizam “as 

tecnologias digitais disponíveis em diversos contextos de seu cotidiano, mas não da 

mesma maneira em seu dia-a-dia na escola” (Lara & Quartiero, 2011, p. 2). 

Nesta realidade, como vimos com Sarlo (2006) e Gómez (2004), a escola perdeu a 

centralidade na formação dos sujeitos, no interior da cultura audiovisual e devido à 

convivência com as ubíquas mídias digitais. E, ainda, segundo essa tendência, a 

proliferação dessas tecnologias também contribuiria “para acelerar a crise de 

identidade dos professores” (Alonso, 2008, p. 754). 

Para situar o debate sobre trabalho pedagógico e tecnologias digitais, nesta parte da 

argumentação, alguns resultados dos mapeamentos produzidos pelas duas pesquisas 

já citadas serão comentados.  
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No que diz respeito aos docentes, de acordo com o relatório TIC Educação 2010, o 

professor da rede pública apresenta uma média de 15 anos de exercício da profissão. 

Isto significa que esse profissional “iniciou a docência na metade da década de 1990, 

quando os computadores pessoais ainda não haviam penetrado de forma significativa 

a sociedade brasileira e os responsáveis pelas políticas públicas de educação básica 

não tinham proposto medidas que pusessem o equipamento à disposição dos alunos” 

(Barbosa, 2010, p. 114). No caso do Rio de Janeiro (pesquisa do Programa de Trabalho 

da UFRJ), na amostra de 475 docentes, 66% tinham 41 anos de idade ou mais.  

A idade dos professores é um fator significativo para os estudos sobre a relação destes 

profissionais com as tecnologias, pois, a partir do perfil etário, pode-se deduzir “que a 

ampla maioria destes professores praticamente não teve contato com computadores 

pessoais na infância e adolescência” (Lissovsky & Sorj , 2011, p. 4). 

De acordo com os dados do relatório TIC Educação 2010, “os professores mais jovens 

usam a Internet de forma mais frequente: entre os profissionais de até 30 anos de 

idade, 74% recorrem à rede ao menos uma vez por semana para preparar aulas; na 

faixa etária acima de 45 anos, esse índice cai para 58%” (Barbosa, 2010, p. 124). Esse 

ponto também coincide com o âmbito carioca, no qual os docentes mais jovens (de 21 

a 30 anos) apresentaram maior desenvoltura com as ferramentas tecnológicas quando 

comparados aos mais velhos, sendo também mais assíduos na frequência de uso da 

internet do que estes. Diante destes resultados, pode-se verificar que, “o professorado 

apresenta a mesma tendência da maioria da população, onde o segmento mais jovem 

é usuário mais habilidoso e mais frequente” (Lissovsky & Sorj, 2011, p. 7). 

No quesito preparação de aulas, a investigação TIC Educação observou que a Internet 

tem sido consideravelmente aproveitada. No mínimo uma vez por semana, os 

professores utilizam os recursos da web para procurar conteúdos, atividades e 

exemplos a serem levados para a sala de aula. Entretanto, um número bem menor 

recorre a Internet para comunicar-se com os pares. Esta última questão também foi 

observada entre os docentes do município do Rio de Janeiro. Apesar de os professores 

terem revelado uso significativo da internet, pouco recorrem a ela para comunicação 

profissional. Quando se trata dos colegas docentes, o percentual (74,5%) dos que 
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fazem uso da rede para contato com os pares é um pouco maior. Mais esse 

quantitativo tende a diminuir na comunicação com os outros níveis hierárquicos – 

37,5% utilizam a internet para se comunicar com a direção da escola, enquanto 23% 

acessam a rede para contato com os alunos. 

No geral, a utilização das tecnologias na escola pelos professores investigados ainda foi 

consideravelmente baixa. Isto se deveu, por um lado, no caso do Rio de Janeiro, a um 

entrave estrutural. É flagrante a constatação de que somente 7% dos pesquisados 

qualificaram os recursos disponíveis na escola como plenamente satisfatórios. Em 

outro aspecto, no relatório TIC Educação, estes profissionais revelaram que, uma das 

principais dificuldades para o uso mais intenso das tecnologias na instância escolar, na 

percepção deles, se deve ao grau inferior de expertise tecnológica em comparação ao 

nível apresentado pelos estudantes. A maioria dos professores (64%) “concordou 

totalmente que os alunos da escola sabem mais sobre computador e Internet do que o 

docente’’ (Barbosa, 2010, p. 129). Esta perspectiva foi defendida inclusive pelos 

professores mais jovens. Neste viés, a cada quatro docentes, pelo menos um se sentiu 

desautorizado a lançar mão das tecnologias na escola, por acreditarem não conhecê-

las o bastante para esta iniciativa. 

 

5.1 Considerações finais: sobre práticas docentes e tecnologias digitais  

Quando se reconhece a importância de compreender o fenômeno da cultura digital 

pelo ponto de vista do professor, através das impressões deste, o domínio dos saberes 

e práticas docentes pode ser um grande aliado. Antes de políticas serem 

implementadas e programas de formação serem reformulados para atender as 

demandas do tempo, são os docentes, no âmbito da sala de aula na tessitura do 

trabalho diário, que melhor podem perceber o que muda ou não na atuação 

pedagógica em meio ao advento das TIC.  

Segundo Pimenta (1999), a partir dos estudos sobre as práticas escolares, é possível 

adentrar nas discussões sobre a composição da identidade docente através do 

reconhecimento de saberes oriundos da atividade cotidiana, nos quais as tradições são 

revistas e o lugar profissional do professor é afirmado. 
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Essa perspectiva defendida por Pimenta é de essencial valia para se consolidar a 

relevância da função docente na era tecnológica, uma vez que, “o caso das TIC traz à 

tona a discussão sobre o papel profissional dos professores nos processos de 

ensino/aprendizagem” (Alonso, 2008, p. 755). A partir das duas pesquisas 

consideradas neste artigo, tanto a de dimensão nacional, quanto mais especificamente 

a do município do Rio de Janeiro, pode-se perceber que, além dos entraves estruturais 

para uma utilização mais qualificada das tecnologias na instância escolar, muito do 

imaginário sobre os jovens usuários das mídias estão sendo compartilhados pelos 

professores. Segundo o relatório TIC Educação 2010, estes profissionais ainda se 

sentem intimidados em lançar mão das TIC nas escolas, devido a uma suposta maior 

especialização tecnológica por parte dos jovens. O fetiche que tem adornado as 

tecnologias, principalmente quanto à cisão entre gerações, é um fator preocupante, 

pois pode contribuir para desestabilizar o lugar do professor e a legitimidade de sua 

prática. Por isso, buscar entender a maneira como os professores estão utilizando as 

tecnologias se faz, essencialmente, importante para as reflexões que abordam suas 

práticas na esfera da cultura digital. 

Entretanto, por outro lado, a partir dessas investigações, pode-se perceber que os 

docentes estão cada vez mais próximos das tecnologias da informação e da 

comunicação. Porém, não é suficiente a proximidade dos professores com o 

computador e a internet. Além do distanciamento entre a utilização social e escolar, 

como concluiu a pesquisa do Programa de Trabalho da UFRJ, o acesso a estes aparatos 

nas escolas não tem se desdobrado em aumento da qualidade das atividades 

pedagógicas. Contudo, na perspectiva de que as tecnologias podem ser aliadas na 

ressignificação da prática docente, cabe questionar “como instaurar outros processos 

de aprendizagem mais coetâneos com o tempo presente e as suas necessidades?” 

(Lara & Quartiero, 2011, p. 3). 

Diante destes discursos que afetam diretamente o docente, cabe prover oportunidade 

em que este fale sobre a situação corrente de sua prática e das próprias expectativas 

de mudanças. Talvez, na atual conjuntura, este possa ser um caminho para a 

redefinição da identidade do professor, bem como, de sua legitimidade. Afinal, a 
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despeito de todos os aparatos tecnológicos que nos cercam, a escola continua sendo 

um lugar privilegiado de encontro dos jovens e onde eles também devem aprender. A 

assimilação dos meios digitais por estas instâncias tem sido postulada por políticas ou 

está presente no imaginário daqueles que veem nas tecnologias uma promessa de 

redefinição da instituição escolar. Enquanto isso, os professores continuam 

apresentando dificuldades para agregar as tecnologias às práticas escolares.  

Em contrapartida, por mais que o mito que envolve a cultura digital contribua para 

desautorizar o adulto na condução dos mais jovens no contexto social, no caso da 

educação, continua sendo o professor o fundamental mediador dos processos de 

conhecimento. É ele quem pode, no contato sistemático com o aluno, orientá-lo na 

travessia da familiaridade com que este se relaciona com as mídias à aprendizagem 

efetiva. 

Por fim, no exercício de alteridade que caracteriza a educação, nos tempos atuais, o 

outro para a escola ainda pode ser as tecnologias digitais. Elas podem ser estranhas às 

instâncias educativas, aos professores e às práticas escolares, mas são cada vez mais 

comuns aos estudantes. Cabe à escola, portanto, nessa necessária mutação cultural de 

que nos fala Sarlo (2006), redimensionar seus objetivos e, aos docentes, descobrir 

novas alternativas para a atuação pedagógica hoje.  
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RESUMO 
 
O presente artigo aborda algumas problemáticas que orientaram um estudo desenvolvido na 
Universidade Tiradentes no período de 07 a 14 de maio de 2012 com alunos do curso de 
Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, objetivando compreender 
como as relações comunicacionais desenvolvidas através das redes digitais, em especial o 
Twitter, contribuem para que os alunos em formação adquiram novos conhecimentos. Foi 
utilizada uma amostra de 81 alunos, os quais responderam espontaneamente um questionário 
aplicado através da Internet e divulgado pelo Twitter, por ser o ambiente estudado, facilitando 
encontrar os discentes que utilizam a interface. Para a aplicação dos questionários empregou-
se o formulário de pesquisa do “surveymethods.com”, recurso integrado à web que facilita a 
coleta e a análise de dados. Este artigo trata do potencial hipertextual das redes digitais para a 
educação informal como ferramenta de aprendizado e formação. Além de descrever o Twitter 
enquanto interface mediada pelo computador e pela internet, demonstramos as possibilidades 
de interação e hipertextualidade que a rede permite para uma educação informal, realizada 
independente de regras e currículos. 
 
Palavras-chave: educação, aprendizagem, twitter. 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper addresses some issues that guided a study conducted at Tiradentes University 
between 7th and 14th May 2012 with students of Social Communication in Advertising, aiming 
to understand how the communication relationships developed through digital networks, 
especially Twitter, influence the student’s acquisition of new knowledge. A sample of 81 
students responded spontaneously to a questionnaire applied over the Internet and 
disseminated by Twitter, given that it is the studied environment, in order to facilitate the 
finding of students who use the interface. The questionnaires were submitted through forms 
from "surveymethods.com", a web application for survey data collection and analysis. This 
article discusses the digital networks’ hypertext potential for informal education as a tool for 
learning and formation. In addition to describing Twitter as an interface mediated by the 
computer and the Internet, we demonstrate the possibilities of interaction and hypertextuality 
offered by the network for an informal education, performed independently of rules and 
curricula. 
 
Keywords: education, learning, twitter 
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1. INTRODUÇÃO 

No século XXI vivenciamos a sociedade global que, segundo Pozo (2002) também 

recebe a denominação de sociedade do “conhecimento”, da “informação” e da 

“aprendizagem”. E esta sociedade dispõe de uma grande fonte de informação que 

poderá se tornar conhecimento. Neste cenário, a internet contribuiu para ampliar não 

somente a produção e oferta de informação mas, também, transformam antigas 

formas de consumo e interação dos difernetes sujeitos na construção da informação, 

do conhecimento e da aprendizagem. Dentro desta perspectiva não se deve apenas 

considerar a internet como uma simples e mera forma de se comunicar através da 

tecnologia. Com a web 2.0 a internet passa a ter novas atribuições, pois suas novas 

interfaces irão unir redes de pessoas e criar possibilidades diversas que antes não 

eram possíveis, dentro do campo social, econômico, político e educacional. Segundo 

Castells (2004), ela atua “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).  

A web 2.0 são interfaces tanto sociais como cognitivas que transformam a nossa forma 

de se comunicar, interagir e aprender (Jonassen, 2007). Destas interfaces, se destaca o 

Twitter, objeto deste estudo, pois esta mídia é uma das utilizadas pelo público 

estudado. Além disso, por ter algumas características muito particulares como a 

comunicação, sendo esta realizada em apenas 140 caracteres. 

Nesta sociedade da aprendizagem defendida por Pozo (2002) percebe-se que estão 

disponíveis várias interfaces que possibilitam formas diferentes de aprender e de, ao 

mesmo tempo, se relacionar com o conhecimento em rede. Onde a aprendizagem 

pode ocorrer dentro de uma perspectiva da educação formal, quando a escola utiliza 

destas interfaces em seu programa educacional ou na educação informal, em que os 

sujeitos podem aprender, com o uso destas tecnologias, em ambientes informais de 

aprendizagem. 

Este artigo aborda algumas problemáticas que orientou um estudo desenvolvido na 

Universidade Tiradentes no período de 07 a 14 de maio de 2012, com alunos do curso 
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de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, com o objetivo 

de compreender como as relações comunicacionais desenvolvidas atravéz das redes 

digitais, em especial o Twitter, contribuem para que os alunos em formação adquiram 

novos conhecimentos. De que forma o Twitter, com apenas 140 caracteres, possibilita 

um aprendizado informal? Para tentar responder estas questões foi aplicado um 

questionário com catorze questões, sendo onze questões quantitativas (fechadas) e 

três qualitativas (aberta), para todos os discentes do curso de Comunicação Social com 

habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade Tiradentes, que foi 

respondido de forma espontânea. 

 

2. A EDUCAÇÃO INFORMAL 

Mesmo nas sociedades culturalmente tidas como avançadas as formas de aprender 

necessitam ir além dos saberes das salas de aula e dentro deste contexto que a 

UNESCO classifica em seus documentos três tipos de educação, que são: a educação 

formal, não formal e informal. Em seus documentos a UNESCO entende a educação 

formal como aquela que acontece no sistema educacional normal. Já a educação não 

formal para a UNESCO (2006) são “[...] atividades de aprendizagem tipicamente 

organizadas fora do sistema educacional formal”. Que podem ser realizadas em 

diferentes contextos, “[...] a educação não-formal cobre atividades educacionais que 

visam alfabetização de adultos, educação básica para crianças e jovens que não 

frequentam a escola, habilidades para a vida, habilidades de trabalho e cultura geral” ( 

p. 443).  

Tais atividades para a UNESCO (2008) “[...] têm objetivos de aprendizagem claros, 

porém variam em duração, na atribuição de certificados pela aquisição da 

aprendizagem e na estrutura organizacional” (p. 59). Na educação informal e à 

aprendizagem que acontece na vida cotidiana do indivíduo sem objetivos claramente 

definidos. 

“Um processo permanente em que cada pessoa adquire atitudes, valores, 
competências e conhecimentos a partir de sua experiência diária e das 
influências e recursos educativos de seu entorno, a família, os vizinhos, o 
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trabalho, as atividades recreativas, o mercado, a biblioteca, os meios 
informativos, etc.” (UNESCO, 2007, p. 370). 

Também Silvestre (2003), entende a educação informal profundamente interligada a 

educação ao longo da vida, onde não temos: regras, intencionalidade, método, rigor e 

avaliação. Ela se dá de forma espontânea através do convívio social ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo. Podendo ser através da internet, televisão, família, 

igreja etc. Um tipo de educação em que não há tempo nem lugar para o aprendizado, 

muito menos currículos (pré-determinados). Neste processo de ensino e aprendizagem 

ocorrem espontaneamente sem que os envolvidos percebam e tenham consciência 

que estão aprendendo. Podendo acontecer em qualquer local e em diversas situações. 

No processo de construção do conhecimento que ocorre na educação informal se 

estabelece numa relação natural de troca construída entre aquele que detém um 

conhecimento e aquele que quer adquirir este de conhecimento, mesmo que de forma 

inconsciente. Segundo Vygotsky (1987), o conhecimento é transferido daqueles que o 

detêm para aqueles que querem adquiri-lo, estabelecendo uma relação entre a 

educação formal (conceitos científicos) e a informal (conceitos espontâneos). Sendo 

estes conceitos científicos todos os conhecimentos adquiridos em uma disciplina 

formal, este autor acredita na facilidade da construção de novos conceitos para 

aqueles que têm um pré-conceito formulado acerca do tema, mesmo que seja 

fragmentado ou mal formulado. 

Considerando esta perspectiva, o uso da educação informal através da Web 2.0 – 

especificamente o Twitter, pode contribuir apara ampliar as possibilidades de 

aprendizado por se tratar de uma interface que forma uma rede de pessoas que detêm 

um conhecimento sobre determinado assunto e de indivíduos que precisam e querem 

aprender e trocar estes conhecimentos. 

Mesmo considerando os alertas sobre os impactos do excesso de informação, na era 

do conhecimento a ampla quantidade de informação gera grandes desafios na 

capacidade de se concentrar, na seleção dos estímulos e informações que realmente 

interessam. Ao tentar apreender uma grande quantidade de informações ao mesmo 
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tempo o indivíduo prejudica a sua capacidade de fixação mnemônica destas 

informações, podendo comprometer a consolidação deste aprendizado. 

 

3. A APRENDIZAGEM NA REDE 2.0 NUM DISCURSO EM 140 CARACTERES 

O Twitter é uma interface da Web 2.0, termo este definido por Tim O’Reilly em 2004 

durante uma sessão de brainstorming no MediaLive International, no qual coloca que: 

A Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um 
entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre 
outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os 
efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas 
pessoas, aproveitando a inteligência coletiva. (O’Reilly, 2005, n.p.) 

Ao definir a Web 2.0, O’Reilly coloca a importância de saber melhor utilizá-la como 

rede que unirá pessoas, formando o que Alexander (2006) chama de web social, por se 

preocupar com a participação das pessoas que a acessam, fazendo com que seja uma 

participação colaborativa onde o conhecimento é compartilhado por todos, 

coletivamente, longe de agentes autoritários e reguladores, onde é possível a sua total 

utilização,  a reedição dos materiais e uma co-criação colaborativa. Tendo como fator 

motivador a inteligência coletiva. 

A inteligência coletiva tem como fundamento a base social, quando as ideias, as 

línguas e as tecnologias cognitivas são abstraídas de uma comunidade. (Lévy, 2000) 

Nestas construções coletivas os groupwares tem um papel muito importante, não é 

mais “cada um na sua” ou “um depois do outro”. Agora é uma criação coletiva, onde 

todos criam simultaneamente. Como cada palavra pode trazer diversos significados 

para cada indivíduo, para que exista uma construção colaborativa, é preciso que os 

groupwares possam estar reunidos por redes de associações, anotações e 

comentários, dando o mesmo sentido a cada palavra ou texto apresentado ao grupo. 

(Lévy, 1993) 

Desta forma, o indivíduo é dependente do grupo para obter a sua aprendizagem 

informal, sozinho não é inteligente, no “grupo” que é inteligente, pois nossa 

inteligência depende das tecnologias intelectuais, que fora de uma coletividade e sem 

as tecnologias intelectuais o ‘eu’ não pensaria. (Lévy, 1993) 
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No caso das redes sociais na internet como chama Recuero (2009), ela possibilita a 

ampliação destas redes. Antes se tinha somente algumas redes: família (contato 

restrito ao núcleo familiar – pais e irmãos que moram juntos), colegas da turma e da 

universidade, amigos da rua e amigos do trabalho. Para Recuero (2009) “uma rede 

social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou 

grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)” (p. 24).  

Com as mídias sociais ampliam-se estas redes em tipos e em quantidades, hoje a rede 

família volta a incluir os primos que moram em outras cidades ou países (que antes só 

se tinha interações em algumas datas); colegas da turma e da universidade (é 

ampliado para uma interação não somente no momento em que se está na 

universidade, mas em todos os momentos do dia); amigos da rua (este se amplia, pois 

quantos não se mudaram da rua ou de cidade); além das novas redes (daqueles que 

falam sobre publicidade; dos que gostam de rock etc). Como afirma Marteleto (2001), 

a rede social representa “um conjunto de participantes autônomos, unindo idéias e 

recursos em torno de valores e interesses compartilhados.” (p. 72) 

 

3.1 Twitter 

O Twitter é uma onomatopéia em inglês "Tweet"; som feito por pássaros pequenos, 

por este motivo seu símbolo é um passarinho. Mais conhecido como um 

microblogging é uma interface da Web 2.0, que trabalha com o conceito de pequenos 

Posts ou "Tweets", com o limite de 140 caracteres. Uma interface que constrói redes 

de aprendizado, primeiro cria-se uma conta, mais conhecida como perfil (@usuário), 

para que possa iniciar as suas postagens, em seguida é necessário acessar o perfil de 

alguém para poder visualizar seus Tweets. 

Dentre as possibilidades que o Twitter permite além dos “Tweet” ou postagens, temos 

ainda o RT (Retweet), que consiste em postar de forma automática o Tweet de alguém, 

seja por concordar com o que está escrito, seja apenas para divulgar algo, ou seja, 

repassar uma informação de outra pessoa, onde quem te segue irá saber que você fez 

um Retweet. 
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Outra forma de utilizar o Twitter é o uso da #Hashtags, que é um marcador para 

identificar e filtrar todos os Tweet que possuem uma determinada #Hashtags. Por 

exemplo: se resolve promover um debate poderá criar uma #Hashtags para ela, onde 

que se interessar poderá acompanhar pela #Hashtags. 

O Twitter ainda possibilita a criação de listas de perfis, onde se podem escolher quais 

perfis participarão de suas listas, podendo criar quantas listas forem necessárias, do 

tipo: EaD (lista que colocarei pessoas que falam sobre a temática); professores (lista 

com os professores da universidade); notícias (lista com os perfis de jornalistas, jornais 

etc). A criação e indexação da lista ficam por parte do criador dela sendo possível 

seguir a listas de outros perfis, caso não queira criar sua lista. Ao acessar a lista terá a 

listagem de todos os Tweets dos perfis que estão cadastrados. Sendo possível também 

anexar imagens e vídeos, que serão disponibilizados através de um link no Tweet. 

De forma pessoal existem as Mensagens Diretas (DMs), que são mensagens 

visualizadas apenas por quem enviou e pelo destinatário. Por favorecer uma certa 

privacidade  é possível facilitar a comunicação para os tímidos que não querem realizar 

uma pergunta para que os outros saibam. Só que esta prática vai de encontro a 

construção coletiva do conhecimento, e para enviar uma DM para outra pessoa ela 

tem que estar seguindo o perfil. 

Segundo Kawazaki (2009) e adaptação de Santaella e Ramos (2010) existem seis tipos 

de perfis principais de usuário do Twitter: 

 
• o novato (The Newbie) – este tipo tweets sobre o dia a dia, é aquela 
pessoa que tem menos de três meses e está conhecendo o Twitter. 
Geralmente evoluem ou abandonam. Motivação: curiosidade sobre 
Twitter. Abordagem recomendada: entender. 
• a marca (The Brand) – utiliza o Twitter para o marketing, porém 
deve envolver-se socialmente e não deixar transparecer que utiliza 
para o marketing. Motivação: uma maior notoriedade. Abordagem 
recomendada: observar. 
• o alpinista social (The Smore) – utiliza para autopromoção, podendo 
utilizar para ganhar dinheiro na recomendação de pessoas e 
empresas. Motivações: fazer um dinheirinho fora e ganhando 
seguidores. Abordagem recomendada: tolerar. 
• o nervoso (The Bitch) – que só reclamam de situações. Motivação: 
gerando reações de raiva. Abordagem recomendada: bloquear. 
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• o expert (The Maven) - disponibiliza conteúdo interessante para sua 
comunidade/nicho. Motivação: ficar retweeted e reconhecido como 
um especialista. Abordagem recomendada: seguir. 
• o honrado (The Mench) – são aqueles que geralmente não são 
seguidos por muitos, mas atendem as solicitações vindas de quem o 
está seguindo, poupando tempo de pesquisa. Motivação: ajudar os 
outros. Abordagem recomendada: adore. 

 

Segundo o site Tendencias Digitales (2011): 39% dos usuários são apenas seguidores, 

estão para ver o que os outros postam; 20% pessoas que geram conteúdos 

informativos e/ou opiniões; 16% são empresas de comunicação, blogs e sites que 

apenas distribuem conteúdos que já foram publicados em outros lugares; 13% são os 

conhecidos multimídias – compartilham fotos, vídeos, textos, produzem conteúdos, 

utilizam todo o potencial que a mídia social lhe oferece; e 12% são as empresas ou 

pessoas que promovem sua marca ou carreira pelo Twitter. 

Num cenário em que os conteúdos disponibilizados por 20% dos usuários do Twitter, 

uma pequena parcela produz conteúdos através de seus tweets e permite que seus 

seguidores possam aprender sobre os temas abordados e repassam estas informações, 

tornando possível uma educação informal por meio desta interface. 

Este artigo aborda como objetivo o de compreender como as relações comunicacionais 

desenvolvidas através das redes digitais, em especial o Twitter, contribuem para que 

os alunos em formação adquiram novos conhecimentos. De que forma o Twitter, com 

apenas 140 caracteres, possibilita um aprendizado informal? 

 

4. SOBRE OS DADOS: O USO DO TWITTER PELOS ALUNOS DO CURO DE PUBLICIDADE 
DA UNIT 

A fim de identificar se os discentes do curso de Comunicação Social com habilitação 

em Publicidade e Propaganda da Universidade Tiradentes, utilizam e de que forma o 

Twitter na sua educação informal, foi aplicado um questionário com catorze questões, 

sendo onze questões quantitativas (fechadas) e três qualitativas (aberta). 

As questões foram divididas em três dimensões: perfil, uso do twitter e prática do 

twitter enquanto educação informal. 
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As questões 1, 2 e 3 corresponderam a definição do perfil do aluno pesquisado, em 

que se identificava o sexo, idade e período em que estava cursando. Já as questões 4, 5 

serviram para identificar o uso do Twitter e como estava classificado enquanto 

usuário, segundo classificação de Santaella e Ramos (2010). Nas questões 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 e 14 buscou identificar se utilizam o Twitter para a educação informal e de 

que forma utilizam. 

 

4.1 Caracterização da amostra 

O curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da 

Universidade Tiradentes em 03/05/2012 possuía segundo dados do sistema 

acadêmico: turma noturna: 182 alunos matriculados e turma vespertina: 154 alunos 

matriculados. Totalizando 336 estudantes matriculados no curso, que representa o 

universo desta pesquisa. A escolha do objeto, discentes do curso de Publicidade e 

Propaganda, se deu por conta de possuir 123 alunos matriculados nas disciplinas que 

leciono, cerca de 36,6% do universo pesquisado. 

A pesquisa foi aplicada entre os dias 07 e 14 de maio de 2012. A amostra aleatória 

utilizada foi de 87 alunos, dentre os 123 alunos das disciplinas que leciono e que 

responderão espontaneamente o questionário aplicado através da internet e 

divulgado pelo Twitter, por ser o ambiente estudado, facilitando encontrar os 

discentes que utilizam a interface. Foram desconsiderados oito questionários por não 

ter respondido mais de 60% das questões, ficando 79 pesquisados. Foi empregado o 

formulário de pesquisa do “surveymethods.com” por ser um recurso integrado a web 

que facilita a coleta e a análise de dados.  

 

4.2 Análise de dados 

Na definição do perfil dos pesquisados 58,23% são do sexo feminino e 41,77% são do 

sexo masculino. A maioria 74,16% tem entre 20 a 24 anos; na faixa etária dos 15 a 19 

anos, 11,67%; entre 25 a 29 anos obteve os mesmos 12,32% e o restante entre 30 a 34 

anos, 1,85%. 
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Em relação ao período que está cursando a maior participação foi do 6º período com 

33,27%, seguido do 4º período com 31,20%, este fato é justificável, pois as disciplinas 

as quais leciono em 2012/1 são justamente destes períodos. Outro período que teve 

destaque foi o 8º com 24,35%. 

O fato da maioria dos pesquisados pertencerem aos: 4º, 6º e o 8º período, fez com que 

de forma involuntária a amostra representasse o final do segundo, terceiro e quarto 

ano de curso. Tendo um ano de diferença entre cada período. Este fato possibilita ter 

uma ampla ideia sobre estes três últimos anos do curso. 

Sobre o uso do Twitter 48,32% acessam diariamente, enquanto 30,78% entra no 

Twitter semanalmente (entre uma a quatro vezes por semana em dias diferentes) e 

20,09% diz fazer um uso mensal (esporádico). Comprovando que a amostra estudada 

utiliza o twitter com certa frequência, viabilizando o estudo da mesma. 

Tomando por base a classificação do usuário do Twitter realizada por Kawazaki (2009) 

e adaptado por Santaella e Ramos (2010), foi questionado como se classifica enquanto 

usuário do Twitter, lembrando que esta questão possibilitava a marcação de mais de 

uma resposta, pois podemos assumir papéis diferentes em momentos distintos. 

Classificou-se como: o novato – 32,05%; a marca – 19,87%; o alpinista social – 9,95%; o 

nervoso – 14,52%; o expert – 52,57% e o honrado – 22,93%. 

Estes dados reforçam a relação defendida por Vygotsky (1987) em que o 

conhecimento é transferido dos que têm para os que querem adquiri-lo. Quando os 

alunos se classificam como “expert”, eles assumem o papel de quem detêm o 

conhecimento acerca de algum assunto para poder passar através do Twitter. 

Quando questionado se utilizam o Twitter como ambiente de aprendizado informal a 

maioria 89,58% respondeu que utiliza e apenas 10,42% informou que não utiliza. A 

partir desta resposta foi aplicado um filtro para analisar apenas os que responderam 

que utilizam, pois os demais questionamentos estão relacionados aos que usam o 

Twitter como ambiente de aprendizagem informal. 

Na pergunta: De que forma utiliza o Twitter para a aprendizagem informal? Na qual 

poderia ser marcada mais de uma opção disponível tivemos: Acompanhar eventos – 

61,07%; Debater com pessoas de uma determinada área – 45,21%; Para pesquisa – 
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31,05%; Para produzir conteúdos – 30,17%; Seguir perfil sobre determinado assunto – 

83,93% e Tirar dúvidas - 44,01%. Pode-se observar que seguir perfil e acompanhar 

eventos foram as mais citadas. O que confirma a resposta da pergunta seguinte, 

quando foi questionado se segue algum perfil que contribui com sua formação 

profissional, onde 91,12% afirmam que seguem e apenas 8,88% que não seguem. 

Estes dois itens apoiam as ideias de Lévy (1993) de que o indivíduo é dependente do 

grupo para ter acesso à educação informal e de Marteleto (2001) quando observa que 

através da rede é possível encontrar estes grupos que possuem as mesmas ideias, 

valores e interesses. 

A fim de identificar qual é o tipo de informação que estes perfis disponibilizam foi 

questionado: Que tipo de conhecimento/informações obtém destes perfis que segue? 

Por ser uma questão aberta, escolhemos alguns temas que aparecem mais vezes nas 

respostas dos pesquisados. 

Os temas mais citados foram: assuntos sobre publicidade e propaganda (19 citações); 

marketing em geral (12); debates sobre campanhas (7); divulgação sobre eventos 

(palestra, curso, congresso) da área de comunicação (4); mídias sociais (4) e vagas de 

emprego (4). 

O pesquisado nº 28 coloca que geralmente informa sobre: 
“oportunidades de estágio; campanhas de vários seguimentos 
(positivas e negativas); links para downloads de fontes variadas de 
informação; opinião particular sobre os acontecimentos que me 
cercam; Avisos sobre eventos interessantes.” 
Já o pesquisado nº 10 menciona “Coisas que acho interessante na 
publicidade, divulgo o meu blog (onde está a maior parte das minhas 
ideias), às vezes coisas interessantes do dia a dia...”. 
O pesquisado nº 40 informa “Novidades interessantes, propagandas, 
ações interessantes, coisas que acho que as pessoas deveriam estar a 
par”. 
 

Percebe-se que são assuntos relacionados ao dia-a-dia dos alunos, e reforçam as 

observações de Marteleto (2001) quando reafirma a importância do interesse em 

comum nos grupos para que a aprendizagem ocorra e na relação entre educação 

formal e informal, aonde precisamos de pré-conceitos para a formulação de novos 

conceitos (Vygotsky, 1987). 
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Foi identificado que 76,03% destes perfis disponibilizam Tweets diariamente; 18,94% 

semanalmente (entre um a quatro vezes na semana em dias diferentes) e 5,03% 

mensalmente (esporadicamente). Pelo fato da maioria disponibilizar informações 

diariamente, que são transformadas em conhecimento, faz com que o interesse em 

continuar seguindo seja renovado todos os dias. 

Ao questionar se o pesquisado tuita informações que podem produzir conhecimento 

para seus seguidores 69,05% afirmam que sim e 30,95% que não. Estes dados 

confirmam quando 52,57% se denominaram um usuário expert, pois como 

característica deste tipo de usuário é basicamente produzir Tweets com conteúdos 

interessantes para seus seguidores (comunidade/nicho). 

E quais são os tipos de informações que eles tuitam para seus seguidores? Nesta 

questão aberta listamos os principais temas e algumas citações. Os tipos de 

informações mais citados por área foram: links de campanhas novas e antigas (23); 

Retweet de assuntos interessantes da área de publicidade e marketing (21); mídias 

sociais (14) etc.  

 
O pesquisado nº 10 coloca que obtém destes perfis, “Novidades e 
notícias em relação ao meio da propaganda, no país e no próprio 
estado, e podendo observar vagas de empregos.”; 
Já o pesquisado nº 14 “Artigos acadêmicos, entrevistas, atualizações 
sobre Marketing e Publicidade/Mídia, notícias sobre eventos e fóruns 
de discussão.”; 
E o pesquisado nº 27 “Inovações na área de publicidade, propaganda 
e marketing, além de informações sobre eventos da mesma área”. 

 

Ao solicitar para identificar quais opções utiliza no Twitter para sua aprendizagem 

informal, questão que poderia ter mais de uma opção marcada, percebe-se que: 

Retweet - 71,57%; #Hashtags - 43,03%; Listas - 8,71%; Vídeos - 41,98%; Imagens (fotos) 

- 40,54%; Links de textos - 82,07%. O fato dos links de texto ser o mais citado se dá 

pela natureza do Twitter utilizar textos curtos e de se usar o link para outras fontes de 

informação. Já o Retweet, que tem a característica de compartilhar alguma informação 

que acha relevante com seus seguidores, também foi bem citada como forma de 

aprendizagem informal. 
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Um fato que a pesquisa identificou foi o baixo índice de utilização da lista, com a 

menor citação. Como 91,12% afirmam seguir perfis, a lista deveria ser um recurso mais 

utilizado, o fato de não ser utilizada pela maioria seria pelo desconhecimento de como 

ela funciona? Já que ela ajudaria a organizar os perfis que segue por listas, facilitando o 

aprendizado e categorização dos assuntos poupando tempo na pesquisa dentro da 

grande quantidade de informação tuitada. 

Na última pergunta indagamos de que forma o aluno de publicidade e propaganda 

aprende utilizando o Twitter. Por ser uma questão aberta analisamos e apresentamos 

um recorte das citações feitas a seguir. 

 
Pesquisado nº 5: “Sim. O twitter é uma ferramenta de grande 
segmentação, por isso, sigo perfis que me deixam atualizado sobre 
uma gama enorme de assuntos voltados à cultura, publicidade, 
tecnologia e outros.” 
Pesquisado nº 9: “Sim, pois diversos seguidores disponibilizam links 
com assuntos variados e parte deles são bastante importantes.” 
Pesquisado nº 19: “Além de servir como ponte para posts 
interessantes em vários o blogs, a ferramenta possibilita um ótimo 
networking. Fazendo assim com que o meu aprendizado não se limite 
apenas ao conteúdo que consumo, mas sim aos contatos.” 
 

Percebe-se que os pesquisados utilizam o Twitter em seu aprendizado informal através 

do acompanhamento de eventos e seguindo perfis sobre determinado assunto. E a 

maioria que disponibilizam conteúdos para seus seguidores de fato podem ser 

considerados “expert”, na classificação de Kawazaki (2009) e adaptação de Santaella e 

Ramos (2010) dos tipos de usuários. Além dos pesquisados se considerarem “expert” 

foi confirmado na medida em que responderam que tipo de conteúdos eles produzem. 

Diante das colocações a maioria afirma que seguir bons perfis que produzem Tweets 

sobre os temas de seu interesse são a melhor forma de adquirir novos conhecimentos, 

além de pesquisar por #Hashtags e poucos citaram através de debates. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo através do estudo realizado procurou compreender como alunos do curso 

de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade 

Tiradentes utilizam o twitter como interface para a troca de informações e construção 
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de novos conhecimentos relacionados a área de formação, confirmam as teorias 

defendidas no referente artigo, que está inserido em um grupo ao qual possui as 

mesmas ideias e interesses, contribuem com o educação informal. 

Percebe-se que a educação informal através das mídias sociais, tem um papel 

importante na construção do conhecimento destes alunos, por ser uma interface que 

os mesmos já frequentam quase que diariamente. Tornando assim natural as 

informações trocadas neste meio. Desta forma, o indivíduo é dependente do grupo 

para obter a sua aprendizagem informal, sozinho não é inteligente, no “grupo” que é 

inteligente, pois nossa inteligência depende das tecnologias intelectuais, que fora de 

uma coletividade e sem as tecnologias intelectuais o ‘eu’ não pensaria. (Lévy, 1993) 

Nas questões abertas ficou claro que os links de textos são utilizados por 82,07%, 

geralmente estes links são tuitados por terceiros e não de conteúdos produzidos pelos 

próprios perfis. O que poderá ser analisado em uma futura pesquisa para identificar 

quantos produzem conteúdo e o que eles produzem. 

Sobre este grupo, é possível concluir que o processo de aprendizado informal, segundo 

a pesquisa 89,58% respondeu que utiliza o Twitter para sua aprendizagem informal, 

será mais ou menos proveitosa dependendo de quem você irá seguir. A escolha 

correta poderá lhe poupar horas de pesquisas na internet sobre determinados 

assuntos. E a correta utilização das funções do Twitter, como as listas, facilitará a 

catalogação dos assuntos, ajudando no temido excesso de informação. 
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Resumo 

 
Este trabalho apresenta resultados de pesquisa sobre a inclusão da terceira idade no mundo 
digital, e a forma como o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) está 
alterando suas vidas. Foram entrevistadas pessoas acima de 60 anos, que frequentam cursos 
ou oficinas de formação que os habilitam a usar as TIC, em três instituições distintas na cidade 
de Pelotas, Brasil.  Essa formação, destinada exclusivamente a pessoas acima de 60 anos, exige 
dos professores envolvidos dedicação e paciência para vencer as barreiras surgidas durante a 
aprendizagem, tais como dificuldades na utilização do mouse devido à redução da 
coordenação motora; e na leitura de textos no vídeo pela gradativa diminuição da visão.  Em 
contraste com essas dificuldades, os professores são estimulados pelo comportamento dos 
idosos, que demonstram grande curiosidade e interesse em aprender.  Vínculos afetivos se 
estabelecem entre professores e alunos, que se mantêm mesmo depois de terem  encerrada a 
formação.  Os idosos buscam os cursos, estimulados por familiares mais jovens, como filhos, 
sobrinhos e netos, que residem em cidades distantes de Pelotas, e que usam a comunicação 
através da internet, para manterem contato. Os dados obtidos na pesquisa mostram que o uso 
das tecnologias, em especial as mídias digitais contemporâneas, contribuem para o bem estar 
do idoso, não apenas no acréscimo de sua autoestima, ao se sentirem incluídos em uma 
sociedade midiática, mas também por se sentirem competentes ao utilizar ferramentas 
tecnológicas com as quais os jovens têm tanta familiaridade, melhorando suas relações e 
diminuindo o seu isolamento.  
 
Palavras-chave: idosos, tecnologias de informação e comunicação, inclusão digital. 

 
Abstract 

This paper presents results of research on the inclusion of elderly people in the digital world, 
and how the use of information and communication technologies (ICTs) are changing their 
lives. We interviewed people over 60 years, attending workshops or training courses that 
enable them to use ICT in three different institutions at the city of Pelotas, Brazil. This training, 
designed exclusively for people over 60 years, requires dedication and patience from the 
involved teachers in order to overcome the barriers encountered during learning, such as 
difficulties in using the mouse due to reduction of motor coordination, and reading texts on 
the screen, because of gradual decrease in vision. In contrast to these difficulties, teachers are 
encouraged by the behavior of older students, who show great curiosity and interest in 
learning. Affective bonds are established between teachers and students, which remain even 
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after the training ends. The elderly are seeking courses, encouraged by younger relatives, as 
children, nephews and grandchildren, who live in cities far away from Pelotas and use 
communication over interne t to keep in touch. The data gathered during the research show 
that the use of technologies, in particular, the contemporary digital media contribute to the 
welfare of the elderly, not only increasing their self-esteem, by feeling included in a media 
society, but also because they feel competent to use technological tools with which young 
people are so familiar, improving their relationships and reducing isolation. 
 
Keywords: elderly people, information and communication technologies, digital inclusion. 

1. A TERCEIRA IDADE NO BRASIL 

A expressão terceira idade, segundo Pinheiro Junior (2004), surgiu na França nos anos 

setenta juntamente com a criação de projetos educacionais destinados à pessoas 

recém-aposentadas. Este segmento da população era chamado de terceira idade, 

considerando que a primeira idade correspondia à infância e a segunda idade 

corresponde ao período de desenvolvimento em que os indivíduos estão inseridos no 

mercado de trabalho e constituem suas próprias famílias. Já, a expressão idoso, 

segundo a Organização Mundial de Saúde [OMS], refere-se ao indivíduo com mais de 

60 anos nos países em desenvolvimento e mais de 65 anos nos países desenvolvidos. 

Neste trabalho usamos o termo idoso, de acordo com a definição da OMS e com o 

Estatuto do Idoso do Brasil (2012), para referir-nos às pessoas a partir de 60 anos, que 

consideramos como pertencentes ao grupo da  terceira idade. 

Entre 1999 e 2009, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios [PNAD] 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], a população 

brasileira cresceu de 164 milhões para 191 milhões de habitantes. Comparando-se 

dados do IBGE, obtidos em 1999 e 2009, observamos a diminuição do número de 

crianças e adolescentes de até 19 anos de idade. Em 1999, este grupo representava 

40,1% da população enquanto que em 2009 este percentual diminuiu para 32,8%.  No 

mesmo período, houve um acréscimo considerável da população com 70 anos ou mais 

de idade, variando de 6,4 milhões de idosos (3,9% da população total) para 9,7 milhões 

de idosos (5,1% da população).  Também na faixa etária de 60 anos houve um 

acréscimo percentual. O Brasil apresenta uma população de cerca de 21 milhões de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que representa 11,3% da população. 
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Os dados mostram que este percentual era de 9,1% em 1999, portanto houve um 

crescimento de 2,2% em um período de dez anos.  

Esse processo de envelhecimento da população não tem ocorrido somente no Brasil, 

mas também em todo mundo. Segundo o Departamento do Censo dos EUA, em 2008, 

o número de pessoas a partir de 65 anos era de cerca de 506 milhões. A projeção é 

que em 2040 esse número dobre e represente 14% da população mundial (Biblioteca 

Virtual, 2009). 

Em pesquisa feita pelo IBGE (2010) foi observado que essas variações entre a 

população de crianças, jovens e idosos decorrem da queda da taxa de natalidade e  

aumento da esperança de vida pelo avanço da tecnologia especialmente na área da 

saúde.  A Tabela 1 mostra essas alterações nos números da população brasileira entre 

1999 e 2009. 

 

  

Outro parâmetro considerado ao analisarmos a população é a idade mediana, que 

divide a população em dois grupos de igual tamanho, isto é, existe aproximadamente o 

mesmo número de pessoas com idade abaixo e acima da mediana.  O gráfico 1 permite 

comparar a idade mediana do Brasil com outras regiões do mundo.  A Europa e a 

América do Norte, respectivamente com 40,2 e 36,9 anos são as regiões com 

populações mais envelhecidas enquanto que a África possui população mais jovem 

com mediana de 19,7 anos.  O Brasil encontra-se em uma posição intermediária com 

mediana de 29 anos. 

 

Ano População até 19 

anos 

População com 60 

anos ou mais 

População com 70 

anos ou mais 

População 

Total 

1999 65,7 milhões (40,1%) 14,9 milhões (9,1%) 6,4 milhões (3,9%) 164 milhões 

2009 62,7 milhões (32,8%) 21 milhões (11,3%) 9,7 milhões (5,1%) 191 milhões 

Tabela 1: Alteração nos números da população brasileira 1999-
2009 
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Fonte:  (IBGE, 2010, p. 33) 

Segundo dados do IBGE (2008), a taxa de crescimento da população brasileira vem 

decrescendo desde 1960; espera-se que, a taxa de 3,04% verificada nos anos 

cinquenta, diminua para -0,291% no ano de 2050, estimando-se uma população neste 

ano de cerca de 215 milhões de habitantes.  As projeções indicam um crescimento da 

população até o ano de 2039, a partir do qual, as taxas de crescimento negativo 

provocarão uma diminuição do número da população. 

A partir dos dados levantados pela pesquisa PNAD (IBGE, 2009), o perfil do segmento 

da população considerada como idosa, apresenta as seguintes características (Quadro 

1): 55,8% são mulheres, 55,4% são da raça branca e 57,9% são aposentados. A renda 

domiciliar deste grupo é bastante baixa, sendo que cerca de 43,2% tem renda de até 

um salário mínimo nacional [SN], com valor de aproximadamente 310 dólares, a partir 

de 01/01/2012. 

Quanto ao número de anos de estudo, metade da população de idosos (50,2%) tem 

menos de 4 anos de estudo, sendo que 30,7% tem menos de 1 ano de estudo (IBGE, 

2010). 

Série1; Europa; 
40,200% 

Série1; América 
do Norte; 
36,900% 

Série1; 
Oceania; 
33,00% 

Série1; Brasil; 
29,00% 

Série1; Ásia; 
29,00% 

Série1; América 
Latina e Caribe; 

27,700% Série1; África; 
19,700% 

Gráfico 1: Comparativo das idades medianas do Brasil, Europa, América do 

Norte, Oceania, Ásia,América Latina e África – 2010 (em anos) 
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Quadro 1:  Perfil do idoso no Brasil – 2009 

Sexo 

  

 

Cor ou raça 

   

 

 

 

Aposentadoria 

 

 

 

Anos de estudo 

  

 

 

Renda domiciliar 
per capita 

 

 Fonte: IBGE, 2010 

O perfil demográfico brasileiro está se tornando cada vez mais envelhecido. Em 2008, 

para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos existiam 24,7 idosos de 65 anos ou 
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mais. Projeta-se para 2050, um quadro em que para cada 100 crianças de 0 a 14 anos 

existirão 172,7 idosos (IBGE, 2008).  

Um dos indicadores utilizado para constatar o nível de desenvolvimento dos países é o 

número de anos que uma pessoa esperaria viver ao nascer.  Segundo estimativas da 

Divisão de População das Nações Unidas para 2010, pessoas que nascem na América 

do Norte têm a possibilidade de viver pelo menos até os 79,7 anos de idade, enquanto 

aquelas que nascem na África têm uma expectativa de vida de apenas 55,0 anos, 

gerando uma diferença de quase 25 anos. Neste estudo, o Brasil situa-se em torno de 

72,9 anos de esperança de vida ao nascer (IBGE, 2010). 

Considerando os dados apresentados que mostram o crescimento do número de 

idosos nos próximos anos no Brasil, constatamos a necessidade de planejamento para 

enfrentar essa situação e como indica Kachar  “estudos sobre o envelhecimento são, 

portanto, oportunos para delinear estratégias a serem implementadas no sentido de 

uma melhor qualidade de vida na velhice (2010, p.131)”. 

2. PESQUISA EM PELOTAS, BRASIL 

Em relação ao uso da Internet, idosos investigados por Machado e Souza (2006) 

indicaram a utilização de e-mails, sites de pesquisa, sites de notícias em geral (jornais 

ou rádios), comunicação síncrona como MSN e chat, e ferramentas on-line como 

tradutores e dicionários, apontando e-mails e sites de busca como as ferramentas mais 

utilizadas. Machado e Souza (2006) referem-se às ferramentas de informação e 

comunicação como uma chave de acesso ao mundo digital pelos idosos.   

Este trabalho investigou idosos a partir de 60 anos, em três instituições na cidade de 

Pelotas que oferecem cursos e oficinas para o aprendizado do uso do computador e da 

internet: Comunidade Católica São José (laboratório com 20 computadores), Centro de 

Extensão e Atendimento ao idoso da Universidade Católica de Pelotas-CETRES 

(laboratório com 40 computadores) e Associação dos Aposentados de Pelotas 

(laboratório com 10 computadores).    O laboratório da Comunidade Católica São José 

foi instalado através de uma parceria firmada entre freis franciscanos, que já 

trabalham na inclusão digital de idosos em várias cidades do estado do Rio Grande do 
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Sul, e comerciantes do bairro onde está localizada a comunidade, que cedem 

equipamentos usados quando renovam os laboratórios de suas empresas.   

O segundo curso, mantido pelo CETRES, utiliza laboratórios de ensino da Universidade 

Católica de Pelotas, e o último curso, único pago pelos participantes, utiliza laboratório 

de informática montado pela Associação dos Aposentados.  

Os cursos oferecem introdução à informática, e também, uso do editor de texto, 

planilha eletrônica, navegação na internet, uso do correio eletrônico, uso do 

PowerPoint e jogos e têm duração de quatro a seis meses. O número de alunos é 

limitado pelo número de equipamentos nos laboratórios utilizados (um aluno por 

computador, sendo que os 3 laboratórios visitados tinham 40, 10 e 20 computadores) 

e existe lista de espera aguardando as próximas turmas, tal é o interesse despertado 

entre os idosos. 

Foram entrevistados 19 idosos com o objetivo de conhecer como estes sujeitos se 

relacionam com as TIC e como os cursos e oficinas de formação para o uso das TIC os 

estão auxiliando em sua inserção no meio digital. Os entrevistados frequentam os 

cursos investigados, embora em etapas diversas de aprendizado. Também foram 

ouvidos quatro professores desses cursos (os idosos entrevistados são identificados 

neste trabalho pelas letras de A a T e seus professores pelos números 1 a 4).  

Quase a totalidade dos entrevistados idosos já adquiriu seu computador pessoal, em 

parte por temerem usar equipamentos de filhos ou netos e causarem algum dano, mas 

também para poderem usá-los nos horários que desejarem.   

Em relação ao uso da Internet, os idosos investigados indicaram a utilização de e-mails, 

sites de pesquisa, sites de notícias em geral (jornais ou rádios), MSN e ferramentas on-

line como tradutores e dicionários, confirmando dados da pesquisa de Machado e 

Souza (2006).  Também citaram acesso a sites de Redes Sociais como Orkut e 

Facebook. Embora digam que não usam frequentemente, declaram que conectam 

diariamente para checar e-mails, lerem notícias, saberem a previsão do tempo e 

utilizarem algum tipo de jogo.  

Dados de 2011 levantados pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação 

e Comunicação [CETIC.BR] indicam que o percentual de idosos com 60 anos ou mais, 
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que usaram a Internet pelo menos uma vez é 12%, sendo que 9% foram considerados 

usuários, isto é, pessoas que acessaram a Internet nos três últimos meses antes da 

pesquisa.    O número de idosos considerados usuários, que conectam a internet 

diariamente é tão expressivo quanto os dos usuários das demais faixas de idade. No 

gráfico 2 podemos comparar esses percentuais. 

 

 

 

 

Fonte: CETIC.BR (2011) 

 

Os professores entrevistados descrevem algumas das características dos alunos idosos 

com que trabalham, em especial, “a curiosidade dos idosos em aprender e descobrir 

como usar o computador que é um estímulo para quem está ensinando” (professora 1).   

Este comportamento dos idosos também foi percebido por Santos, que destaca: “O 

clima de motivação e realização que permeavam as turmas de idosos no decorrer dos 

cursos eram tão relevantes que nos chamaram a atenção para realizar um estudo a 

respeito da apropriação destas tecnologias (2005, p.13)”. 

Apesar de existirem alunos de vários níveis de escolaridade, desde o nível fundamental 

até universitário, a maioria concluiu o nível médio e são mulheres.  Muitos dos idosos 

entrevistados são professores aposentados da rede pública de ensino, que não tiveram 

oportunidade de utilizar o computador quando na ativa, porém demonstram muito 

interesse em conhecer e utilizar as novas tecnologias disponíveis. Os entrevistados 

apontaram também o estímulo de filhos e netos, que residem em outras cidades, para 

Série1; 10 a 15 
anos; 0 

Série1; 16 a 24 
anos; 0 

Série1; 25 a 34 
anos; 0 

Série1; 35 a 44 
anos; 0 

Série1; 45 a 59 
anos; 0 

Série1; 60 anos 
ou mais; 0 

Série2; 10 a 15 
anos; 56,00% 

Série2; 16 a 24 
anos; 65,00% 

Série2; 25 a 34 
anos; 70,00% 

Série2; 35 a 44 
anos; 68,00% 

Série2; 45 a 59 
anos; 69,00% 

Série2; 60 anos 
ou mais; 66,00% 

Gráfico 2:  Percentual de usuários que acessam diariamente a Internet 

por faixa de idade.  
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utilizarem a internet como meio de comunicação. Como declarado pelo entrevistado F: 

“Somos nove irmãos, tenho uma irmã que mora na Dinamarca e outra na Angola e o 

contato é difícil, agora pretendo aprender a usar a internet para conversar com elas”.  

Sentir-se excluída, foi a motivação da aluna J:   

é que na família todos têm computador, eu fico isolada, e eu quero ficar 

incluída, pois uma pessoa que não sabe usar a internet é como se não 

soubesse ler, e quero me comunicar com familiares que moram distante da 

minha casa ”. 

A aluna C relata a emoção que sentiu, quando um grupo de dança folclórica  de 

Pelotas, participando de um encontro com outros grupos em um local distante de 

Pelotas, foi classificado em segundo lugar.  C relata que, sentiu-se mais emocionada 

ainda, ao conseguir enviar, sozinha, um e-mail para o grupo parabenizando-o.    

Os professores entrevistados declararam que os idosos não têm grandes dificuldades 

no entendimento das instruções e comandos. A metodologia é bastante semelhante 

nos três cursos investigados. Apostilas impressas são fornecidas com os conteúdos, 

onde são descritos os comandos e mostrados exemplos de uso.   O professor executa 

em seu computador, passo a passo, cada atividade, explicando como se faz. Um telão 

projeta as imagens da tela do computador do professor para que todos possam 

visualizar o que está sendo feito.  Durante a aula o professor dialoga com os alunos, e 

os questiona sobre quais comandos devem ser usados e como aplicá-los. Os idosos 

participam ativamente, respondendo às questões, e conversando com os colegas sobre 

suas dúvidas.  

As dificuldades que os idosos demonstram ocorrem no domínio do uso do mouse por 

perda na coordenação motora; na visualização de textos no vídeo, quando as letras 

são muito pequenas e na memorização dos comandos.   Para contornar esses 

problemas, a professora 1, utiliza exercícios com o teclado e os faz desenhar no 

software PaintBrush para melhorar o movimento das mãos e dominarem o uso do 

mouse.  Uma das idosas confirma a dificuldade enfrentada para utilizar o mouse 

quando iniciou o curso “achei que seria mais fácil, às vezes a seta do mouse disparava 

e se escondia. Agora, eu já consigo encontrá-la (aluna C)”. 
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Outra dificuldade citada é “o medo do novo; por ser a internet uma coisa nova, quando 

eles descobrem tudo que o computador é capaz de fazer, ficam assustados (professor 

3)”. 

Os professores 2, 3 e 4 indicam, como maior qualidade do instrutor para trabalhar com 

alunos idosos, a paciência de repetir diversas vezes os comandos ensinados e respeitar 

o tempo necessário de cada aluno em assimilar o que está sendo ensinado. 

 Também a relação de amizade dos idosos com os professores é citada pela professora 

1: “é  interessante a amizade que ocorre, os ex-alunos até hoje estão em contato 

comigo, me enviam e-mails”. 

A motivação para procurarem cursos e oficinas de informática é diversificada, mas 

principalmente a necessidade de dominarem conhecimentos sobre tecnologias e 

sentirem-se incluídos no mundo digital. O entrevistado M, de 75 anos, esclarece:  “vim 

aprender para me familiarizar com o uso do teclado e com a informática”, e espera que 

com o curso sua dificuldade para usar o caixa eletrônico dos bancos seja resolvida. 

Outro idoso informa “vim através de uma colega, pois preciso aprender. Eu quero ficar 

por dentro das mudanças que ocorrem no mundo (entrevistado I)”. 

Um grande número de idosos citou a necessidade de manterem contato com filhos e 

familiares residentes em locais distantes, como relatado pela entrevistada R, “Estou 

gostando, aprendendo bastante, já sei navegar na internet, ainda não uso e-mail, mas 

uso Skype para falar com meu filho, que reside em outro estado. Ele me ensinou como 

usar e falo com ele todos os dias”.  

A professora 2, cita relatos de idosos que procuraram o curso, pois ao viajarem, 

conheceram pessoas que lhes pediram o e-mail para entrarem em contato. Nessa 

situação, por ainda não usarem e-mail, sentiram-se constrangidos e excluídos, o que os 

motivou a ingressar no mundo digital. 

Os idosos participam ativamente de redes sociais como Orkut e Facebook. Alguns 

ainda não aprenderam a usar e-mails, porém já possuem perfil nessas redes, criados 

com auxílio dos amigos.  Como declara a entrevistada D: “Uso o Orkut e agora vou 

aprender a fazer e-mail. Eu me comunico melhor, não preciso estar toda hora no 

telefone”. Burcher (2012), analisando dados sobre o uso do Facebook,  constatou que 
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o  Brasil em 2011, foi o país que teve o maior crescimento em número de usuários 

desta rede social, e ocupou o quarto lugar em número de usuários ativos, atrás 

somente dos Estados Unidos, Indonésia e Índia. O Brasil apresentou um crescimento 

impressionante, já que o número de usuários da rede cresceu de 200 mil em 2008 para 

35 milhões em 2011. 

Em relação aos professores, os idosos declararam que foram auxiliados por eles em 

todas as suas dificuldades; também os elogiaram pela calma e paciência ao explicar o 

conteúdo e respeitarem o tempo de aprendizado de cada um. O professor 3 informa 

que “o curso inicialmente tem duração de 4 meses, mas os que tem mais dificuldade 

ficam mais tempo, o objetivo não é formar ninguém mas inserir as pessoas nesse meio 

social da internet”. 

Embora estejam assimilando esta nova cultura, uma das características observadas na 

escrita dos e-mails pelos idosos: textos bem elaborados, grafia correta das palavras, 

sem o uso das abreviações comumente utilizadas pelos jovens.  Os idosos usam as 

mídias digitais contemporâneas, mas a sua escrita reflete a linguagem com que foram 

educados.  Este comportamento ocorre, segundo Kachar, pois:  

a geração mais nova tem intimidade e atração pelos artefatos tecnológicos, assimila 

facilmente as mudanças, pois já convive desde tenra idade, explorando os brinquedos 

eletrônicos e/ou brincando com o celular dos pais. Porém, a geração adulta e mais 

velha, de origem anterior à disseminação do universo digital e da internet, não 

consegue acolher e extrair tranquilamente os benefícios dessas evoluções na mesma 

presteza de assimilação dos jovens (2010, p.135). 

Através das manifestações dos idosos entrevistados, pudemos observar que a 

tecnologia, em especial, as mídias digitais contemporâneas contribuem para o bem 

estar do idoso, tanto no acréscimo de sua autoestima, ao se sentirem incluídos em 

uma sociedade midiática, mas também por se sentirem competentes ao utilizar 

ferramentas tecnológicas com as quais os jovens têm tanta familiaridade, melhorando 

suas relações e diminuindo o seu isolamento. Todas estas características também 

foram observadas por Kachar (2010) em sua pesquisa. 
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A tecnologia surge, então, como forma de contribuição na redução do isolamento, na 

estimulação mental e, finalmente, no bem-estar da pessoa idosa, podendo também 

facilitar o processo de comunicação com parentes ou amigos, aguçando, dessa 

maneira, as relações interpessoais ou mesmo promovendo encontros geracionais na 

Web (Kachar, 2010).  
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Resumo 

Os alunos que frequentam hoje em dia o ensino secundário adquiriram já, ao longo da sua 
vida, no meio escolar e no ambiente familiar, importantes conhecimentos tecnológicos. O 
computador, a internet, o iPod ou os blogues são já parte do quotidiano destes jovens que se 
revêem nestes recursos. Assim, a literacia digital é, cada vez mais, uma realidade que entra 
todos os dias na escola em vez de um processo a ser iniciado por esta. Os jovens já são 
tecnológica e digitalmente literados cabendo à escola a responsabilidade de os tornar 
científica e matematicamente literados. A tecnologia e a ciência andam a par e a familiaridade 
dos alunos com a primeira pode e deve ser utilizada pelos professores para promover o 
desenvolvimento do gosto dos alunos pela segunda.  
A nossa investigação apresenta-se como um estudo de caso múltiplo constituído pelo estudo 
cruzado de três escolas da Região Autónoma da Madeira, uma escola urbana, com alunos de 
meios economicamente favorecidos e um quadro docente estável; uma escola suburbana, com 
alunos de meios económicos debilitados e um elevado número de docentes de Quadro de 
Zona Pedagógica e contratados e uma escola rural, com alunos provenientes quase 
exclusivamente de um meio rural e docentes de Quadro de Zona Pedagógica e contratados. 
Para desenvolver esta investigação foram realizadas entrevistas aos professores, observadas 
aulas e aplicados questionários em dois momentos, num primeiro momento só aos alunos e 
num segundo a alunos e professores. Nesta comunicação pretende-se apresentar e discutir 
resultados preliminares desta investigação. 
 
Palavras-chave: Recursos tecnológicos, inovação, literacia científica. 

 

Abstract 

High school students, nowadays, have acquired important technological skills both at home 
and at school. Technologies such as the computer, the internet, i-Pod or blogs are a part of 
their day to day life and these students identify themselves with these resources. Therefore, 
digital literacy is a reality within schools and no longer a process initiated in the school. 
Youngsters are technological and digitally literate and the school’s responsibility is to make 
them scientifically and mathematically literate. Technology and science are hand in hand and 
the students’ familiarity with the first can be used by teachers to promote the development of 
their interest in the second.   
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Our investigation is a multiple case study crossing the study on three different schools Madeira 
Autonomous Region; an urban school with students from a favourable economical mean and a 
stable group of teachers, a suburban school with students from a fragile economical mean and 
a high number of teachers affected to the area or with a one year contracts and a rural school 
with students almost exclusively from the rural area and teachers affected to the area or with 
a one year contract. 
To develop this study we conducted interviews, observed classes and applied, in two different 
moments, inquiries by questionnaire, in a first moment only to students and in a second 
moment to both students and teachers. In this communication we intend to present and argue 
some preliminary results of our investigation. 
 
Keywords: Technological resources, innovation, scientific literacy. 
 

INTRODUÇÃO 

As rápidas mudanças tecnológicas das últimas duas décadas permitiram aos 

estudantes que hoje frequentam o ensino secundário a apropriação de conhecimentos 

e hábitos de utilização das tecnologias mais desenvolvidos do que quaisquer outros 

atores educativos.  

A Europa assumiu, na Estratégia de Lisboa (2000), a importância do acesso universal às 

TIC e do desenvolvimento de competências digitais, científicas e tecnológicas, sendo 

que dentro do objetivo estratégico número 1, melhorar a qualidade e a eficácia dos 

sistemas de educação e formação na UE, o ponto 1.2. promove o desenvolvimento das 

competências necessárias à sociedade do conhecimento. Foram, neste documento, 

identificadas algumas competências-chave em áreas onde se incluem “competências 

essenciais em matemática, ciências e tecnologia” e “competências em TIC e utilização 

da tecnologia” (Programa de trabalho pormenorizado sobre o seguimento dos 

objectivos dos sistemas de educação e de formação na Europa, p. 8). Por seu lado, 

Portugal, com a implementação do Plano Tecnológico da Educação (2007) 

comprometeu-se em “criar as condições físicas que favoreçam o sucesso escolar dos 

alunos e consolidar o papel das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 

enquanto ferramenta básica para aprender e ensinar nesta nova era” (p. 3). Importa, 

então, conhecer as condições físicas existentes nas escolas e o modo como professores 

e  alunos as percecionam e que utilização está a ser dada às tecnologias  em diferentes 

contextos. Neste quadro que insere-se a presente investigação. 
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1. AS RECOMENDAÇÕES PROGRAMÁTICAS DAS DISCIPLINAS DE CIÊNCIAS 

O objectivo primário, consagrado na Lei de Bases do Sistema Educativo (2005), do 

ensino secundário é “assegurar o desenvolvimento da (...) reflexão e da curiosidade 

científica” (secção II, subsecção II, artigo 9º). Assim, o sistema educativo português 

assume-se como um veículo promotor de aprendizagens e do desenvolvimento da 

literacia científica sendo esta, atualmente, um dos principais objectivos da educação. 

Pretende-se que os conteúdos adquiridos na escola bem como as competências 

desenvolvidas sirvam de base aos jovens para que, ao longo das suas vidas, possam 

prosseguir com o desejo de conhecer mais e fazer cada vez melhor. 

Na Estratégia de Lisboa, a União Europeia definiu alguns objectivos, entre eles a 

redução do abandono escolar precoce e o aumento do número de jovens que 

concluem o ensino secundário. De entre os vários objectivos estratégicos definidos, 

salientamos alguns que exigem dos professores necessárias mudanças de abordagem 

do ensino. O objectivo 1.3. refere a necessidade de assegurar o acesso às Tecnologias 

de Informação e Comunicação a todos promovendo, no objectivo 1.5. a optimização da 

utilização dos recursos. Também o 2º objectivo estratégico aborda a inovação 

pretendendo, no seu ponto 2.1., a promoção de um ambiente de aprendizagem aberto 

e salientando, no ponto 2.2., a necessidade de tornar a aprendizagem mais atractiva 

aos alunos. Num momento em que a vida dos jovens é dominada pelas tecnologias, 

estas são parte do seu quotidiano pelo que a sua utilização na sala de aula é também 

uma forma de explorar com os alunos a relação entre a sua vida fora da sala de aula e 

as suas aprendizagens escolares.  

No âmbito do Programa de Trabalho, Educação e Formação 2010 da Estratégia de 

Lisboa foram definidas 8 competências-chave essenciais para o desenvolvimento de 

uma Aprendizagem ao Longo da Vida. Além das competências digitais, são também 

enunciadas de forma integrada as competências em matemática e as competências 

básicas em ciências e tecnologia. Consideram-se competências científicas a capacidade 

e vontade de recorrer à metodologia e conhecimentos científicos para explicar o 

mundo enquanto que as competências tecnológicas referem-se igualmente ao 

recursos a essa mesma metodologia e conhecimentos para responder aos desejos e 
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vontades do Ser Humano. Integrando as competências científicas e tecnológicas, 

desenvolvem-se as capacidades de conhecer o mundo real mas também de apreender 

as mudanças que o Homem nele introduz permitindo, deste modo, aprofundar os 

conceitos de cidadania e sustentabilidade de forma crítica. 

Os alunos do atual nível secundário são, quase todos, dotados de grandes 

competências digitais e têm uma elevada motivação para a utilização das tecnologias 

que pode e deve ser aproveitada pelos professores no desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem. As simulações permitem o contacto com um mundo real mas 

longínquo no tempo ou espaço, enquanto a internet favorece a rápida comunicação 

mas também divulga informação a um ritmo quase alucinante. Assim, a tecnologia 

permite ao professor lecionar sem fronteiras, sem as barreiras da sala de aula, da 

realidade da localidade em que habita e até sem as dificuldades da abstração do 

conhecimento. Além disso, “um dos principais motivos para a utilização das 

tecnologias na sala de aula é (…) motivar os alunos” (Kleimann, 2000, p. 3). Neste 

sentido, importa conhecer o que as escolas estão a desenvolver com os seus alunos 

dentro e fora das salas de aulas, as limitações e dificuldades encontradas pelas escolas 

e professores no recurso às tecnologias e, em particular, o trabalho dos professores 

em sala de aula. Importa igualmente analisar as interpretações que os vários atores 

educativos – alunos, professores e direções executivas - fazem da utilização das 

tecnologias. 

 

2. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA SALA DE AULA 

A inovação é a implementação sistemática de uma mudança com vista a atingir-se 

determinados resultados. Enquanto a mudança é uma modificação de procedimentos, 

a condução de novas práticas e que pode ter as mais diversas origens, a inovação deve 

ser a implementação de mudanças que resultam da crença do inovador de que essas 

mudanças serão benéficas. Assim, a inovação deve iniciar-se com uma mudança 

interior de crença do interveniente implementador da inovação. Por outro lado, a 

inovação não pode ser implementada ao acaso, sem fundamento, esta tem o objetivo 

conciso de conseguir melhores resultados para uma determinada situação. Assim, e 

segundo Fullan (2007) as inovações pedagógicas apresentam três dimensões 
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compreendendo não só a utilização de novos materiais ou tecnologias mas também o 

recurso a novas estratégias ou atividades pedagógicas e a alteração de crenças por 

parte dos intervenientes. 

Hoje em dia o ensino das ciências tem objectivos perfeitamente distintos. Pretende-se 

disseminar uma cultura científica que eduque sobretudo as formas de pensar dos 

estudantes e que possa ser aplicada inclusivamente nas ciências sociais e humanas. A 

literacia científica é muito mais do que a aquisição de conhecimentos científicos, é o 

“desenvolvimento de competências e raciocínios de matemática, ciências e tecnologia 

que dão um novo sentido a ideias e acontecimentos do quotidian” (King, 2001, p. 7). É, 

pois, essencial que os professores desenvolvam o ensino das ciências como meio para 

a promoção da compreensão do contexto social da ciência e da tecnologia por forma a 

que estes possam agir em correspondência com a perceção da forma como o sistema 

funciona. Segundo Hund (1998, cit. Aikenhead, 2009), “enquanto objectivo de ensino, 

a literacia científica e tecnológica traduz-se na capacidade do estudante de interpretar 

os feitos e as deficiências dos empreendimentos científicos e tecnológicos em termos 

das forças humanas e sociais que os geram e sustentam” (p.22). 

A tecnologia altamente desenvolvida nas últimas décadas proporciona novas 

experiências aos seus utilizadores e tem mudado a própria organização das 

comunidades. Assim, a tecnologia pode também ser aproveitada pelos professores na 

inovação das suas práticas educativas bem como no “desenvolvimento de um conjunto 

de capacidades intelectuais mais sofisticadas” (King, 2001, p. 2). 

O desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação permitiu 

novas formas de difusão do conhecimento que, utilizadas de forma inovadora, podem 

abrir novos horizontes na aprendizagem das ciências e da matemática. 

 

3. METODOLOGIA 

Os objetivos do nosso estudo associado ao trabalho refletido neste artigo prendem-se 

com a identificação de competências científicas e tecnológicas dos alunos, a 

identificação e caracterização de inovações com recurso às tecnologias promovidas 
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pelos professores nas suas aulas, a caracterização das perceções de professores e 

alunos quanto ao uso de recursos tecnológicos em contexto de sala de aula. 

A presente investigação assume uma perspetiva interpretativa construtivista (Guba & 

Lincoln, 2002) que tem por base o conhecimento empírico procurando a partir dele 

mobilizar conhecimentos teóricos que expliquem a realidade em estudo.  

Os resultados que integram esta comunicação são uma pequena parte de um estudo 

de caso coletivo, composto por 3 escolas da Região Autónoma da Madeira, a Escola 

Secundária Jaime Moniz, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e a Escola 

Básica e Secundária da Calheta.  

A E. S. Jaime Moniz, situada no centro da cidade, é a escola secundária mais antiga da 

região datando, enquanto Liceu Nacional do Funchal, de meados do século XIX. Esta 

escola leciona exclusivamente o ensino secundário e é uma das maiores escolas do 

país tendo um corpo docente de quase 300 professores. A E.S. Gonçalves Zarco, 

situada na periferia, é uma escola que funcionou, em tempos, como escola satélite 

apostando atualmente, sobretudo, no ensino básico (2º e 3º ciclos) mas com cerca de 

uma dúzia de turmas de ensino secundário. Por fim, a Escola B+S da Calheta leciona 

ensino secundário apenas desde a última década do século passado, proporcionando a 

uma comunidade rural a oportunidade de ensino de 2º, 3º ciclos e secundário num 

mesmo complexo escolar.  

Os corpos docente e discente das três escolas são, também eles, muito diferentes 

entre si. A E.S Jaime Moniz tem um corpo docente mais experiente e quase 

exclusivamente composto por professores do quadro de escola e um corpo discente 

constituído por alunos do centro do Funchal e de alguns arredores mas, analisando os 

apoios de Ação Social fornecidos nesta escola, podemos verificar que os seus alunos 

são de meios economicamente favorecidos. A E.B.S. Gonçalves Zarco e a B+S da 

Calheta têm um corpo docente mais jovem com muitos professores de Quadro de 

Zona Pedagógica e em regime de contrato. O corpo discente da E.B.S. Gonçalves Zarco 

é muito diferente do da Jaime Moniz, sendo formado, sobretudo, por alunos de um 

bairro social próximo da escola e por alunos de fora do Funchal, sendo que mais de 

90% dos alunos desta escola têm apoio da Ação Social. A Escola B+S da Calheta é 
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frequentada por por alunos que, também, são na sua maioria apoiados pela Acção 

Social mas oriundos do meio rural, na sua totalidade.  

Fizeram parte do nosso estudo três turmas de cursos tecnológicos e duas turmas de 

CEF num total de três professores de física e/ou química, três professores de 

matemática e um professor de biologia, uma turma de um curso profissional e duas 

turmas de cursos tecnológicos num total de dois professores de matemática, dois de 

biologia e um professor de física e química na Gonçalves Zarco e uma turma de curso 

tecnológico e uma turma de CEF num total de dois professores de matemática e um de 

física e química na B+S da Calheta. 

A recolha de dados para o nosso estudo desenvolveu-se ao longo de três etapas. Na 

primeira etapa, que decorreu ao longo do primeiro período letivo de 2011/2012, 

realizaram-se entrevistas aos professores e aplicaram-se questionários aos alunos das 

10 turmas envolvidas no estudo. Os questionários, construídos com o apoio de alguns 

especialistas e aplicados após as necessárias alterações decorrentes de uma aplicação-

piloto, tinham como principais objetivos identificar as competências científicas e 

tecnológicas dos alunos e as perceções dos professores no que se refere à utilização de 

recursos tecnológicos nos cursos profissionalizantes. Na segunda etapa, desenvolvida 

durante os meses de janeiro, fevereiro e março, observaram-se nove aulas, das 

disciplinas de matemática, física, química e biologia, em que os professores utilizaram 

as tecnologias com os seus alunos de cursos de natureza profissionalizante. Os registos 

das observações foram realizados com o apoio de uma grelha de obervação elaborada 

para o efeito. Esta grelha foi elaborada com base nos resultados obtidos nos 

questionários e foi realizada uma aplicação-piloto. Os contactos informais com os 

professores, pessoalmente, por telefone e por correio eletrónico, assim como as 

reflexões da investigadora foram registados num diário de bordo. Por fim, a terceira 

etapa, desenvolvida ao longo dos meses de maio e junho envolveu a aplicação de 

inquéritos por questionário aos professores entrevistados na primeira fase e aos 

alunos das 10 turmas envolvidas no estudo. Os questionários foram apoiados nos 

resultados obtidos nas fases de investigação anteriores e a sua elaboração contou com 

o apoio de especialistas e foi alvo de uma aplicação-piloto.   
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4. RESULTADOS 

Como referido anteriormente, os resultados apresentados constituem uma parte da 

investigação, mais especificamente, correspondem à análise das entrevistas realizadas 

aos professores, das grelhas de observação de acontecimentos críticos utilizadas na 

observação das aulas e dos questionários aos alunos. A análise das entrevistas 

permitiu obter algumas perceções dos professores sobre o recurso às tecnologias nas 

aulas, a análise das grelhas permitiu-nos identificar quais as situações mais frequentes 

no conjunto das 9 aulas observadas e com a análise dos questionários foi possível 

triangular os dados obtidos através da observação e, também, captar nova informação 

essencial à compreensão do estudo. 

Dos recursos tecnológicos ao dispor dos professores, os mais utilizados nas aulas que 

observámos foram o computador, a internet e as calculadoras gráficas, tendo estas 

tecnologias sido utilizadas em mais de 50% das aulas observadas, como podemos 

verificar na figura 1. Se considerarmos as aulas de matemática, a utilização das 

calculadoras gráficas nestas aulas foi de 100%. Por outro lado, o computador e a 

internet foram utilizados nas aulas de matemática, de química, de biologia humana e 

de física e química. 

Figura 1: Ferramentas tecnológicas utilizada. 

 

Os recursos tecnológicos utilizados foram, na maioria dos casos, disponibilizados pela 

escola pois só um pequeno número de alunos por turma dispõe de calculadora gráfica 
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ou computador próprios. Também o recurso à internet nem sempre foi facilitado 

sendo que em alguns casos não houve facilidade de acesso à internet no decurso das 

aulas. 

O professor requisitou calculadoras gráficas para toda a turma pois apenas um 

aluno possui calculadora gráfica própria. O professor referiu que esta era uma 

desvantagem pois, deste modo, os alunos só podiam praticar na sala de aula não 

podendo realizar trabalhos de casa que exigissem o recurso à calculadora gráfica. 

(B-P-M-DB)  

Cruzando estes dados com as informações recolhidas nos questionários aos alunos 

aplicados na terceira etapa da nossa investigação, podemos verificar, por análise da 

figura 2, que a tendência mantém-se em todas as disciplinas e turmas e não apenas 

naquelas cujas aulas foram observadas.  

Figura 2: Tecnologias utilizadas nas disciplinas de ciências  

 

De um modo geral, as tecnologias mais utilizadas são o computador, a calculadora 

gráfica, o projetor e a internet, sendo que a calculadora gráfica continua a ser 

predominante nas aulas de matemática. O vídeo, a plataforma digital (como o moodle, 

por exemplo), os blogues, software educativo, o quadro interativo, a televisão, 

programas como o geogebra e sensores foram também utilizados mas apenas em 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1774 

alguns casos. O facto destas tecnologias serem referidas por alguns alunos de certas 

turmas e não por todos pode significar que estas tecnologias foram utilizadas de forma 

esporádica e a sua utilização pode ter sido esquecida por alguns deles. 

As tecnologias foram utilizadas na interação entre o professor e os alunos tendo a 

maioria destes referido que os alunos utilizaram a tecnologia em interação com o 

professor ou que o professor utilizou as tecnologias em interação com os alunos. Um 

número menor refere que o professor utilizou as tecnologias e os alunos apenas 

observaram e é muito reduzido o número dos que referem que foram os alunos a 

utilizarem as tecnologias e o professor apenas observou, como podemos verificar pela 

análise da figura 3. 

 

Figura 3: Modo de utilização das tecnologias nas disciplinas de ciências. 

 

 

O recurso a tecnologia, por parte dos professores, deu-se com diversos objetivos 

sendo que foi utilizada, sobretudo, no desenvolvimento de conteúdos (essencialmente 

nas aulas de matemática) e para pesquisar informação. Também foi utilizada na 

elaboração de relatórios (essencialmente nas aulas de química e física e química) e, 

pela análise da figura 4 constata-se que alguns professores também recorreram às 

tecnologias para relacionar os conteúdos lecionados com o quotidiano e recolher 

dados experimentais.   
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Figura 4: Utilização dada às ferramentas tecnológicas. 
 

 

Também os dados recolhidos nos questionários aplicados aos alunos na terceira fase 

de recolha de dados reportam para uma utilização das tecnologias sobretudo para o 

desenvolvimento de tarefas mais práticas, como a resolução de problemas, realização 

de exercícios e elaboração de trabalhos práticos, como apresentado na figura 5. 

Figura 5: Situações em que foram utilizadas as tecnologias nas disciplinas de ciências – análise 
dos questionários aos alunos. 
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Deste modo, a análise das figuras 1, 2, 4 e 5 permite referir que, apesar de serem 

usados variados recursos tecnológicos nas aulas de matemática e física e/ou química, 

alguns são mais específicos de uma e outros de outras disciplinas.  

Igualmente, em cada uma das aulas e independentemente do recurso tecnológico 

utilizado, os objetivos da sua utilização são os mais diversos desde alguns diretamente 

relacionados com conceitos científicos a outros cuja opção se prende com uma decisão 

de natureza pedagógico-didática. 

É evidente a naturalidade com que os estudantes abordam o uso das tecnologias. Com 

algumas competências digitais amplamente desenvolvidas pelos contactos escolares e 

pessoais anteriores com as tecnologias, a maioria dos alunos tem uma grande 

facilidade em compreender o funcionamento da tecnologia, apesar de muitos não 

serem proprietários de recursos tecnológicos e, portanto, apenas poder aceder aos 

mesmos em ambiente de sala de aula. 

Os contactos com os professores e a observação de algumas aulas em que seria 

necessário o recurso à internet e ao Office para preparação de trabalhos elucidou-nos 

sobre uma situação difícil de gerir no tempo presente. Por um lado, a maioria dos 

alunos não possui recursos tecnológicos próprios tendo de utilizar, nas aulas, os 

recursos tecnológicos disponibilizados pela escola; por outro lado, a escola, na atual 
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situação de sérias restrições económicas, não está devidamente equipada. Assim, 

apesar das escolas terem acesso à internet e vários “routers” espalhados pelas salas 

para esse efeito, acontece que, numa das escolas em que observámos aulas, não era 

possível aceder à net na maioria das salas e, quando se conseguia aceder, ao fim de 

pouco tempo a ligação era cortada. Do mesmo modo, o software existente nos 

computadores da escola está desatualizado e não proporciona as mínimas condições 

de trabalho pretendidas para a tecnologia utilizada. 

Não conseguem aceder à net na sala apesar dos computadores terem placa 

wireless  e da sala ter router. Alguns alunos queixam-se que o computador com 

que estão trabalhando não tem Office (power point) instalado pelo que têm de 

usar o openOffice que não apresenta as mesmas possibilidades. (L-T19-FQ) 

Os contactos estabelecidos com os professores permitiram verificar que as restrições 

financeiras e falta de condições do material afetam os planos de aula. Um dos 

professores contactado referiu que, por várias vezes, já teve de alterar o seu plano de 

aula por não conseguir ir para uma sala com acesso à internet e por não conseguir 

requisitar um projetor visto já existirem poucos em funcionamento na escola. 

Não tenho usado muito porque há falta de projetores na escola mas já fui 

comprar um projetor. (L-T20-BH-E)  

Todos os professores envolvidos no nosso estudo, num total de 7 do grupo disciplinar 

500 (matemática), 6 do grupo disciplinar 510 (física e química) e 3 do grupo disciplinar 

520 (biologia), consideraram ter sido inovadores em algumas ou muitas aulas com 

recurso às tecnologias. Esta inovação é percecionada pelos próprios professores 

através da mudança de papéis que as metodologias com recurso às tecnologias 

propiciam. 

O principal papel das aprendizagens é centrado no aluno. (L-F53-M-Q2) 

Este novo papel do aluno como responsável pela sua própria aprendizagem deixando 

para o professor o papel de orientador e estimulador dessa mesma aprendizagem está 
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patente na opinião de diversos professores ao apresentarem os aspetos que tornam a 

utilização por eles feita dos recursos tecnológicos em inovadora. 

Na abordagem dos temas e no estímulo para que o aluno seja cada vez mais 

auto-didata. (L-T20-BH-Q2) 

Em aceitar sugestões pontuais dos alunos em utilizar dados e valores criados no 

momento, em comparar parâmetros que surgem em situações, em achar que 

vale a pena tentar. (B-P-M-Q2) 

Estes dados - baseados não só na observação das aulas mas também nas opiniões de 

professores e alunos envolvidos - ilustram como as metodologias com recurso às 

tecnologias na sala de aula estimularam a inovação e promoveram a reorganização de 

papéis no processo educativo ficando os alunos com um papel mais interventivo e 

regulador das suas aprendizagens e os professores com um papel de estimulador e 

orientador,  capaz de aproveitar as sugestões dos alunos para organizar e desenvolver 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Os professores que utilizaram as tecnologias nas suas aulas apresentaram diversas 

vantagens encontradas na utilização das tecnologias, vantagens ao nível da facilitação 

metodológica e de interação com os alunos mas também no envolvimento dos alunos 

nas atividades escolares com recurso às tecnologias. 

(…) podendo trabalhar com os alunos não só presencialmente mas também 

virtualmente, podendo ainda avaliá-los (L-F-M-Q2) 

 

Permite simplificar os conteúdos através de imagens, esquemas, de modo a atrair 

a atenção de muitos deles, por isso, a utilização das tecnologias foi muito 

importante (L-F-F-Q2) 

Também os alunos identificam muitas vantagens na utilização das tecnologias. As 

vantagens apresentadas por eles na utilização das novas tecnologias nas escolas 

prendem-se sobretudo com o interesse que estas tecnologias promovem nos alunos o 
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que se traduz num aumento do interesse pelos próprios conteúdos lecionados com 

estes recursos.  

É importante utilizá-las porque nós, como jovens, prestamos mais atenção (L-A-

T19-Q2) 

Os alunos compreendem igualmente a importância das aprendizagens transversais 

referindo como uma vantagem do recurso às tecnologias o desenvolvimento de novas 

capacidades.  

É sempre boa porque assim desenvolvemos as nossas capacidades (L-A-T19-Q2) 

Outra vantagem apresentada pelos alunos prende-se com a familiaridade com as 

tecnologias e, portanto, a maior facilidade de compreensão de novos conteúdos 

educativos quando apresentados com recurso às tecnologias que eles dominam. 

As tecnologias ajudam-nos nas tarefas de forma que os exercícios sejam mais 

explícitos (L-A-F53-Q2) 

 Outros motivos surgem também esporadicamente como a possibilidade de trabalhar 

em casa recorrendo ao apoio do professor ou as vantagens ambientais do recurso às 

tecnologias em detrimento de gastos excessivos de papel.  

De um modo geral, os alunos que optaram por dar a sua opinião pessoal sobre a 

utilização das tecnologias na sala de aula concordaram que esta utilização era benéfica 

e apresentaram o desejo de que esta utilização fosse mais frequente e transversal a 

todas as disciplinas. 

 

PRIMEIRAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Através das entrevistas, da observação de aulas e da análise dos questionários 

aplicados a professores e alunos, podemos apresentar a seguinte síntese: 
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- Todos os professores utilizam as tecnologias nas suas aulas de forma mais ou menos 

frequente, sendo que os professores consideram ser inovadores na utilização das 

tecnologias nas suas aulas. 

- Os professores utilizaram variados recursos tecnológicos nas aulas sendo que alguns 

são mais específicos de certas disciplinas, como é exemplo a calculadora gráfica na 

disciplina de matemática, enquanto outros são transversais; 

- Os recursos tecnológicos foram utilizados com os mais diversos fins, tendo a decisão 

do professor sido orientada pelo conteúdo em estudo ou pela abordagem pedagógica 

pretendida; 

- Os recursos tecnológicos foram utilizados, na sua maioria, no desenvolvimento de 

atividades práticas, tais como, a resolução de exercícios e problemas em pequeno 

grupo ou em grupo-turma ou a pesquisa, preparação e apresentação de trabalhos; 

- As restrições financeiras das escolas estão a diminuir a qualidade da utilização das 

tecnologias impedindo, em alguns casos, o recurso às mesmas; 

- Os professores sentiram a utilização dos recursos tecnológicos como potenciadora de 

uma nova organização de papéis na sala de aula em que o aluno adquire um papel 

mais responsável, interventivo e controlador dentro de todo o processo educativo em 

que está envolvido. 

- Os professores apresentam como vantagens da utilização inovadora das tecnologias 

na sala de aula não só a promoção do interesse dos alunos nas novas estratégias de 

abordagem e apresentação dos conteúdos lecionados mas também a possibilidade de 

trabalhar com os alunos não só dentro da sala de aula mas também virtualmente. 

- Também os alunos consideram importante a utilização das tecnologias nas aulas e 

demonstram o desejo de que esta fosse utilizada com maior frequência e por mais 

professores. Os alunos referem como principais vantagens da utilização das 

tecnologias a motivação que estas promovem, a facilidade de compreensão dos 

conteúdos através da utilização das mesmas e até mesmo o desenvolvimento de 

competências transversais. 

Assim como as orientações programáticas das disciplinas de matemática, biologia e 

física e química dos cursos de natureza profissionalizante preconizam, a utilização de 
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recursos tecnológicos é importante quer da perspetiva das vantagens que traz na 

promoção da literacia digital quer pela motivação que o seu uso provoca nos 

estudantes. 

Os alunos, mais motivados no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido dentro 

de uma metodologia que recorre às tecnologias, envolvem-se mais na sua própria 

aprendizagem, propondo atividades aos professores e promovendo a sua auto-

aprendizagem.  

Contudo, as vantagens assumidas nas orientações curriculares e nas diretrizes 

ministeriais podem não ser conseguidas face às atuais restrições financeiras que 

existem nas escolas que, atualmente, com dificuldades ao nível das necessidades mais 

básicas, acabam por descurar, em primeiro lugar, dos recursos pedagógicos mais 

dispendiosos e a que apenas alguns professores aderem, os recursos tecnológicos. 

Sendo que estas decisões, tomadas com base na necessidade de manter apenas o 

mínimo necessário para o funcionamento da maioria das aulas, podem adiar o 

desenvolvimento da literacia digital.  
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Resumo 
 

Este trabalho relata um processo de estruturação de objetos de aprendizagem. Objetiva-se 
construir e disponibilizar materiais didáticos capazes de promover a apropriação de conceitos 
e procedimentos relativos ao tema Proporção e Arquitetura. Investigam-se as possibilidades de 
utilização da Gráfica Digital no tema em questão. Para a elaboração destes materiais, parte-se 
da identificação da estrutura do conhecimento necessária para a resolução de problemas a 
partir do conceito de proporção, revisando teorias, tecnologias e técnicas tradicionais de 
análise e composição de formas arquitetônicas. Os objetos de aprendizagem gerados estão 
disponibilizados em um blog, cumprindo dessa maneira, o propósito de desencadear um 
processo aberto de discussão e aperfeiçoamento, que busca atribuir-lhes consistência e 
validade no contexto acadêmico. 
 
Palavras-chave: proporção, objetos de aprendizagem, Tic’s , representação gráfica digital, 
arquitetura. 

 
Abstract  

 
This paper describes a process of structuring learning objects. The objective is to build and 
provide educational materials that promote the appropriation of concepts and procedures 
relating to the subject Proportion and Architecture. Investigate the possibilities of using the 
Digital Graphics on the subject in question. For the preparation of these materials, we start 
from the identification of the structure of knowledge needed to solve problems based on the 
concept of proportion, reviewing theories, technologies and traditional techniques of analysis 
and composition of architectural forms. Learning objects generated are available in a blog, 
thus fulfilling the purpose of triggering a process of open discussion and improvement, which 
seeks to give them consistency and validity in the academic context. 
 
KeyWords: proportion, learning objects, Tic’s digital graphical representation, architecture.
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INTRODUÇÃO 

Em contraposição à ideia de que os recursos informáticos “enrijecem” a atividade 

projetual, este trabalho busca identificar possibilidades de utilização de tais recursos 

para estimular a criatividade. Parte-se, principalmente, de CELANI (2003), que 

apresenta metodologias de trabalho denominadas por ela de “CAD Criativo”.  

Gabriela Celani, no trabalho referido, exemplifica o uso de conceitos como 

parametrização, recursão e simetrias aplicadas a processos compositivos, indicando 

possibilidades para explorar os meios de representação gráfica digitais como 

ferramentas efetivas para o processo projetual, em seus aspectos geométricos.   

Neste trabalho delimita-se o estudo de estruturação de materiais didáticos, elegendo-

se o conceito de Proporção e suas aplicações em processos de composição 

arquitetônica.  

Parte-se do pressuposto de que um processo de estruturação de um material didático 

deve ser dinâmico, resultando de uma atividade de discussões e avaliações contínuas 

estabelecidas por uma comunidade acadêmica, a mais ampla possível, com o propósito 

de validá-lo ao longo do tempo. 

Adiciona-se o interesse de que os resultados deste estudo ampliem a noção de tempo 

e espaço de sala de aula, considerando-se que os materiais didáticos a serem 

estruturados, em formato digital, deverão estar disponibilizados para acesso remoto 

através da internet. Desta maneira, o estudante poderá acessar estes materiais a 

qualquer momento, compatibilizando horários, e ainda utilizá-los de acordo com o seu 

ritmo de aprendizagem. 

Marco Teórico e Metodológico 

A atividade de estruturação de materiais didáticos, aqui apresentada, tem sido guiada 

pela Teoria Antropológica da Didática (Chevallard, 1991). Yves Chevallard apresenta a 

“noção estruturada do saber”, considerando que um saber se constitui a partir de 

quatro elementos fundamentais: problemas, técnicas (maneiras de resolver os 

problemas), tecnologias (discursos racionais sobre as técnicas) e teorias (justificativa, 

explicação e produção de tecnologias). Parte-se do pressuposto de que no âmbito de 
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um contexto educativo, um saber deve ser veiculado em sua estrutura integral, 

diferenciando-se de um contexto técnico-profissional, no qual estão enfatizados os 

problemas e suas técnicas de resolução, ou ainda em uma atividade científica, na qual 

existe um maior investimento em teorias e tecnologias. 

Baseado nesta compreensão, para a identificação dos elementos de saber que irão 

compor os materiais didáticos, inicia-se com a delimitação de problemas 

arquitetônicos que possam envolver, então, o conceito de proporção como forma de 

solução ou como parte do processo de resolução de tais problemas. Logo, busca-se 

reconhecer o conjunto de técnicas pertinentes a estes processos de resolução. 

Reúnem-se os discursos que justificam tais técnicas e ainda as teorias subjacentes a 

estes discursos. Desta forma, procura-se estruturar materiais que se caracterizam por 

articularem teoria e prática. 

O propósito de disponibilizar materiais didáticos, em formato digital, para que possam 

ser acessados em qualquer tempo e lugar e que, por outro lado, possam ser 

reestruturados e atualizados por uma comunidade acadêmica, remete ao conceito de 

objetos de aprendizagem e à concepção de repositórios específicos para estes tipos de 

objetos.  

O conceito de objetos de aprendizagem (Learning Objects - LO) está relacionado com o 

propósito de localizar conteúdos educacionais na Web, para serem reutilizados em 

diferentes contextos, otimizando o processo de produção e formatação destes 

conteúdos. Os Objetos de Aprendizagem são “entidades digitais utilizadas para 

divulgar informação através da Internet, as quais são independentes umas das outras”, 

existindo a busca de uma padronização da distribuição deste conteúdo digital (BETTIO, 

2003, p.19). 

No contexto trabalhado, tem-se procurado avançar no processo de estruturação de 

materiais didáticos frente a este conceito de objetos de aprendizagem, buscando-se 

atender às suas características de usabilidade, acessibilidade e interoperabilidade 

(POLSANI, 2003). Para isto, constitui-se uma equipe interdisciplinar de pesquisadores 

nas áreas de educação, informática, design, design instrucional e de conteúdo 

específico.  
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No estágio em que se encontra este estudo, caracterizam-se cinco etapas de trabalho. 

A primeira etapa refere-se à identificação de teorias sobre proporção. A segunda ao 

reconhecimento dos processos tradicionais de traçado que apoiam os estudos de 

proporção na Arquitetura. A terceira refere-se aos experimentos de transposição dos 

métodos tradicionais de estudos de proporção aos métodos informáticos. A quarta 

etapa se ocupa em caracterizar e formatar os objetos de aprendizagem gerados para 

serem disponibilizados no site da disciplina.   

Identificação de Teorias sobre Proporção 

O estudo que objetivou identificar teorias sobre Proporção partiu da busca de 

referências que caracterizam e exemplifica tipos de proporções como regra 

compositiva para a descrição e construção de objetos. As principais referências 

adotadas foram DOCZI (1990), CHING (2002), CORBUSIER (1961) e REIS (2002), que 

permitiram estudar o conceito de proporção ao longo da historia e sua aplicação nas 

diferentes áreas do conhecimento. 

A partir, principalmente, de DOCZI (1990), foram sendo estruturados discursos 

didáticos referentes às teorias sobre Proporção. Estes discursos, por vezes associados a 

uma ou mais imagens, ou ainda a outros recursos multimeios foram sendo 

caracterizados como objetos de aprendizagem. O processo de estruturação destes 

objetos esteve guiado pelo propósito de atribuir-lhes versatilidade, no sentido de 

poderem ser reutilizados e associados a outros objetos e a diferentes contextos 

educativos. Esta capacidade de associação determina o “nível de granularidade” do 

objeto. Quanto mais granular maior a possibilidade de ser reutilizado.  

A figura 1 exemplifica a associação de quatro objetos de aprendizagem, configurando 

um novo objeto, com um nível mais baixo de granularidade, atendendo ao propósito 

de demonstrar a diversidade de aplicação do conceito de proporção e como ele foi 

sendo construído ao longo da história. O objeto da esquerda, acima, reúne estudos 

sistematizados por Platão e Euclides. Este objeto destaca as relações geométricas 

estabelecidas entre cinco poliedros regulares, os “sólidos platônicos”, e faz referência 

à identificação da razão áurea e sua relação com as formas da natureza. Detalhando 

esta relação, o objeto da esquerda, abaixo, traz a análise do Nautilus marinho, 
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demonstrando que a sua forma pode ser desenvolvida a partir da junção de retângulos 

proporcionais que determinam a concordância de curvas para a definição de uma 

espiral. O objeto da direita, acima, faz referência aos estudos que identificam 

proporções entre as partes do corpo humano, como foram os realizados por Leonardo 

da Vinci, sobre o homem vitruviano, e por Le Corbusier, que caracterizou o Modulor. O 

quarto objeto introduz o uso do conceito de proporção na Arquitetura. 

Associação de objetos de aprendizagem, objetivando demonstrar a aplicação do conceito de 
proporção e sua construção ao longo da história 

 

 

 

O estudo do conceito de Proporção aplicado à Arquitetura implica na identificação das 

relações matemáticas estabelecidas entre as partes de um objeto arquitetônico. A 

figura 2 apresenta um recorte de um objeto de aprendizagem que objetiva capacitar o 

estudante à identificação de relações que caracterizam tipos de proporções tais como 

Proporção Aritmética, Geométrica e Harmônica.  

 

Recorte de um objeto de aprendizagem que objetiva caracterizar os diferentes tipos 
de Proporção 
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3.1 Reconhecendo as técnicas tradicionais que apoiam a atividade compositiva de 
arquitetura a partir do conceito de Proporção 

Para a estruturação de objetos que promovem a identificação de técnicas tradicionais 

de análise e concepção de composições arquitetônicas, a partir do conceito de 

Proporção, foram adotados como referência os estudos realizados sobre a fachada da 

Igreja de Santa Maria Novella, de Alberti, apresentados em CHING (2002).   

O propósito de selecionar o trabalho de Alberti, como exemplo para promover 

momentos de aprendizagem no contexto de formação em Arquitetura, justifica-se pelo 

rigor da aplicação do conceito de Proporção, fundamentado nas regras de composição 

harmônica, segundo CHING (2005, p.298).  

Nestes estudos observa-se a adoção de técnicas essencialmente gráficas, que 

traduzem a linguagem algébrica deste tipo específico de relação geométrica entre os 

elementos da fachada: Proporção Harmônica. 

Por outra parte, tem-se muito bem caracterizado um problema arquitetônico onde o 

conceito de proporção é utilizado para a resolução de tal problema: intervenção em 

um processo projetual sob a concepção de igrejas góticas (1278-1350) para compor 

uma nova fachada sob uma concepção renascentista (1456-70). Considera-se este tipo 

de problema importante a ser tratado, principalmente em trabalhos de intervenção 

em obras de valor histórico e patrimonial.  
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A figura 3 apresenta elementos do objeto de aprendizagem que demonstra o 

procedimento gráfico de identificação e composição da fachada da Igreja referida. Este 

objeto está associado àquele exemplificado pela figura 2, que subsidia o 

reconhecimento de tipos de proporção, promovendo-se a relação entre teoria e 

prática.  

Elementos de um objeto de aprendizagem que objetiva explicitar processos tradicionais de 
traçado que apóiam os estudos de Proporção na Arquitetura 

 

 

3.2 Experimentando a transposição dos métodos tradicionais de estudo de 
proporção aos métodos informáticos  

Buscando-se reconhecer a potencialidade dos recursos gráfico-informáticos para os 

estudos de proporção aplicados à Arquitetura, foram realizados experimentos de 

transposição ou contextualização dos traçados tradicionais, identificados 

anteriormente, ao ambiente informático. 

Os experimentos foram desenhados fundamentando-se nas técnicas apresentadas por 

CELANI (2003). Particularmente, as que envolvem conceitos de parametrização e de 

exploração dos recursos de visualização da ferramenta gráfica-informática AutoCad, 

configurando uma metodologia de trabalho denominada pela autora de  “ambientes 

dinâmicos”. Embora CELANI (2003) não tenha utilizado esta metodologia diretamente 

para a identificação de tipos de proporção, a abordagem didática deste seu trabalho 

desperta para outras aplicações.  
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Com o objetivo de reproduzir o processo demonstrado por CHING (2005), no meio 

infográfico, partiu-se da imagem digitalizada da fachada da Igreja de Santa Maria 

Novella. Foram configuradas duas ou mais janelas de visualização desta mesma 

fachada, sobrepondo-se figuras parametrizáveis. Em cada janela, como pode ser 

demonstrado pela figura 4, estas figuras podem ser redimensionadas de acordo com 

as relações estabelecidas por um tipo específico de Proporção. O estudo se estabelece 

ao variar a escala destas figuras sobrepostas e também o local de sobreposição, 

identificando possíveis relações entre os tipos de proporções determinados pelas 

figuras e as proporções dos elementos do objeto arquitetônico analisado. Neste 

exemplo, estão representados dois quadriláteros, sendo um deles um retângulo áureo. 

Com a variação de escala e translação é possível identificar por sobreposição alguma 

relação existente entre o tipo de proporção estabelecida nestes quadriláteros e a 

imagem arquitetônica. A proposta deste tipo de atividade pode estimular o exercício 

de composição arquitetônica a partir do conceito de proporção.   

Exemplo dos experimentos realizados para a estruturação do processo de transposição dos 
estudos de Proporção: dos métodos tradicionais aos informáticos 

 

 

 

A partir destes experimentos de parametrização de figuras estrutura-se um outro tipo 

de objeto de aprendizagem que busca atribuir um caráter lúdico ao estudo de 

Proporção. Projeta-se um jogo, em formato digital, que prossegue no estudo sobre o 

trabalho de Alberti, da fachada da Igreja de Santa Maria Novella.  
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Este jogo propõe disponibilizar peças parametrizáveis, que se referem às imagens de 

elementos da fachada referida. A dinâmica do jogo foi implementada, 

experimentalmente, sobre o AUTOCAD (figura 5). O jogador depara-se com uma 

imagem digital completa da Igreja, e com a mesma imagem com partes subtraídas. 

Estas partes subtraídas (peças do jogo) estão disponibilizadas com dimensões que 

exigem que o jogador aplique as fórmulas matemáticas, relativas ao tipo de proporção 

utilizada nesta composição arquitetônica, para redimensioná-las até que ocorra o 

encaixe perfeito.  Desta maneira, este processo promove o reconhecimento do tipo de 

proporção envolvida e como esta regra compositiva atua no estabelecimento de 

relações geométricas entre os elementos da fachada. 

Visualização de elementos de um objeto de aprendizagem em formato de um jogo de quebra-
cabeças para o estudo de proporção 

 

 

Um único experimento que objetivou avaliar a efetividade da dinâmica deste jogo, 

aplicado em estudantes de arquitetura do quarto semestre, permitiu detectar a 

potencialidade do mesmo de despertar o interesse em acessar os demais objetos de 

aprendizagem relativos às teorias e técnicas de Proporção.  Neste sentido, existe o 

propósito em avançar no desenvolvimento deste tipo de objeto trazendo outros 

exemplos de composições arquitetônicas, também no espaço tridimensional, que 

permitam exemplificar a aplicação dos diferentes tipos de regras apoiadas no conceito 

de proporção. 

Os objetos gerados até então estão sendo disponibilizados no ambiente Blog, 

destacando-se que quanto mais ampla for a comunidade acadêmica que participe do 
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processo de revisão e atualização destes objetos, maior a possibilidade de atribuir-lhes 

qualidade a validade. 

 A figura 6 refere-se ao ambiente  do Blog, que traz a lista de objetos de aprendizagem 

caracterizados por imagens significativas de cada um deles. Investe-se na descrição 

precisa destes objetos a partir de um conjunto de metadados que devem permitir 

identificá-los, facilitando a possibilidade de reutilização de cada um deles em outros 

contextos didáticos. O blog é estruturado tal como uma página web com postagens 

feitas sobre temas debatidos em aula ou divulgação de material de apoio e 

informações. 

Figura 6 - blog Wordpress 

 

 

 

Com o objetivo de ampliar esse estudo e baseado na falta de interatividade nas 
plataformas demonstradas na observação das plataformas citadas,  essa pesquisa 
encontra-se em momento de ampliação do estudo, rastreando os resultado através da 
estruturação de um questionário com o tema abordado, encadeados por perguntas 
abertas de comentários e fóruns  diretamente no blog de modo o verificar quais as 
dificuldades encontradas pelos estudantes de curso e quais as potencialidades que os 
mesmos encontram para a utilização dos objetos propostos. 

Parte-se do pressuposto de que um processo de estruturação de um material didático 
deve ser dinâmico, resultando de uma atividade de discussões e avaliações contínuas 
estabelecidas por uma comunidade acadêmica, a mais ampla possível, com o propósito 
de validá-lo ao longo do tempo. 

Adiciona-se o interesse de que os resultados deste estudo ampliem a noção de tempo 
e espaço de sala de aula, considerando-se que os materiais didáticos a serem 
estruturados, em formato digital, deverão estar disponibilizados para acesso remoto 
através da internet. Desta maneira, o estudante poderá acessar estes materiais a 
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qualquer momento, compatibilizando horários, e ainda utilizá-los de acordo com o seu 
ritmo de aprendizagem. 

CONCLUSÃO 

Os objetos de aprendizagem disponibilizados até então, reúnem teorias sobre 
proporção e demonstram a possibilidade de transposição das técnicas tradicionais de 
traçado aos meios informáticos, apoiando-se em autores de referência, incluindo 
àqueles que aplicam o conceito de Proporção na Arquitetura. 

A disponibilização destes objetos através do Blog EdificaAçõesi na plataforma 
WordPressii permite um amplo acesso aos mesmos, para o uso, análise e revisão. 

28. Objetiva-se que estes materiais didáticos sejam capazes de promover a 
apropriação de conceitos e procedimentos relativos ao tema Proporção e Arquitetura 
ao ponto de atribuir ao estudante à capacidade de investigar e ampliar as 
possibilidades da Gráfica Digital para o tema em questão.  

Pretende-se seguir investigando sobre a potencialidade destes recursos informáticos 
para composições no espaço tridimensional, para prosseguir na atualização dos 
objetos até então gerados. 
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Resumo 
 

Neste trabalho analisamos a participação e desempenho de alunos no uso de objetos de 
aprendizagem (OA) interativos na disciplina de Dinâmica do Movimento dos Corpos, do 
curso semipresencial de graduação em Licenciatura em Ciências da USP/Univesp. O 
objetivo foi levantar dados que nos permitam definir estratégias para maximizar a 
participação e o desempenho (aprendizagem) dos alunos no uso dos OA do curso. Os OA 
interativos analisados neste trabalho foram concebidos e desenvolvidos a partir de 
situações-problema hipotéticas que deveriam ser resolvidas a partir de conhecimentos 
dos conteúdos e conceitos trabalhados na disciplina. A metodologia utilizada para a 
análise foi feita com base nas participações dos alunos nos fóruns (análise qualitativa) e 
pelos registros de acesso e desempenho dos alunos nos OA (análise quantitativa). 
Dividimos a análise em duas partes: na primeira metade da disciplina os OA foram 
apresentados na forma de atividades complementares (sem pontuação), enquanto na 
segunda metade da disciplina os OA contabilizaram pontos na média. Por meio desta 
estratégia, identificamos pontos de melhoria no desenvolvimento e na implantação dos 
OA, bem como no próprio curso.                                                      
 
Palavras-chave: Educação a Distância, Objetos de Aprendizagem Interativos, Univesp, 
USP. 

 
Abstract 

 
In this work we analyze the participation and performance of students in the use of 
interactive learning objects (LO) in the discipline of Dynamics of Bodies Movement of 
the distance education undergraduate Science Teaching course, that exists by a 
partnership between USP/Univesp. The goal is to collect data that allows us to define 
strategies to maximize participation and learning performance of the students that use 
LO in the course. The interactive LO analyzed in this work were designed and developed 
from problem situations perspective which is a hypothetical situation that must be 
addressed with the knowledge acquired from contents and concepts used in the 
course’s curriculum. The methodology used for the analysis was based on students' 
participation in the discussion forums (qualitative analysis), the access logs at the 
course’s site and student performance while using the LO (quantitative analysis). We 
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divide our analysis into two parts: the first half of the course the LO were presented as 
complementary activities (not scored), while in the second half of the course the LO 
were evaluated and its score counted towards student’s final grade. Through this 
strategy, we identified several areas of improvement in the development and 
deployment LO, as well as in the course. 
 
Keywords: Distance Education, Interactive Learning Objects, Univesp, USP. 
 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
O uso das novas tecnologias da informação e comunicação na educação tem 

expandido em nosso país, especialmente nos últimos anos. Os recursos tecnológicos 

aplicados à educação são um meio de deslocar o foco da figura do professor, que por 

séculos assumiu o papel de transmissor de conhecimentos, colocando-o na figura do 

aluno que agora assume o papel de protagonista de sua aprendizagem. Bizzo (1998) 

em Santos (2005, p. 45) aponta a necessidade do ensino de Ciências favorecer o 

desenvolvimento de “capacidades que despertem nos estudantes a inquietação diante 

do desconhecido, buscando explicações lógicas e razoáveis, amparadas em elementos 

tangíveis”. Essa ideia advém da perspectiva construtivista de Piaget, que acreditava 

que não basta ter contato com o conhecimento para adquiri-lo, é preciso agir sobre o 

mesmo para transformá-lo. 

Nesta pesquisa, analisamos a participação e o desempenho de alunos no uso de 

objetos de aprendizagem (OA) interativos na disciplina Dinâmica do Movimento dos 

Corpos, oferecida no primeiro semestre do curso de graduação semipresencial em 

Licenciatura em Ciências do convênio entre a Universidade de São Paulo (USP) e a 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Os OA interativos foram 

incorporados ao curso como recurso pedagógico relevante por favorecer, de modo 

lúdico, o pensamento crítico, descoberta e a verificação prática de como os conteúdos 

da disciplina podem ser aplicados em situações hipotéticas que aproximam o aluno da 

realidade.  

A Univesp é um programa criado pelo Decreto no 53.536, de 9 de outubro de 2008 e foi 

concebida pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Ensino Superior (SES), 

para desenvolver-se e funcionar em parceria com a USP, a Unicamp e a Unesp.  
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O curso visa formar professores para o Ensino Fundamental do Estado de São Paulo. A 

primeira turma ingressou em 2010 por meio de um processo seletivo que ofertava 360 

vagas. A carga-horária do curso prevê um total de 2835 horas de duração que serão 

cumpridas presencialmente e a distância. 

A carga horária presencial é cumprida nos pólos de atendimento, onde os alunos 

assistem a aulas presenciais e participam de laboratórios didáticos aos sábados. Além 

disso, assistem a programas desenvolvidos pela Univesp TV, sob a coordenação de 

docentes da USP. A carga horária não-presencial é desenvolvida no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA), onde os alunos encontram textos, vídeos, OA, atividades, 

exercícios, entre outros recursos que visam promover a aprendizagem. Tanto nos 

momentos não-presenciais quando nos encontros presenciais, os alunos interagem 

com tutores, que são facilitadores da construção de novos conhecimentos.O principal 

objetivo desta pesquisa foi identificar possíveis melhorias no projeto, interface e 

experiência dos usuários (alunos, principalmente) dos nossos OA interativos, visando 

promover a participação e o desempenho deles nesses recursos, bem como promover 

o ensino-aprendizagem através deste tipo de recurso que coloca o aluno como 

protagonista de sua própria aprendizagem.  

 
2. BREVE QUADRO TEÓRICO 
 
2.1. Educação a Distância   

De acordo com o artigo 1º do Decreto nº 5.622/2005, a educação a distância (EAD) é 

definida 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, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos distintos.” 

Schelmer (2005) avança em relação ao conceito de EAD e a caracteriza como “um 

processo que enfatiza a construção e socialização do conhecimento, assim como a 

operacionalização dos princípios e fins da educação, de modo que qualquer pessoa, 

independentemente do tempo e do espaço, possa tornar-se agente de sua 
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aprendizagem, devido ao uso de materiais diferenciados e meios de comunicação que 

permitam a interatividade (síncrona e assíncrona) e o trabalho colaborativo” (pág. 31). 

Partimos do pressuposto, assim como Marques e Cavalcanti (2008), que, 

especialmente quando as mídias e recursos educacionais (RE) digitais de qualidade são 

utilizados em programas a distância, é possível potencializar o processo de ensino-

aprendizagem de maneira lúdica e interativa. Para garantir a qualidade da 

aprendizagem faz-se necessária a constante avaliação dos recursos desenvolvidos e 

dos resultados da sua aplicação nas disciplinas. 

 

2.2. OA interativos embasados em situações problema 

De acordo com Wiley (2000), os OA são definidos como recursos digitais que podem 

ser reutilizados no suporte ao ensino-aprendizagem. Segundo o autor, exemplos de OA 

são: imagens, textos e hipertextos, slides, animações, simulações etc. 

Para Silva e Fernandes (2007) apud Behar & col. (2009), construir, desenvolver e 

utilizar este tipo de material em uma perspectiva interacionista é valorizar a ação, a 

reflexão crítica, a curiosidade, o questionamento exigente, a inquietação e a incerteza. 

Tavares (2006) ressalta a importância do OA ser autoconsistente para que não 

dependa de outros objetos. Esta característica mostra-se relevante no sentido de 

auxiliar o professor no momento de selecionar um material de apoio, tornando 

aplicabilidade objetiva, de forma que a utilização desses profissionais da educação que 

não dominem a tecnologia tanto quanto o conteúdo seja facilitada. 

Também é importante lembrar que a reusabilidade não é a única característica de um 

OA, pois de acordo com (Tarouco, Fabre e Tamusiunas, 2003); (Bettio, Martins, 2004) 

apud Behar & Cols (2009) devemos considerar também aspectos como acessibilidade, 

interoperabilidade, durabilidade e customização. 

Neste trabalho nós nos referimos a uma subcategoria de OA, que chamamos de OA 

interativos, os quais permitem interações usuário-máquina além do avançar/recuar. 

Outrossim, não consideramos pertencentes a esta categoria RE tais como exercícios de 

múltipla escolha, associação, completar etc. 
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Os OA interativos analisados neste trabalho foram desenvolvidos com o intuito de 

apresentar situações-problema aos alunos. Isto é, ao acessar o OA, o aluno se depara 

com uma situação desafiadora que deve ser resolvida a partir dos conceitos 

trabalhados na disciplina curricular. 

Segundo Torrezan e Behar (2008) o desenvolvimento de OA deve estar embasado em 

um design pedagógico/instrucional que é aquele que busca garantir que exista uma 

relação entre fatores gráficos e técnicos (ergonômicos e de programação), 

pedagógicos e de aprendizagem. 

A concepção dos OA parte do texto-base da disciplina, elaborado pelo professor 

responsável pela disciplina, propondo situações-problema com configurações de 

exercícios aleatórios (cada aluno enfrenta um problema distinto de seus colegas, 

evitando a padronização da atividade e a troca de respostas entre os alunos), 

valorizando a experimentação do aluno, além de avaliação e feedback automatizados. 

Outro aspecto importante é o layout dos OA, que é pensado de modo a chamar a 

atenção dos alunos, convidando-os a participar da dinâmica proposta. Estas 

características constituem-se no grande diferencial do uso de OA interativos em cursos 

a distância. 

Os aspectos acima mencionados estão de acordo com os autores Sampaio e Almeida 

(2010), que afirmam que o uso do OA interativo para fins educacionais não se limite à 

transmissão das informações, mas faça com que o aluno seja sujeito ativo de sua 

própria aprendizagem, na medida em que interage com recursos que permitem a 

simulação e a prática.  

 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho utilizou como base as contribuições dos alunos nos fóruns (análise 

qualitativa) e os registros de acesso e desempenho dos alunos nos OA interativos e 

questionários (análise quantitativa), obtidos a partir dos relatórios do AVA (Moodle). 

Neste trabalho, o termo “desempenho” representa uma escala numérica de 0 a 100 

pontos percentuais: zero indica que o aluno não conseguiu resolver nenhuma parcela 

do problema proposto (situação-problema no caso dos OA e questões de múltipla 
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escolha no caso dos questionários); cem representa o extremo oposto. A avaliação 

automatizada dos OA interativos e dos questionários, que dá origem ao desempenho, 

foi definida pelos professores responsáveis pelas atividades no AVA e variou ao longo 

da disciplina, conforme o tema abordado, os objetivos pedagógicos e, no caso dos OA 

interativos, a dinâmica proposta. 

Dividimos a nossa análise em dois momentos distintos: na primeira metade da 

disciplina (aulas 1 a 4) os OA interativos foram apresentados na forma de atividades 

complementares (sem pontuação), enquanto na segunda metade da disciplina (aulas 5 

a 9), a participação e o desempenho no uso dos OA contabilizaram pontos na média 

dos alunos.  

Portanto, nesta pesquisa buscamos identificar problemas e propor melhorias para o 

desenvolvimento de OA implantados no curso de Licenciatura em Ciências da 

USP/Univesp. Com isso, acreditamos que a contribuição deste trabalho seja levantar 

informações sobre o uso de OA interativos em cursos de graduação, visando a 

melhoria contínua desses RE e o estabelecimento de boas práticas de desenvolvimento 

no CEPA. 

3.1 Fóruns           

Foram propostos dois tipos de fóruns de discussão na disciplina: nas aulas 1 a 3 os 

fóruns foram explicitamente relacionados aos OA e questionavam os alunos sobre a 

relação dos conteúdos estudados com os OA propostos. A partir da aula 4, os alunos 

contavam somente com o fórum de dúvidas gerais para discutir qualquer questão 

sobre as aulas. 

3.2 Objetos de Aprendizagem 

Quanto aos objetos de aprendizagem, nas duas primeiras aulas esses recursos eram 

meramente expositivos e, por isso, não contavam com qualquer mecanismo de 

avaliação. A partir da aula 3, entretanto, todos os OA utilizavam SCORM 2004 Run-

Time Environment (RTE), para reter no Moodle informações de acesso e desempenho 

dos alunos. 
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É importante ressaltar que a aula 10 não entrou na análise por se tratar de uma aula 

de revisão e, apesar de ter OA (todos na categoria não pontuada) por ser uma semana 

que antecede às provas finais do semestre. 

3.3 Parâmetros da análise 

Na análise apresentada nas próximas seções, utilizamos os seguintes parâmetros: 

 Número total de alunos ativos: 165 

 Número de acesso dos alunos aos OA 

 Participação dos alunos nos fóruns de discussão 

 

4.  EXEMPLOS DE OA UTILIZADOS 

4.1 Acerte o alvo 

A figura 1 apresenta a tela de interação do OA interativo intitulado “acerte o alvo”, 

utilizado na primeira aula. Nele o aluno deve escrever as coordenadas polares do alvo, 

posicionado aleatoriamente na tela pelo software. O aluno pode usar a régua e o 

transferidor para medir as coordenadas, mas isto toma tempo, o que custa pontos 

(não nota). Assim, visando maximizar sua pontuação, o aluno deve estimar as 

coordenadas polares. 
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Figura 16: este OA explora o conceito de coordenadas polares 

 
 

 
4.2 Engrenagens 
 
A figura 2 apresenta a tela de interação do primeiro OA pontuado (aula 5). O aluno 

deve determinar a velocidade angular da roda denteada azul. Para resolvê-lo, o aluno 

deve medir o período da roda maior e, utilizando as equações do movimento circular 

uniforme, determinar a resposta. Note o botão “valendo nota”, no canto superior 

esquerdo. Ele permite ao aluno sinalizar para o OA que ele está pronto para ser 

avaliado. 
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Figura 17: este OA explora o movimento circular uniforme 

 
 
 

5. RESULTADOS 

Apresentamos abaixo os dados de participação e desempenho dos alunos nos OA e 

questionários ao longo da disciplina. 

 

5.1. OA expositivos e não pontuados (aulas 1 e 2) 

Na aula 1 disponibilizamos cinco OA, além do fórum temático associado a eles. 

Contabilizamos a participação de 60 alunos nos fóruns, isto é, aproximadamente 36% 

dos alunos ativos. Desses, 89% relacionaram o conteúdo da aula com as atividades 

interativas, inclusive sinalizando que os OA contribuíram bastante para a melhor 

compreensão do tema da aula. Por exemplo: 

Aluno 1: As atividades interativas desta semana contribuíram muito para a 

plena compreensão dos conceitos apresentados nesta aula. A que mais me 

impressionou foi a "Acerte o alvo", uma atividade divertida e ao mesmo 

tempo instrutiva. 
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Aluno 2: De fato as atividades contribuíram muito para a compreensão do 

tema coordenas, com elas foi possível aplicar na "prática" o conhecimento 

teórico que adquirimos sobre coordenadas. 

Os outros 11% das postagens abordaram questões não relativas aos OA. 

Na aula 2 disponibilizamos apenas um OA, além do fórum temático associado a ele. 

Desta vez, 55 alunos participaram do fórum (33,3% dos alunos ativos). Desses, 100% 

estabeleceram a relação entre o tema da aula e a dinâmica proposta pelo OA. Por 

exemplo: 

Aluno 3: (...) eu particularmente adoro essas atividades interativas, acho que 

quando formos dar aula, esses materiais podem ser muito importantes (...) 

Através dessa atividade, podemos até explicar essas equações horárias, de 

velocidade, espaço e tudo mais, que muitas vezes os alunos sabem calcular, 

entretando não veem muita lógica nisto.  

Aluno 4: (...) uma atividade interativa nos ajuda a entender melhor um 

deslocamento escalar, e em especial quando a bicicleta vai no sentido 

positivo ou negativo. Aí conseguimos entender a possibilidade de um 

deslocamento negativo, em face de um referencial. 

 

5.2. OA avaliativos não pontuados (aulas 3 e 4) 

Na aula 3 disponibilizamos quatro OA, além do fórum temático associado a eles. A 

participação em cada um deles pode ser vista na figura 3, com média de 6,8%. 

Similarmente, o desempenho é apresentado na figura 4, com média de 66,5%. Esses 

dados foram obtidos por meio dos relatórios do AVA, que por sua vez baseiam-se nos 

dados enviados pelos OA, via SCORM. 

Por outro lado, 33 alunos participaram do fórum geral (21% dos alunos ativos). Um 

dado importante coletado nesses fóruns foi as dificuldades levantadas pelos alunos 

para entender a dinâmica dos OA. Por exemplo: 

Aluno 5: Tive muita dificuldade em fazer as atividades, achei muito confusas, 

apenas a primeira "versores da base polar", obtive certa facilidade e 

certamente aplicaria em sala de aula, pois acredito que facilitaria muito o 
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aprendizado.Talvez as demais nem sejam tão complicadas assim, mas não 

consegui assimilar o exercício. Mas valeu a tentativa de executar as tarefas, 

espero que em sala de aula possamos esclarecer estas dúvidas. 

Na aula 4 disponibilizamos três. A participação e o desempenho em cada um deles 

também podem ser vistos nas figuras 3 e 4. A participação média nesta aula foi de 

8,9% dos alunos ativos, enquanto o desempenho médio desses foi de 78,4%. A partir 

desta aula não havia mais um fórum temático associado aos OA, de modo que os 

alunos utilizaram o fórum geral para apresentar suas ideias e dúvidas sobre o tema. 

Contudo, não houve qualquer comentário acerca dos AO. 

 

Figura 18: participação dos alunos nos OA ao longo da disciplina 
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Figura 19: desempenho dos alunos nos OA ao longo da disciplina. 

 
 

5.3. OA avaliativos e pontuados (aulas 5 a 9) 

Conforme explicado anteriormente, os OA disponibilizados nas aulas 5 a 9 

contabilizavam nota para os alunos. Por isso, separamos o espaço amostral em dois 

grupos: o grupo 1, composto pelos alunos que optaram por participar dos OA que não 

valiam nota, e o grupo 2, composto pelo restante dos alunos. 

As figuras 3 e 4 mostram a participação e o desempenho dos alunos ativos, separados 

por grupo, conforme acima. Esses dados baseiam-se exclusivamente nos relatórios de 

acesso (participação) e desempenho do AVA.  

 

5.4 Questionários 

Além dos OA, cada aula disponibilizava também um questionário avaliativo com 

questões de múltipla escolha (todos valendo nota). Nós utilizamos os dados de acesso 
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(participação) e desempenho dos alunos neles para compará-los com os dos OA (veja a 

seção 6). 

A participação foi de 100% em todos os questionários. Por outro lado, a figura 5 

apresenta o desempenho dos grupos 1 e 2 nos questionários ao longo da disciplina. A 

média do grupo 1 foi de 86% (desvio padrão de três pontos percentuais); a média do 

grupo 2 foi de 88% (desvio de quatro pontos percentuais). 

 

Figura 20: desempenho dos alunos dos grupos 1 e 2 nos questionários ao longo da disciplina 

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Comecemos a análise pelas aulas 1 e 2, que não aparecem nos gráficos das figuras 3 e 

4: nessas duas aulas a participação foi obtida indiretamente pela contribuição dos 

alunos nos fóruns temáticos e não havia mecanismo para detectar o desempenho. 

Naquele momento nosso propósito foi detectar o interesse do aluno em relação aos 

OA. Os resultados das duas primeiras aulas foram satisfatórios: apesar da participação 

média de apenas 36%, as manifestações nos fóruns foram muito significativas, com 
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89% dos alunos participantes sinalizando a importância dos OA para a melhor 

compreensão dos assuntos estudados, apontando a ludicidade como um fator 

essencial para a aprendizagem, reconhecendo a necessidade de estudar o conteúdo da 

aula antes de realizar a atividade e comparando a disciplina com as outras do mesmo 

semestre que não apresentaram OA. 

 

6.1 Participação 

Para as demais aulas há informações de participação e desempenho, nas figuras 3 e 4, 

respectivamente. Por isso, análise seguinte acompanhará esses gráficos. 

Observando a figura 3 é possível identificar duas situações distintas: aquela composta 

pelas aulas três e quatro (região clara), na qual a participação é baixa (média de 8%); e 

aquela composta pelas aulas cinco a nove (região escura), na qual a participação é 

claramente superior (média de 71%, considerando os grupos 1 e 2). 

Essas duas situações coincidem com a separação que fizemos da disciplina: a parte 1 

(aulas um a quatro), na qual os OA não são pontuados, corresponde à região clara, 

enquanto a parte 2 (aulas cinco a nove), na qual os OA valem nota, corresponde à 

região escura. Este comportamento sugere claramente uma correlação entre a 

participação dos alunos e uma possível recompensa: a nota. Este é um resultado 

interessante, mas esperado. 

Ainda observando a figura 3, podemos notar que a participação no OA da aula nove foi 

aproximadamente metade daquela nas aulas cinco a oito. Acreditamos que isto se 

deva à aproximação das provas presenciais do final do semestre. 

Finalmente, convém apontar que, diferentemente dos OA, a participação dos alunos 

nos questionários foi de 100% em todos eles (seção 5.4). Acreditamos que isto se deva 

essencialmente ao fato de os todos os questionários valerem nota.  

 

6.2 Desempenho geral 

A figura 4 apresenta o gráfico de desempenho dos grupos 1 (barras brancas) e 2 

(pretas) ao longo da disciplina (exceto para as aulas um e dois, para as quais não houve 

avaliação: seção 6). 
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Também neste gráfico é possível identificar duas situações distintas, que novamente 

coincidem com a separação entre OA pontuados e não-pontuados. No entanto, o 

comportamento agora é o oposto do observado para a participação. Isto é, na região 

clara a média foi alta (72%), enquanto na região escura ela foi relativamente baixa 

(51%). 

Podemos inferir que há uma correlação entre o desempenho e a possibilidade de 

recompensa (nota). Em outras palavras, sabendo que poderá ser recompensado – ou 

penalizado – num OA qualquer, o aluno tende a obter desempenho menor que aquele 

que obteria se não houvesse a recompensa ou penalidade. Por outro lado, como 

pudemos constatar na seção anterior, quando não há uma recompensa, a tendência é 

que os alunos simplesmente não participem da atividade. 

É possível argumentar que a queda no desempenho tenha origem na evolução de 

complexidade dos temas abordados nas aulas. No entanto, este argumento não se 

sustenta, pois (1) os tópicos abordados na disciplina têm pouca interdependência. 

Além disso, (2) a queda no desempenho não é progressiva, como deveria ser o 

aumento da complexidade, e mesmo que fosse, (3) o desempenho dos alunos nos 

questionários (figura 5) evidencia que não houve aumento ou redução da 

complexidade, corroborando o item (1) acima. 

Ainda na figura 4, podemos observar que o desempenho dos alunos do grupo 1 tende 

a ser melhor que os do grupo 2, ainda que a diferença seja pequena (inferior ao desvio 

padrão). Isto não é verdade para os OA das aulas sete e oito: nelas o comportamento é 

o oposto. Essas informações, aliada ao fato de os alunos do grupo 1 terem tido contato 

com os OA antes dos demais (na parte 1), sugere que esse contato anterior tenha 

contribuído. Ou seja, a familiarização prévia com os fatores comuns a todos os OA 

(interface e experiência do usuário) pode ter facilitado para os alunos que se 

dispuseram a assimilá-la com antecedência (o grupo 1). No entanto e embora tenha 

nexo, é impossível afirmar isso, dada a pequena diferença no desempenho. Outrossim, 

o comportamento observado nas aulas sete e oito sugere o oposto. 
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6.3 Desempenho aula a aula 

Diferentemente das aulas um e dois, os OA das aulas três e quatro envolveram algum 

tipo de avaliação, embora o resultado não valesse nota. A média de participação foi de 

8%. Entretanto, a média de desempenho dos que realizaram os OA foi de 72%, o que 

representa um número significativo, considerando que para obter uma boa pontuação 

nos OA o aluno deveria ter assimilado boa parte dos conceitos básicos abordados nas 

aulas. Nas participações nos fóruns, os alunos sinalizaram dois problemas pontuais: 

algumas dificuldades básicas para entender a dinâmica dos OA, além de problemas 

técnicos para acessá-los. 

No primeiro caso, verificamos que muitas das dúvidas em relação ao funcionamento 

dos OA poderiam ser sanadas se os alunos tivessem lido as orientações e o tutorial de 

interação. De fato, as perguntas demonstraram claramente que o comportamento 

geral dos alunos foi o de realizar as atividades sem ler previamente as instruções, 

buscando entender a sua dinâmica por meio da prática. 

No segundo caso acima (problemas técnicos nos OA), os problemas de acesso foram 

ocasionados pelo fato dos alunos não utilizarem os navegadores de Internet 

recomendados para acessar o curso (e informados no início do semestre). 

Na aula 5 foi utilizado o primeiro OA interativo pontuado, intitulado Engrenagens. Essa 

atividade foi problemática para os alunos, conforme pudemos comprovar pelo baixo 

desempenho (22% para o grupo 1 e 21% para o grupo 2) e pela análise das postagens 

no fórum geral, além das conversas da nossa equipe com os tutores e análise das 

requisições feitas ao suporte técnico. Um dos principais problemas relatados pelos 

alunos nos fóruns foi o não entendimento da dinâmica da atividade. Nesse sentido, 

mais uma vez percebemos que os alunos não leram com atenção as instruções 

presentes no OA. Outro aspecto importante foi a falta de entendimento sobre o 

conteúdo da aula da semana, o que se refletiu diretamente nos resultados da atividade 

proposta, pois os alunos não conseguiram realizar corretamente os cálculos 

necessários para chegar ao resultado correto. Portanto, houve uma conjunção entre a 

falta de compreensão do OA e a falta de conhecimento teórico do conteúdo da aula.  O 

que podemos inferir também é que, por ser o primeiro OA a valer nota, ele ocasionou 
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desconforto para a turma, que estava acostumada a acessar esses recursos como 

atividades complementares, sem a preocupação com as notas. 

Na aula 6, havia dois OA. O primeiro era o do Tiro-ao-alvo, um jogo simples, e que 

dividiu a opinião dos alunos. Por exemplo: 

Aluno 6: não bastasse a fatídica atividade da semana passada 

“Engrenagens” em que todos reclamaram porque quase ninguém conseguiu 

acertar aquilo, nesta semana somos contemplados com a atividade “Tiro ao 

Alvo” 

Aluno 7: (...) gostaria de (...) elogiar também a equipe que fizeram a 

atividade do tiro ao alvo e do avião, muito bem bolado (...) E imaginar que 

podemos aprender tanto com os jogos. 

O desempenho médio dos alunos neste OA foi de 88% para o grupo 1 e 79% para o 

grupo 2, o que significa que a maior parte deles compreendeu muito bem a ideia da 

atividade, realizando-a com sucesso. 

O outro OA foi o da Queda livre. Nele, o desempenho médio foi de 45% para o grupo 1 

e 44% para o grupo 2, o que nos sugere que a turma não conseguiu assimilar os 

conceitos necessários. 

Os OA das aulas 7 e 8 são consideravelmente mais complexos que os demais, mas 

usam uma abordagem diferente, apresentando instruções textuais extensas sobre 

como utilizá-los, além de guiar os alunos nos conceitos-alvo da aula. Como 

consequência, observamos uma melhoria significativa no desempenho (figura 4), 

particularmente no grupo 2. 

Na aula 9 observamos novamente um baixo desempenho, comparável ao da aula 5, 

com uma média de 33% para o grupo 1 e 25% para o grupo 2. Além disso, como já 

mencionamos, chama a atenção que esta atividade teve participação claramente 

inferior às demais, apresentando aproximadamente metade dos acessos das 

atividades anteriores. Podemos inferir que isto ocorreu devido à proximidade do final 

do semestre letivo e à consequente preocupação com as provas presenciais, que fez 

com que os alunos dedicassem menos tempo aos OA. 
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Um dado extra e importante que verificamos na análise dos fóruns e dos relatórios de 

acesso foi que apenas 20-30% dos tutores acessaram os OA ao longo da disciplina. 

Particularmente, notamos a ausência de discussões temáticas orientadas pelos 

tutores, o que poderia enriquecer o aprendizado dos alunos. Contudo, essa questão 

ainda está sendo analisada e será apresentada em um trabalho futuro. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados discutidos acima sugerem algumas ações de melhoria nos OA e no 

próprio curso/disciplina: 

 Iniciar a disciplina alertando os alunos sobre a importância de familiarizarem-se 

com os OA. 

 Rever os textos de orientação, deixando-os mais assertivos e explicitando 

melhor os objetivos de aprendizagem propostos. 

 O tutorial de interação, realizado por meio de balões sequenciais com 

instruções de uso do OA, deve obrigatoriamente começar apontando para o 

botão que dá acesso às orientações. Além disso, o aluno deve sinalizar 

explicitamente se deseja continuar o tutorial ou encerrá-lo. O número 

sequencial do balão até o qual o aluno acessou será salvo no AVA para 

pesquisas posteriores. Outrossim, propomos criar vídeo-tutoriais de interação 

como alternativa aos balões. 

 Sinalizar, na abertura da atividade associada ao OA, que o aluno deve estudar o 

conteúdo antes de realizá-la. 

 Embora os OA utilizados sejam independentes uns dos outros, é preciso utilizar 

OA mais simples no início do curso, promovendo um bom desempenho inicial, 

com o intuito de motivar o aluno. Uma forma de fazer isso é valorizar mais a 

participação do aluno no começo da disciplina, dando menos peso ao 

desempenho, e inverter essa abordagem à medida que a disciplina avança. 

 Capacitar os tutores no uso dos OA por meio de tutoriais e/ou reuniões 

periódicas para abordar os objetivos e funcionalidades dos OA. 
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Resumo  
 
Cativar o interesse dos alunos para as ciências requer, por parte dos professores, a adoção de 
novas ferramentas de ensino, assim como uma nova visão sobre o tipo de cultura de sala de 
aula que necessitam alimentar. Neste cenário, os blogues constituem uma ferramenta 
tecnológica que oferece boas oportunidades para se alcançar esta meta.  
No presente estudo, foram construídos e dinamizados diversos blogues com vista à discussão 
de questões sócio-científicas e sócio-ambientais atuais. Apesar das potencialidades atribuídas 
à sua utilização em contexto educativo, importa conhecer formas de potenciar as suas 
vantagens na formação de literacia científica dos alunos e superar as dificuldades ou 
obstáculos que se possam colocar para a sua plena exploração. 
O presente estudo, de natureza qualitativa, teve como principal objetivo identificar 
potencialidades e dificuldades que se colocam à implementação de atividades de discussão 
com recurso a blogues. Os participantes foram alunos do curso de Licenciatura em Educação 
Básica a frequentar uma Unidade Curricular de Ambiente. Os dados foram recolhidos através 
da aplicação de um questionário de avaliação da atividade de discussão realizada e recorreu-
se, também, a entrevistas destinadas a alguns dos alunos participantes no estudo. 
Para além da atividade de discussão ter contribuído para contactar com diversas 
problemáticas ambientais, verificou-se um crescimento dos alunos relativamente à autonomia, 
à gestão dos prazos e à responsabilidade. Destaca-se ainda a aprendizagem realizada na 
construção e dinamização de blogues bem como o desenvolvimento de competências 
relacionadas com o trabalho online. As limitações identificadas poderão ser superadas com 
alguns ajustamentos na atividade de discussão, tais como, o professor disponibilizar algumas 
seções presenciais para acompanhar presencialmente os grupos de trabalho e realizar a 
atividade logo no início do semestre. 
 
Palavras-chave: discussão, questões controversas, novas tecnologias, blogues, ensino superior. 

 
 
 

Abstract  
 
In order to attract the students’ interest for the sciences, the teachers have to adopt new 
teaching tools, as well as a new insight about the type of culture of the classroom that they 
need to improve. In this scenario, blogs are a technological tool that offers good opportunities 
to achieve this goal.  
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In the present study, many blogs were built and streamlined in order to discuss current socio-
scientific and socio-environmental issues. Despite the potentiality attributed to their use in an 
educational context, it is important to know ways to leverage its advantages in the formation 
of scientific literacy of students and to overcome difficulties or obstacles that may appear, so 
that fully exploration can happen.  
This study, qualitative in its nature, aimed to identify strengths and difficulties that the 
implementation of discussion activities with the use of blogs, have to face.  The participants 
were students of the degree in Elementary Education that attend the Curricular Unit of 
Environment.  Data was collected through an evaluation questionnaire about the discussion 
activity that was done, as well as the use of interviews destined to some of the students that 
participated in the study.  
In addition to the discussion activity that contributed to contact with various environmental 
issues, there was a growth of students in relation to autonomy, time management and 
responsibility. Another highlight is the learning done in the construction and promotion of 
blogs and the development of skills related to the work online. The identified limitations can 
be overcome with some adjustments in the discussion activity, such as, the teacher can 
provide some attendance sessions in order to monitor in person the group tasks and do the 
activity right at the beginning of the semester.  
 
Keywords: discussion, controversial issues, new technologies, blogs, higher education.  

 

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  
A apropriação de uma cultura científica e tecnológica estabelece-se como um fator 

essencial de competitividade e de crescimento económico de uma sociedade. Num 

mundo em crescente mudança, confrontado com problemas de ordem diversa – 

ambientais, populacionais, económicos e tecnológicos – é essencial apostar em novas 

orientações na área da educação. Neste contexto, deve apostar-se numa formação 

que permita a cada indivíduo aprender e desenvolver formas de reflexão esclarecidas 

sobre as questões tecnológicas e a evolução social de amanhã (Giordan & Girault, 

1994).  

No contexto atual, é importante e urgente apostar-se em metodologias educativas que 

proporcionem experiências enriquecedoras para a formação de cidadãos 

cientificamente literatos capazes de resolver problemas e de intervir na sociedade de 

forma esclarecida.  

 

1.1 Discutir temas sócio-científicos e sócio-ambientais com recurso às Tecnologias de 
Informação e Comunicação 

Quando convenientemente planeada e desenvolvida, a discussão é uma metodologia 

que contribui para um maior envolvimento dos alunos na construção do seu 
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conhecimento (Palmer, 2005), o que pode, por sua vez, conduzir a um maior interesse 

por temáticas relacionadas com a ciência (Grace, 2008). Nessa medida, pode 

constituir-se como um bom recurso na formação dos jovens perante as exigências da 

sociedade atual. A sua utilização, em contexto educativo, remete para valores políticos 

associados a uma sociedade democrática onde devem vigorar sentimentos de respeito 

e tolerância, refletindo, ainda, a importância da autonomia intelectual e da 

colaboração social (Dillon, 1994; Gall, 1985; Lee, 2012; Parker & Hess, 2001; Reis, 

2004). A dinamização da discussão pode ser realizada de diferentes formas, com 

possibilidade de variar relativamente ao tipo de recursos utilizados, meio utilizado 

(presencial ou virtual), intervenções realizadas (síncronas ou assíncronas) e grau de 

intervenção do professor. A dinâmica a adotar relaciona-se, em grande parte, com os 

objetivos educacionais que o professor se propõe alcançar e com o seu contexto de 

atuação.  

No âmbito deste estudo, foram trabalhadas controvérsias sócio-científicas entendidas 

como questões que refletem o desenvolvimento da ciência e da tecnologia enquanto 

componentes de destaque no meio sócio-político atual dos países industrializados 

(Levinson, 2006). Concomitantemente, as questões sócio-ambientais, igualmente 

exploradas no presente estudo, são definidas como conflitos que decorrem de 

diferentes interesses sociais em relação à utilização ou gestão dos recursos ambientais 

(Nicolai-Hernández & Carvalho, 2006; Lumerman, Psathakis & Ortiz, 2011; Manzochi, 

2008). 

 

1.2 Os Blogues como ferramentas tecnológicas ao serviço da discussão 

No contexto das novas tecnologias o professor tem de assumir múltiplas funções como 

designer, coordenador, moderador, mediador e orientador do processo de 

aprendizagem. Skinner (2007) realça como é importante o professor estar presente 

através de feedbacks sucessivos, impedindo a inércia da discussão.  

Cativar o interesse dos alunos para as ciências requer, por parte dos professores, a 

adoção de novas ferramentas de ensino, assim como uma nova visão sobre o tipo de 

cultura de sala de aula que necessitam alimentar. De acordo com a literatura, a 
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utilização de blogues em contexto educativo oferece oportunidades únicas para se 

alcançar esta meta (Luehmann & Frink, 2009). Os blogues direcionam as atenções dos 

alunos para hiperligações relevantes que ilustram e reforçam o conteúdo a ser 

discutido, incentivam o trabalho sobre este material de forma a participar nas 

discussões e levam à fundamentação dos comentários realizados recorrendo a 

exemplos concretos e citações de documentos relevantes (Jenkins, Purushotma, 

Weigel, Clinton & Robison, 2009). A sua introdução pode ser realizada em qualquer 

tipo de turma com alunos em idade de ler e escrever. De acordo com Cruz (2008), 

“usar estas ferramentas nas aulas visa o desenvolvimento de competências inerentes à 

disciplina e à preparação de cidadãos conscientes de uma sociedade plural em 

permanente expansão” (p. 37). Nardi, Schiano e Gumbrecht (2004) realçam ainda a 

componente social dos blogues que resulta da comunicação estabelecida entre o 

bloguista e a audiência, através da escrita e da leitura de blogues. 

Embora nem todos os alunos tenham a cesso à Internet em casa, o seu acesso é 

atualmente facilitado nas bibliotecas, nas salas de informática ou em pontos de 

Internet (Colombo & Colombo, 2007). O seu acesso é bastante facilitado pela 

diversidade de softwares disponíveis, muitos deles pouco dispendiosos ou de acesso 

livre. Os blogues permitem prolongar o tempo de ensino, proporcionando um formato 

online amigável capaz de reforçar as atividades desenvolvidas em sala de aula, 

introduzir novos temas e conceitos, rever aspetos importantes das aulas (Colombo & 

Colombo, 2007) e originar uma interação mais rica entre os participantes, com o 

consequente enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem.  

A construção de blogues em torno de controvérsias sócio-científicas é considerada, 

pelos alunos, uma metodologia pedagógica com várias potencialidades: a) na 

promoção da literacia científica dos alunos; b) na apropriação do conhecimento 

científico; e d) no desenvolvimento de capacidades e atitudes necessárias a uma 

participação responsável e ativa em tomadas de decisão relacionadas com a ciência e a 

tecnologia (Hilário, 2009). Autores como Ferdig e Trammell (2004) focam ainda um 

conjunto de benefícios associados à sua utilização: a) enriquece a experiência de 

aprendizagem dos alunos; b) aumenta o interesse dos alunos devido à sua novidade e 
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à possibilidade de interação com vários participantes; c) os alunos têm toda a 

legitimidade para participar num blogue; d) abre portas a diversas perspetivas, ou seja, 

todos podem participar, visto não estar confinado às limitações impostas pela duração 

do tempo de aula nem pelo currículo; e e) permite a integração de recursos variados. 

Esta ferramenta constituiu um interface de fácil utilização, favorece a integração da 

leitura e da escrita, incentiva à criatividade, ao desenvolvimento da expressão de 

opiniões pessoais, de pensamento crítico e de capacidade argumentativa e promove a 

autoria e coautoria (Oliveira, 2007). 

Como aspetos negativos, Barbosa e Granado (2004) referem o problema da perda de 

privacidade. É necessário ter consciência que as informações tornam-se acessíveis a 

qualquer pessoa, mesmo para aquelas que não têm boas intenções. Podem ainda 

ocorrer situações em que os comentários dos visitantes não sejam muito agradáveis, 

pelo que o autor de um weblog deve preparar-se para enfrentar situações menos 

simpáticas. A questão do tempo pode constituir também um possível entrave; os 

weblogs devem ser atualizados com frequência e, dado o tempo que exigem, podem 

vir a ser fechados/abandonados pelos próprios autores devido a problemas de falta de 

tempo. 

O recurso aos blogues, como um espaço para discussão de temáticas, requer do 

professor uma avaliação da perspetiva dialógica e construtivista envolvida. O professor 

deve adotar uma postura de mediador da aprendizagem e observar o progresso dos 

alunos no seu todo (Lisbôa, Junior & Coutinho, 2009). 

Tal como para muitas outras experiências educativas, o sucesso dos blogues depende 

muito da forma como são implementados e utilizados. 

Quando um blogue resulta de uma construção em grupo, com vários autores, pode 

constituir-se como espaço de comunicação, para além de espaços de publicação de 

informação (Gomes, 2005; Halavais, 2006). Este é o tipo de blogue que se pretendeu 

desenvolver nesta investigação, por ser a modalidade que mais se adequa à 

dinamização da discussão entre alunos. As razões subjacentes a tal opção 

relacionam-se com o desenvolvimento de várias competências, como competências 

“associadas à pesquisa e seleção de informação, à produção de texto escrito, ao 
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domínio de diversos serviços e ferramentas da web” (Gomes, 2005, p. 313) e, ainda, de 

reflexão crítica, respeito pela opinião dos outros e capacidade argumentativa (Hilário, 

2009).  

 

2. METODOLOGIA 

A presente investigação visa contribuir para a construção de conhecimento sobre os 

obstáculos que se colocam à implementação de atividades de discussão com recurso a 

blogues em contexto educativo e sobre formas de os superar. Pretendeu-se, desta 

forma, aferir quais as potencialidades e dificuldades identificadas pelos alunos 

participantes neste estudo. Para tal, desenvolveu-se um estudo de caráter 

interpretativo e qualitativo onde se pretendeu “interpretar e explicar (embora não 

predizer) um determinado fenómeno” (Miles & Huberman, 1984, p. 23).  

Neste estudo participaram 64 alunos de duas turmas (uma com horário de 

funcionamento laboral e outra com horário de funcionamento pós-laboral) do curso de 

Licenciatura em Educação Básica de uma Escola Superior de Educação, que 

frequentaram a Unidade Curricular (UC) de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(ADS). 

De forma a alcançar os objetivos anteriormente referidos, foram utilizadas duas 

metodologias de recolha de dados, designadamente: a) aplicação de um questionário 

com o intuito de avaliar a atividade de discussão promovida; e b) realização de 

entrevistas a alguns dos participantes. As informações obtidas a partir do conjunto de 

instrumentos de recolha de dados foram submetidas a análise de conteúdo de forma a 

obter unidades de significado (Bardin, 1977). 

A concretização da atividade de discussão envolveu a conceção e dinamização de 

blogues pelos grupos de trabalho ao longo de seis semanas. Antes da realização da 

atividade, a professora-investigadora realizou uma aula de iniciação à construção e 

exploração educativa de blogues. Para além disso, no decurso da atividade a 

professora-investigadora acompanhou presencialmente o trabalho dos participantes e 

esclareceu várias dúvidas através de email. 
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A discussão promovida no âmbito da atividade de construção e dinamização de 

blogues partiu de uma proposta de seleção de um tema controverso relacionado com 

problemas ambientais por cada grupo de trabalho. O tema selecionado foi explorado 

nas suas diversas perspetivas através da dinamização de um blogue. Desta forma, cada 

grupo teve que realizar pesquisas diversas de forma a explicar, comentar e refletir 

sobre as diferentes dimensões dos respetivos temas selecionados. Coube aos alunos a 

construção e a gestão do seu blogue de grupo após o professor ter contextualizado a 

atividade e exemplificado como funciona um blogue. Estabeleceram intervenções 

semanais de todos os grupos de trabalho. Cada grupo tinha como tarefa semanal a 

introdução de informações no seu blogue, a resposta a comentários de outros colegas 

e a participação nos blogues dos outros grupos.  

 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

No que respeita os aspetos positivos associados à atividade realizada, as respostas dos 

alunos centraram-se em dois aspectos principais: a) o desenvolvimento de 

competências (conhecimentos, capacidades e atitudes); e b) a ação do professor. De 

acordo com os alunos, a troca de informações sobre as diversas temáticas exploradas 

nos blogues estimulou a construção de conhecimento substantivo sobre as questões 

controversas trabalhadas:  

O aspeto que aponto como mais positivo foi o facto da participação dos outros 
grupos no nosso blogue. Penso que dinamiza o nosso trabalho e é uma forma 
de podermos ajudar e também aprender com as interações dos outros grupos. 
(Questionário, D23) 
 
A dinamização semanal do blogue obrigou a uma pesquisa exaustiva e por sua 
vez a um aprofundamento do tema. (Questionário, PL14) 
 

Por sua vez, o processo comunicativo proporcionado através dos vários comentários 

produzidos pelos grupos de trabalho, nos diferentes blogues, foi beneficiado nesta 

atividade. A participação nos diferentes blogues favoreceu a interação entre os vários 

elementos da turma, o que foi distinguido de forma positiva pelos participantes. A 

facilidade de troca de informações é uma vantagem indicada com alguma frequência 

na literatura da área (Columbo & Columbo, 2007; Coutinho, 2009). O recurso a 
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ferramentas da Web 2.0, como é o caso dos blogues, origina uma interação mais rica 

entre os participantes favorecendo, desta forma, a comunicação:  

Achei positivo cada grupo ter um tema e o facto de termos de interagir com os 
outros grupos achei importante, porque por vezes até tivemos de realizar 
algumas pesquisas tanto para responder a questões que nos eram colocadas, 
como para colocar perguntas aos outros grupos. (Questionário, D21) 
 

Na avaliação realizada por alguns alunos, outro aspeto positivo desta atividade de 

discussão foi a aprendizagem efetuada ao nível da construção, dinamização e gestão 

de blogues:  

(…) o facto do blog se ter mostrado muito interessante (os templates, a 
inserção de vídeos - tudo o que no início parecia complicado, tornou-se um 
desafio muito interessante). (Questionário, D16) 
 

Estas opiniões foram corroboradas e complementadas pelos alunos durante as 

entrevistas: 

PL16 – É assim, em relação aos blogues, o blogue é praticamente “um filho 
meu”. 

ENT – Porquê? 
PL16 – Porque eu consegui descobrir como é que se faziam as coisas. 
ENT – Hum, hum, e não… 
PL16 – É assim, eu não sabia como é que se punha lá o relógio e o calendário e 

mais não sei o quê. 
ENT – E foi conseguindo fazer? 
PL16 – Sozinha, mas muito contente. (Entrevista, PL16, p.7) 

 
Os entrevistados realçaram ainda que durante todo o processo desenvolveram 

diversas atitudes relacionadas com o seu envolvimento no trabalho e a motivação para 

manter uma dinâmica contínua do seu blogue: a responsabilidade, a autonomia e a 

gestão dos prazos foram reforçadas. 

Na opinião dos alunos, o professor constitui um elemento determinante para o bom 

funcionamento de uma discussão, nomeadamente, através da forma como a concebe, 

gere e avalia. Um número considerável de respostas reporta-se ao método utilizado, 

ou seja, parece que a utilização de um recurso tecnológico como meio para promover 

a discussão foi bem recebida por certos alunos. Com efeito, a construção e 

dinamização de blogues através de aulas não presenciais, a gestão autónoma da 
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informação e do tempo pelos alunos e a sua acessibilidade a qualquer pessoa exterior 

à turma terão valorizado esta metodologia. Os dados assim apresentados pelos alunos 

encontram-se em conformidade com os que são evidenciados em diversos estudos 

realizados na área (Barbosa & Granado, 2004; Ferdig & Trammell, 2004; Gomes, 2005; 

Halavais, 2006). Diversos trabalhos têm mostrado os benefícios da implementação de 

blogues públicos no aumento de responsabilidade dos alunos e dedicação na 

atividade, assim como na gestão simplificada que este tipo de recurso permite 

(Gendron & Auziol, 2004). Os entrevistados admitiram ser entusiasmante dinamizar 

um blogue público, como aconteceu neste caso. Sendo público, o blogue funciona 

como uma janela através da qual a sociedade pode aceder aos trabalhos que os alunos 

desenvolvem e, em simultâneo, possibilita um contributo de pessoas exteriores à 

escola no trabalho desenvolvido pelos alunos. Na perspetiva dos alunos, este último 

aspeto funciona como estímulo e reconhecimento/valorização do trabalho 

desenvolvido. Esta situação confere aos alunos outro grau de responsabilidade na 

informação disponibilizada online, pois requer um cuidado com a linguagem utilizada, 

as fontes consultadas e a correção científica. 

Como o trabalho se desenvolve online, não requer a presença física dos alunos num 

local específico, permitindo uma melhor gestão do tempo, facilitando a expressão de 

ideias e tornando-se um meio mais dinâmico de discussão:  

D41 – Sim, eu acho que é positivo principalmente nesta altura do ano que nós 
estamos um bocadinho sob pressão, e o facto de ser online dá-nos uma maior 
autonomia na gestão do tempo e tudo o mais. Portanto, acho que é sempre um 
ponto a favor. (Entrevista, D41, p.9) 

 
Constata-se que a metodologia adotada nesta atividade foi um dos motores para o seu 

sucesso. Para alguns alunos, o efeito da novidade associado à utilização das novas 

tecnologias contribuiu positivamente para um bom envolvimento na atividade de 

discussão. Contudo, para outros, esse aspeto terá funcionado precisamente como um 

obstáculo, devido à falta de familiaridade e de competências tecnológicas para 

manipular e utilizar de forma natural e adequada esta ferramenta (o blogue).  
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Relativamente às dificuldades identificadas, os alunos reportam-se essencialmente ao 

problema da falta de conhecimento didático para manipular e explorar devidamente o 

blogue, funcionando desta forma, como um entrave ao seu adequado envolvimento na 

atividade. Em certos grupos, as potencialidades de alguns elementos que dominavam 

bem as funcionalidades dos blogues não foram convenientemente geridas e os outros 

elementos perderam a oportunidade de desenvolver algumas competências com esta 

ferramenta, acabando por deixar aos elementos mais familiarizados a função de 

dinamizar o blogue. Esta situação salienta a necessidade de um contacto prévio com o 

recurso a utilizar (Ferdig & Trammell, 2004; Halavais, 2006), visto poderem existir 

alunos pouco familiarizados com determinado tipo de ferramenta tecnológica:  

D10 – Eu, por exemplo, falo por mim porque no nosso grupo temos trabalhado 
de iguais partes, mas elas não sabem mexer no Blogue em si, então tenho 
estado mais eu ligada à construção… 

ENT – Tentaram, elas também desenvolverem… 
D10 – Elas tentaram mas não conseguiram, sou sincera, mas nós fazemos isso em 

conjunto. Sou eu que coloco e faço as coisas mas fazemos sempre em 
conjunto, tudo é em conjunto. (…) 

D10 – Pois, ainda houve uma altura em que elas ficaram encarregues de colocar 
mas tiveram uma série de problemas e então mandaram para mim. 
Pronto, não houve problema nisso. (Entrevista, D10, p.7-8) 

 
Alguns alunos mencionaram o facto de terem tido uma reduzida disponibilidade para 

acompanhar convenientemente a atividade. É necessário tempo para explorar 

devidamente este tipo de ferramenta tecnológica, visto requerer uma atualização 

frequente, e muitas vezes os seus utilizadores não têm disponibilidade (Barbosa & 

Granado, 2004) para se empenharem e desenvolverem adequadamente a atividade. 

Na opinião dos alunos, o facto de a atividade ter sido implementada na parte final do 

semestre terá dificultado a sua realização e comprometido o empenho dos 

participantes, por coincidir com uma fase de entrega e de apresentação de muitos 

trabalhos das diversas unidades curriculares. Possivelmente, e ainda em consequência 

desta situação, alguns participantes referiram ter sentido dificuldades na gestão de 

cinco posts semanais (em, pelo menos, cinco blogues) em simultâneo com a 

atualização do blogue de grupo:  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1825 

Um aspecto negativo foi A obrigatoriedade semanal de dinamização no final 
do semestre (período cheio de trabalhos e frequências). (Questionário, PL14) 

  
D14 – (…). No entanto, eu acho que se calhar foi pouco tempo, se tivesse sido 

um processo contínuo dava mais tempo para fazermos mais 
comentários e assim. 

ENT – Contínuo? 
D14 – Por exemplo, desde o início do ano. Idealizava-se um assunto e aí dava 

para desenvolver se calhar mais aquele assunto. 
ENT – Hum, hum. 
D14 – Aí acho que realmente devia ter sido se calhar um bocadinho mais de 

tempo. (Entrevista, D14, p.13) 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A diversidade de temas explorados nos blogues proporcionou aos participantes o 

contacto com diversos assuntos. Os alunos envolveram-se bastante na atividade e o 

facto de ter sido estabelecido um número mínimo de comentários semanais favoreceu 

a participação dos grupos de trabalho e a interação estabelecida. O tipo de 

comunicação efetuada através dos blogues não originou situações inadequadas e 

parece ter contribuído para uma interação positiva. Foi evidente o impacto da 

atividade no reforço da autonomia, da responsabilidade e da capacidade de gestão do 

tempo e de cumprimento dos prazos. 

A ferramenta tecnológica utilizada – o blogue – foi muito motivadora, talvez por não 

ser um recurso frequentemente utilizado, e proporcionou situações de aprendizagem 

significativa pois muitos alunos admitiram ter aprendido a construir e a dinamizar um 

blogue e ter desenvolvido competências relacionadas com o trabalho online. Constata-

se que a vivência de atividades promotoras de competências relacionadas com o uso 

das TIC é importante para que os alunos dos cursos de formação de educadores e 

professores desenvolvam os conhecimentos técnicos e didáticos necessários à 

integração destas atividades no seu futuro profissional. Os participantes no estudo 

também avaliaram positivamente outras características deste tipo de atividade: a) o 

facto de decorrer online, ou seja, a dinamização do blogue não exigir a presença física 

dos alunos num local específico, permitindo gerir as tarefas de acordo com as 

disponibilidades temporais de cada um; e b) a possibilidade de qualquer pessoa 

exterior à turma poder participar nos blogues.  
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Entre os aspetos negativos da atividade implementada destacam-se os que se 

relacionam com a falta de envolvimento nas atividades por parte de alguns alunos, o 

que comprometeu eventuais aprendizagens com outros parceiros mais familiarizados 

com a construção e dinamização de blogues. A falta de conhecimento técnico e 

didático relacionado com as novas tecnologias, concretamente, o blogue, limitou a 

participação de alguns alunos que acabaram por se envolver menos na atividade de 

discussão. Nestes casos, as dificuldades de manipulação desta ferramenta 

sobrepuseram-se às aprendizagens que poderiam efetuar com a sua utilização. Para 

estes alunos, tanto a aula prévia de iniciação à construção e exploração educativa de 

blogues como o acompanhamento pela professora-investigadora revelaram-se 

insuficientes para superar as dificuldades dos alunos. Numa implementação futura, 

poderá ser necessário promover o aprofundamento e acompanhamento do processo 

através da integração de algumas sessões presenciais de exploração e dinamização 

deste tipo de ferramenta, de forma a apoiar os grupos com mais dificuldades. Em 

simultâneo, essas sessões presenciais poderão promover a reunião efetiva dos grupos 

participantes, de modo que todos os elementos de cada grupo trabalhem para um 

objetivo comum. Por outro lado, o período de tempo definido para a implementação 

desta atividade parece não ter sido o mais adequado. A atividade decorreu no final de 

um semestre, a fase de maior volume de trabalho não só para os participantes mas 

também para a professora-investigadora, e a falta de disponibilidade dos participantes 

no estudo influenciou tanto o seu envolvimento como a sua participação na atividade. 

Neste sentido, alguns alunos sugeriram a redução do número de posts semanais ou a 

implementação desta atividade no início do semestre.  
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Resumo 
 

O presente artigo discute sobre as características de alunos do Ensino Médio, tal como 
percebidas pelos docentes, os impactos da intensificação tecnológica na sociedade e 
suas implicações para o processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa, em 
desenvolvimento, é de caráter qualitativo, utilizou-se como instrumento de coleta de 
dados a entrevista semiestruturada com sete docentes, pertencentes a três escolas 
públicas do Estado de São Paulo. O referencial teórico utilizado para a análise dos 
dados se fundamenta nas ideias de Piaget, Vigotski, Wallon, Tapscott e Paulo Freire. Os 
resultados parciais apontam para um processo de ensino e aprendizagem baseado na 
comunhão entre docentes e alunos, sem prescindir do direcionamento e da intenção 
pedagógica do professor. Verificam-se, ainda, limitações do impacto das mídias e 
tecnologias, bem como problemas de concentração nos alunos.  
 
Palavra-chave: Ensino Médio, aprendizagem, Tecnologias. 

 
Abstract 

 

This paper discusses the perception of teachers about the characteristics of high school 
students, the impacts of increased technology in society and their implications for 
teaching and learning. The research is qualitative, is under development, and used as 
an instrument of data collection the semi-structured interview. Seven individuals 
participated in the research, from three public schools of São Paulo. The discussion of 
the data occurs from theorists such as Piaget, Vigotski, Wallon, Tapscott and Paulo 
Freire. The results point to a learning in unison among teachers and students, but they 
need direction and intention of the teaching faculty in the teaching and learning 
process. Also point to limitations of the impact of media and technology, in which 
students have trouble concentrating. 
 
Keyword: high school, learning, Technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aspecto vital da educação encontra-se no processo de ensino e aprendizagem do 

repertório cultural acumulado pela humanidade, bem como pela produção de novos 

conhecimentos por alunos e professores. A educação faz parte da sociedade, está 

ligada ao meio social e também a influencia. Na sociedade contemporânea, diversos 

autores têm discutido as mudanças ocorridas com a proliferação das tecnologias 

digitais móveis e da internet, as quais permitem a conexão intensa dos usuários e a 

flexibilidade de tempo e espaço, ampliando as possibilidades de trabalhos em redes, 

em coautorias e colaborativos (Castells, 2009; Costa, Peralta e Viseu, 2007; Valente & 

Almeida, 1997; Silva e Almeida, 2011, Kenski, 2004). Lemos (2009) aponta a dificuldade 

de comunicação entre os jovens da geração net e seus professores, e os consequentes 

problemas no processo de ensino e aprendizagem. Diante desse cenário, como as 

mudanças ligadas às TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) têm influenciado o 

processo de ensino e de aprendizagem nas escolas?  

Segundo dados estatísticos, a realidade da educação brasileira necessita de melhorias: 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009 apresenta um índice 

de 9,7% dos brasileiros que permanecem ainda na condição de analfabetos 

(Fonte:http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_n

oticia=1708.); o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (IDEB), divulgado no 

mesmo ano, aponta um indicador de 3,6 para o Ensino Médio no Brasil, quando o ideal 

seria 6, o equivalente à média dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico  (OCDE).   

O presente artigo analisa a percepção de sete docentes do Ensino Médio Público do 

Estado de São Paulo, Brasil, sobre as características dos alunos, advindas das 

influências das TIC, e as implicações das tecnologias para o processo de ensino e 

aprendizagem. Dessa maneira, o presente artigo visa apontar caminhos para uma 

melhoria da qualidade da educação brasileira.   

 

 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1708
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1708
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2. O PROCESSO DE APRENDIZAGEM POR PIAGET, VIGOTSKI E WALLON 

O processo de ensino e aprendizagem é um dos principais mecanismos da educação, 

durante o qual alunos e docentes interagem. Portanto, ao discutir as características 

dos alunos adolescentes, na sociedade digital, faz-se importante também apresentar 

três embasamentos para o processo de aprendizagem.  

Segundo Piaget (Wadsworth, 1996), estudioso que teve grande influência da biologia, 

a explicação para o desenvolvimento encontra-se nos processos de assimilação e de 

acomodação de esquemas mentais do organismo, que busca um equilíbrio dinâmico. 

Os esquemas são as estruturas cognitivas que organizam e permitem compreender o 

mundo à nossa volta. O constante processo de desenvolvimento e aprendizagens é a 

ampliação das estruturas mentais pelo mecanismo de desequilíbrio entre assimilação e 

acomodação, e a modificação das estruturas cognitivas para voltar ao equilíbrio. Para 

que esse processo aconteça, o sujeito depende da maturação biológica do organismo e 

da experiência ativa, às quais foi submetido como desafio para provocar o 

desequilíbrio (Wadsworth, 1996).  

Já Vigotski (Rego, 1995), autor da corrente sócio-histórica, caracteriza o processo de 

aprendizagem como a distância entre a zona de desenvolvimento real – que significa o 

conhecimento que o aluno já possui, habilidades que ele consegue realizar sozinho 

sem a ajuda de alguém – para a Zona de Desenvolvimento Potencial (ZDP) – 

capacidades em vias de serem construídas, que ele consegue fazer com a ajuda de 

alguém-; nesta distância o docente ou aluno mais experiente atua junto com o aluno 

para proporcionar a aprendizagem. Assim uma nova zona de desenvolvimento real é 

estabelecida, maior que a anterior (Rego, 1995).  

Segundo Wallon (1981), a aprendizagem ocorre na passagem do sincretismo, em que 

os conceitos encontram-se todos misturados, para a diferenciação, em que são 

categorizados e permitem um melhor entendimento da realidade. Esse processo de 

desenvolvimento prevê momentos de crises e superação, o que sinaliza a passagem 

para um novo estágio (Almeida e Mahoney, 2002). “Desenvolver-se é ser capaz de 

responder com reações cada vez mais específicas a situações cada vez mais variadas.” 
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(Almeida e Mahoney, 2002, p. 15). Em todas as situações de aprendizagem, os 

aspectos afetivo, cognitivo e motor sempre estão presentes, integrados e 

desenvolvendo-se mutuamente. O docente é a pessoa privilegiada no meio 

educacional; dessa forma, é de sua responsabilidade torná-lo mais propício ao 

desenvolvimento do aluno (Almeida e Mahoney, 2002).    

As tecnologias, que são estruturantes dos pensamentos, nestes processos de 

aprendizagem e desenvolvimento, propiciam novas formas de comunicação e 

expressão nas linguagens tecnológicas. Neste cenário, o desafio para os docentes e 

gestores é desenvolver projetos que integrem as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação aos processos de ensino e aprendizagem, seja de acordo com Piaget - no 

mecanismo de desequilibrio entre assimilação e acomodação-; com Vigotski - nas 

zonas de desenvolvimento proximal-; ou com Wallon - em que o processo ocorre do 

sincretismo para a diferenciação-.  

 

3. CARACTERÍSTICAS DA GERAÇÃO DIGITAL   

No Brasil, as pesquisas sobre a geração digital ainda são incipientes; dessa maneira, 

opta-se pela fundamentação da pesquisa em Tapscott (2010), cujo estudo concentrou-

se na sociedade americana em 1999, mas proporciona auxílio na caracterização desse 

movimento global. Os alunos do Ensino Médio entrevistados possuem entre 14 e 17 

anos, e nasceram entre 1995 e 1998; pertencem, portanto, à Geração Internet, 

segundo Tapscott (2010).  

Descreveremos a seguir as oito características da geração digital/internet proposta por 

Tapscott (2010): liberdade para escolher onde comprar, sem vínculo por muito tempo 

“Para eles, o aprendizado deve ser quando e onde quiser” (Tapscott, 2010, p.95); 

customização para adaptar, eles fazem com que as coisas se adaptem aos seus estilos 

pessoais; escrutínio, eles são investigadores e usam as tecnologias para saber o que 

realmente está ocorrendo no mundo a sua volta; integridade, eles são ativistas, fazem 

movimentos visando os valores que possuem; colaboração, é a geração do 

relacionamento e as ferramentas on-line são usadas cotidianamente para se 

comunicarem; entretenimento, o lema deles é “gostar do que faz para viver” 
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(Tapscott, 2010, p. 113); velocidade, eles desejam respostas instantâneas em 

nanosegundos; inovação, possuem dispositivos móveis atualizados constantemente,  

vivem para se manterem atualizados e de forma criativa.   

Os objetivos do presente artigo são: identificar a percepção dos docentes sobre as 

características dos alunos adolescentes sob a influência das TIC na sociedade 

contemporânea e discutir sobre a relação com o processo de ensino e aprendizagem 

em três escolas brasileiras do estado de São Paulo. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente artigo é uma pesquisa de abordagem qualitativa (Bogdan & Bliken, 1994) 

em andamento, discute como os docentes do Ensino Médio de Escolas Públicas 

Brasileiras do Estado de São Paulo percebem alterações nas características dos alunos 

a partir do impacto das tecnologias. Para tanto, foram entrevistados 7 docentes, de 

três escolas públicas diferentes, selecionados de forma aleatória, de acordo com a 

disponibilidade para participar da pesquisa: indicados pelos coordenadores das 

escolas, professores do Ensino Médio e que usam TIC de alguma maneira em suas 

aulas. A entrevista semi-estruturada (Szymanski, 2002) foi o instrumento utilizado para 

a coleta de dados.   

 

4.1 Caracterização dos sujeitos 

Os sete professores pesquisados possuem entre 34 e 53 anos, trabalham entre 4 e 21 

anos na área de educação e declaram usar tecnologias entre 5% e 40% de suas aulas, 

no período de um semestre.  

Os docentes serão identificados com as siglas: D1,E1: Docente 1 da Escola1; D2,E1: 

Docente 2, da Escola 1; D1,E2: Docente 1 da Escola 2; D2,E2: Docente 2 da Escola 2; 

D3,E2: Docente 3 da Escola 2; D1,E3: Docente 1 da Escola 3; D2, E3: Docente 2 da 

Escola 3. 
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5. A PERCEPÇÃO DE DOCENTES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS 

Os docentes entrevistados fazem uso de tecnologias em sala de aula e refletem sobre 

o impacto das TICs  sobre os alunos. Três docentes percebem os alunos como fonte de 

conhecimentos sobre a utilização das tecnologias: “Cada um faz uma estratégia e você 

acaba aprendendo com eles. Não é nada feio aprender com eles, é até bom.” (D1,E2); 

“Tem aluno que sabe mais do que eu usar essas tecnologias, fui aprendendo com 

eles.” (D1,E3); “Os alunos, eles têm uma sabedoria muito grande em relação a estas 

tecnologias, eu não posso perder é a minha hora de aprender e eles ajudam. Eu não 

conseguia montar a fórmula no computador, antes de chegar na sala montei o 

esquema todo e um aluno me ajudou.”  (D2,E1). 

Ao perceberem que podem aprender com os alunos, esses docentes fornecem 

indicadores sobre a concepção de educação que possuem, muito diferente daquela em 

que o professor é soberano e mais próxima da construção de conhecimentos com os 

alunos. No momento em que esses alunos ensinam aos professores, eles também 

aprendem e desenvolvem-se. Eles atuam na zona de desenvolvimento proximal do 

docente. Assim como no pensamento de Paulo Freire expressa-se esta ideia de 

aprendizagem mútua: “Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a 

si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo" (Freire, 

1983, p. 79). 

Outros três docentes destacam em seus depoimentos a questão da intencionalidade 

pedagógica, a necessidade do direcionamento do docente e o uso consciente destas 

tecnologias pelos alunos, defendendo que não é suficiente usá-las apenas como 

entretenimento: “Quando tem direcionamento eles aproveitam mais. Eles usam, mas 

não com a finalidade em que as vezes o recurso é colocado.” (D2,E1); “eles sabem usar 

mas não sabem para quê, a escola precisa se apropriar disto cada vez mais para 

direcionar. Quando você direciona eles começam a perceber um pouco mais.” (D1,E1); 

“Percebo que eles sabem usar tecnologia, mas usam sem muito critério, colocam 

informações que eles mesmos não sabem falar depois.” (D1,E3).  
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No processo de ensino e aprendizagem embasado por Piaget, o docente desequilibra 

as estruturas cognitivas para assimilar e acomodar novos conhecimentos. Quando os 

docentes atuam com uma intencionalidade pedagógica, os alunos aprendem e 

apropriam-se das tecnologias de uma maneira mais criteriosa. Já no processo 

embasado por Wallon, percebemos respaldo no depoimento do D1,E1 quando 

percebe que, ao direcionar os alunos, eles começam a perceber para quê utilizar as 

tecnologias, passando de uma visão sincretista sem discriminação para uma 

diferenciação, mais criteriosa e categorizada dos conhecimentos.  

Corrobora com o depoimento destes docentes Kavavik (2004), que escreve: os jovens 

são capazes de fazer a tecnologia funcionar, mas não são capazes de colocar a 

tecnologia a serviço do trabalho acadêmico.  

Este mesmo docente (D1,E1) percebe como característica dos alunos do Ensino Médio 

as atividades que estão acontecendo na internet, o que se aproxima da descrição 

apresentada por Tapscott (2010). Relata o docente: “se você quer entender o 

adolescente, você precisa saber o que está acontecendo na internet, tem lá ‘as minas 

piram’. Então, ‘você faz isto aqui que as minas piram’, começam a dar risada. Quando 

você tem um video que está rolando na internet, então você utiliza isto.” (D1,E1). O 

docente faz um movimento de aproximação da realidade dos alunos que frequentam a 

internet e a escola. Assim, partindo da realidade dos alunos, o professor vai ampliar os 

conhecimentos discentes, trabalhando os conteúdos de sua aula. Ressalte-se que esse 

docente trabalha 30% de suas aulas com tecnologias. 

O docente que mais trabalha com tecnologia em suas aulas, quase 40%, também 

destaca a velocidade proporcionada pelas tecnologias e facilidade dos alunos: “como 

ele tem facilidade com aquilo, a aula rende mais e você ganha tempo, se todos 

tivessem notebook era o ideal, seria mais rápida a aula.” (D1,E2). Essa informação 

fornece indicadores de preocupação do docente com uma característica apresentada 

por Tapscott (2010) da geração digital: a velocidade. 

Nos depoimentos das docentes (D2,E2 e D3,E2) que menos trabalham com tecnologias 

(5%), são percebidas as limitações e aspectos negativos do impacto das TIC na 

constituição dos adolescentes do Ensino Médio.  Elas não apontaram indícios que 
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identificam esses adolescentes com as oito características descritas por Tapscott 

(2010). Pode-se relacionar esta falta de relação com dois motivos: o autor escrever 

sobre a sociedade americana, em que os jovens possuem mais acesso às tecnologias, e 

o pouco contato e compreensão dessas docentes sobre o uso das tecnologias em aula, 

uma vez que as utilizam pouco.  

O termo recente na literatura para caracterizar os jovens que fazem muitas atividades 

ao mesmo tempo é o multitasking, que aponta os impactos das tecnologias no 

desenvolvimento das crianças e adolescentes (Wallis, 2010). Uma das perspectivas 

nestes estudos é que essa característica pode ser um limitador, conforme também 

indicado pelas docentes na questão da concentração. Relatam as docentes: “O meu 

maior desafio é por conta de toda a mídia que eles recebem muita informação é a 

questão da concentração. Esta sala que eu tenho certo problema e todos os 

professores, eles não tem concentração. (...) Eles não conseguem se concentrar, uma 

hora está com o celular, outra com o fone de ouvido, outra conversa muito. Dificulta 

muito o trabalho (...) a cada ano percebo que está pior.” (D2,E2); “Para eles é 

indiferente, é muito complicado você conseguir a atenção deles, eles não querem, não 

estão abertos para, não veem lógica em nada. É tudo muito rápido, eles não 

conseguem focar a atenção, se você conseguir 15 minutos de atenção deles é muito, 

tudo muito rápido.” (D3,E2). 

Diferentemente do D1,E3, a docente D3,E2 percebe a característica da velocidade 

como um limitador na questão do processo de ensino e aprendizagem. Para ela, os 

alunos são desatentos e não observam lógica na escola. Esta mesma docente completa 

seu depoimento: “eles são muito dependentes, não conseguem andar sozinhos. Eles 

não conseguem pensar sozinhos, você quer trabalhar interpretação de texto, a cada 

minuto ficam perguntando vocabulário.” (D3,E2). Outro aspecto observado por ela é a 

falta de autonomia dos estudantes no processo de aprendizagem.  

Destaca-se a função social da escola, como transmissora dos saberes acumulados pela 

humanidade, no depoimento da docente D3,E2:  “Falar que a escola está parada no 

tempo, acho que o conhecimento não tem tempo, o aprender não tem tempo”. A 

aprendizagem não tem tempo e é para a vida inteira, porém, como menciona o 
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docente D1,E1, para compreender melhor o contexto em que os docentes vivem e 

relacionam-se é importante conhecer as informações veiculadas na internet. Portanto, 

é necessária a aproximação constante entre a escola e a sociedade digital. 

 

6. CONCLUSÕES  

De acordo com a percepção de docentes, há o reconhecimento de que o aluno possui 

maior destreza no manuseio das tecnologias e os docentes aprendem com eles. 

Entretanto, os alunos necessitam de um direcionamento pautado na intencionalidade 

pedagógica para utilizarem as TICs de forma criteriosa.  

Um dos docentes percebe ainda uma necessidade de conhecer o que ocorre na 

internet para aproximar-se do aluno, propondo uma conexão entre escola e sociedade 

digital. Outro docente descreve a característica da velocidade. E, por fim, duas 

docentes apontam as limitações desse impacto, resultando na falta de concentração 

dos alunos.  

Os resultados do presente artigo, apresentando indicadores de mudanças no processo 

de aprendizagem, pretendem fornecer indicadores que contribuam para a formação 

de professores, de modo que possam melhorar constantemente sua atuação no 

processo de ensino e de aprendizagem dos alunos, e assim melhorar a qualidade da 

educação no Brasil. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo descrever e analisar a integração do laptop educacional 
ao currículo e a construção do Projeto de Gestão Integrada da Tecnologia – ProGItec  em uma 
escola pública brasileira, “Um Computador Por Aluno”. Inicialmente, pretende-se apresentar 
os objetivos que norteiam o curso inicial “Formação Brasil”, estruturado pela Secretaria de 
Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC), para professores e gestores das 
escolas públicas no Brasil. Em seguida, evidenciar a relevância da reflexão crítica sobre a 
integração tecnológica ao pedagógico, como momento de aprendizagem e conteúdo que 
subsidiou a reflexão coletiva e impulsionou mudanças no ensino e aprendizagem na escola.   A 
metodologia empregada neste artigo constituiu-se na análise dos registros obtidos no Fórum 
“Experiências Pedagógicas e de Gestão”, módulo V, no ambiente e-Proinfo, do curso 
“Formação Brasil”, bem como do documento Projeto de Gestão Integrada da Tecnologia. Com 
base na análise dos documentos, depreende-se que o processo de formação inicial propiciou a 
análise de práticas pedagógicas desenvolvidas com o uso do laptop educacional e a orientação 
de novas práticas que explorassem as possíveis contribuições tecnológicas na aprendizagem. 
Além disso, subsidiou o processo de elaboração do ProGItec .  

Palavras-chave: Projeto Um Computador Por Aluno, Projeto de Gestão Integrada de 
Tecnologias, integração do laptop educacional ao currículo. 

 

                                                               Abstract 
This article aims to describe and analyses the integration of educational laptop to curriculum 
and the construction of the Project Integrated Management of Technology-ProGItec in a public 
school in Brazil, "One Computer Per Student". Initially, it is intended to provide the goals that 
guide the initial course "Training Brazil", organized by the Secretariat for Distance Education of 
the Ministry of Education (SEED/MEC), for teachers and managers of public schools in Brazil. 
Then highlight the relevance of critical reflection on the integration technological educational, 
as will the moment of learning and content that subsidized the collective reflection and 
spurred changes in teaching and learning at school. The methodology employed in this article 
consisted in the analysis of records obtained in Forum “Educational Experiences and 
Management”, module V, on e-Proinfo, course” Training Brazil”, as well as the document 
Project Integrated Management of Technologies in relation to the integration of educational 
laptop to school curriculum. Based on the analysis of the documents, it appears that the initial 
training process provided the analysis of pedagogical practices developed with the use of the 
laptop and the orientation of new practices that exploit the potential technological 
contributions in learning. Furthermore, subsidized the elaboration process of the ProGItec. 

Keywords: Project One Computer Per Student, Project Integrated Management of 
Technologies, integration of educational laptop to curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo mostrar os resultados de uma pesquisa 

documental sobre a formação inicial de professores e gestores, como espaço e tempo 

imprescindível à reflexão crítica sobre por que, a serviço do quê e como integrar o 

laptop educacional ao currículo, em uma escola pública municipal brasileira. 

Neste contexto, a escola iniciou em 01 de julho de 2010 a formação de professores e 

gestores, no curso “Formação Brasil” (2009), cujo objetivo foi o de impulsionar a 

construção de práticas pedagógicas com o laptop educacional, visando mudanças no 

currículo da escola. Assim, iniciou-se a formação a partir de cinco módulos: Módulo I: 

Apropriação tecnológica; Módulo II: Web 2.0; Módulo III: A – Formação de Professores; 

B – Formação de Gestores; Módulo IV: Elaboração de Projetos; Módulo V: Construção 

compartilhada do ProGItec. 

Durante o processo de formação dos cinco módulos, os professores, no mês de 

novembro de 2010, iniciaram a utilização do laptop dentro da concepção de projetos. 

A integração de tecnologias aos projetos interdisciplinares tornou-se não apenas um 

instrumento para o acesso à informação, mas uma ferramenta cognitiva que 

impulsionou a busca curiosa e investigativa do aluno em conhecer mais. 

A perspectiva é a de romper com a transmissão de conhecimentos, o ensino 

fragmentado e a postura passiva do aluno. A nova mentalidade, para a docência e o 

papel do aluno, reside em o professor criar práticas pedagógicas integradas ao laptop, 

que instiguem a postura investigativa e curiosa do aluno, que aprende a ser um 

pesquisador reflexivo e crítico. A grande meta é a de construir práticas educativas que 

o capacite a construir as competências de seguir aprendendo. 

No transcorrer da formação, no módulo V, os professores participaram de uma 

atividade que propicia o resgate e a análise do percurso individual e coletivo, com o 

laptop educacional e a definição de novas estratégias para a sustentabilidade do 

Projeto “Um Computador Por Aluno”, na escola. Esse rico conhecimento subsidiou a 

reflexão e elaboração do Projeto de Gestão Integrada da Tecnologia. 
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Dentre os pressupostos que norteiam a formação de professores e gestores, buscou-se 

impulsionar na escola a construção de uma aprendizagem contextualizada, a partir das 

necessidades e dificuldades que emergiram das práticas com o uso do laptop.  

Assim, a escola objeto de nosso estudo, está inserida no “Projeto Um Computador Por 

Aluno”, uma política pública brasileira cujo objetivo é a de democratizar o acesso e o 

uso do laptop educacional aos gestores, professores e alunos nas escolas públicas 

brasileiras. 

 

METODOLOGIA 

Neste artigo o foco é descrever e analisar a integração do laptop educacional ao 

currículo de uma escola pública municipal brasileira, pelos registros da formação de 

professores e gestores no ambiente e-ProInfo e pelas informações obtidas no 

documento ProGItec. 

A escola pública municipal, localizada a 80 km da cidade de São Paulo, em 2011 

contava com 500 alunos, nas modalidades da Educação Infantil e Educação 

Fundamental I e II. Participaram da formação para a implantação do Projeto “Um 

Computador Por Aluno”, vinte e cinco professores, uma diretora e vice-diretora, uma 

coordenadora pedagógica e uma coordenadora do Projeto UCA. 

Dessa forma, nesta pesquisa, utilizou-se a abordagem qualitativa ao apresentar-se 

como a mais adequada para analisar o objeto que essa pesquisa se propunha. Teve-se 

como objetivo a partir dos relatos de professores e gestores, registrados durante o 

período de 18.11.2010 a 12.01.2011, no Fórum “Experiências Pedagógicas e de 

Gestão”, Grupo 1, 2 e 3, do módulo V, denominado “Sistematização da Formação na 

Escola”, no ambiente e-ProInfo e pelas informações no documento ProGItec, analisar a 

experiência coletiva de apropriação tecnológica ao pedagógico, em uma escola pública 

municipal brasileira. 

Este estudo adota a pesquisa qualitativa por permitir a rica compreensão os 

significados entre os sujeitos que pensam, constroem e reconstroem conhecimentos, 

ao integrar o laptop às práticas pedagógicas. 

 A respeito da abordagem qualitativa Bogdan elucida: 
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Os dados incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografia, 
vídeos, documentos pessoais e oficiais e memorandos. Tentam analisar os 
dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto possível, a forma 
em que estes foram registrados ou transcritos. A palavra escrita assume 
particular importância na abordagem qualitativa, tanto para o registro dos 
dados como para a disseminação dos resultados.                                  
(Bogdan, 1994).   

 

 Os pressupostos da pesquisa qualitativa permitiram compreender a rica relação de 

interdependência entre o mundo real e os seres humanos, incidindo, sobre os diversos 

aspectos da vida educativa. 

 

1. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES EM UMA ESCOLA PÚBLICA 

MUNICIPAL NO BRASIL E A ELABORAÇÃO DO PROGITEC 

 

Para entendermos o processo de construção do ProGItec como oportunidade de se 

pensar e planejar a caminhada que se quer, com o laptop educacional, este artigo 

apresenta inicialmente os objetivos que norteiam o curso inicial “Formação Brasil”, 

estruturado pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação 

(SEED/MEC), para professores e gestores das escolas públicas no Brasil. E, logo em 

seguida, apresentar os avanços e as dificuldades em relação à integração do laptop 

educacional às práticas pedagógicas, pelos relatos dos profissionais da escola, 

extraídos do Fórum “Experiências Pedagógicas e de Gestão”. 

 

1.1 Os objetivos do curso inicial “Formação Brasil” e as contribuições e os limites às 

práticas pedagógicas 

 

A proposta do curso “Formação Brasil” (2009) no Projeto “Um Computador Por Aluno” 

é a de promover a inclusão digital dos sujeitos da escola pública no Brasil, na 

perspectiva emancipatória e a de incentivar o uso das tecnologias móveis pelo laptop 

educacional, de forma integrada ao currículo, com o objetivo de contribuir com a 

melhoria da qualidade educativa. 
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Tem-se como pressuposto norteador que o professor possa aprender na ação e 

refletindo sobre a ação, de modo a poder compreendê-la e reconstrui-la, usando os 

recursos tecnológicos integrados aos conteúdos curriculares. 

O Projeto “Um Computador Por Aluno”, objetiva também, criar a cultura de redes de 

aprendizagem colaborativas, intra e inter instituições, para que o professor vivencie o 

potencial que as redes têm ao democratizar o diálogo, a cooperação e a colaboração 

solidária na reflexão crítica e construção de conhecimentos. 

Destaca-se, no módulo V “Sistematização da Formação na Escola”, que o foco durante 

as três semanas, com ações de vinte e duas horas a distância, foi a de propiciar a 

reflexão de professores e gestores sobre as experiências do processo de implantação 

do Projeto UCA e da elaboração de uma política de sustentabilidade do laptop na 

escola, pelo  ProGItec.  

Pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem constatou-se que foi possível a extensão dos 

encontros presenciais realizados na escola, ao viabilizar um espaço democrático, 

disponível em qualquer lugar e horário, para que professores e gestores colocassem 

suas dificuldades e conquistas em relação à integração dos recursos do laptop às 

práticas pedagógicas. Evidenciou-se nesse espaço, o compromisso e envolvimento em 

participar dessa rede colaborativa que busca, pela parceria, compartilhar dificuldades 

e pensar soluções para os desafios. Com certeza, o ambiente e-ProInfo tem o potencial 

de prolongar as discussões que ocorrem no presencial e, assim, fazer frente a dois 

grandes vilões da vida moderna, a dificuldade de locomoção e a ausência de tempo. 

A partir dessa contextualização, o propósito é o de apresentar o diálogo, a participação 

e reflexão crítica de práticas pedagógicas socializadas no e-ProInfo, Fórum 1, 2 e 3  

“Experiências Pedagógicas”.  

Observou-se inicialmente que os professores estavam inseguros em utilizar os recursos 

do laptop, mas durante a formação os receios foram, gradativamente, superados pela 

apropriação e compreensão das possibilidades de ensino implícitas nos programas do 

equipamento. O temor em fracassar dos professores se contrapõe ao desejo, a euforia, 

a curiosidade e “a falta de medo” dos alunos em conhecer as possibilidades do laptop. 
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Tornaram-se parceiros e colaboradores de seus professores em sala de aula. Foram 

eles os grandes incentivadores para o uso do laptop dentro e fora da escola. 

No relato das experiências pedagógicas fica evidente que os professores sentiram a 

necessidade de mudar a forma de ensinar e aprender, a partir do momento que o 

laptop chegou às mãos dos alunos. . 

Dos relatos das ações com o laptop, constatamos que ousaram aulas diversificadas que 

desafiaram a curiosidade dos alunos em pesquisar, perguntar, resolver problemas, 

trabalhar em equipe, compartilhar saberes e exercitar a colaboração e cooperação e 

escrever em coautoria. O acesso à informação e ao conhecimento ampliou-se nessa 

comunidade.  

Podemos inferir que o laptop desafia um novo papel para o professor e o aluno, agora 

são sujeitos atuantes e parceiros na investigação do objeto de estudo. O professor 

rompe com o papel de especialista para ser orientador e mediador pedagógico, ao 

trabalhar em equipe junto com os alunos.  

A grande dificuldade que emergiu das vozes dos professores foi em relação à conexão 

de internet, aos recursos que apresentam problemas em sua operacionalização e a 

necessidade de formação permanente do professor para apoderar-se das tecnologias e 

integrá-las às práticas pedagógicas.  

 

1.2. A elaboração e a implantação do ProGItec na escola 

Importante informar que para a realização dessa atividade, a escola buscou retomar 

no Projeto Político Pedagógico as finalidades e metas eleitas pela comunidade escolar 

em relação à construção do conhecimento e, assim, pensar estratégias para superar os 

desafios em relação à integração do laptop às práticas pedagógicas nesse contexto 

escolar.  

Na elaboração do ProGItec a equipe gestora, os professores e os representantes de 

alunos, com base nas experiências construídas pensam e decidem a proposta de 

sustentabilidade  do Projeto “Um Computador Por Aluno” na escola. Objetiva-se, nesse 

momento, a integração do ProGItec ao Projeto Político Pedagógico. 
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A meta (PROGITEC, 2011) é a de inserir o aluno na era digital como protagonista e 

responsável na construção de seu conhecimento, ao transformar-se em pesquisador 

reflexivo crítico com seus colegas e professores. 

Nessa perspectiva, a escola propõe-se em não apenas alfabetizar em Informática, mas 

a de preparar, com autonomia, o aluno às práticas sociais de leitura e escrita na era 

digital. Deste modo, a escola tem o objetivo de integrar o laptop educacional para 

expandir as possibilidades da aprendizagem, a partir de práticas pedagógicas que 

desenvolvam a capacidade de “aprender a aprender”. Aprender com práticas que 

instiguem o despertar da curiosidade intelectual pela investigação, observação atenta 

e da reflexão crítica. O objetivo reside em promover a aprendizagem do exercício da 

capacidade de conhecer e compreender o mundo que nos rodeia. 

A meta em processo (2011) na escola é a de que professores possam integrar os 

recursos do laptop educacional às práticas pedagógicas para: a investigação e 

resolução de problemas; acessar, selecionar, organizar e sistematizar a informação em 

diferentes tipos de linguagens virtuais; participar de redes virtuais de aprendizagem; 

utilizar as tecnologias digitais para a comunicação e representação do conhecimento 

construído pelos alunos. 

Durante essa caminhada, contaram com os horários de trabalho coletivo (HTPC) e do 

ambiente e-ProInfo para pensar e definir uma proposta que fosse coerente com as 

metas definidas no Projeto Político Pedagógico da escola. Assim, o carro chefe do 

PROGITEC é o Jornal Online, cujo objetivo é o de mobilizar todos os participantes da 

escola a favor da aprendizagem.  

Os professores elaboraram Micro Projetos com temas relacionados aos conteúdos que 

constam em seus Planos de Aulas. Toda a produção é divulgada à comunidade escolar 

e externa, com a periodicidade quinzenal. A diagramação do jornal é realizada pela 

equipe de formação da escola e a postagem é um trabalho em parceria entre 

professores e alunos. Os alunos são protagonistas na construção das matérias, na 

discussão, definição e organização das ações. A avaliação do projeto e dos 

participantes ocorre durante o processo, a partir dos questionários, do diário de bordo 
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dos alunos em sala de aula, das fotos, dos vídeos e dos relatos registrados nas 

reuniões.  

A primeira edição do Jornal foi ao ar em 17 de outubro de 2011, com os seguintes 

cadernos: Caderno de receitas – E. Infantil; Caderno de Recadinho - 1° ano A e B; 

Caderno de Curiosidades do Mundo Animal - 2° ano A e B; Caderno de Curiosidades 

dos Esportes - 3° ano A e B; Caderno de Caça Palavras - 4° ano A e B; Histórias em 

Quadrinho - 5° ano AQ e B; Caderno de Cultura e Entretenimento - 6° ano B; Caderno 

de Ciências - 5° ano A; Cadernos de Esportes - 7° A; Cadernos de Notícias - 7°B e 8° A e 

Caderno de Cruzadinhas - 8° B.  

Confirma-se pela análise PROGITEC (2011, p. 49), que há indícios de que o laptop 

educacional contribuiu para que o ensino e aprendizagem se transformassem em um 

processo prazeroso, interessante e motivador. Ainda no documento a escola afirma 

que professores e alunos, informam que o laptop educacional veio para melhorar à 

aprendizagem, o ensino e elevar a autoestima dos alunos.   

Depreende-se assim, que o Projeto “Um Computador Por Aluno”, na escola pública 

municipal brasileira, contribuiu para impulsionar novas e significativas aprendizagens. 

Importante acrescentar, que embora não tenhamos localizado nenhuma avaliação 

sobre o impacto do Projeto na aprendizagem dos alunos, validamos a voz dos sujeitos 

da escola que o avaliam como significativo.  

 

CONCLUSÕES          

          

Diante de tal contexto, torna-se de extrema relevância sintetizar, a experiência de 

integração do laptop educacional ao currículo de uma escola pública municipal. 

Pode-se afirmar a relevância do curso inicial “Formação Brasil” para que os professores 

e gestores possam de forma gradual e ascendente, dominar a tecnologia que o habita 

a criar novas práticas e ousar mudanças no currículo da escola. 

Importante ressaltar papel do PROGITEC, como um instrumento teórico metodológico, 

norteou a reflexão e decisão sobre a serviço do quê, quando, como e para quê integrar 

o laptop na e escola.                     
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Constatou-se no documento que dentre os objetivos da escola, tem-se a intenção de 

democratizar o acesso, a formação do letramento digital e social e a de promover 

mudanças no ensino e na aprendizagem, a partir da integração do laptop educacional 

e, em especial, pela proposta do Projeto Jornal Online. 

A meta é a de integrar o laptop educacional às práticas pedagógicas com a intenção de 

aguçar a curiosidade do aluno em pesquisar, pensar, dialogar e em coautoria, construir 

novos conhecimentos.   

A experiência em relação ao uso do laptop às práticas pedagógicas mostrou que as 

maiores dificuldades enfrentadas estão relacionadas aos problemas técnicos, a 

ausência de conexão à internet e a necessidade da permanente formação do 

professor. 

Para finalizar, podemos inferir que o Projeto “Um Computador Por Aluno” ampliou a 

oportunidade de acesso e uso por parte de todos na escola. 
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Resumo 
 

Os estudos que propõem estudar as representações das crianças sobre os computadores vêm 
contribuindo para uma reflexão que tem salientado, por um lado, o papel e a visibilidade social 
da criança no chamado mundo adulto e, por outro lado, a necessidade de melhorar a 
compreensão sobre o que elas próprias têm a dizer sobre si mesmas e sobre o mundo que as 
rodeia. Procurando contribuir para ampliar esta reflexão, o estudo que aqui apresentamos, de 
natureza exploratória, foi desenvolvido com a pretensão de descortinar o que significa e para 
que serve o computador na perspetiva de crianças em idade pré-escolar. Tratando-se de uma 
primeira abordagem, a entrevista foi a técnica escolhida para recolha de dados. Foram 
inquiridas 50 crianças de duas salas (sala azul e sala verde) de um jardim-de-infância 
pertencente à rede pública de ensino, situado no distrito de Setúbal. Todas as crianças tinham 
alguma experiência de utilização do computador em contexto familiar, mas somente metade 
possuía experiência de utilização em contexto formal de aprendizagem (crianças da sala azul). 
Em termos muito gerais, os resultados sublinham a importância do contexto familiar no 
processo de construção de significados pelas crianças, revelando que mesmo aquelas que não 
tiveram a oportunidade de utilizar o computador em contexto formal de aprendizagem detêm 
um conhecimento básico do que é o computador e das funções que ele pode desempenhar em 
vários planos da atividade humana.  
 
Palavras-chave: crianças, pré-escolar, computador. 
 

Abstract 
 

Research that study the representation of children with computers have contributed to a 
debate that has highlighted the social role and visibility of the child in the adult world, and the 
need to improve our understanding of what they have to say about themselves and about the 
world around them.  With the intent of expanding on this subject, this exploratory study seeks 
to unravel the meaning and purpose of a computer in regards with kindergarten children. 
Since this is a first approach, the interview technique was chosen for data collection. We 
interviewed fifty children in two classrooms (depicted as Classroom Blue and Classroom Green) 
of a kindergarten belonging to public school, located in the district of Setúbal in Portugal. All 
children had some experience of computer use in their family context, but only half had 
experience of use in the formal learning context (children in Classroom Blue). In a broad terms, 
the results underline the importance of family context in the process of constructing meaning 
for children, revealing that even those who have not had the opportunity to work with a 
computer in a formal learning context have the basic knowledge of a computer and the 
functions it can perform on various levels of human activity. 

mailto:ecruz@ie.ul.pt
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1. INTRODUÇÃO 

Saber como é que os computadores podem ser eficazmente utilizados em contextos 

formativos, para que fins devem ser utilizados, que (novos) conhecimentos e 

competências são necessários para que as crianças possam usá-los em prol da sua 

aprendizagem, são questões que remontam ao início dos anos 70 do século passado, 

mas que hoje continuam a ressoar no seio das preocupações da comunidade educativa 

e científica. No âmago desta problemática parece despontar um cuidado especial e 

uma consideração atenta às interpretações que as crianças fazem sobre as suas 

vivências e experiências com o computador dentro e fora do contexto escolar. Apesar 

do reconhecimento crescente da importância de contemplar as representações das 

crianças nos estudos sobre computadores, a partir dos discursos produzidos pelas 

próprias, a investigação nesta área é ainda incipiente, sobretudo ao nível do 

envolvimento de crianças em idade pré-escolar, tanto a nível nacional como 

internacional (Hansen, 2009). 

Resultados de alguns estudos sobre esta matéria, realizados com a participação de 

crianças com idades compreendidas entre os oito e os dezasseis anos de escolaridade 

(Mawby, Clement, Pea, & Hawkins, 1984; Mumtaz, 2002; Hammond & Rogers, 2007; 

Mavers, Somekh, & Restorick, 2002), além de reafirmarem a importância das vivências 

culturais no processo de construção de significados pelos indivíduos, mostram que à 

semelhança da variabilidade do interesse que as crianças revelam pelo computador, 

também o conhecimento que dele detêm é muito variável. Um dos primeiros trabalhos 

a que tivemos acesso nesta revisão, e que se pode inserir nesta linha de preocupações, 

é o estudo do nível de compreensão sobre o computador de crianças de oito a doze 

anos de idade, desenvolvido por uma equipa de investigação liderada por Ronald 

Mawby no quadro de um projeto mais amplo que visava analisar a influência social e 

cognitiva dos computadores na escola (Mawby, Clement, Pea, & Hawkins, 1984). Neste 

estudo, através de entrevistas estruturadas de natureza exploratória, procurou-se 

descobrir os termos e os conceitos que as crianças utilizavam para explicitar as suas 

crenças sobre computadores. Para o efeito, foram entrevistadas individualmente vinte 
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crianças em dois momentos diferenciados do ano letivo, designadamente no início e 

no final do seu primeiro ano de contacto com os computadores na sala de aula. Os 

resultados deste estudo, além de nos mostrarem que o interesse em computadores 

por parte das crianças é uma questão pouco homogénea, variando muito de criança 

para criança, sugerem que as crianças mais velhas têm uma noção mais diferenciada 

do computador e das partes que o constituem, menos ligada, portanto, às perceções 

sobre as suas funções do computador e às ações do utilizador, como parece ser o caso 

das crianças mais novas. 

Mais recentemente, Hammond & Rogers (2007) desenvolveram um estudo de caso em 

duas escolas com o propósito de explorar como é que as crianças descrevem os 

conceitos de computação. Participaram neste estudo nove crianças com idades 

compreendidas entre os nove e os doze anos de idade. Com base na análise dos dados 

recolhidos por intermédio de entrevistas e de observação do trabalho realizado pelas 

crianças com o computador, os investigadores viriam a sugerir um modelo, baseado na 

taxonomia desenvolvida em 1956 por Bloom, Englehart, Furst, Hill e Krathwohl, que 

permite identificar quatro estágios evolutivos de compreensão dos alunos sobre os 

computadores. No estágio de compreensão inicial, awareness (Ka), a criança está 

consciente da existência de computadores, já teve a oportunidade de presenciar a 

utilização de ferramentas tecnológicas, de ver como se liga e desliga o computador, 

sabe que é possível aceder a documentos previamente guardados e está consciente 

que os utilizadores podem aceder a locais geograficamente distantes. No estágio 

seguinte, knowing how (Kh), além de possuir conhecimentos básicos, a criança aplica o 

que sabe quando utiliza um computador (e.g. manuseia eficazmente o rato e controla 

o cursor; abre, fecha, minimiza e maximiza janelas; guarda e recupera ficheiros). No 

terceiro estágio, knowing of (Ko), a criança já revela a capacidade de mobilizar 

operações mentais que impliquem aplicação e análise (e.g. a criança é capaz de 

explicar que o cursor é controlado pelo rato ou que um programa é constituído por 

uma sequência de instruções que é interpretada e executada por um processador ou 

por uma máquina virtual). No quarto estágio de conhecimento, knowing why (Kw), a 

criança já é capaz de fornecer explicitações mais detalhadas recorrendo a processos de 
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análise, síntese e interpretação. Já é capaz de explicar, por exemplo, que um rato é um 

dispositivo de entrada, sabe descrever outros dispositivos análogos, sabe explicar o 

funcionamento dos programas e dos processos para aceder a arquivos e informações 

guardados. 

Ainda que nos faltem elementos para elucidar como é que crianças de diferentes 

idades e origens podem ter conceções semelhantes (Mumtaz, 2002), ou até mesmo 

para explicar a presença de diferentes níveis de conhecimento sobre o computador 

entre crianças que aparentemente têm as mesmas oportunidades de exploração 

(Hammond & Rogers, 2007), há evidências que nos permitem supor que a facilidade de 

acesso ao computador em casa, por parte das crianças, tem uma grande influência 

tanto ao nível da compreensão do funcionamento do computador, como ao nível do 

conhecimento das suas potencialidades e limitações. A família, como nos sugere 

Mumtaz (2002), funciona como uma “comunidade de prática” com influência muito 

positiva no desenvolvimento de técnicas e competências de utilização do computador 

por parte das crianças, especialmente quando a sua aprendizagem é mediada por um 

adulto ou mesmo por uma outra criança, desde que mais competentes nesta matéria. 

Embora a descoberta de modelos de ensino mais eficazes para a aprendizagem dos 

processos inerentes à computação seja uma preocupação visível e presente em grande 

parte dos estudos revistos, a revisão empreendida encaminha-nos para a necessidade 

de aprofundar o exame sobre o que as próprias crianças têm a dizer sobre si mesmas e 

sobre o mundo que as rodeia. Procurando contribuir para ampliar essa reflexão, o 

estudo que aqui apresentamos, de natureza exploratória, foi desenvolvido com a 

finalidade de descortinar o que significa e para que serve o computador na perspetiva 

de crianças em idade pré-escolar, de acordo com o seu próprio vocabulário e as suas 

próprias regras gramaticais, o que, como se sabe, nem sempre é coincidente com o 

reportório considerado norma para definir um determinado objeto ou fenómeno 

social.  

Além desta componente introdutória, que permitirá fundamentar conceptual e 

metodologicamente o trabalho de investigação empreendido, o desenvolvimento que 
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se segue apresentará o caminho seguido para a recolha, análise e sistematização dos 

dados, bem como os resultados mais salientes deste estudo. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Abordagem de investigação 

Tratando-se de uma área de investigação relativamente nova, optámos por seguir uma 

orientação metodológica de natureza qualitativa, do tipo exploratório, dando primazia 

à imagem que a criança faz do computador, nomeadamente em termos de 

conceptualização e de funcionalidade do mesmo.  

2.2 Participantes 

O estudo foi realizado no ano letivo 2011/2012 num estabelecimento de ensino da 

rede pública, situado no distrito de Setúbal. Envolveu a participação de 50 crianças 

com idades compreendidas entre os 5 (62%) e os 6 anos (38%), sendo a maioria do 

sexo masculino (62%). As crianças estavam divididas em duas turmas: 25 crianças 

frequentaram a sala azul e número igual frequentou a sala verde.  

As crianças da sala azul tiveram a oportunidade de utilizar pela primeira vez o 

computador em contexto formal de aprendizagem nesse ano letivo, realizando 

atividades pedagógicas alusivas à matemática, língua portuguesa e expressões 

artísticas através de recursos e softwares disponíveis online. Estas atividades, além de 

permitirem a aquisição e consolidação de determinadas aprendizagens curriculares 

consideradas essenciais (e.g. figuras geométricas, cores, alfabeto,…), viriam também a 

constituir uma oportunidade para trabalhar de forma articulada outros domínios como 

sejam, por exemplo, aqueles que dizem respeito ao desenvolvimento do trabalho 

autónomo e independente e ao desenvolvimento de condutas de cooperação e 

entreajuda. Esta utilização foi feita na biblioteca da escola, onde existiam apenas 

quatro computadores com ligação à Internet, pelo que a planificação das atividades 

obedeceu a uma organização que contemplava três grupos de crianças que iam 

rodando em turnos distintos.  

As crianças da sala verde, ao contrário das crianças da sala azul, não tiveram 

experiência de utilização do computador no jardim-de-infância. Apesar desta 
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circunstância, todas as crianças tinham alguma experiência de utilização do 

computador em ambiente familiar. 

2.3 Procedimentos de recolha dos dados 

Os procedimentos de recolha de dados empreendidos obedeceram a princípios e 

convenções de ordem ética para o trabalho de campo, seguindo as recomendações 

habituais de consentimento informado e de salvaguarda das identidades dos sujeitos 

envolvidos na investigação (Bogdan & Biklen, 1994). Do ponto de vista técnico, os 

dados foram recolhidos por inquirição através de entrevistas individuais.  

Apesar de termos duas questões-guia como ponto de partida para a recolha de dados, 

designadamente (1) o que é o computador? e (2) para que serve o computador?, os 

traços essenciais que caracterizam a técnica seguida aproximam-se mais dos atributos 

que descrevem o tipo de entrevista não estruturada, de natureza mais exploratória, 

onde a finalidade (como no caso presente) é a de proporcionar uma visão geral, do 

tipo aproximativo, acerca de um determinado fenómeno.  Na prática, as questões 

colocadas às crianças não seguiram uma ordem rígida ou mesmo qualquer ordem 

estabelecida a priori; procurou-se acima de tudo deixá-las à vontade, confortáveis e 

confiantes para falarem livremente sobre as suas ideias. Ao entrevistador, caberia o 

papel de seguir o raciocínio e estimular a criança a ser mais específica, pedindo-lhe 

pontualmente para ilustrar com exemplos concretos determinados aspetos ou 

colocando-lhe novas questões que exigissem uma descrição mais minuciosa.  

A título exemplificativo, no QUADRO 1 apresenta-se um excerto de uma transcrição que 

ilustra não apenas o modo como as entrevistas foram conduzidas, mas que também 

espelha a proveniência da inspiração para a escolha do tema desta comunicação. 

 

Quadro 1: Excerto de uma entrevista 
 

(…) 
I - Quando fores para o 1º ano, achas que vais usar o computador? 
C.42- Sim. 
I - Vai ajudar a fazer o quê? 
C.42- A jogar. A pensar na cabeça. 
I - Como é que ele vai ajudar a pensar na cabeça? 
C.42- Pensando. 
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I - Como assim? 
C. 42- Vais ao computador e depois ligas a Internet, carregas na seta e depois há um jogo e 
pensa-se na cabeça. 
I - Como é que o computador vai ajudar a pensar a cabeça? 
C.42- Quando o computador trabalha pensa-se na cabeça. 
I - O computador põe a cabeça a pensar? 
C.42- Sim. 
I - Mas como assim? 
C.42- Eu já te disse. Tu pões a cabeça a pensar e depois escreves. 
(…) 

LEGENDA: I – INVESTIGADOR; C – CRIANÇA 

Estas entrevistas tiveram lugar na instituição de ensino que as crianças frequentavam, 

tendo sido conduzidas por uma das investigadoras que assumia também o papel de 

educadora de infância de uma das salas (sala azul) e que, no exercício desta função, 

teve a oportunidade de desenvolver um conjunto de atividades pedagógicas que 

envolvia a utilização do computador por parte das crianças, conforme descrito 

anteriormente.  

Todas as crianças foram entrevistadas no período da manhã, aproveitando-se os 

horários vagos para não perturbar a sua rotina de trabalho habitual. A maioria das 

crianças foi entrevistada duas vezes de modo a poder contribuir com as suas ideias 

relativamente a aspetos que foram emergindo ao longo da recolha de dados. Todas as 

entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. 

2.4 Procedimentos de análise e sistematização dos dados 

Embora a literatura revista nos permitisse identificar algumas pistas para a elaboração 

de categorias, decidiu-se seguir uma orientação de análise que privilegiasse a 

elaboração de um sistema de categorias a partir da classificação progressiva dos 

elementos presentes no material empírico. Tecnicamente, os procedimentos de 

análise efetuaram-se com recurso ao programa de análise qualitativa Weft QDA 

(http://www.pressure.to/qda/) e organizaram-se em torno de um processo de “tipo 

estruturalista” que comportou duas operações sucessivas: “o inventário” - que 

consistiu no isolamento de “unidades de significação” - e, posteriormente, “a 

classificação” – que consistiu no reagrupamento das unidades previamente isoladas 

em categorias (Bardin, 2004, p.113). No final deste processo, como se pretende ilustrar 

na FIGURA 1, foi possível obter, por condensação, um esquema simplificado da realidade 

http://www.pressure.to/qda/
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que se pretendia estudar, e do qual daremos conta com mais detalhe na apresentação 

dos resultados que se segue. 

 
Figura 1: Sistema de categorização 

 

 

3. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.1 O que é o computador? 

Do resultado da análise das respostas dadas pelas crianças quando inquiridas sobre “o 

que é o computador?”, concluímos que as suas representações se enquadram em seis 

categorias, cuja distribuição percentual por sala (sala verde e sala azul) se apresenta na 

TABELA 1. Com base nos resultados compilados, verifica-se que a definição do 

computador por referência às suas características funcionais prevalece nas respostas, 

observando-se presente em 44% do total de crianças inquiridas. Dando voz a esta 

representação, na fala das crianças, o computador “parece uma coisa que consegue 

fazer muitas se nós carregarmos nos botões”. Embora as “coisas” passíveis de serem 

feitas com o computador tenham sido mais bem exploradas quando solicitadas a 

responder para que serve o computador, como veremos mais adiante, as primeiras 

manifestações das crianças evidenciam um entendimento alargado do potencial do 

computador para nos ajudar a observar, sentir, ouvir, comunicar, criar e fruir de 

“coisas” e com “coisas” que fazem parte da nossa vida. 
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Tabela 1:Representações das crianças sobre o que é o computador (n=50) 

 

 

A definição do computador por referência a outros aparelhos/objetos familiares, 

associando-o, em geral, por semelhança a uma “caixa”, ou a uma “televisão”, ou a uma 

“máquina elétrica ou, ainda, a uma “Nintendo®” ou a um “boneco”, também ocupa um 

lugar expressivo nas representações sobre o que é um computador, com manifestação 

explícita nas respostas de 30% das crianças inquiridas.  

A leitura dos resultados expostos na TABELA 1 evidencia, ainda, que somente 4% das 

crianças é capaz de definir o computador por referência à ideia de sistema 

tecnológico, representação que se manifesta em respostas tão simples como “[o 

computador] é  um sistema” ou, tão mais sofisticadas, como “[o computador] é uma 

tecnologia mais ou menos avançada (….) que tem tipo pilhas e bateria”. Contudo, 28% 

das crianças inquiridas é capaz de definir o computador por referência às suas 

unidades/componentes físicas, muito embora as expressões que utilizam não sejam 

realmente os termos específicos e convencionalmente empregues para designar os 

equipamentos básicos (hardware) ou o conjunto de programas que compõem um 

computador (software). Por exemplo, algumas crianças percebem que o computador é 

constituído por uma unidade central de processamento (CPU) que contém circuitos 

eletrónicos, mas não utilizam qualquer uma destas expressões nas suas respostas, 

manifestando antes este entendimento quando referem que o computador tem uma 
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“torre”, “tem eletricidade” e “tem fios [que] dão ideias ao computador”. 

Compreendem também que o computador tem um conjunto de aplicativos que 

permite realizar tarefas de utilização generalizada como, por exemplo, jogos, edição de 

texto e criação de desenho. Mas, também aqui, o seu entendimento é verbalizado 

através de expressões como “[o computador] tem muitas coisas de jogos, tem 

números e letras” e “formas”. 

Além destas representações, verifica-se que para 6,45% das crianças o computador 

pode ainda ser definido por referência a figuras geométricas, neste caso, podendo ser 

equiparado a “uma coisa quadrada” ou a “uma forma de retângulo”. De notar, ainda, 

que 14% do total das crianças entrevistadas não sabe como definir o computador. 

Ainda que estimuladas a fazê-lo em diversas ocasiões, estas crianças não fazem 

qualquer comentário relacionado com a questão colocada ou limitam-se simplesmente 

a responder “não sei” ou “não me consigo lembrar”. 

Os resultados apresentados na TABELA 1 permitem-nos ainda identificar a existência de 

um padrão idêntico entre as respostas dadas pelas crianças que não tiveram 

experiência de utilização do computador em contexto de aprendizagem formal (sala 

verde) e as respostas dadas pelas crianças que tiveram a oportunidade de utilizar o 

computador nesse contexto (sala azul). De facto, embora se verifique que a 

percentagem de crianças que não sabe como definir o computador é menor na sala 

azul (4%) do que na sala verde (10%), confrontando os resultados obtidos por sala nas 

restantes categorias, somos incitados a pensar que a variável de uso em sala de aula 

não parece ter tido uma grande influência nas representações que as crianças têm 

acerca do computador. Ou seja, no que concerne à construção de representações 

sobre o que significa o computador para uma criança em idade pré-escolar, 

poderemos supor que a vivência das crianças fora da escola é mais influente do que a 

vivência e as experiências proporcionadas pela escola. 

3.2 Para que serve o computador? 

Analisando os resultados relativos à questão “para que serve o computador”, 

verificámos em primeiro lugar que para as crianças inquiridas o computador é algo que 

se presta a uma grande diversidade de aplicações, algo polivalente, algo que ajuda a 
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responder a diversas necessidades e interesses pessoais, académicos, profissionais e 

sociais. De facto, considerando a diversidade de potencialidades identificadas pelas 

crianças e explicitadas na TABELA 2, e embora as funções de diversão/entretenimento 

(e.g. “jogar”, “ver filmes”, “ver fotografias”, “ver a bola”, “ouvir músicas” e “ouvir 

histórias”) pareçam predominar nas suas representações, porquanto reconhecidas e 

presentes nos relatos de todas as crianças (100%), como nos esclarece sedutoramente 

uma delas, “[o computador] serve para fazermos muitas coisas”, conforme veremos de 

seguida. 

Tabela 2: Representações das crianças sobre a funcionalidade do computador (n=50) 
 

 

 

Na perspetiva de 98% das crianças inquiridas, o computador ocupa um lugar central ao 

nível do apoio escolar. Estas referem que o computador pode ser utilizado para “fazer 

coisas da escola” e, mais especificamente, para “escrever umas letrinhas”, “ajudar a 

ler” e “para fazer umas coisas de matemática”. Para a maioria das crianças (56%), o 

computador serve também para a apoiar a gestão e transferências de dados, 

entendendo nesta conformidade que o computador é útil para “mandar várias 

coisinhas”, nomeadamente “trabalhos…, palavras…, desenhos” e “algumas cartas que 

os amigos precisem”. Algumas relatam ainda detalhadamente a possibilidade de 

“passar” coisas do computador para outros dispositivos eletrónicos ou vice-versa, 

aludindo particularmente à transferência de fotografias da máquina fotográfica para o 
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computador, à passagem de músicas do computador para um dispositivo móvel e à 

transferência de filmes para um disco externo.  

Igualmente reconhecidas pela maioria das crianças (52%) encontram-se as funções de 

apoio profissional. Neste registo, os relatos produzidos parecem encontrar-se em 

correspondência direta com a utilidade e eficácia do computador para responder a 

necessidades e exigências decorrentes das atividades profissionais dos seus familiares 

mais próximos (e.g. “A minha mãe lê medicamentos, porque ela é médica, e o meu pai 

vê assim outras tecnologias, porque faz essa questão da rede.”), destacando inclusive a 

utilidade do computador nos dias de hoje para se “arranjar” um emprego (e.g. “A 

mãe… estava a mandar currículos para todos os trabalhos, para ver se arranjava 

trabalho. E, depois, finalmente arranjou!”). 

Além destas possibilidades, 46% das crianças considera que o computador serve para 

apoiar a descoberta de uma infinidade de “coisas do mundo”, destacando 

particularmente “coisas importantes”, “coisas que não temos bem a certeza”, “coisas 

que não sabemos” e “coisas para aprender”. Outra funcionalidade do computador, 

inerente às representações de 36% do total das crianças inquiridas, remete-nos para as 

funções de apoio à produção/criação de artefactos que contemplam sobretudo 

produções escritas (“palavritas e rimas”) e artísticas (“desenhos e pintura”). Embora a 

escrita e o desenho tenham sido os objetos de criação mais referidos, uma das crianças 

foi mais além e, para espanto nosso, assegurou que utilizava o computador para fazer 

uma “página que dá para meter fotografias… filmes, músicas,… coisas interessantes e 

recordações nossas”. O papel do computador também é visto por 34% das crianças 

inquiridas em termos do serviço que presta aos processos de 

socialização/comunicação, explicitando estas muito bem que podemos, por exemplo, 

“ligar a câmara… para falar com [amigos]” ou, simplesmente, “telefonar para as 

pessoas no computador”. Além destes aspetos, estas crianças demonstram estar 

familiarizadas com a rede social Facebook®, percebendo o seu potencial precisamente 

para “falarmos com as outras pessoas”. 

Com menor expressão nas representações das crianças, emerge o préstimo do 

computador para a realização de compras. Manifestada apenas por 4% das crianças, 
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esta utilidade pode ser entendida tanto como uma possibilidade de antecipar uma 

determinada compra, na medida em que poderá servir “para ver os preços das 

barbies”, como quanto uma possibilidade de concretização efetiva, uma vez que, como 

tão bem nos explicita uma das crianças, o computador também nos permite realizar 

comodamente essa ação: “A minha mãe usa [o computador] para comprar compras… 

Ela tem uma lista de coisas, mas não vai mesmo comprar ao Minipreço® ou ao 

Continente®… Senta-se no sofá… e, depois, o Continente® tem várias coisas”. Por fim, 

apenas 2% das crianças inquiridas associam a utilidade do computador a funções de 

apoio à gestão de energia, referindo em concreto a possibilidade de “carregar a 

bateria dos telefones” a partir do computador. 

Tomando ainda como referência os resultados apresentados na TABELA 2, mas agora 

numa perspetiva comparativa, conclui-se que praticamente todas as crianças 

percebem a utilidade do computador sobretudo para a realização de atividade de 

diversão/entretenimento e para apoiar a concretização de atividades de natureza 

escolar. O facto de 50% da amostra ter utilizado o computador durante o ano letivo 

(sala azul) e os restantes 50% não o terem feito (sala verde), não parece ter tido 

influência nas representações destas, uma vez que o padrão de respostas é muito 

semelhante relativamente a estes tipos de utilização do computador, tanto em termos 

qualitativos como quantitativos. Comparando os resultados obtidos por cada sala, 

relativamente às restantes funções, verificam-se algumas diferenças especificamente 

no que concerne à quantidade de associações que são feitas pelas crianças. Assim, 

constata-se que as crianças da sala verde tendem mais a associar a utilização do 

computador a funções de gestão e transferência de dados e funções de apoio à 

produção/criação. As crianças da sala azul, que tiveram oportunidade de utilizar o 

computador no jardim-de-infância, por seu lado, incidem mais nas funções de apoio à 

descoberta e funções de apoio profissional. Em jeito de síntese, e indo ao encontro da 

hipótese levantada a propósito da questão anteriormente analisada, estes resultados 

parecem evidenciar que as representações das crianças sobre a utilidade do 

computador parecem ser mais influenciadas pelas experiências que têm oportunidade 
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de vivenciar no seu contexto familiar do que propriamente pelas experiências 

proporcionadas pela escola. 

4. REFLEXÕES FINAIS 

Embora não tenhamos elementos que nos permitam inferir, com a segurança 

desejada, até que ponto as experiências de aprendizagem proporcionadas às crianças 

da sala azul influenciaram e contribuíram para as representações identificadas, 

julgamos poder especular que, em termos gerais, as representações das crianças sobre 

o computador são constituídas com base nas interações experienciadas 

essencialmente no contexto familiar. Essas representações traduzem-se num conjunto 

de ideias que colocam em destaque a dimensão funcional do computador, onde a 

vertente lúdica surge como um padrão de elevada consistência nas representações das 

crianças, uma vez que se encontra presente nas respostas de todas as crianças 

entrevistadas. Se a vertente associada à diversão e ao entretenimento é uma 

característica central do que pode representar o computador e do potencial que em si 

encerra, os resultados possibilitam, quiçá, alargar as expetativas do senso comum, ao 

sugerirem que as crianças não ignoram outras vertentes utilitárias do computador. 

Efetivamente, partindo dos seus quadros de referências, as funções de apoio escolar, 

apoio à gestão e transferência de dados, apoio profissional, apoio à descoberta, apoio 

à produção/criação e apoio à socialização/comunicação encontram também elevada 

expressão explícita no espaço das possibilidades e das vivências que podem decorrer 

da utilização do computador. Sem aprofundarmos ou pretendermos entrar na 

apaixonante discussão sobre a “idade ideal” para se começar a utilizar o computador 

(Amante, 2007), os resultados deste estudo permitem-nos, pelo menos, refletir sobre a 

nossa prática e interrogar se não fará sentido mobilizar todas estas dimensões, 

colocando-as ao serviço de uma organização intencional e sistemática do processo 

pedagógico que, sem menosprezar o carácter lúdico de que se revestem muitas 

aprendizagens nesta faixa etária, procure tirar partido do que as crianças sabem, da 

sua cultura e dos seus próprios saberes sobre computadores.  

Por fim, gostaríamos de terminar questionando se será de deixar ao critério dos 

educadores a possibilidade de organizar atividades que contemplem a exploração e 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1864 

utilização dos computadores por parte das crianças, especialmente quando têm ao seu 

dispor recursos que lhes permitam trabalhar esta dimensão numa perspetiva de 

desenvolvimento global e harmonioso. Embora possa parecer uma questão que se 

distancia dos objetivos traçados para o presente estudo, ela decorre diretamente da 

análise das circunstâncias contextuais que estiveram presentes no seu desenho. 

Efetivamente, tratando-se de uma investigação levada a cabo numa mesma 

instituição, que oferece a mesma estrutura de suporte a todos os que têm 

responsabilidade direta na formação das crianças com quem trabalham, não seria de 

esperar que todas as crianças tivessem a mesma oportunidade de utilizar o 

computador, como utilizam qualquer outro material? Devidamente contextualizada, 

não seria esta uma experiência de aprendizagem desejável para todas as crianças e 

não apenas para algumas? Não será tempo de se tomar uma posição clara a respeito 

da integração das tecnologias na educação pré-escolar, clarificando o papel que a 

utilização dos computadores pode desempenhar na formação harmoniosa e no 

desenvolvimento equilibrado da criança? 

Além destas questões, o conjunto de dados que reunimos para a concretização deste 

trabalho também nos incentiva a aprofundar em futuros desenvolvimentos as 

representações das crianças sobre o computador, nomeadamente no que concerne às 

suas preferências de uso e às expetativas que têm sobre a sua utilização em contexto 

escolar. 
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Resumo  

Os ambientes exteriores à sala de aula são considerados ambientes privilegiados para a 
aprendizagem contextualizada das ciências no ensino formal, quando devidamente articulados 
com outros ambientes de aprendizagem.  
Nesta comunicação serão apresentadas e discutidas algumas das potencialidades da Web 2.0 
na integração curricular de atividades exteriores à sala de aula, bem como os materiais 
didáticos que foram construídos para um centro urbano, sua implementação com alunos do 
ensino secundário (17-18 anos) e respetiva avaliação.  
O trabalho apresentado foi desenvolvido no âmbito de dois projetos de doutoramento em 
curso na Universidade de Aveiro (Programa Doutoral Multimédia em Educação e Programa 
Doutoral em Didática e Formação). 
Palavras-chave: Geologia, ambientes exteriores à sala de aula, materiais didáticos, Web 2.0, 
PBworks®, iPhone 4S ®.  

Abstract  

The outdoors, when properly articulated with other learning environments, is considered a 
propitious environment for learning in the context of formal science teaching.  
In this paper, the authors  present and discuss, some of the potentials of the web 2.0 regarding 
the curricular integration of outdoors activities, as well as the learning materials that were 
assembled for an urban area, and its implementation with students of secondary level (17-18 
year olds), and the corresponding evaluation.  
This work was developed under two doctoral projects running at the University of Aveiro 
(Doctoral Program in Multimedia in Education and Doctoral Program in Didactics and 
Professional Development).  
Keywords: Geology, outdoor, curriculum materials, Web 2.0, PBworks®, iPhone 4S ®. 

INTRODUÇÃO  

O ensino e a aprendizagem das ciências assentam hoje em vários ambientes de 

aprendizagem - sala de aula, laboratório, campo, computadores - e, muito 

particularmente, na sua interação (Orion, 2001). Um dos ambientes que temos 

procurado valorizar nos últimos anos com alunos do ensino secundário são os 

ambientes exteriores à sala de aula – AESA (Marques, Rebelo & Costa, 2011; Rebelo & 
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Marques, 2000; Rebelo, Marques, Soares & Andrade, 2008), também denominados de 

outdoor na literatura anglo-saxónica. São ambientes onde a relação de ensino e de 

aprendizagem se desenvolve fora dos limites físicos da sala de aula e do laboratório e 

em que os alunos realizam atividades de aprendizagem sob a orientação do professor, 

ou por iniciativa deste, onde se espera que os alunos aprendam (Rebar, 2009). As 

atividades em AESA incluem, assim, trabalho de campo, museus ao ar livre, museus de 

história natural (Marques & Praia, 2009), jardins de ciência, centros de ciência, 

indústrias, parques (Rebelo, Marques & Costa, 2011a). No caso concreto da Geologia, 

o campo (natural ou humanizado) é um dos AESA em que a aprendizagem é 

caraterizada pelo conflito entre o real (o mundo), o exterior e o interior, as ideias e as 

representações (Compiani & Carneiro, 1993).  

O programa da disciplina de Biologia e Geologia do 11º ano foi homologado, pelo 

Ministério da Educação, há cerca de uma década (Mendes et al., 2003). Não obstante 

estar reconhecida, nesse documento, a importância do desenvolvimento de atitudes e 

valores inerentes ao trabalho individual e cooperativo, as sugestões metodológicas 

veiculadas não dão qualquer relevo a formas interativas de comunicação através da 

Internet. À data da sua homologação, já estavam disponíveis, na Internet, por exemplo, 

os serviços de e-mail, mensagens instantâneas e chat. Contudo nenhum destes 

serviços foi considerado como ferramenta didática nas interações aluno-aluno e 

professor-aluno. 

A evolução tecnológica registada nos últimos quatro anos, com o desenvolvimento da 

Web 2.0 e a rápida evolução da tecnologia de comunicação móvel levou-nos a 

repensar as práticas letivas em AESA, no sentido de estas virem a integrar no ensino e 

aprendizagem ferramentas mais interativas, complementando as sugestões 

metodológicas propostas nos programas, compreensivelmente limitadas pelo contexto 

científico-tecnológico em que foram publicadas.  

Com este trabalho pretende-se discutir as potencialidades de integração curricular das 

TIC, considerando a utilização de materiais didáticos elaborados para o ensino e 

aprendizagem da Geologia, de alunos do 11º ano, em AESA (centro da cidade de 

Estarreja). 
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Em seguida serão apresentados os materiais didáticos construídos, os recursos digitais 

usados na sua implementação (preparação, saída e pós-saída) e a forma como estes 

recursos foram usados na integração curricular da atividade desenvolvida em AESA.  

1. OS MATERIAIS DIDÁTICOS  

Os materiais didáticos aqui apresentados resultaram de um processo de reflexão sobre 

as práticas em AESA, que procurou dar continuidade ao trabalho desenvolvido na 

Oficina de Formação “Educação em Geociências numa perspetiva Ciência-Tecnologia-

Sociedade: as Atividades Exteriores à Sala de Aula na contextualização das 

aprendizagens” (Marques, Rebelo & Costa, 2011; Rebelo, Marques & Costa, 2011b). Os 

materiais foram construídos para o centro da cidade de Estarreja, para abordagem da 

temática “Geologia, problemas e materiais do quotidiano” (Tema IV), da disciplina de 

Biologia e Geologia, do 11º ano.  

A escolha do centro urbano de Estarreja, como um dos ambientes de aprendizagem 

deste conteúdo programático prendeu-se com o facto de ser uma área de lazer e 

comércio familiar aos alunos (ex.: festas da cidade, desfiles carnavalescos); terem sido 

usados nas suas edificações uma grande diversidade de minerais e rochas industriais 

(ex.: calcários, granitos e mármores); e ser um espaço que permitia a exploração de 

relações entre a Geologia, a Tecnologia e a Sociedade (ex.: rochas com diferentes 

aplicações, materiais com acabamentos diversificados). 

Com as atividades propostas esperava-se que os alunos atingissem objetivos de 

diferentes domínios (conceptual, procedimental e atitudinal) de forma articulada e 

contextualizada. Os objetivos (Figura 1) foram inicialmente selecionados pelos alunos e 

posteriormente discutidos com o professor e alunos, através de atividades presenciais 

(sala de aula) e a distância (PBworks).  

A atividade exterior à sala de aula seguiu os princípios orientadores do modelo de Nir 

Orion (1993) e caraterizou-se por uma abordagem semidirigida (Morcillo, Rodrigo, 

Centeno & Compiani, 1998), na qual se enfatizou a autonomia do aluno, num conjunto 

de atividades orientadas sequencialmente por um guião, construído essencialmente 

pelo professor. Nesta abordagem o AESA foi encarado como fonte de informação e 
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pesquisa, favorável à formulação de atividades investigativas, críticas e geradoras de 

conhecimentos (Bonito, Macedo & Pinto, 1999).  

 Figura 21 - Objetivos de aprendizagem definidos para o AESA. 

As atividades propostas para o AESA foram organizadas num guião, distribuídas por 

quatro estações - A, B, C e D – (Figura 2) e orientadas pela seguinte questão: 

 Quais são as principais caraterísticas da geologia urbana do centro de Estarreja?  

 

Figura 22 – Estações (A, B, C e D) onde os alunos realizaram as atividades propostas no guião. 

  
A B 

 

 

A 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1870 

  

O guião foi organizado em três partes. A primeira continha os objetivos de 

aprendizagem e indicava os documentos que iam ser usados na avaliação dos alunos. A 

segunda continha um conjunto de atividades para o aluno realizar em contexto 

exterior à sala de aula. A terceira, e última parte, indicava o tempo previsto para a 

realização das atividades, em cada uma das paragens.  

No guião foram propostas atividades diversificadas, umas comuns a todas as estações 

de estudo (Figuras 3 e 4) e outras específicas de cada uma delas (Figuras 5 e 6).  

Com as primeiras, pretendeu-se que os alunos recolhessem vários tipos de dados (por 

exemplo, quantitativos e qualitativos) que lhes permitissem, por um lado, articular os 

conteúdos explorados nas diferentes estações e outros (por exemplo, registos 

fotográficos e videográficos) que pudessem ajudar a esclarecer dúvidas surgidas 

durante a saída, a aprofundar conhecimentos adquiridos e a divulgar o trabalho 

realizado na fase de pós saída.   

Figura 23 – Exemplo de atividades propostas no guião, comuns a todas as estações. 
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Figura 24 - Registos que os alunos tinham que efetuar nas tabelas 1, 2, 3 e 5 do guião. 

 

 

Com as segundas - atividades específicas para cada uma das estações - pretendeu-se 

diversificar as tarefas propostas, valorizar a interdisciplinaridade e envolver os alunos 

na exploração de aspetos geológicos singulares do meio natural e do património 

construído.  

Para exemplificar o exposto, apresentam-se, em seguida, atividades propostas para as 

estações B (Figura 5) e C (Figura 6). Na estação B foram valorizadas as aplicações do 

iPhone 4S ® na realização de diferentes medições num afloramento xistoso. Na estação 

C foi privilegiada a interdisciplinaridade, nomeadamente a mobilização de 

conhecimentos matemáticos para fazer estimativas em relação à quantidade de 

recursos geológicos (volumes) usados em atividades humanas, prevendo, deste modo, 

possíveis implicações ambientais associadas à sua exploração e transformação. 
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Figura 25 – Exemplo de atividades propostas para a Estação B. 
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Figura 26 - Exemplo de atividades propostas para a Estação C 
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Na secção seguinte serão apresentados os recursos digitais usados na implementação 

dos materiais didáticos e na sua integração curricular, bem como fundamentadas as 

opções tomadas. 

2. OS RECURSOS DIGITAIS  

A homologação dos programas de Biologia e Geologia do ensino secundário é 

contemporânea das primeiras plataformas da Web (Web 1.0), caraterizadas por uma 

comunicação centralizada e unidirecional. Com a Web 2.0, definida por O’Reilly (2004) 

como uma atitude e não como uma tecnologia, a Web é encarada como um conjunto 

de princípios e práticas e usada como plataforma em que o utilizador controla os seus 

próprios dados, permitindo que estes possam aceder e contribuir para o conteúdo de 

um site (Cifuentes, Xochihua & Edwards, 2011), privilegiando a interação de pares e a 

inteligência coletiva (Murugesan, 2007). 

Nesta nova realidade tecnológica, marcada pelo avanço extraordinário da Web 2.0 e 

das redes e dispositivos móveis, justifica-se a utilização de novas ferramentas 

tecnológicas na preparação, implementação e discussão das atividades desenvolvidas 

em AESA.  

 

2.1 iPhone 4S ® e os seus aplicativos 

A versatilidade facultada pela tecnologia digital poderá revelar-se particularmente 

poderosa, nomeadamente na comunicação e nas atividades colaborativas dos alunos 

em AESA.  

Os dispositivos móveis são basicamente computadores de bolso, habitualmente 

equipados com um pequeno ecrã e um teclado em miniatura. São exemplos destes 

dispositivos o Smartphone, o Personal Digital Assistant (PDA) e o telemóvel. O iPhone 4 

® é um smartphone desenvolvido pela Apple Inc. com funções de iPod, câmara digital, 

Internet, mensagens de texto (SMS), visual voicemail, conexão wi-fi local e, 

atualmente, suporte a videochamadas (FaceTime). A interação com o utilizador é feita 

através de um ecrã sensível ao toque.   
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As tecnologias móveis, por exemplo, oferecem novas possibilidades de articulação das 

aprendizagens em ambientes naturais ou artificiais. A mobilidade ajuda os alunos a 

maximizar o tempo de aprender e de aprender em qualquer lugar, a qualquer hora 

(Stoyanova-Petrova, 2011). 

O iPhone 4  e os telemóveis dos alunos foram usados para facilitar a comunicação 

entre grupos de trabalho isolados num espaço artificial de grande superfície e 

topograficamente irregular. Por exemplo, a estação D estava topograficamente acima 

da A e distanciada mais de 100 m. Além disso, havia zonas onde se perdia o contacto 

visual entre grupos de trabalho e, deste modo, os dispositivos móveis facilitaram a sua 

localização em tempo real. Alguns destes dispositivos estavam ligados à Internet 

favorecendo a consulta de informação, por parte dos alunos, durante a realização das 

atividades propostas. 

Outra vantagem da utilização do iPhone 4 esteve associada à disponibilização de 

várias aplicações. Nesta atividade exterior à sala de aula utilizaram-se as aplicações 

apresentadas na Figura 7, por terem sido relevantes na localização geográfica, 

determinação da altitude, obtenção de medidas de corpos rochosos e no estudo da 

orientação espacial das litologias e das estruturas geológicas.  

 
Figura 27 - Aplicações iPhone 4S ® usadas na preparação e na saída. 

 

2.2 A Wiki no PBworks ®  
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Neste trabalho reduziu-se o leque de escolhas possíveis da Web 2.0 à utilização das 

Wikis em contexto de ensino formal. Na base dessa seleção estiveram duas razões 

principais: a primeira de natureza curricular e a segunda de natureza didática. 

Em termos curriculares, as Wikis ajustam-se a dois objetivos do Programa de Biologia e 

Geologia (Silva, Amador, Baptista & Valente, 2001): (1) fomentar a participação ativa 

em discussões e debates públicos respeitantes a problemas que envolvam a Ciência, a 

Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente; 2) melhorar capacidades de comunicação 

escrita (texto e imagem) e oral, utilizando suportes diversos, nomeadamente as TIC. 

A literatura quando utiliza o termo Wiki tanto se refere ao conjunto de páginas Web, 

como ao software por de trás desse conjunto de páginas Wiki (De Wever, Mechant, 

Veevaete & Laurence, 2011). A fim de evitar confusão, ao longo deste trabalho, o 

termo Wiki será usado para se referir ao conjunto de páginas Web e o termo software 

Wiki quando se fala sobre a ferramenta por de trás do conjunto de páginas criado. 

A nível didático as Wikis não só adicionam novas ferramentas colaborativas à sala de 

aula, como também envolvem ativamente os alunos na construção do seu próprio 

conhecimento (Parker & Chao, 2007), integrando-se em contextos de aprendizagem 

formal sócio-construtivista em que assentam os programas de Biologia e Geologia do 

ensino secundário. 

Quando os alunos constroem novos conhecimentos, podem voltar a modificar o que 

escreveram anteriormente numa Wiki. Podem ler o que outros utilizadores escrevem e 

geram significado através da compreensão compartilhada, podendo, deste modo, 

aperfeiçoar e reconstruir as suas perceções, partilhando ou negociando os seus 

significados com os outros utilizadores (Kasemvillas & Olfman, 2009). A flexibilidade 

das Wikis permite reestruturar e hiperligar dinamicamente a informação contida num 

espaço Web e permite criar uma miríade de oportunidades de design de aprendizagem 

(Bower, Woo, Roberts & Watters, 2006).  

Neste trabalho foi utilizado o PBworks para criar páginas Wiki com os alunos. A 

escolha deste software Wiki justificou-se pelo facto dos alunos já o conhecerem, 

tendo-o utilizado noutras atividades ao longo do ano letivo e por permitir a construção 
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colaborativa de sites na Web. Caraterizado pela facilidade de acesso e 

operacionalidade, o PBworks possibilita a interligação de informações e de 

atividades de ensino e de aprendizagem. Além disso, permite a produção coletiva de 

documentos hipermédia, sem requerer que os utilizadores disponham de um servidor 

próprio para a publicação dos dados (Ziede, Charczuk, Nevado & Menezes, 2008). Os 

utilizadores podem editar as páginas Web, adicionando, removendo e/ou modificando 

a informação previamente publicada e mantendo, deste modo, a(s) página(s) 

continuamente atualizada(s). 

2.3 Os recursos digitais na integração curricular dos materiais didáticos 

A integração curricular dos materiais construídos para o centro urbano foi aplicada a 

uma turma de 22 alunos do curso científico-humanístico de ciências e tecnologias. Os 

processos de ensino e aprendizagem seguiram um learning design de cariz 

construtivista, proposto no modelo de Oliver e Herrington (2003). Estes autores 

sugerem uma sequência tripartida para a utilização das TIC em que se distinguem: 1) 

as atividades para envolver os alunos no processo; 2) os recursos de ensino e 

aprendizagem necessários para que os alunos completem, com sucesso, as atividades 

propostas;  e 3) os suportes para edificar a aprendizagem online e fornecer feedback 

aos alunos (Figura 8). 

Figura 28 - Sequência do learning design (extraída de Jones, 2007). 

 

 

 

Com a utilização destes elementos de design é possível construir sequências de ensino 

e aprendizagem, evidenciando as suas inter-relações ao longo do tempo, maximizando 
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a articulação, pelo designer (professor), dos ambientes de aprendizagem que irão 

desencadear a construção de conhecimento (Jones, 2007).  

Neste trabalho propôs-se um learning design em que as atividades desenvolvidas em 

AESA, mediadas pelas TIC, se integraram numa sequência de ensino e aprendizagem, 

englobando as três fases propostas no Modelo de Nir Orion (1993): pré saída, saída e 

pós saída. Da articulação dos dois modelos resultou uma complexa dinâmica de 

interações (sala de aula – laboratório – AESA - Internet), procurou-se manter um 

continuum entre recursos, suportes e atividades de aprendizagem ao longo das três 

fases definidas no modelo de Nir Orion (1993) (Figura 9). 
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Figura 29 – Integração curricular da atividade desenvolvida em AESA, tendo em conta os 

modelos propostos por Oliver e Herrington (2003) e Orion (1993). 

 

 

As TIC foram implementadas em regime presencial (sala de aula, laboratório e AESA) e 

a distância. Nas atividades a distância, os alunos participaram na construção de duas 

páginas no PBworks , tendo por base as instruções gerais apresentadas na 

plataforma Wiki. As duas páginas criadas foram, na pré saída, um glossário sobre 

terminologia geológica, em modo de discussão, e no pós saída, uma página Web, em 

modo de documento. Neste caso, os alunos desenvolveram, em regime colaborativo, o 

produto final das atividades realizadas no centro urbano estudado, tendo incluído os 

resultados e a sua discussão, bem como as conclusões a que chegaram.  
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As contribuições individuais dos alunos foram alvo de avaliação formativa e sumativa. 

Contudo, a elaboração da página Web colaborativa, contrariamente à elaboração do 

glossário, implicou que os alunos se envolvessem no processo de definição dos 

critérios de avaliação desse documento, partindo da análise do próprio programa de 

Biologia e Geologia. 

Com o learning design proposto, pretendia-se que os alunos mobilizassem 

autonomamente, através da realização das atividades propostas para as AESA, os 

conhecimentos geológicos e tecnológicos construídos na pré saída.  

A pré saída envolveu a manipulação de instrumentos tecnológicos de medição, o 

registo das imagens e a consulta da informação na Web, em aulas laboratoriais, 

através de dispositivos móveis e do computador. Deste modo, o PBworks  e as 

aplicações iPhone 4S  foram explorados na preparação dos alunos para a saída.   

Na saída consideraram-se as relações entre os recursos, atividades e suportes de 

aprendizagem. Assim, o iPhone 4S , bem como as suas aplicações funcionaram como 

recursos de aprendizagem, enquanto a sua utilização foi centrada nas atividades de 

aprendizagem propostas no guião de campo (Figura 10). As atividades de discussão e 

de interação presencial foram estabelecidas na área urbana e contribuíram como 

suportes de aprendizagem. Essas atividades desenvolveram-se primeiro em pequeno 

grupo e, posteriormente, em plenário para permitir a partilha de experiências e de 

dados gerais entre os alunos.  

As atividades de discussão desenvolveram-se longitudinalmente ao longo da sequência 

de ensino e aprendizagem, tendo sido igualmente aplicadas, na pré saída e no pós 

saída. Nesta última fase, em particular, foi proposto que os alunos desenvolvessem 

atividades de maior grau de abstração, também mediadas pela tecnologia, 

nomeadamente através da criação da página colaborativa no PBworks .  

Na Figura 11 são exemplificadas algumas das interações que os alunos estabeleceram 

entre si e que fornecem evidências em relação ao processo de construção da página 
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colaborativa no PBworks , nomeadamente na negociação colaborativa de 

conhecimentos.  

Figura 30 – Atividades de aprendizagem desenvolvidas pelos alunos na Estação B: (I) utilização 

do Geoattitude  no iPhone 4S  e (II) registo das observações no guião de campo. 

 

 

Figura 31 – Comentário e gráfico divulgados na Wiki, por um aluno, após a saída (I) e 

contributos de uma aluna para melhorar a qualidade da informação divulgada pelo primeiro 

(II). 
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Na secção seguinte serão apresentados alguns indicadores fornecidos pelos alunos, em 

relação às atividades que desenvolveram no AESA.    

3. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM AESA 

Os materiais didáticos foram implementados com uma turma de alunos (22) e incluiu 

uma fase de preparação, a saída ao centro urbano e as aulas posteriores à saída. Para 

avaliar as atividades desenvolvidas em AESA foi administrado aos alunos um 

questionário (adaptado do questionário usado na Oficina de Formação referida na 

secção 2) constituído por questões abertas e fechadas, tendo nestas últimas sido 

usada uma escala de Likert (desacordo absoluto, desacordo parcial, acordo parcial, 

acordo absoluto). Responderam ao questionário 19 alunos.  

Decorrente da análise dos questionários aplicados pode-se constatar que os materiais 

didáticos implementados integraram atividades: 

 centradas no aluno e diversificadas (antes, durante a após a saída), uma vez 
que a maior parte dos respondentes reconhece que: 

−  antes da saída, analisou as caraterísticas do local que iam visitar e os 
assuntos que iam aprender (63,2%, acordo absoluto; 21,1%, acordo 
parcial); discutiu as tarefas que tinham que fazer durante a saída e o 
material que seria necessário (52,6%, acordo absoluto; 47,4%, acordo 
parcial); debateu a origem e processos usados na produção de 
diferentes materiais de construção (52,6%, acordo absoluto; 31,6%, 
acordo parcial) e interpretou informação sobre as caraterísticas de 
alguns desses materiais (47,4%, acordo absoluto; 42,1%, acordo 
parcial); 

− durante a saída, observou e caraterizou a área de estudo tendo em 
conta os materiais de construção presentes (89,5%, acordo absoluto; 
10,5%, acordo parcial); realizou testes e medições para caraterizar 
alguns dos materiais usados no centro urbano (84,2%, acordo absoluto; 
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15,8%, acordo parcial); refletiu sobre a tecnologia usada na 
transformação desses materiais (57,9%, acordo absoluto; 36,8%, acordo 
parcial); discutiu aspetos relacionados com a segurança das pessoas e a 
importância dos recursos geológicos para a qualidade de vida do ser 
humano (47,4%, acordo absoluto; 42,1%, acordo parcial); e sistematizou 
a informação recolhida durante a saída (63,2%, acordo absoluto; 26,3%, 
acordo parcial); 

− após a saída, partilhou na turma o trabalho realizado pelo seu grupo e 
as questões/dúvidas que surgiram durante a saída (52,6%, acordo 
absoluto; 36,8%, acordo parcial); participou na discussão do trabalho 
realizado pelos outros grupos e das questões/dúvidas colocadas pelos 
colegas (57,9%, acordo absoluto; 26,3%, acordo parcial) e explorou 
relações possíveis entre os materiais de construção, recursos 
geológicos, processos tecnológicos e qualidade de vida do ser humano 
(68,4%, acordo absoluto; 21,1%, acordo parcial); 

 integradas no currículo, na medida em que a maior parte dos alunos reconhece 
que as atividades realizadas antes da saída os ajudou a recolher e interpretar 
dados, no centro urbano, de forma criteriosa (57, 9%, acordo absoluto; 31,6%, 
acordo parcial); enquanto as realizadas no centro urbano permitiram mobilizar 
conceitos abordados anteriormente (sala de aula) e aprofundar alguns deles 
(63,2%, acordo absoluto; 31,6%, acordo parcial); e que as atividades realizadas 
depois da saída ajudaram a clarificar as dúvidas que surgiram no AESA e a 
aprofundar conhecimentos (63,2%, acordo absoluto; 26,3%, acordo parcial);  

 facilitadoras da aprendizagem, uma vez que as atividades realizadas facilitaram 
a aprendizagem de conceitos e de procedimentos adotados em Geologia e a 
sua utilização em novos contextos (68,4%, acordo absoluto; 26,3%, acordo 
parcial – Figura 12); 

Figura 32 - Gráfico circular com os resultados das respostas dos alunos ao questionário 

referentes à sua aprendizagem. 
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 promotoras do trabalho colaborativo, pois favoreceram a partilha de 
responsabilidade, a entreajuda na realização das tarefas e o relacionamento 
interpessoal (68,4%, acordo absoluto; 26,3%, acordo parcial – Figura 13); 

 

 

 

Figura 33 - Gráfico circular com os resultados das respostas dos alunos ao questionário 

referentes à colaboração. 

 

 

 integradoras de saberes (Geologia-Tecnologia-Sociedade), na medida em que 
a maior parte dos alunos reconhece que a forma como os recursos geológicos 
foram abordados possibilitou uma maior interação entre a Geologia e outras 
áreas do saber (78,9%, acordo absoluto; 21,1%, acordo parcial); permitiu 
compreender que o conhecimento geológico é útil para a interpretação de 
aspetos da vida quotidiana (78,9%, acordo absoluto; 21,1%, acordo parcial); 
facilitou o conhecimento e a compreensão de tecnologias e processos 
envolvidos na exploração, transformação e aplicação dos recursos geológicos 
(63,2%, acordo absoluto; 36,8%, acordo parcial); sensibilizou para as 
implicações ambientais e sociais associadas a essas tecnologias e processos 
(63,2%, acordo absoluto; 36,8%, acordo parcial); e alertou para a necessidade 
de uma exploração sustentada dos recursos naturais (78,9%, acordo absoluto; 
15,8%, acordo parcial).  

 contempladas na avaliação das aprendizagens, uma vez que a maioria dos 
alunos reconhece que a avaliação considerou o trabalho desenvolvido antes, 
durante e após a saída (73,7%, acordo absoluto; 26,3%, acordo parcial); incidiu 
sobre aspetos diversificados da aprendizagem como, por exemplo, a qualidade 
dos registos efetuados, a capacidade de comunicar, a qualidade dos 
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conhecimentos evidenciados (73,7%, acordo absoluto; 26,3%, acordo parcial); 
contemplou documentos elaborados em grupo e individualmente (78,9%, 
acordo absoluto; 21,1%, acordo parcial); ajudou a refletir sobre o percurso de 
aprendizagem e os resultados alcançados (73,7%, acordo absoluto; 26,3%, 
acordo parcial).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cada vez faz menos sentido pensar no conhecimento científico fora do contexto da 

sociedade e do desenvolvimento tecnológico. O learn design aplicado permitiu a 

integração curricular das TIC, através de aplicações de dispositivos móveis (iPhone 4®) 

e das interações de uma Wiki  no PBworks®. Essa integração funcionou em articulação 

com o modelo de Orion (1993).  

Os materiais didáticos desenvolvidos nessa articulação permitiram a concretização de 

atividades presenciais (sala de aula, laboratório, AESA) e a distância, em que se 

integraram vários aspetos do currículo (ex.: trabalho prático, perspetiva CTS, avaliação 

das aprendizagens). Contudo, os recursos digitais utilizados pelos alunos transpuseram 

as sugestões metodológicas propostas no programa de Biologia e Geologia, criado e 

proposto num contexto tecnológico menos avançado que o atual.  

Os indicadores emergentes do estudo fornecem evidências em relação às 

potencialidades educacionais e colaborativas das atividades realizadas em AESA, na 

medida em que estas foram centradas no aluno e diversificadas, facilitadoras da 

aprendizagem, promotoras do trabalho colaborativo, integradoras de saberes 

(Geologia-Tecnologia-Sociedade) e contempladas na avaliação das aprendizagens. 

No entanto, considera-se que a concretização de propostas didáticas desta natureza 

deve envolver os professores na conceção, implementação e avaliação de materiais 

didáticos, bem como na reflexão, concetualização e divulgação da sua prática letiva, 

em diferentes contextos (ex.: departamento curricular, ações de formação, 

seminários). Além disso, será pertinente que em trabalhos futuros se investigue qual a 

influência do trabalho online e presencial nas perceções dos alunos em relação ao 
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contributo deste learning design para o trabalho colaborativo e a aprendizagem das 

ciências. 
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Resumo 

 
Vivemos atualmente num mundo em que a tecnologia assume um papel central no 
desempenho das funções mais básicas e está cada vez mais enraizada no quotidiano de cada 
um. Na escola, assiste-se a um número crescente de cenários de aprendizagem onde se 
utilizam tecnologias ao serviço da aprendizagem.  
Este artigo relata parte de um estudo que está a ser realizado no âmbito das atividades do 
projeto DROIDE II - Os Robots na Educação Matemática e Informática (subsidiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia segundo o contrato PTDC/CPE-CED/099850/2008) e do 
doutoramento da autora do artigo.  
Neste artigo pretendemos caraterizar a prática matemática escolar, de acordo com a teoria da 
aprendizagem situada, de uma turma de 8.º ano de escolaridade, de uma escola, dos 2.º e 3.º 
Ciclos do Ensino Básico, da Região Autónoma da Madeira, quando os alunos aprendem 
Matemática (e não só) com robots.  
 
Palavras-chave: Aprendizagem, Prática, Tecnologias, Robots. 

 
Abstract 

 
We are living in a world where technology plays a central role in the performance of the most 
basic functions and technology is increasingly rooted in our everyday life. At school, we are 
witnessing a growing number of learning scenarios that use technologies at learning’s service. 
This article reports a small part of the author’s PhD and was prepared within the Project 
DROIDE II - Robots in Mathematics and Informatics Education funded by Fundação para a 
Ciência e Tecnologia under contract PTDC/CPE-CED/099850/2008.  
In this article we intend to characterize a school mathematics practice in the sense of situated 
perspective of learning, when students learn mathematics (and others) with robots. The data 
was collected in a 8th grade class from a Middle school in Madeira Island. 
 
Keywords: Learning, Practice, Technology, Robots.  
 

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo relata parte de um estudo mais lato cujo objetivo é compreender de que 

forma o uso de tecnologias, com especial enfoque nos robots, contribuem para que os 

alunos desenvolvam a comunicação matemática, o raciocínio matemático e a sua 

capacidade de resolução de problemas, produzindo significado e incrementando a 

aprendizagem de tópicos e conceitos matemáticos. 

mailto:crislopes@netmadeira.com
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O suporte teórico baseia-se na teoria da aprendizagem situada, com ênfase nos 

estudos de Lave e Wenger (1991), Wenger (1998) e Wenger, McDermott e Snyder 

(2002). 

Este artigo foca-se na prática matemática escolar, de uma turma de 8.º ano, de uma 

escola, dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, situada na periferia da cidade do Funchal, 

quando os alunos aprendem Matemática (e não só), com Robots. 

2. APRENDIZAGEM EM PRÁTICAS SOCIAIS 

Segundo Lave e Wenger (1991) as aprendizagens são elementos integrantes das 

práticas sociais. Elas existem porque as pessoas estão envolvidas em ações cujo 

significado é negociado mutuamente.  

Considerando a aprendizagem como um aspeto da prática social, esta envolve a 

pessoa no seu todo. Inclui não só uma relação com atividades específicas, mas uma 

relação com outros, implicando ao indivíduo tornar-se um participante pleno. Tornar-

se capaz de se envolver em novas atividades, para realizar novas tarefas e funções, 

para dominar novos entendimentos (Lave & Wenger, 1991, p.53). 

O conceito de prática refere-se a um conjunto de abordagens comuns e maneiras 

partilhadas de fazer as coisas que criam uma base para comunicação, ação, resolução 

de problemas, desempenho e responsabilidade (Wenger et al., 2002, p.38).  

A prática tende a evoluir como um produto coletivo integrado no trabalho dos 

participantes, organizando o conhecimento em formas que o tornam útil para eles 

próprios, na medida em que reflete a sua perspetiva (Matos, 2005). Inclui um conjunto 

de quadros, ideias, ferramentas, informação, estilos, linguagem, histórias e 

documentos partilhados (Wenger, 1998). 

Procuramos, de seguida, clarificar as três dimensões da prática, avançadas por Wenger 

(1998).  

O engajamento mútuo dos participantes numa dada prática não é apenas uma questão 

de atividade. Depende da capacidade de interagir com as competências dos vários 

participantes. Não decorre forçosamente de uma forma pacífica ou harmoniosa, 

existem conflitos, tensões, confiança mas também desconfiança. O engajamento 

envolve a negociação do significado. 
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O acesso ao que é considerado importante por determinado grupo de pessoas decorre 

da preocupação que existe, tanto no coletivo como individualmente, com a 

sustentação do engajamento dos participantes.  

O empreendimento conjunto é o resultado de um processo conjunto de negociação 

que reflete toda a complexidade do engajamento mútuo; está definido pelos 

participantes no processo que empreendem; não é uma simples meta estabelecida, 

mas cria entre os participantes relações de responsabilidade mútua que se convertem 

numa parte integral da prática.  

O reportório partilhado reflete a história do engajamento mútuo. É um conjunto de 

recursos aceites para a negociação do significado. Inclui rotinas, palavras, ferramentas, 

modos de fazer as coisas, histórias, gestos, símbolos, ações ou conceitos que 

produziram ou adotaram no curso da sua existência, e que se tornaram parte da sua 

prática. Combina aspetos reificativos e participativos. 

3. A REALIZAÇÃO DE CORRIDAS COM ROBOTS 

Neste projeto os alunos, trabalhando em grupo, tiveram a sua primeira experiência 

com o robot da LEGO MINDSTORMS NXT 2.0. e com o seu ambiente de programação. 

Alguns já tinham trabalhado, no ano letivo anterior, aquando o estudo das funções 

(Fernandes, 2012), com um modelo anterior, RCX.  

Numa primeira fase os alunos familiarizaram-se com as componentes do robot. Foram 

fornecidas instruções para a estrutura base do carro mas o aspeto final ficou a cargo 

de cada grupo.  

Durante o projeto tiveram três momentos de programação e competição: 1.º) 

Programaram o robot para correr à volta de quatro mesas dispostas duas a duas 

(formando um retângulo). 2.º) Realizaram corridas, em linha reta, de um lado ao outro 

da sala, sem que o robot tocasse na parede oposta. 3.º) Programaram tendo em 

atenção que o robot teria que: i) iniciar a corrida assim que fosse dado o sinal de 

partida (utilização do sensor de som); ii) percorrer o troço de forma que não chocasse 

com o outro (utilização do sensor de luz); iii) parar 15cm antes do fim do troço 

(utilização do sensor ultrassónico). 
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Entre o 2.º e 3.º momento de programação, criaram, com peças fornecidas, um 

protótipo de um troço de corridas para dois robots correrem ao mesmo tempo e 

terem a mesma probabilidade de ganhar. Nessa construção, tiveram em atenção que 

cada peça do protótipo era 15 vezes mais pequena do que a peça em tamanho real e 

que o troço tinha que caber na sala de aula. 

Após os grupos terem criado o seu protótipo nas condições estabelecidas, 

apresentaram-no à turma e escolheram o troço em que queriam realizar as corridas. 

Montaram-no na sala e realizaram as corridas.  

Decidiram que, para todos os robots correrem nas mesmas condições, cada um 

correria duas vezes contra cada adversário, uma vez em cada faixa do troço. 

Cada grupo registou os dados que considerou importantes para a definição do 

vencedor. Com os dados registados, recorrendo à folha de cálculo do Excel, cada grupo 

encontrou argumentos para escolher o vencedor, definiu critérios de classificação para 

os robots e elaborou um estudo estatístico sobre vários aspetos das corridas. 

Elaboraram, igualmente, um relatório sobre o trabalho realizado e apresentaram à 

turma os aspetos que consideraram importantes para a aprendizagem da Estatística. 

4. METODOLOGIA 

Tendo em conta o problema em estudo, a metodologia de investigação adotada é de 

caráter qualitativo de cunho interpretativo pois o objeto em estudo abarca 

preferencialmente uma natureza descritiva e interpretativa. Foi dada maior relevância 

ao processo do que ao produto, tendo a preocupação de retratar a perspetiva dos 

participantes. 

Os dados foram recolhidos, durante 9 aulas de 90 minutos, numa turma de 8.º ano, 

constituída por 14 alunos, sendo 4 raparigas.   

Foram feitas gravações vídeo e áudio. Privilegiou-se o registo das interações entre os 

alunos. Foi utilizada a observação participante como instrumento de recolha de dados, 

o que permitiu um contacto mais estreito e pessoal com o fenómeno observado.  

A investigadora e a professora de Matemática trabalharam em conjunto na criação das 

tarefas realizadas, tendo a primeira conduzido as discussões com os alunos.  
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Antes de iniciar a recolha de dados foi criado um cenário de aprendizagem 

(Wollenberg, Edmunds & Buck, 2000) privilegiando o trabalho de projeto no sentido de 

Greeno e MMAP (1998). 

5. A APRENDIZAGEM COM ROBOTS  

Foi a grande vontade de realizar e vencer as corridas que manteve os alunos 

envolvidos nesta prática matemática escolar. Este foi, portanto, o empreendimento 

conjunto dos alunos (Wenger, 1998). Este empreendimento, que manteve unido o 

grupo turma, não foi uma simples meta estabelecida, mas criou, entre os alunos, 

relações de responsabilidade que se converteram numa parte integral da prática. Tudo 

o que fizeram foi da responsabilidade dos grupos de trabalho e passou também a ser 

responsabilidade de toda a turma.  

Falar em empreendimento conjunto não significa falar de concordância num sentido 

simples pois, todos queriam realizar corridas, mas também, todos queriam ganhá-las.  

Existiu um empreendimento conjunto da turma (realizar e vencer as corridas) mas 

também existiram objetivos do próprio grupo (programar eficazmente e mais 

rapidamente que os restantes). Este desacordo, esta competição entre grupos, 

proporcionou a argumentação, a criação de estratégias, a justificação de 

procedimentos e manteve os alunos engajados nas tarefas, por isso, é entendido como 

uma parte produtiva do empreendimento.  

Existiram momentos de competição entre os diferentes grupos mas existiu também 

uma união em cada grupo, o que contribuiu para determinar a prática do grupo. Um 

desses momentos verificou-se quando a investigadora (Inv) sugeriu que programassem 

o robot para correr à volta de quatro mesas dispostas duas a duas e os alunos (G, He, C 

e M) começaram com os seguintes comentários: 

1 G: Ah, eu consigo fazer isso. 

2 He: Qualquer um consegue.  

3 C: Já está ganho.  

4 M: É fácil, o nosso grupo já ganhou.  

O desafio lançado pela investigadora despertou interesse na programação e foi 

importante para o processo de engajamento dos alunos na prática. Todos os grupos 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1894 

foram para junto dos computadores tentar programar o seu robot de modo a fazer o 

percurso sugerido. Foi quando a investigadora estava a responder a uma solicitação do 

C que o M, passou e disse:  

5 M: Desculpem lá, mas vocês já perderam, já programei. 

A investigadora solicitou ao grupo do C que esperasse pois gostava de ver como é que 

iria ser o desempenho do robot do grupo do M. 

6 A [elemento do grupo do C]: Também quero ver, é muita confiança. 

E dirigiram-se todos (alunos, professora e investigadora) para assistirem ao 

desempenho do robot. 

O robot andou o tempo adequado para a frente, depois rodou muito e acabou por 

bater no pé da mesa. 

O P [colega de grupo do M] pegou no robot e disse:  

7 P: Ele virou muito.  

Dirigiu-se para o computador para alterar a programação, juntamente com o grupo. A 

investigadora seguiu-os e pediu-lhes que explicassem o que tinham feito.  

8 M: Isto é para se mover [apontando para o bloco]. 

9 Inv: Ele moveu-se quantos segundos? 

10 M: Não interessa saber, depois vai dizer aos outros. Eles […] não podem saber. 

11 Inv: Só quero compreender a programação.  

12 M: 5 segundos. Este parece… [simultaneamente explicava e pensava no tempo 

que tinha que colocar.] 

13 P: Não te esqueças que virou muito. Tens de diminuir o tempo. 

14 M: Pois, sim,…, vai ser 1,8 segundos. 

15 P: Não, é melhor 1,5. Ele virou muito.  

O M e o P continuaram o diálogo e negociaram os tempos a colocar nas curvas e nas 

retas, alteraram os tempos dos blocos de virar para 1,5 segundos, antes estavam 2 

segundos, nas retas mantiveram 5 segundos e fizeram o download do programa. 

16 M: Vamos experimentar.    

Experimentaram novamente o robot, que bateu após a segunda curva, pegaram-no e 

foram para o computador alterar a programação – diminuíram um segundo às curvas e 

à segunda e terceira reta. Após a terceira tentativa o robot realizou corretamente o 
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percurso. A programação emergiu da negociação entre os dois alunos. A estrutura de 

programação utilizada assentou na noção de ciclo. Criaram um ciclo que consistiu em 

andar para a frente e virar à direita e repetiram-no três vezes.  

Após terem conseguido programar o robot, manifestaram-se interessados em realizar 

corridas, por isso, a investigadora sugeriu-lhes que as realizassem, em linha reta, de 

um lado ao outro da sala, sem que o robot tocasse na parede oposta.  

O M pediu auxílio aos elementos do grupo para ajeitarem as mesas de modo a colocá-

las, em linha reta, de um extremo ao outro da sala.  

17 Inv: Porque é que estão a mudar a ordem das mesas? 

18 M: É para ajudar na programação. Já sei quanto tempo o robot demora a 

percorrer uma mesa, agora é só contar quantas mesas temos e programar. Ele 

leva 5 segundos a andar duas mesas, e agora… [conta as mesas] temos 11 

mesas, logo tem de andar… 27 segundos.  

19 P: Não, 26. Ele tem de parar antes de bater.  

20 M: Pois é, tem de parar antes, tem de ser 26. A professora vai ver como vai dar 

certo!  

Neste diálogo verifica-se que existiu um conjunto de significados partilhados e 

negociados que contribuíram para uma programação eficaz. Foi evidente que fazia 

parte do reportório a noção de proporcionalidade direta pois a estrutura de 

programação, utilizada pelo grupo, assentou nessa noção, embora não tenha sido 

explicitada pelos alunos talvez por não estar percecionada ou ser implícita entre eles. 

Existiu uma tentativa clara de negociação, do tempo a colocar na programação para o 

robot realizar a corrida, que resultou pois o robot parou mesmo antes de bater na 

parede.  

21 Inv: E agora, se eu colocar o robot ao meio da sala, como vão fazer? Programar 

tudo de novo? 

A questão levantada pela investigadora foi formulada com o intuito de manter os 

alunos engajados na prática. Ao lançar a questão está a dar mais um elemento para 

tornar visível um artefacto (neste caso, a utilização do sensor ultrassónico) da prática, 

colocando na perspetiva dos alunos outras possibilidades de programação. Além disso, 

foi seu objetivo atribuir legitimidade à participação da R (aluna do grupo do P e do M 
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que tinha tido até ao momento uma participação periférica (Wenger, 1998)) no grupo, 

promover e estimular a negociação e reflexão no grupo, encorajando-os a prosseguir 

numa programação mais eficaz. A investigadora já se tinha apercebido da participação 

periférica da R no grupo e como tinha conhecimento das suas habilidades de 

programação com o sensor ultrassónico, tentou que esta sentisse que poderia 

contribuir de forma produtiva para o trabalho do grupo.  

22 M: Temos que medir a distância novamente e alterar o tempo que ele anda. 

23 R: Não, utilizamos o sensor ultrassónico para ele parar. 

24 P e M: Mas como é que isso funciona? Nunca experimentamos. 

25 R: Vamos, eu mostro.  

26 R: Temos que criar um loop e colocar o bloco para o robot andar para a frente, 

por tempo ilimitado, mudamos aqui o tempo [apontando no ambiente de 

programação] em vez de estar 26 segundos colocamos o tempo em unlimited, 

anda até encontrar uma distância que temos que definir, por exemplo… 

inferior a 20cm. Assim, o robot vai andar até encontrar uma parede a 20cm de 

distância. Depois temos que dizer para o robot parar. Para isso, colocamos um 

bloco com os dois motores parados no fim. [Foi explicando o processo e 

alterando a programação que já tinham.] 

27 P: Temos que ver a velocidade dos motores. 

28 M: Temos que colocar no máximo para ganharmos. 

29  P: Vamos colocar a velocidade em 100. 

30 R: Temos que confirmar em que porta está ligado o sensor ultrassónico para 

colocarmos a certa no bloco. 

31 M: Está na 1. 

32 R: Então, aqui temos que mudar para 1. [Apontando no ambiente de 

programação.]  

Assim, criaram um programa em que robot ao detetar um som superior a 70 (sensor de 

som ligado à porta 2) anda para a frente, por um tempo não determinado, (motores 

ligados às portas B e C) até encontrar um obstáculo a uma distância inferior a 20cm 

(sensor ultrassónico ligado à porta 1), posto isso, para os dois motores. Depois, 

experimentaram a programação que resultou. 
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Neste caso, a programação emergiu porque os alunos participaram em ações cujo 

significado foi negociado. Não obstante, houve intencionalidade da investigadora em 

mantê-los engajados na prática. 

A iniciativa da R (linha 23) deu legitimidade à sua participação. Com a explicação dada 

(linha 26) e pela negociação estabelecida entre os vários elementos do grupo 

encontrou uma forma para sustentar a sua participação, ganhando legitimidade 

(Wenger, 1998).  

Estes três alunos tiveram em comum a preocupação em perceber o processo de 

programação e a vontade de conseguir programar corretamente o robot e mais rápido 

que os restantes grupos. Ao programarem o robot e ao negociarem essa programação 

estiveram engajados na prática. Desenvolveram a sua prática dando significado à sua 

programação. Criaram um conjunto de recursos aceites para a negociação do 

significado e ampliaram o reportório partilhado com ferramentas, ações, discursos e 

conceitos.  

Estes alunos definiram os seus objetivos e negociaram significados de modo a resolver 

com sucesso os desafios propostos. Sustentaram a sua prática no sentido em que 

existiu um conjunto de ações que nos permitem afirmar que a prática manteve-se 

desde o início da aula até terem conseguido programar corretamente o robot para as 

duas situações. No processo, mantiveram-se em diálogo, experimentaram, negociaram 

e alteraram a programação. A experimentação, a programação e a negociação de 

significados foram elementos fundamentais para a sustentação da prática deste grupo. 

Este processo conjunto de negociação refletiu toda a complexidade do engajamento 

mútuo (Wenger, 1998). 

6. CONCLUSÕES 

A criação e implementação do cenário de aprendizagem anteriormente descrito 

originaram uma prática matemática escolar com características diferentes das práticas 

escolares com índole mais tradicional. 

Os alunos estiveram engajados em fazer mas não apenas em fazer algo, foi um fazer 

com um propósito comum - realizar e vencer as corridas com os robots - que deu 

estrutura e significado àquilo que fizeram. O empreendimento conjunto (Wenger, 
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1998) manteve unido o grupo turma e criou, entre os alunos, relações de 

responsabilidade que se converteram numa parte integral da sua prática. Uma parte 

produtiva foi o desacordo, tanto no pequeno como no grande grupo, que 

proporcionou a argumentação, a criação de estratégias, a justificação de 

procedimentos e fez emergir os conceitos matemáticos e de programação. 

Durante esta prática os alunos demonstraram interesse pelas várias tarefas que 

desenvolveram e os robots tiveram um papel muito importante em todo este 

processo. Tudo o que fizeram foi negociado e definido pelos alunos na prática que 

empreenderam. Nesse processo de negociação, existiram conflitos, tensões, confiança 

e também desconfiança. Os alunos encontraram formas que facilitaram esse processo, 

respeitando as diferenças e coordenando as aspirações individuais e do próprio grupo. 

A negociação e o engajamento dos alunos foram importantes e cruciais para a 

argumentação, a criação de estratégias e para a justificação de procedimentos. 

Durante esse percurso desenvolveram significados que se relacionaram e acabaram 

por se conjugar e ganhar coerência relativamente à prática que os uniu e nela gerarem 

e apropriarem-se de um reportório partilhado (Wenger, 1998). 
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Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar a proposta do curso de Tecnologia Educacional 
para o Ensino de Ciências (TEEC), assim como seus primeiros resultados frente às ações piloto 
realizadas no município de São Carlos – SP, Brasil. Esse curso buscou oferecer capacitação para 
professores da Educação Básica, por meio de um programa de formação continuada com foco 
em habilitar e sensibilizar professores sobre atividades experimentais associadas à utilização 
de recursos digitais, os chamados Objetos de Aprendizagem, para o ensino de ciências em sala 
de aula. Acreditamos e defendemos o ensino de ciências associado ao uso de tecnologias 
quando trabalhadas adequadamente no espaço escolar. 
 
Palavras chave: Aprendizagem, tecnologia, atividades experimentais, ciências. 

Abstract  
This paper intends to present a course in Educational Technology for Teaching Science (TEEC) 
and the first results obtained in preliminary tests in São Carlos - SP, Brazil. This course aimed to 
provide training for teachers of basic education through a continuing education program 
focusing on empowering teachers and raising awareness about activities involving 
experimental use of digital resources, so-called Learning Objects, for teaching science in the 
classroom. We believe and stand for science education associated with the use of technology 
when properly worked out at school. 
 
Keywords: Learning, technology, experimental activities, science  

 

1. INTRODUÇÃO  
Podemos dizer que o mundo foi se desenvolvendo e a sociedade urbana industrial foi 

exigindo, em ritmo cada vez mais crescente, maior grau de desenvolvimento científico 

e tecnológico, o que gerou a expansão do ensino de ciências, projetos e iniciativas 

correlacionadas (DELIZOICOV, 1990). No entanto, essa sociedade contemporânea tem 

produzido um paradoxo em relação ao avanço do conhecimento e as reais condições 

das escolas e profissionais relacionados. 

O avanço tecnológico tem possibilitado mudanças significativas que configuram e 

alteram consideravelmente nossos modos de compreender e de vivenciar a realidade. 

No entanto, se por um lado ele permitiu o aumento da expectativa de vida das 

pessoas, proporcionou o conforto com aparelhos e objetos que facilitam o cotidiano, 
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esse avanço tecnológico contrasta-se com a realidade dos espaços escolares atuais, 

assim como do progresso do trabalho realizado pelo corpo docente presente nessas 

instituições (WAISELFISZ, 2007). 

Diante desse cenário, esse trabalho tem como objetivo apresentar a proposta do 

curso de Tecnologia Educacional para o Ensino de Ciências (TEEC), assim como seus 

primeiros resultados frente às ações piloto realizadas no município de São Carlos – SP, 

Brasil. Esse curso buscou oferecer capacitação para professores da Educação Básica, 

por meio de um programa de formação continuada com foco em habilitar e sensibilizar 

professores sobre atividades experimentais associados à utilização de recursos digitais, 

os chamados Objetos de Aprendizagem, para o ensino de ciências em sala de aula 

(ARANTES, 2010, WILEY, 2000 e STUDART, 2011). Acreditamos e defendemos o ensino 

de ciências associado ao uso de tecnologias quando trabalhadas adequadamente no 

espaço escolar. 

 

2. METODOLOGIA  
Esse trabalho trata-se de um estudo exploratório, de caráter descritivo, pautado na 

abordagem qualitativa, que foi desenvolvido através de questionários do tipo 

diagnóstico com perguntas abertas e fechadas, aplicado aos professores-cursistas que 

atuam como docentes na rede municipal de São Carlos – São Paulo – Brasil. O curso 

“Tecnologia Educacional para o Ensino de Ciências (TEEC)” foi oferecido pela Secretaria 

Municipal de Educação de São Carlos para todos os professores em atividade na rede 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental das Séries Iniciais da Educação Básica entre 

março e abril de 2012. Apenas 10 professores se dispuseram a fazer o curso na 

primeira fase. 

Um dos instrumentos de pesquisa utilizado foi um questionário (pré e pós curso) com 

perguntas estruturadas fechadas e abertas. O questionário pré curso foi redigido de 

modo a obter informações que nos permitissem identificar suas habilidades com o 

computador e experiências prévias com atividades experimentais em sua prática 

docente.  No final do curso foi aplicado o questionário (pós-curso), com o objetivo de 

avaliar o conjunto da experiência e o impacto havido em suas concepções 

pedagógicas. 
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Além dos questionários, também foi utilizada como instrumento de pesquisa a 

observação nos acompanhamentos na escola durante o desenvolvimento dos projetos. 

A equipe que ministrou o curso visitou as escolas com o objetivo de construir 

conjuntamente com os professores o projeto a ser desenvolvido. Essa aproximação da 

área da ciência com os profissionais da rede foi de extrema importância para o 

amadurecimento do trabalho. 

 

3. O CURSO TEEC - TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 
O curso TEEC foi elaborado e aplicado pelo grupo de estudos “Tecnologias do Ensino e 

da Difusão de Ciência”, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Exatas da Universidade Federal de São Carlos. 

O curso contou com seis encontros presenciais e semanais de 3 horas, totalizando 18 

horas, e 12 horas de aplicação dos projetos em sala de aula, o que totaliza 30 horas de 

curso no total. Nesses encontros trabalhou-se:  

 A sensibilização sobre o uso da tecnologia na educação; 

 Apresentação e interação com diversos repositórios de Objetos de 
Aprendizagem (vídeos, jogos educativos, simulações, animações, hipertextos 
multimídia e áudios); 

 Discussão sobre as possibilidades metodológicas do uso da tecnologia e da 
experimentação em ciências em sala de aula. Além disso, desenvolvimento e 
discussão de experimentos previamente selecionados, abordando temas como 
ciência na cozinha, sistema solar, vida e ambiente, entre outros, buscando 
adequá-los aos temas sugeridos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para a 
semana de ciência e tecnologia 2012: “Economia Verde, Sustentabilidade e 
Erradicação da Pobreza”; 

 Elaboração de uma proposta de trabalho/projeto a ser executada com os 
alunos utilizando os subsídios dados pelo curso; 

 Socialização dos projetos; 

 A aplicação dos projetos elaborados no decorrer do curso foi acompanhada 
pela equipe. 

No decorrer do curso os professores-cursistas foram convidados a executar algumas 

atividades formais, tais como: análise de repositórios de Objetos de Aprendizagem, 

registro das atividades experimentais, comentários no fórum do ambiente virtual do 

curso e elaboração do projeto, todas disponibilizadas no ambiente virtual. 
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A metodologia adotada no curso, tanto para as atividades experimentais quanto para 

atividades envolvendo o uso dos objetos de aprendizagem, foi baseada na estratégia 

de Predição, Observação e/ou Interação e Explicação, designados pela sigla PO(I)E. 

Esta metodologia foi desenvolvida por White e Gunstone (1992) com o objetivo de 

revelar como os alunos fazem suas predições acerca de um evento específico e 

identificar as razões que as levam a fazê-las, tornando a aprendizagem mais 

significativa. Esse método relaciona-se às teorias construtivistas de aprendizagem, na 

medida em que leva em conta os conhecimentos prévios das crianças e ao mesmo 

tempo possibilita a revisão dessas compreensões iniciais a partir das 

observações/interações, chegando ao conhecimento do assunto proposto. 

A estratégia PO(I)E é facilmente aplicada em ciências, porque se adéqua a 

demonstrações que permitam observações imediatas. Com essa abordagem o 

professor poderá descobrir os conhecimentos prévios dos alunos e explorar 

concepções alternativas que possam ter acerca dos fenômenos naturais. O método 

fornece aos professores informações sobre o raciocínio dos alunos, estimula 

discussões, motiva os estudantes a querer explorar o conceito e gera pesquisas. 

 

4. RESULTADOS 
Como relatado, foi aplicado um questionário no início do curso com o objetivo de 

investigar a familiaridade dos professores-cursistas com as novas tecnologias e suas 

práticas nas aulas de ciências. Foi possível constatar que mais de 50% deles utilizam o 

computador em casa, com internet rápida, e apenas 10% têm muita dificuldade em 

utilizá-lo. Porém, os professores não o utilizam em sala de aula por vários motivos, 

como: falta de infraestrutura nas escolas, falta de conhecimento sobre a existência de 

repositórios de Objetos de Aprendizagem, falta de apoio da gestão escolar. Além disso, 

a grande parte dos professores considera que sua formação acadêmica não os 

preparou para o uso de tecnologias em sala de aula. 

Com relação às escolas, 90% possuem televisão e aparelho de DVD e cerca de 70% 

possuem acesso à internet. Entretanto, a maioria dos professores-cursistas utiliza 
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apenas áudio e vídeo em suas aulas. A respeito de atividades experimentais, apenas 

20% já utilizaram esse recurso em sala de aula. 

De posse desses dados, o curso foi ministrado apresentando repositórios de recursos 

digitais e propostas de atividades experimentais passíveis de serem realizadas em salas 

de aula. Ao longo do curso, os professores-cursistas mostraram-se muito interessados 

em todas as atividades propostas e empenhados na execução das tarefas. Todos 

participaram ativamente, levantando hipóteses e sugerindo adaptações quanto às 

atividades experimentais e recursos digitais. Como atividade final, os professores 

elaboraram um projeto. Exigia-se nesse projeto tanto a prática de atividades 

experimentais como a utilização de objetos de aprendizagem. Os projetos abordaram 

os seguintes temas: ciclo da água, plantação de feijão, comendo e aprendendo 

ciências, ciclo da agua, importância da água e da reciclagem, astronomia, e fogão solar, 

dentre outros. 

Na aplicação dos projetos na escola ficou evidente que, apesar da pouca familiaridade 

dos professores-cursistas com os objetos de aprendizagem no início do curso, todas as 

atividades experimentais foram desenvolvidas em conjunto com os recursos 

tecnológicos apresentados durante o curso. É importante notar que, mesmo nas 

escolas que não dispunham de uma boa infraestrutura, os professores utilizaram seus 

próprios instrumentos tecnológicos para o desenvolvimento do projeto. Foi possível 

observar também um grande interesse por parte dos alunos, tanto pelas atividades 

experimentais como pelas atividades que envolviam tecnologias. Quanto à 

metodologia PO(I)E, não foi possível observar o uso dessa estratégia no 

desenvolvimento da maioria dos trabalhos. Para ilustração da ausência da metodologia 

investigativa, colocamos abaixo uma passagem do projeto “Sistema Solar” elaborado 

por um dos professores-cursistas, em que se solicitava ao aluno: 

Mostre uma imagem com todos os planetas do sistema solar (em escala de 

tamanho) e a representação das órbitas em torno do Sol. Introduza o conceito 

de translação. Nomeie os planetas e comente a proporção das distâncias deles 

em relação ao Sol. Há simulações em www.youtube.com. 

http://www.youtube.com/
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Procurando investigar possíveis mudanças nas concepções dos professores-cursistas 

acerca de atividades experimentais associadas ao uso de objetos de aprendizagem, ao 

final do curso, aplicamos uma avaliação diagnóstica, com questões abertas e fechadas. 

Os resultados dessa avaliação revelaram que grande parte dos profesores-cursistas se 

sentiram, após o curso, seguros com relação ao uso de objetos de aprendizagem em 

sala de aula. Além disso, os objetos mais citados pelos professores para futuros 

projetos foram: os jogos educativos, as simulações, as animações e os vídeos. Esse 

resultado contrasta com o que foi relatado na avaliação prévia do curso, em que a 

utilização do computador se dava apenas em casa e o uso dos objetos de 

aprendizagem se limitava apenas a áudios e vídeos. 

Quanto à experimentação, 80% dos professores-cursistas afirmaram pretender adotar 

essa estratégia em sala de aula após o curso. Esse resultado é muito satisfatório 

quando comparado ao obtido no início do curso, em que apenas 20 % dos professores 

relataram que praticava atividades experimentais em suas aulas de ciências. 

Ao serem questionados sobre “Qual sua opinião sobre o uso de objetos de 

aprendizagem associados com atividades experimentais?” todas as respostas foram 

enfáticas em enaltecer os benefícios da integração dessas duas ferramentas 

pedagógicas. Colocamos a seguir três relatos que ilustram a maioria dos depoimentos.  

“A utilização de OA associados com atividades experimentais é de grande 

valia, uma vez que proporciona aos educandos uma forma mais concreta e 

lúdica de aprender, tornando seu aprendizado mais significativo e efetivo.” 

“Acho importante por várias razões, como ferramentas para fixar 

conceitos, os objetos e experimentos tornam a aula mais prazerosa e mais 

interessante, estimula os alunos à pesquisa, a procura por respostas, fazer 

entender melhor os conceitos que às vezes não conseguem ser 

interpretados, entre outras razões.” 

 

“Em minha opinião, é de grande valia porque além de auxiliar na aprendizagem 

dos alunos os OA auxiliam, ainda mais, os profissionais. Essa ferramenta me 
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abriu vários caminhos para tornar minhas aulas mais agradáveis, convidativas, 

estimulantes e efetivamente motivadoras.” 

Os relatos dos professores-cursistas sobre o curso também foram muito positivos 

sobre a importância da formação continuada, como relatado pelas mensagens abaixo 

deixadas pelos professores-cursistas sobre o curso. 

“Eu fiquei muito feliz por ter escolhido esse curso, que nos ensinou muito, 

desde como trabalhar a ciência de modo interessante para todas as idades 

e séries, como ensinar a pesquisa, além de aprendermos a usar objetos de 

aprendizagem no nosso dia a dia escolar, entre outras mil coisas.” 

 

Aprendi sobre diversos sites dos quais nunca tinha nem ouvido falar.” 

 

“Estimula tanto o professor como os alunos no que tange à pesquisa. Dá vontade 

de ir ao laboratório de informática todos os dias.” 

 

5. CONCLUSÕES 
A partir dos dados coletados, conclui-se que a maioria dos professores utiliza 

computador em casa, porém não necessariamente durante sua prática docente. Tal 

dado nos faz refletir sobre o paradoxo existente entre a realidade social que vivemos e 

a atual situação das escolas e da formação de seus profissionais. Pode-se dizer que os 

profissionais da educação já utilizam as tecnologias de informação e comunicação no 

seu dia a dia, porém ainda não em sua prática docente. Esses resultados confirmam a 

necessidade de formação continuada dos docentes nessas novas tecnologias  

Podemos concluir que a proposta de formação do curso TEEC apresentou como 

características positivas a possibilidade de discutir a relação entre atividades 

experimentais, tão incentivadas no ensino de ciências, com o uso de tecnologias, numa 

metodologia investigativa. Observamos que os professores levam para a sala de aula a 

parceria entre experimentação e tecnologia. Já o uso da metodologia investigativa não 

foi totalmente incorporado. Isso nos faz acreditar que a inclusão de novas ferramentas 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1907 

pedagógicas não implica em mudanças efetivas na compreensão metodológica que 

tais ferramentas exigem. 

Outro fator que merece destaque é o entusiasmo das crianças, tanto com as atividades 

experimentais quanto com as atividades realizadas no computador. No entanto, não 

podemos afirmar que esse entusiasmo repercutirá a longo prazo caso a compreensão 

metodológica do professor não ocorra de forma adequada. 

Agradecimentos à Capes e ao CNPq pelo apoio financeiro ao grupo de estudos da 

UFSCar, à MZO Interativa que propiciou a infraestrutura de informática, e à Secretaria 
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Resumo 

 
Esse trabalho é um relato de algumas experiências da participação no Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação a Docência do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do 
Paraná, Brasil, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná no Colégio 
Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira. Trata da construção de atividades didáticas com 
professores de diversas disciplinas, orientando estudantes em trabalhos interdisciplinares, que 
dialogam na contextualização para além dos conceitos e aplicações. Utilizando-se da 
Tecnologia da Comunicação e Informação produziu-se um portal para composição de 
atividades, propostas e publicação de trabalhos. Nessa dinâmica a percepção e valorização do 
outro trouxeram algumas melhorias no sentido de motivação, comprometimento, autocrítica, 
socialização de significados e maior autonomia na aprendizagem. 
Palavras-chave: TIC, identidade, interdisciplinares, enfoques, Universidade, Colégio. 

 
Resumen 

 
En este trabajo se reporta algunas experiencias de participación en el Programa de Becas de 
Iniciación Institucional de la Licenciatura en Enseñanza de Física de la Universidad Federal de 
Paraná, Brasil, en colaboración con el Ministerio de Educación de Paraná State College 
Profesora María Aguiar Teixeira. Este edificio de actividades de aprendizaje con profesores de 
diversas disciplinas, orientar a los estudiantes en el trabajo interdisciplinario, que el diálogo en 
el contexto más allá de los conceptos y aplicaciones. Uso de la Tecnología de Información y 
Comunicación producido un portal para las actividades de la composición, las propuestas y los 
documentos de publicación. En esta percepción dinámica y apreciación de otras mejoras han 
traído algo de sentido de la motivación, el compromiso, la autocrítica, la socialización de 
significados y una mayor autonomía en el aprendizaje. 
Palabras clave: TIC, identidad,  interdisciplinar, enfoques Universidad, College. 
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1. INTRODUÇÃO 

A evolução multilateral entre educação, ciência e tecnologia promovendo a 

humanização é indiscutível e se fundamenta historicamente. Assim a educação requer 

profissionais comprometidos, flexíveis e em constante atualização. Essa capacitação é 

importante, pois resulta na melhoria da formação dos estudantes que experimentam 

propostas atuais e contextualizadas com a sua realidade despertando motivação, 

senso crítico e ações autônomas, inclusive para além do espaço/tempo escolar. 

Ações interdisciplinares são indispensáveis na integração dos docentes, pluralizando 

significados e favorecendo aos estudantes compor uma visão mais completa e menos 

ingênua dos conflitos e oportunidades de sua atualidade, tendo o ensino de ciências 

como ponto crítico nesse processo. 

Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES pelo apoio financeiro a esta pesquisa. 

2. A PROPOSTA 

Sob uma perspectiva socioconstrutivista e histórico cultural vygotskyana promovem-se 

construções coletivas com orientação interdisciplinar articulada a partir de alguns 

enfoques estudados no ensino de ciências. 

Partindo-se de práticas e experimentos de Física - PEF trabalham-se a representação 

matemática e relação entre conceitos. Em seguida articula-se uma pesquisa orientada 

com professores de outras especialidades. Para contemplar um enfoque de História e 

Filosofia da Ciência - HFC convidam-se os professores de história e de filosofia, 

auxiliando para possível contextualização da humanização em relação ao referido 

fenômeno físico. 

A partir da temática Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente - CTSA problematiza-se 

a conversão de ciência em tecnologia e as consequências econômicas promovendo a 

dinâmica social pelas oportunidades de estudos, empregos, negócios, acesso ou 

exclusão a essas tecnologias, provocando alterações nos diversos setores e ambientes.  

Da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC disponibilizam-se o computador e 

internet para acesso a diversos ambientes e informações, simuladores, vídeos, e 
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outros enfoques. Também foi produzido um portal para que o estudante vislumbre 

aspectos relacionados a experiências culturais, de interação, participação, construção, 

coletividade, autoria, autocrítica, autonomia, reconstrução e publicação, valorizando a 

comunidade escolar em ações que oportunizem seu espaço de socialização. 

Segue-se uma análise bibliográfica dos enfoques do ensino de ciências utilizados na 

articulação da proposta mencionando-se alguns cuidados e possibilidades de 

aplicação. 

3. TIC ALGUMAS POTENCIALIDADES DO AMBIENTE VIRTUAL 

Segundo Lévy (2003) a virtualização é dinâmica, problematizando a questão geral de 

uma entidade opõe-se ao atual, libertando o objeto ou entidade temporal e 

espacialmente, por exemplo, o tele trabalho. Já o possível caracteriza-se como algo 

estático na forma bastando concretizar-se para tornar-se real. 

O possível é exatamente como o real só lhe falta existência. [...] não é uma 

criação, [...], um programa informático, puramente logica, tem a ver com o par 

possível/real, a interação entre humanos e sistemas informáticos têm a ver 

com a dialética do virtual e do atual. [...] A imaginação, a memória, o 

conhecimento, a religião são vetores de virtualização que nos fizeram 

abandonar a presença muito antes da informatização e redes sociais. (Lévy, 

2003, p. 17). 

A atualização é definida pelo autor como solução/criação que alimenta o virtual. O 

virtual é o oposto do atual, gerando e suprindo-se da atualização. O fenômeno da 

atualização na relação conhecimento e profissão promove uma dinâmica de 

aperfeiçoamento constante que antes não era observada. A docência participa dessa 

dinâmica na evolução multilateral escola e CTSA. Então um uso sensato das TIC é 

construir coletivamente atividades didáticas, documentá-las, publicá-las, revisá-las, 

atualizá-las, pois qualquer profissional nessa atualidade é valorizado pela sua 

capacidade de interação em grupo, apropriando-se e multiplicando conhecimentos, ou 

seja, habilidade de atualização. “As informações e conhecimentos passam a constar 

entre os bens econômicos primordiais, [...] fonte ou condição determinante para todas 
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as formas de riqueza [...] consumi-los não os destrói e cede-los não faz com que sejam 

perdidos.” (Lévy, 2003, p. 55). 

A respeito do significado de interação Tori (2010) descreve como o desenvolvimento 

de uma atividade ou estímulo mediante o uso de algum dispositivo. Interatividade é a 

capacidade de uso do dispositivo. E interativo é o próprio dispositivo de interação, 

neste caso educacional, a própria atividade didática. “O cientista estuda a 

radioatividade. O urânio é radioativo e emite radiação. Da mesma forma podemos 

dizer que determinada aula é interativa por que possibilita interação, ou seja, por que 

a metodologia adotada emprega interatividade.” (Tori, 2010, p. 85). 

A interação em aulas presenciais depende do número de estudantes, e em regra é 

impossível que todos participem apenas por meio do diálogo. Embora se consiga a 

atenção dos estudantes usando do fator surpresa, afinal, quem será o próximo 

selecionado para interagir? E essa atitude docente multiplica sensação geral de 

interação. “Portanto, uma boa aula interativa emana interatividade aos participantes, 

ao mesmo tempo em que é parcimoniosa com interações.” (Tori, 2010, p. 87). 

Nessa proposta de uso do computador e internet, buscou-se uma combinação entre 

alguns tipos de interatividades mencionadas por Tori (2010), dessas a arborescente, a 

linguística e a de criação, pois permitem ao usuário escolha de opções, pesquisa por 

palavras chaves, e composição de conteúdos, desejáveis para autonomia e construção 

coletiva. 

4. COMPUTADORES E APRENDIZAGEM ALGUNS ESTUDOS 

De acordo comas ideias de Mercado (2008a), Solé (2006), Vygotsky (1944 como citado 

em Stoltz, 2009) as propostas didáticas necessitam de planejamento conexo entre 

teoria, conhecimentos prévios, expectativas possíveis, objetivos claros, mediação, 

processos adequados e frequentes de avaliação critica e replanejamento da proposta. 

Desta forma questiona-se que a partir do uso das TIC, o que já foi experimentado? 

Pesquisadores analisaram algumas experiências e atividades didáticas com 

computadores e foram apresentadas como ações relevantes: “1) Uso de programas 
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demonstrativos. 2) Uso de modelos computacionais. 3) O uso de tutoriais.” (Araujo, 

Veit & Moreira, 2004, p. 2). 

Esses autores esclarecem como essas atividades das TIC se articularam com os 

referenciais teóricos do behaviorismo, cognitivismo e construtivismo. 

Num primeiro momento a teoria do behaviorismo propôs-se foco no ensino 

estruturando-se com modelagem, positivismo, idealismo, crença de independência de 

instrutor, mecanização, avaliação por medida. Dessa época são as criticadas máquinas 

de ensinar de Skinner. 

Num segundo momento situou-se na linha do pensamento cognitivista. Verificou-se 

que o ideal seria assistência à singularidade até se atingir o estágio de metacognição, 

ou seja, consciência do próprio método de conhecer, resultando em certa autonomia. 

Porém o uso mal interpretado também foi criticado, pois “passou a enfatizar a estética 

tanto quanto o seu conteúdo.” (Araujo et al., 2004, p. 4). 

Num terceiro momento o referencial construtivista constatou-se como valores os 

conhecimentos prévios dos estudantes, socialização, interação e mediação. Nesse caso 

contextualização da ciência é mais valorizada do que a representação matemática dos 

fenômenos. Consideram-se construções e resultados mais abrangentes, meios e 

ambientes mais conexos, ações de socialização na atribuição de significados. As 

atividades sugerem formação de corpo de conhecimento por meio de “aquisição de 

dados por computador; modelagem e simulação; materiais multimídia; realidade 

virtual, e busca de informações na Internet” (Araujo et al., 2004, p. 4). 

Outras experiências (Damasceno, Mercado & Abreu, 2007; Garcia, Messias & Norte, 

2012; Lopez & Theisohn, 2008; Mercado, 2008a; Mercado 2008b) orientam no uso das 

TIC focando a aprendizagem, e trazem alguns relatos corroborando para ações 

construtivistas. 

5. A HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

Para que o ensino de ciências não seja equivocadamente compreendido e praticado 

como simples reprodução de conceitos e modelos matemáticos, Villani (2007) sugere 
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abordagens possíveis e necessárias de HFC na formação dos estudantes. Propõe-se 

contextualização para conscientização das relações entre buscas científicas, conquistas 

e conflitos da humanidade ao longo do tempo.  

Do enfoque HFC entende-se que a história é um corpo de contextos das ações, motivos 

e consequências, na evolução do espaço tempo das atividades observadas, segundo R. 

A. Martins (2004) é diferente de historiografia que seria o registro dos fatos. E por 

filosofia da ciência, entendeu-se como a ação de pensar criticamente; a natureza em 

geral, justificação das condutas, motivos, conflitos éticos de se fazer ciência, mudando 

a cultura em cada época. Para R. A. Martins (2004) a comunidade científica mostra-se 

colaborativa e competitiva, mediadora e mediada na dinâmica com as correntes 

filosóficas disponíveis em cada época. 

Segundo Chalmers (1993) a ciência é interpretada como um corpo de conhecimentos 

formado por etapas de avanços, soluções e conflitos na construção coletiva de 

significados intimamente ligados com o contexto histórico. 

Para articulação da HFC nas aulas de ciências, alguns autores alertam para possíveis 

dificuldades (A. F. P. Martins, 2007; R. A. Martins, 2006) e evidenciaram a falta da 

cultura de formação e qualificação docente, por consequência disso nota-se 

desmotivação e desvalorização na produção e uso de materiais didáticos. Nessa 

direção R. A. Martins (2006) argumenta que os livros didáticos são necessários, porém 

insuficientes para o desenvolvimento da temática HFC. Segundo A. F. P. Martins (2007) 

o conflito com alguns objetivos, por exemplo, o vestibular, direciona a produção 

desses materiais. 

Com isso muitas das tentativas de uso da HFC, concordam alguns autores (Carneiro & 

Gastal, 2005; Pagliarini & Silva, 2006), resultam na recorrência e multiplicação de erros 

como: “a) Redução da história da ciência a nomes datas e anedotas. [...] b) Concepções 

errôneas sobre o método científico. [...] c) Uso de Argumentos de autoridade” (R. A. 

Martins, 2006, pp. 25-26). 

Concordam A. F. P. Martins (2007) e Silva (2012) que a solução não se restringe a 

qualidade dos cursos superiores, ou materiais didáticos, ou ainda uso sazonal ou 
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desconexo desses. O principal articulador na concretização do uso dos enfoques e 

deve conscientizar-se sobre isso, é o próprio professor, que por especificidade requer 

constante atualização, propondo essas experiências aos estudantes. Entende-se que 

“Ainda para a maioria, a fonte dos problemas está fora de sua alçada: são os materiais, 

os vestibulares, as escolas, os alunos. A culpa é sempre do outro” (Martins, 2007, p. 

128). 

Algumas experiências verificadas (Peduzzi & Peduzzi, 1998; Batista & Vieira, 2005, 

Fonseca, Taborda & Camargo, 2011) sugerem o uso de HFC contextualizando e 

dialogando entre enfoques. Dessas orientações e nesse contexto tenta-se o uso da HFC 

nessa proposta. Na crise de materiais de HFC, oportuniza-se a pesquisa via TIC de 

maneira orientada e coletiva para facilitar a contextualização permitindo ao estudante, 

poder comparar cenário e pensamento de cada época, possibilitando uma visão crítica, 

mais conexa e valorizada dos significados de se fazer e estudar ciências. 

6. CONFLITOS E OPORTUNIDADES DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E 
AMBIENTE 

A inserção do enfoque CTSA na educação justifica-se na articulação e atualização 

multilateral entre ciência e as tecnologias diversas. A conversão de ciência em 

tecnologia gera e supri necessidades e oportunidades alterando a sociedade também 

os diversos ambientes dos diversos setores de cada época, sendo que a causa ou 

motivo, resultado ou efeito dessa dinâmica é a própria educação. 

Andrade, Souza e Melo (2010) mencionam que nos objetivos educacionais o enfoque 

CTSA deve-se conduzir para formação de um cidadão ético, crítico e atuante na busca 

de sua autonomia e realização produtiva e afetiva. 

Um dos avanços propiciados pelos estudos CTSA no que diz respeito à 

educação está no reconhecimento de que o ensino e o aprendizado não podem 

mais se basear em concepções superficiais idealizadas no desenvolvimento 

científico e tecnológico, sem considerar suas consequências socioambientais. 

(Borges, et al., 2010, p. 2). 
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Nessa proposta articula-se enfoque CTSA problematizando significados locais e atuais, 

ou seja, do cotidiano do estudante. Porém interpretando Lévy (2003) percebe-se que a 

tecnologia ultrapassa fronteiras gerando oportunidades e necessitando de pessoas 

qualificadas para atuar nos estudos, desenvolvimento, produção e mesmo no consumo 

de bens e outros agregados. E essas ações CTSA estão acopladas ciclicamente as 

diversas outras necessidades, oportunidades, conflitos e impactos como o energético e 

ambiental. Dessa forma educação científica deve considerar esses significados 

diversificando com inovação de propostas. 

A visão de mundo científica está acoplada a aplicações técnicas que tem 

impacto social e levantam questões éticas. Neste tipo de discussão, é 

importante desenvolver no aluno um senso crítico em relação aos usos dos 

produtos da ciência, onde a busca do lucro muitas vezes atropela o bem estar 

social. (Pessoa, 2006, p. 42). 

Conscientizando-se da relação entre conceitos científicos estudados em sala e a 

aplicação desses na conversão CTSA, os estudantes demonstram interesse e aumenta-

se a chance de inclusão, integração e continuidade por educação científica. 

Entretanto na busca de informações para trabalhar o enfoque CTSA depara-se com a 

mesma crise citada no caso da HFC. Nesse sentido a integração do enfoque nessa 

proposta de trabalho, vai de encontro à investigação de processos tecnológicos 

disponíveis inicialmente na região e sua relação com a ciência em sala de aula. Assim 

oportunidades e possíveis impactos sociais e ambientais são trabalhados na proposta 

de pesquisa em caráter de orientação coletiva em articulação com as TIC a HFC e PEF. 

7. PRÁTICA E EXPERIMENTAÇÃO 

O enfoque de práticas e experimentos em física – PEF pode ser usado como articulador 

da aprendizagem por descoberta. Segundo Moreira (2006) é uma das primeiras 

manifestações de aprendizagem humana. Esse recurso educativo é de conhecimento 

antigo, Gaspar e Monteiro (2005) afirmam que a demonstração dos princípios físicos 

eram praticadas em audiências 300 a.C. no Museu de Alexandria por Ptolomeu I. 
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Em alguns trabalhos (Tychanowicz, Higa & Villatorre, 2008; Biscaino & Camargo, 2011; 

Fonseca, Taborda & Camargo, 2011) são indicados cuidados, benefícios, mostram 

possibilidades qualitativas e caráter cognitivo da experimentação, além de interação e 

socialização. Possibilidades de construir conhecimentos usando os diversos sentidos e 

manipulando mediadores vygotskyanos de maneira concreta, acessando fenômenos 

diretos ou efeitos indiretos, além de supor formas de abordagens quantitativas da 

experimentação. “No experimento tem-se o objeto em que ocorre manipulação do 

concreto, pelo qual o aluno interage através do tato, da visão e da audição, 

contribuindo para as deduções e as considerações abstratas sobre o fenômeno 

observado.” (Tychanowicz et al., 2008, p 107). 

Através de PEF o estudante deixa de apropriar-se indireta e passivamente do 

conhecimento. Segundo Ângelo e Zuliani (2003), interagindo como controlador do 

processo de aprendizagem adquire-se autonomia tornando esse aprendizado 

prazeroso e recompensador. Também se atribui motivação e melhorias na articulação 

entre a teoria e prática verificadas na resolução de problemas após manipulação 

experimentos. 

Aulas práticas que priorizem […] processos criativos e cognitivos, privilegiando a 

ação do aluno enquanto construtor de seu próprio conhecimento, e 

fundamentadas no modelo construtivista de aprendizagem, são consideradas 

por vários autores como o caminho ideal para o uso da experimentação. 

(ÂNGELO, 2003, p 73). 

Partindo dessas informações utiliza-se da PEF nessa proposta de trabalho como ponto 

de inicial na articulação com outros enfoques. 

8. DESENVOLVIMENTO DA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA 

Este trabalho se estende do primeiro semestre de 2011, até o segundo semestre de 

2012, com turmas da disciplina de física do noturno do sistema de blocos semestrais, 

em uma escola da educação básica da rede pública de Curitiba no Estado do Paraná. 
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Iniciaram-se as atividades com uma análise dos recursos da escola. Verificam-se 

condições e estão disponíveis computadores, internet, aparelhos audiovisuais 

laboratórios, equipamento para ensaios e outras TIC. Os livros didáticos que foram 

analisados, conforme alguns trabalhos (Carneiro & Gastal, 2005; Nascimento & Silva, 

2011), apresentaram características entre conceituais e procedimentais. Porém 

segundo Vygotsky (2000 como citado em Stoltz, 2009) são mediadores, não suficientes 

em contextualização do acesso à jornada da humanização. 

Na sequência por meio de processo dialógico com os estudantes, questionou-se em 

quais atividades investem o seu tempo e, no tempo livre, se utilizam frequentemente 

os livros didáticos. Como resultados, os estudantes mencionaram que os livros estão 

disponíveis para uso e empréstimo, mas não são utilizados com frequência nas aulas. 

Confirmaram a inserção e a preferência pelos meios eletrônicos, tanto no laser como 

para trabalhos escolares, alguns inclusive trabalham com computadores e internet. 

Seguindo estas verificações, considerações e possibilidades desenvolveram-se 

atividades utilizando das TIC. Construiu-se um portal para informações de referência, 

materiais de outros enfoques e atividades de pesquisa, ações de web 1.0 (Silva e 

Almeida, 2010). Nas práticas de laboratório de informática surgiram algumas 

dificuldades/incompatibilidades na atenção dos estudantes, pois constantemente se 

dispersavam em ambientes virtuais adversos ao trabalho. 

Novamente por meio do diálogo, verificou-se que a grande maioria dos estudantes usa 

das TIC para interagir em sites de relacionamento, explorando a composição de 

identidade virtual e nessa o jogo da promoção, percepção e valorização, a frequentes 

dessas ações indicam a grande audiência das estruturas de TIC. 

Tratando essas informações Costa (2002; 2010) esclarece que esses ambientes virtuais 

são textos culturais, identificando-se com seu público pela interação, gerando, 

motivando e suprindo a experiência.  Nessa perspectiva Solé (2006) afirma que a 

necessidade de ser percebido e valorizado leva o sujeito a buscar significados e 

consolidação de identidade nesse meio. Interpretando Vygotsky (1944 como citado em 
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Stoltz, 2009) essas articulações das TIC compõem uma espécie de zona de 

desenvolvimento proximal, de interesse e conflito coletivo. 

Estão disponíveis nesses ambientes valores e construções usando interações com 

mediadores das TIC, por exemplo, planejar, agendar e registrar eventos, produzir 

fotos, vídeos, legendas, relatos e opiniões. Para Bondía (2002) vivendo essa 

experiência é possível expor-se e articular-se no ambiente virtual. Segundo Kasper 

(2006) compondo ou desconstruindo sua subjetividade. 

Entendendo dessa forma, promoveram-se mudanças no portal que conduziram a 

páginas dos enfoques com algumas atividades de interação, construção e reconstrução 

coletiva, oportunizando publicações em coletivo melhorando os significados do portal 

segundo web 2.0 Silva e Almeida (2010). 

Como atividades experimentais utilizadas de ponto de partida para as tarefas dos 

estudantes, sugeriu-se ao primeiro ano do Ensino Médio a proposta do experimento 

da tirolesa para estudar movimento dos corpos, e para estudantes do terceiro ano foi 

desenvolvida a proposta de experimentos sobre eletricidade. 

Após a realização do experimento, com devida representação matemática e relação 

dos conceitos do fenômeno, foram problematizadas as questões HFC e inicialmente as 

oportunidades locais das conversões CTSA.  

Nesse momento foi explorada a interdisciplinaridade, onde professores de outras 

disciplinas foram convidados para orientarem os trabalhos dentro de suas 

especialidades, contribuindo com metodologias que favoreçam a pesquisa e apreensão 

de conhecimentos. 

A forma de trabalhar é a produção de um texto no formato artigo produzido em 

conjunto e coautoria entre estudantes e professores. Nesse caso os bolsistas fazem o 

discurso e estrutura do texto, deixando complementos para pesquisa e discurso dos 

estudantes a partir das orientações dos professores. Em paralelo preparam-se 

apresentações demonstrativas para a feira de ciências usando também projetor de 

imagens, programas de simulação e outras TIC. 
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Os materiais confeccionados após processo de sugestão de melhorias pelos 

coordenadores do programa e mediação pedagógica serão publicados no portal que 

agora é da escola, estando sitiado no ambiente virtual do PIBID/UFPR 

(http://www.pibid.ufpr.br/pibid_new/projetos/fisica2009/paginas/construcoes/). 

Toda essa dinâmica conduz a conscientização e motivação, auxiliando na melhoria da 

autoestima por consequência do autoconceito, comprometimento e a valorização de 

uma comunidade escolar comprometida com seu espaço virtual de significados 

coletivos. 

9. ALGUNS RESULTADOS: EXPECTATIVAS E CONSIDERAÇÕES 

Com articulação dos enfoques, abriram-se tópicos de pesquisa efetivando-se a ação 

interdisciplinar e com a dinâmica de percepção/valorização, críticas/sugestões na 

reconstrução do portal promoveu-se a socialização entre estudantes e professores. As 

informações disponíveis e atividades didáticas web 2.0 propostas e reconstrução 

coletiva na expectativa da publicação, concretiza valorização e comprometimento de 

toda a comunidade escolar. 

Das abordagens da Física norteando-se pelos acontecimentos científicos, os 

estudantes do primeiro ano, partindo do movimento dos corpos com o experimento 

da tirolesa, e os estudantes do terceiro ano por meio dos experimentos de 

eletricidade, ambas as turmas trabalharam uma visão da relação da evolução desses 

conhecimentos e da humanização desde a Grécia antiga até atualidade. Sob o enfoque 

da HFC e a orientação da professora de História verificaram o desenvolvimento dessa 

ciência associando a sociedade, relações econômicas, conflitos, poder e domínio entre 

povos, e grandes culturas de cada época, inclusive sempre que possível comparando 

Brasil a outros países. Essa ação melhorou em muito o discurso e ações de respeito e 

diversidade cultural. 

Por meio da abordagem CTSA dos fenômenos os estudantes orientados pelos 

professores de Geografia, Sociologia, Biologia e no caso da Química verificaram 

pluralidade no discurso sobre energias, e pesquisaram oportunidades de estudos e 

profissões associados ao desenvolvimento local e investigam impactos sociais, 

energéticos e ambientais. 

http://www.pibid.ufpr.br/pibid_new/projetos/fisica2009/paginas/construcoes/
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Os estudantes redescobriram sua região como polo industrial automotivo do país que 

embora não possua sua própria marca, enfrenta os conflitos do sexto maior produtor e 

quinto maior consumidor de automóveis. Bens não socializados, mas importantes na 

composição econômica do planeta. 

Ainda os estudantes do primeiro ano, problematizaram a produção e consumo de 

automóveis, número de pessoas e alternativas energéticas no planeta. Os estudantes 

do terceiro ano problematizaram a aplicação da eletrostática no processo de pintura 

das indústrias locais e uma aplicação na pulverização de agrotóxicos, outra atividade 

fortemente relacionada ao Brasil e impactante para o planeta. Foi possível comparar a 

conversão da ciência em tecnologia e os resultados econômicos obtidos por países 

como Alemanha, Brasil e Japão ficando evidente a questão central da educação e os 

resultados socioeconômicos. Conscientizados os estudantes mudaram sua visão frente 

os estudos da ciência física. 

No geral, estudantes e professores perceberam valores em ter trabalhos publicados, 

inclusive um diferencial para o currículo de emprego, ou estudos. E nessa confecção de 

trabalhos a construção do conhecimento se atualiza e virtualiza, buscando experiência 

e autonomia para de aprender. No discurso de alguns estudantes aumentou o 

interesse por estudar física e até por ser professor. Os trabalhos estão em fase de 

melhorias e serão publicados até o final do semestre, assim como os projetos de 

construção. Tudo será disponibilizado no portal da escola e vinculado ao PIBID/UFPR 

Física. “A participação na construção confere aos professores e alunos a autoria 

coletiva, e não mais a autoria solitária da sala de aula. [...] sugerindo formas de 

organizar o pensamento multidimensional e não hierarquizado.” (Silva & Almeida, 

2010, p. 30). 

Dessa experiência percebe-se que ter persistência e flexibilidade, investigar, aprender 

ouvir e produzir em coletivo parece ser a crise e oportunidade de melhoria nesse 

trabalho.  
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Resumo 

Este trabalho visa compreender o conhecimento profissional que assiste o professor de 
Matemática, no desenvolvimento curricular e na prática lectiva, para desenvolver o 
pensamento algébrico, com recurso à tecnologia. 

O desenvolvimento do pensamento algébrico constitui tema actual da investigação, com 
expressão nas orientações curriculares, entendido como um processo de generalização de 
ideias particulares, que inclui expressar relações através de diferentes formas de 
representação. Conceitos algébricos, como variável e função, podem beneficiar das 
características dinâmicas e interactivas da tecnologia e, em particular, a folha de cálculo pode 
facilitar a articulação entre as representações em tabela numérica e gráfica e apoiar o 
processo de generalização e de modelação. 

Os novos papéis exigidos ao professor como profissional autónomo no domínio do 
desenvolvimento curricular e da prática, sugerem o seu envolvimento em processos de 
desenvolvimento profissional em que a sua prática possa ser considerada simultaneamente 
um ponto de partida, gerador de conhecimento profissional, através da análise e reflexão, mas 
também um lugar de aplicação desse conhecimento. 

A metodologia utilizada é de natureza interpretativa, de tipo qualitativo e na modalidade de 
estudo de caso. Para a recolha de dados, foi criado um contexto de trabalho colaborativo 
integrando o investigador e duas professoras de Matemática a leccionar o 7.º ano, que, ao 
longo de um ano, elaboraram tarefas sobre pensamento algébrico com utilização das TIC e 
reflectiram sobre a prática observada. 

Os principais resultados, focados no papel e utilização da tecnologia para desenvolver o 
pensamento algébrico, mostram a importância das tecnologias dinâmicas e interativas, como 
algumas applets e a folha de cálculo, que disponibilizem múltiplas representações e facilitem 
os processos de experimentação, generalização e de modelação. As duas professoras fazem 
delas, no entanto, um uso diverso, servindo-se de computadores portáteis e/ou quadros 
interativos, mas integrando-as de acordo com as metodologias de ensino com que mais se 
identificam. 

Palavras-chave: tecnologias; pensamento algébrico; conhecimento profissional. 

 

Abstract 

This study aims to understand the professional knowledge that assist mathematics teachers in 
their curriculum development and teaching practice devoted to develop algebraic thinking 
with technology. 

The development of algebraic thinking is a topic of current research, with expression in the 
curriculum guidelines. It is understood as a process of generalization of particular ideas, which 
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includes the expression of relationships through different representations. Algebraic concepts, 
such as variable and function, may benefit from the dynamic and interactive features of 
technology. The spreadsheet, in particular, can facilitate the articulation between numerical 
tables and graphs and also can support the process of generalization and modeling. 

The new roles required for teachers to act as autonomous professionals in the curriculum 
development and practice, suggest their involvement in a development processes in which the 
professional practice may be regarded as both a starting point, generating professional 
knowledge through analysis and reflection, and also a place for application of this knowledge. 

The methodology adopted is interpretative, qualitative and follows the case study design. A 
context of collaborative work between the researcher and two math teachers teaching 7th 
grade classes was created and took place over a year, focused on the development of algebraic 
thinking tasks with ICT and reflection on the observed practice of the two teachers. 

The main results of the study revealed the importance of dynamic and interactive 
technologies, such as the spreadsheet and some applets that provide multiple representations 
and facilitate the processes of experimentation, modeling and generalization. The two 
teachers, however, used the technology differently in their practice; they used laptops and/or 
interactive whiteboards, but integrated them in accordance with the teaching methodologies 
that characterize the practice of each one. 

Keywords: technologies; algebraic thinking; professional knowledge. 

INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre o professor têm vindo a merecer maior atenção, que decorre do 

reconhecimento do seu crescente protagonismo no desenvolvimento e na gestão do 

currículo e no seu próprio desenvolvimento profissional. Os contextos que juntam 

investigador e professores num trabalho colaborativo e que integram actividades em 

torno de grandes ideias matemáticas e processos de reflexão sobre as práticas podem 

constituir oportunidades para expressarem o seu conhecimento profissional para 

ensinar, através das opções que tomam no planeamento e das ações que desenvolvem 

quando conduzem o ensino na sala de aula. 

O desenvolvimento do pensamento algébrico merece hoje uma maior atenção da 

investigação e das orientações curriculares internacionais, e encontra-se expresso no 

novo programa de Matemática do ensino básico. Também os desenvolvimentos 

recentes da tecnologia, ao nível das suas caraterísticas dinâmicas e interactivas, a par 

das múltiplas representações que disponibiliza, têm vindo a mudar as perspectivas 

sobre a aprendizagem de alguns conceitos algébricos. 
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Tendo em conta estas perspetivas, este estudo situa-se num contexto de 

desenvolvimento profissional, em que uma equipa constituída pelo investigador e por 

duas professoras de Matemática a lecionarem 7.º ano, trabalham em tarefas para 

desenvolver o pensamento algébrico, num ambiente que recorre às tecnologias, em 

particular, as applets e a folha de cálculo. O seu objetivo é compreender o 

conhecimento profissional que assiste o professor no desenvolvimento curricular e na 

prática lectiva, num contexto de trabalho colaborativo, tendo como foco o uso da 

tecnologia no desenvolvimento do pensamento algébrico. 

Em particular, procuro perceber e caraterizar os aspectos em que evolui o 

conhecimento profissional das professoras relativamente às opções que tomam 

quando elaboram as tarefas e às ações que promovem na sala de aula para 

desenvolver o pensamento algébrico, com recurso à tecnologia. Uma outra questão 

que orienta o estudo, e que discuto brevemente nesta comunicação, é procurar 

compreender as características do contexto da equipa de trabalho colaborativo que 

são relevantes para a evolução deste conhecimento profissional para ensinar. 

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Em Portugal, como noutros países, as orientações curriculares oficiais têm vindo a 

colocar a ênfase no desenvolvimento do pensamento algébrico desde os primeiros 

anos de escolaridade, para além de que os professores devem promover o uso 

adequado da tecnologia (NCTM, 2007; ME, 2007). Os termos tecnologias ou 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) são aqui usados, na linha do 

entendimento de Matos (2008), para designar uma grande variedade de ferramentas 

computacionais, onde se incluem os computadores e os quadros interativos, mas 

também as folhas de cálculo, as applets e as plataformas de gestão de aprendizagem. 

O desenvolvimento do pensamento algébrico requer uma combinação cuidadosa e 

adequada das tarefas que promovam a generalização e a progressiva formalização. 

Este trabalho deve apoiar-se no uso de múltiplas representações tais como símbolos, 

linguagem natural, tabelas numéricas, gráficos e outras representações informais 

usadas pelos alunos (Blanton & Kaput, 2005). No entanto, mais importante do que 

usar uma única representação, que destaca um aspeto específico, é a capacidade de 
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traduzir uma representação na outra, trazendo mais significado ao trabalho algébrico 

(Friedlander & Tabach, 2001). 

Os padrões e regularidades constituem um ponto de entrada para o pensamento 

algébrico e podem ser incluídos no tema mais geral de relações e funções (NCTM; 

2007), colocando a ênfase no carater algébrico dos tópicos da matemática elementar 

(Carraher & Schliemann, 2007), ‘espalhados’ no currículo desde os primeiros anos de 

escolaridade. 

Nos últimos anos, os desenvolvimentos das tecnologias vieram valorizar as abordagens 

funcionais à Álgebra que facilitam a exploração dos sistemas simbólicos, permitindo 

interligar contextos tabulares, geométricos e gráficos (Ferrara, Pratt & Robutti, 2006). 

A investigação no desenvolvimento do pensamento algébrico mostra a importância 

das investigações numéricas que vão além dos cálculos, focando-se nas relações, 

regularidades, padrões e procurando a generalização (Carraher, Schliemann & 

Schwartz, 2008). 

De acordo com Chazan e Yerushalmy (2003), abordagens à Álgebra baseadas nas 

funções, começam por colocar a ênfase na noção de variável e nas expressões para 

representar funções. As abordagens introdutórias à álgebra escolar, apoiadas na 

tecnologia, destacam o uso das múltiplas representações das funções, trazendo um 

novo papel para este tema no currículo de Álgebra. Isto é assumido como importante a 

par do uso das novas caraterísticas das tecnologias dinâmicas e interativas que 

permitem, por exemplo, manipular objetos e observar os resultados, prestando 

atenção à construção de significado (Ferrara, Pratt & Robutti, 2006). 

A aprendizagem dos alunos pode ser promovida através do uso de ferramentas 

tecnológicas que ajudem a reestruturar o pensamento dos alunos, facilitando uma 

aprendizagem significativa num processo simultaneamente de reflexão individual e de 

colaboração com outros. As folhas de cálculo são um exemplo de ferramentas 

cognitivas para visualização, simulação e modelação (Jonassen, 2007), com o potencial 

de gerarem valores recursivamente, e que permitem uma abordagem não 

convencional das notações algébricas. No ensino da Álgebra, podem apoiar “a 
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observação acerca das relações entre quantidades, procuram evitar ou reduzir o 

esforço cognitivo com aspetos do trabalho simbólico algébrico e valorizam a 

aprendizagem, a partir de exemplos, apoiada em múltiplas representações articuladas 

entre si” (Duarte, 2011, p. 156). As tabelas numéricas podem constituir um bom ponto 

de partida, na medida em que os alunos podem experimentar “uma experiência com 

variáveis como números que vão mudando e com os valores das expressões mudando 

como resultado” (Brown & Mehilos, 2010, p. 536). E as relações que se podem 

estabelecer entre a representação numérica e gráfica, numa folha de cálculo, podem 

ajudar os alunos “a dar sentido aos modelos algébricos dos fenómenos físicos” (Ferrara 

et al., 2006, p. 252). 

As applets, incluindo as applets algébricas, são aplicações dinâmicas e interativas, 

focadas em tópicos particulares, que podem servir para mostrar, visualizar, explorar e 

ensinar diferentes conceitos, apoiadas em sub-modelos emergentes que ligam a 

simbolização com o significado e dão constante feedback (Heck, Boon, Bokhove & 

Koolstra, 2007; Gravemeijer, Doorman & Drijvers, 2010). Também Suh (2010) 

reconhece que estas aplicações e a folha de cálculo são particularmente apropriadas 

no desenvolvimento de modelos visuais e oferecem oportunidades para construir 

compreensão conceptual dos processos matemáticos no ensino da Álgebra. 

Mas a investigação conduzida em contextos de uso da tecnologia, destaca a 

importância da qualidade das tarefas e das discussões na sala de aula, em que o 

professor procura que os conceitos venham ao de cima, numa atividade que mantém, 

em paralelo, o trabalho com as técnicas algébricas de papel e lápis (Kieran, 2007a), e 

procura, simultaneamente, equilibrar os aspectos conceptuais e procedimentais 

(Duarte, 2011). 

Este conhecimento necessário para ensinar, num ambiente que inclui a tecnologia, 

exige desafiar as experiências de desenvolvimento profissional convencionais, 

considerando-as como actividades situadas que ocorrem privilegiadamente em 

comunidades que colaboram entre si, em experiências intensas desenvolvidas ao longo 

do tempo e que partilham e reflectem sobre as suas práticas (GEPE, 2009; Mishra & 

Koehler, 2006). Com o objetivo de promover ambientes que apoiem o 
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desenvolvimento de interações entre diferentes comunidades (investigadores e 

professores) adequados para alcançar novas exigências curriculares e integrando 

novas ferramentas pedagógicas e conhecimento de conteúdo, vários autores sugerem 

o papel dos contextos colaborativos onde trabalham com tarefas focadas em tópicos 

particulares (como o pensamento algébrico) ou em novas abordagens (como a 

integração das tecnologias), promovendo a reflexão e o assumir de riscos (Boavida & 

Ponte, 2002; Ruthven & Goodchild, 2008). 

2. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

Esta comunicação discute como os professores planificam e conduzem as aulas com o 

objetivo de desenvolver o pensamento algébrico, usando as TIC. A metodologia é 

interpretativa e qualitativa, dado o foco no significado das opções e ações das 

professoras participantes (Erickson, 1986; Merriam, 1988; Stake, 2007). 

Consistentemente com uma abordagem interpretativa da investigação, desenvolvo um 

contexto colaborativo juntando investigador e professores (Erikson, 1986) no qual a 

sua prática pode ser simultaneamente um ponto de partida para reflexão e um ponto 

de chegada para aplicação (Llinares & Krainer, 2006; Mewborn, 2003). 

A comunicação relata dois estudos de caso desenvolvidos neste contexto colaborativo 

(Olson, 1997) envolvendo o investigador e duas professoras de Matemática a 

lecionarem 7.º ano (Ana, com 55 anos e 29 de serviço; e Beatriz, com 32 anos e 9 de 

serviço). As fontes de dados são as observações das aulas das professoras e as sessões 

de trabalho colaborativo, entrevistas, interações numa plataforma de gestão de 

aprendizagem e outros documentos escritos, como fichas de trabalho e relatos de 

aulas das professoras. 

As sessões de trabalho colaborativo mensais focam-se em três ideias centrais: 

elaboração de tarefas para a sala de aula, sobre pensamento algébrico com TIC, 

planificação do trabalho a desenvolver em sala de aula com os alunos e reflexão sobre 

episódios da prática videogravados, focados no papel do professor para orquestrar a 

participação dos alunos (Stein, Engle, Smith & Hughes, 2008), em aulas em que 

recorrem à tecnologia dos quadros interativos e/ou dos computadores portáteis. Entre 

duas sessões consecutivas, a equipa colaborativa desenvolve atividades síncronas 
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(chat) e assíncronas (fóruns) na plataforma de gestão de aprendizagem para discutir 

aspetos específicos das tarefas e do uso das tecnologias.  

Dado o objetivo da investigação, a análise de dados procura identificar as intenções e 

opções implícitas e explícitas das professoras, interpretando as marcas que fazem 

sentido na sua fala, nos seus diferentes contextos de produção (entrevistas individuais, 

sessões coletivas de trabalho e prática da sala de aula). Assim a análise de dados segue 

um processo de análise de discurso (Fiorentini & Lorenzato, 2006), com categorias 

decorrentes simultaneamente das questões de investigação e emergindo 

indutivamente a partir dos dados empíricos. 

3. CONTEXTOS RELEVANTES DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

Nesta comunicação opto por destacar duas atividades de relevo que marcaram o 

trabalho da equipa colaborativa: (i) a discussão e elaboração de uma tarefa 

exploratória sobre sequências lineares, com recurso a uma applet 

(http://www.waldomaths.com/Linseq1NLW.jsp), a sua exploração em sala de aula e a 

reflexão realizada a posteriori; (ii) a utilização da folha de cálculo na modelação e 

exploração da tarefa das carteiras, adaptada de um texto de investigação, que envolve 

os conceitos de variável e função, o significado associado às diferentes representações 

utilizadas e a sua relação com o contexto do problema. 

3.1 Sequências lineares e descobertas com a tecnologia 

Tendo como objetivo compreender o papel dos parâmetros a e b no ‘andamento’ de 

uma sequência linear do tipo a*n+b, a equipa começa por explorar a referida applet, 

identificar as suas potencialidades e, em seguida, elabora um conjunto de questões a 

colocar aos alunos que integra naquilo que se vem a designar pela Tarefa das 

sequências lineares. 

Após alguns momentos iniciais de exploração, mais ou menos livre, de manipulação 

dos seletores, na parte inferior da janela (Figura 1), solicita-se a observação e registo 

das suas implicações na construção da sequência numérica, no gráfico e na expressão 

simbólica. Os alunos são convidados a responder a algumas questões: saber um termo, 

conhecida a ordem, identificar a possibilidade de existir um dado termo na sequência e 

http://www.waldomaths.com/Linseq1NLW.jsp
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comparar as sequências geradas com os múltiplos de um dado número, identificando 

semelhanças e diferenças. 

Figura 34: janela principal da applet 

 

 

Ana, no relato da aula que escreve por sua iniciativa, revela que se surpreendeu com a 

forma como os alunos intuitivamente trabalham com conceitos que ainda 

desconhecem (inclinação e declive), com a resolução informal de equações, utilizando 

as operações inversas, por ordem inversa, apoiados na applet e com as explicações 

elaboradas que dão para a descoberta da expressão geral das sequências. Nos 

processos de comunicação dos alunos destacam-se a análise das representações 

numéricas (a sequência gerada e as diferenças anotadas entre os termos) e a procura 

de relação com a representação gráfica:  

A turma onde nós temos realizado as observações (…) olharam sempre para o 
gráfico (…) e rapidamente foram capazes de ir mexendo e ver que ficava paralelo 
e acertar depois com o outro (…) Tão engraçado, o João explicou assim (…) Eu 
olho aqui ao valor que está entre estes dois [diferença registada entre os dois 
termos consecutivos] que é 9 e ponho no comando do n, 9n... e assim que ponho 
aqui [no gráfico] fica logo paralelo... Depois, vou fazer a diferença entre este e 
este [os dois primeiros termos das 2 sequências] e a diferença entre este número 
e aquele que está ali dá-me o número de baixo e trás! Ficou logo lá em cima! E eu 
que nunca tinha pensado nisso... (Ana) 

Beatriz, preocupada com o rigor e a sequência curricular, apercebe-se da necessidade 

de estabelecer ‘pontes’ entre a informação disponibilizada através das representações 

da tecnologia e os conteúdos curriculares, de modo a facilitar a compreensão dos 

conceitos e considera que as expressões numéricas que vão sendo geradas por ação 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1935 

dos seletores, como, por exemplo, 8*4+2; 8*5+2; …, em 8*n+2, devem ser utilizadas 

pelo professor para “relacionar com as expressões com variáveis também” (Beatriz). A 

professora reconhece que a articulação entre as representações numérica e gráfica 

pode proporcionar aos alunos uma aprendizagem com compreensão, e antecipa as 

conjecturas dos seus alunos quando tentam sobrepor, por manipulação dos dois 

seletores, a sequência gerada pelo utilizador e a gerada aleatoriamente pelo 

computador: 

Eles aqui têm perfeitamente a noção do que é isto [o andamento numérico das 
sequências] e depois é só passarem aqui para a análise gráfica, não é?! (…) 
Primeiro temos que partir daqui… da relação entre os números de uma sequência 
e de outra sequência para eles perceberem isso (…) Depois (…) é eles perceberem 
também a diferença aqui no gráfico e depois pensarem… Então se falta aqui… 
como é que passamos desta para aquela? (Beatriz) 

3.2 A tarefa das carteiras: o significado e as múltiplas representações 

A equipa discute e elabora a Tarefa das Carteiras, inspirada num texto de investigação, 

que é posteriormente explorada pelas duas professoras na sala de aula e discutida e 

refletida numa sessão da equipa, a partir de episódios selecionados dos registos vídeo. 

O objetivo é modelar uma situação do quotidiano, com o apoio da folha de cálculo, 

procurando a generalização progressiva sob formas cada vez mais formais, partindo da 

linguagem natural e da representação sob a forma de tabela numérica. 

Esta tarefa (Figura 2), traduzida por Beatriz numa ficha de trabalho entregue aos 

alunos, explicita um conjunto de questões que pretendem tornar mais claro o papel da 

letra como variável e das relações envolvidas como funções. Pretende-se que a 

observação e análise dos padrões numéricos da tabela inicialmente criada, em 

conjunto com a representação gráfica, conduzam aos modelos algébricos 

representativos das funções que traduzem o total do dinheiro dos dois amigos, 

Figura 35: A tarefa (aberta) das carteiras 
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procurando manter, na discussão com os alunos, uma forte relação com o contexto do 

problema. 

Beatriz, que se preocupa em seguir rigorosamente o currículo prescrito, confronta-se 

com a utilização pelos alunos daquilo que considera ser uma nova abordagem dos 

conceitos: os alunos trabalham com letras no papel de variáveis que ainda não 

conhecem formalmente, o que se trata de uma aprendizagem do conceito através do 

seu ‘uso’ informal num contexto: 

Aqui a noção de variável está implícita! É claramente (…) Sabes que eu também 
ando a pensar nisto (…) Eles apanharam muito facilmente (…) E até com as 
expressões e tudo … [E quando quiseram explicar] eles explicaram aquilo tão bem 
… que engraçado. Quer dizer que isto vai lá ficando … (Beatriz) 

Ana, que usa esta tarefa mais tarde, dado o seu desfasamento temporal relativamente 

às planificações de Beatriz, beneficia da reflexão realizada na equipa e introduz 

algumas alterações. Numa das questões que coloca (Figura 3) pode ler-se: Qual dos 

dois gráficos abaixo representa a situação descrita? Justifica a tua opção. 

 

Da exploração desta questão em sala de aula, Ana reconhece que queria ver “se 

alguém caía (…) [mas] nenhum referiu o A (…) Eles agora olham para os gráficos e já 

sabem o que quer dizer” (Ana). 

O trabalho desenvolvido com esta tarefa na folha de cálculo foi mais uma contribuição 

para Beatriz e Ana ultrapassarem algumas reservas iniciais ao uso desta ferramenta, 

pelas dificuldades e tempo ‘perdido’ com a sintaxe: 

Figura 36: Gráficos que integram a ficha apresentada por Ana 
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Mais uma vez se vê que não é preciso dominarmos a folha de cálculo (…) para que 
na verdade se possa ver estes ‘aumentos’ dos alunos e este provocar da 
discussão, porque na verdade a potencialidade que a folha de cálculo nos traz de 
pensar na fórmula, pensar na generalização, de ir lá e mudar (…) e essa utilização 
de diversas representações é fantástica (…) Eram essas conexões com a inclinação 
das rectas em movimento, a expressão com as variáveis... (Ana) 

Inicialmente, quando usa a representação gráfica e numérica da folha de cálculo, em 

simultâneo, e traduz uma na outra, Ana considera ser um desafio que sente que vai 

para além do que o programa pede (Duarte, 2011). A professora refere que até se 

podia falar na inclinação “e esse facto faz com que as duas rectas se possam encontrar 

(…) E procurar na tabela a razão desse facto (…) [e esse ponto de intersecção das 

rectas representativas do dinheiro de cada um dos amigos], é um passo para os 

sistemas de equações... do 9.º ano” (Ana). 

4. RESULTADOS 

No início do trabalho colaborativo, ambas as professoras identificam o pensamento 

algébrico com o cálculo algébrico e com a generalização local das regularidades. Com a 

discussão de episódios de investigação e a elaboração de tarefas, esta perspetiva 

evolui para um processo de pensamento baseado em relações que requerem 

pensamento funcional, apoiado em múltiplas representações, onde se incluem as 

representações dos alunos e outras representações que emergem do uso da 

tecnologia. 

Um dos maiores desafios que Ana e Beatriz enfrentam é a monitorização das tarefas, 

mobilizando o trabalho dos alunos, em pequeno grupo, nas discussões coletivas, o que 

se integra de modo natural nos processos de trabalho de Ana, mas cria algumas 

dificuldades a Beatriz: “Eu tenho de dar tempo aos alunos (…) e este ano eu comecei a 

fazer isso” (Beatriz). Este trabalho de observação do que se faz e discute nos pequenos 

grupos, quando trabalham com os computadores portáteis, permitem a Ana 

acompanhar as aprendizagens individuais e as discussões: “O facto de eles estarem a 

trabalhar mais autonomamente, dá para ver montes de coisas” (Ana).  

Os principais resultados dos dois estudos de caso mostram diferentes usos que as 

professoras fazem da tecnologia (para ilustrar ou aplicar conceitos, verificar relações e 

resultados ou modelar e explorar relações), mas coerentes com as metodologias de 
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ensino com que mais se identificam e a tecnologia integra-se naturalmente no estilo 

próprio que cada professora adota quando ensina. Ana promove o trabalho de grupo e 

as discussões com os alunos, usando computadores portáteis (4 ou 5 numa sala de 

aula), privilegiadamente para exploração e descoberta. Ela considera que o que é 

importante “é a tarefa e o desafio que promove a reflexão e o pensamento concetual” 

(Ana) e acredita que a organização em pequeno grupo ‘torna a turma mais pequena’ e, 

quando os alunos têm autonomia, o professor está “mais livre para observar a 

discussão, explicações e argumentações” (Ana) que naturalmente emergem do 

trabalho de grupo. Beatriz usa a tecnologia privilegiadamente para mostrar e visualizar 

conceitos servindo-se de software dinâmico, com o quadro interativo apoiando a sua 

forma de comunicação privilegiada com todo o grupo turma. Ela salienta que “todos os 

alunos estão centrados no mesmo exemplo e isso facilita a sistematização” (Beatriz) 

dos conceitos. No entanto, a experiência de trabalho que desenvolve em equipa é 

determinante para Beatriz usar os computadores portáteis em pequeno grupo, 

reconhecendo progressivamente as suas potencialidades para desenvolver a 

autonomia dos alunos e a confiança e à-vontade cada vez maior para discutirem e 

explicarem descobertas, quando têm tempo para contactar e explorar a tecnologia. 

Ana e Beatriz têm uma resistência inicial a usar a folha de cálculo pelas dificuldades da 

sintaxe colocadas aos alunos, pelo tempo que lhes requer num momento em que 

ainda se estão a apropriar das ideias chave do pensamento algébrico e pela 

necessidade de colocar as questões apropriadas para desenvolver o pensamento 

funcional, uma vez que a ferramenta convida ao uso da recursividade e da 

generalização local. Mas gradualmente, elas surpreendem-se com as explicações dos 

seus alunos a apropriam-se do valor da folha de cálculo para generalizar, através da 

análise das tabelas numéricas e das suas implicações ao nível dos gráficos, clarificando 

o conceito de variável e de relação funcional. 

Ambas as professoras reconhecem que o uso de múltiplas representações promove 

uma melhor compreensão das expressões algébricas e das funções. Através do uso de 

tabelas e gráficos e da sua tradução de uma representação noutra e em linguagem 

natural, os alunos mostram caminhos criativos de pensar que ultrapassam as 
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expectativas das professoras: “Quando vocês olham para estas expressões [aponta 

para as expressões algébricas], elas ‘falam convosco’ (…) elas dizem-vos alguma coisa” 

(Ana). Esta frase significa que os alunos já tinham trabalhado antes com outras 

representações, tais como tabelas numéricas e a sua tradução em linguagem natural e 

que as letras trazem esse significado multi-representacional e contextual com elas. 

Dispor de representações da tecnologia, a par das representações dos próprios alunos, 

constituem alternativas que conferem aos alunos “a alegria de poder contribuir” (Ana), 

quando ainda não dispõem de formas mais estruturadas e formais de o fazer. 

Finalmente, os dados mostram o importante papel do contexto colaborativo, 

permitindo ao professor clarificar, através da análise da prática, o seu conhecimento 

matemático para ensinar com tecnologia e desenvolver um trabalho mais exigente 

com sequências, pensamento funcional e múltiplas representações, com implicações 

na prática de sala de aula: 

Eu realmente gostei muito de trabalhar neste projeto convosco, e aprendi 
muitas coisas e permitiu-me ver as minhas aulas e pensar acerca das 
minhas práticas (…) [Com a tecnologia] é preciso articular muita coisa, 
muita coisa … Se nós numa aula, levamos aquele conceito, aqueles 
conceitos para dar ou aqueles conteúdos para dar, muitas vezes com a 
tecnologia não são aqueles exatamente, até podemos ir buscar outros que 
se calhar eram lá do fim do ano. Mas podem-se relacionar. E é preciso fazer 
exatamente esta articulação. (Beatriz) 

Outra importante conclusão é a de que o contexto colaborativo, de elaboração das 

tarefas e posterior reflexão sobre a prática, constitui um processo dialético de 

discussão e ação informado pela teoria curricular e pela investigação, que dá mais 

confiança às professoras e permite-lhes arriscar mais, quando alteram o planeamento 

curricular ou seguem outro caminho induzido pela utilização da tecnologia que faz 

surgir assuntos ainda não lecionados ou para além do programa. 
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Resumo 

 
O objetivo do projeto foi a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação, em 
particular as caraterísticas de dispositivos móveis na renovação dos contextos de 
aprendizagem. 
 A abordagem pedagógica utilizada foi a mesma em diferentes atividades e envolvem três 
etapas principais: 

1. Os alunos recolheram dados geo-referenciados em tempo real num certo contexto 
com a ajuda da tecnologia móvel; 

2. Os dados foram tratados, pelos alunos, nas aulas, com a ajuda de software específico e 
foram construídos gráficos interativos;  

3. Os gráficos interativos foram utilizadas para estudar, com a ajuda dos professores, as 
informações obtidas nos diversos assuntos estudados e foi aplicado o conhecimento 
teórico adquirido, pelos alunos, para compreender os resultados alcançados. 

 O projeto desenvolveu atividades como: a) Geo-referenciação de caminhos para a recolha de 
variáveis ambientais; b) Tal como para a recolha de parâmetros biométricos em atividades 
desportivas; c) Estudo de movimento de objetos através do lançamento de foguetes. 
 
Palavras-chave: Contextos educativos, mobilidade, pensamento crítico, tecnologia, GPS, 
sensores, logbook, informação gráfica. 

 
Abstract 

 
The aim of the project is the use of Information and Communication Technologies, particularly 
the features of mobile devices in the renewal of learning contexts.  
 
The pedagogical approach used was the same in different activities and involve three main 
steps:  

1. The students collect and geo-referenced real-time data in context with the help of 
mobile technology; 

2. The data was assembled by the students in classes, with the help of specific software 
and there were built interactive graphics; 

3. The interactive graphics were used to study the information in those different subjects 
and the theoretical knowledge was applied by the students to understand the results 
achieved with the teacher’s help.  

The project developed different activities like: a) Geo-referenced pathways for collecting 
environmental variables; b) Geo-referenced pathways for collecting biometric parameters in 
sport activities; c) Study of moving objects with rocket launches.  
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graphical information. 

1. INTRODUCTION 
Currently, we live in a society where technology is increasingly a most significant 

importance in day to day life of every citizen. 

The school as a mean of socializing children cannot alienate the use of educational 

technology resources in classrooms, because using them mean harness it’s potential as 

a fascinating and educational motivator of students and teachers, taking always into 

consideration the dynamics of learning (SARMENTO,1988). Also according to Sarmento 

(1998), the Educational System, wants to take, as the main concern, the people´s 

formation with the development of critical and creative skills for an inclusion in today's 

world. Mastering Information and Communication Technologies (ICT’s) becomes 

paramount issue in the education of our students. 

The ICT´s have been set up not only as a tool for the teaching - learning, but mainly as 

an instrument that provides the representation and communication of thought, 

update it continuously solve problems and develop projects (CORREIA, 2004). 

According to several authors, the use of ICT’s can promote coordination between 

various areas of knowledge and provide a depth of some specific content. It can also 

encourage the production of new knowledge, make teaching more interesting and 

relevant, providing more time for observation, discussion and analysis of data, as well 

as generate more opportunities for communication and collaboration. 

According to Correia (2004): "ICT’s have, thus, the potential to make education more 

attractive. This reality arises only if given the opportunity for students to engage in 

meaningful and authentic activities and / or respond to challenges and problems". 

As Adell (1997), in Correia (2004): "ICT’s is no longer an educational tool at the service 

of teachers and students ... they exist and are growing in the world where we teach 

young people ...", also according to Adell (1997): "They follow the life cycle of our 

youth, but for this purpose it is necessary to make a continuous effort in curriculum 

development and evaluation research". 

The miniaturization of technologies and its potential for connectivity, allows us, today, 

using equipment such as PDAs, smart phones, GPS, sensors, among others, with 

features until recently, reserved exclusively to the traditional PCs or laptops (including 
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reading common file, programs execution, Internet access, images and video capture, 

communications and geo - global positioning system (GPS). This rapid revolution of 

technology has been associated by costs reduction and provides the democratic access 

of the ordinary citizen. 

1.1 The origin of the project and the implementation 
 

In recent years, in Portugal, has seen an increase in the use of ICT for the teaching – 

learning process. Recently, from an initiative of our knowledge center CCEMS, in 

dialogue with some technicians and schools teachers, the project that use mobile 

technology in education, so called  "GO - Mobility in Education" was born. 

The project resulted from the collaboration of the knowledge Centre (CCEMS), the 

Department of Curriculum Research and Development of the Ministry of Education 

(DGIDC) and Rainha Santa Isabel School from Leiria among other schools. 

The implementation of the project was structured in four main stages: 1) analysis and 

evaluation of the potentialities of the equipment (software and hardware); 2) teachers 

training in the context of the technologies used; 3) classroom implementation 

(realization of curricular and extra-curricular activities with students); 4) evaluation of 

the project. It should be noted, that the project is developed into three main areas: 

Geo-referenced pathways; Science and environment analyzes with mobile devices; 

monitoring human body in sport activities (curricular and extra-curricular activities 

also).  

The GO project initially developed in the form of pilot project, involving a small 

number of schools (15), in an initiative that lasted three years (2008-2011). Because of 

the initial success, the project was extended to more educational establishments being 

included in the phase GO 2.0. 

 

1.2 Objectives of this project 
 

The aim of the project was the use of ICTs, particularly the features of mobile devices 

(GPS, smart phone/PDA, logbook and sensors) in the renewal of learning contexts. The 

subjects involved were, Natural Science, Physical Education, Mathematics, Physics and 

Geography. 
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There were some main objectives, such as: 

 Renewal and enrichment of learning contexts, with the help of mobile devices;  

 Give students a central role in the development of multi-disciplinary skills;  

 Improve students results and ICT skills;  

 Increase students motivation;  

 Development of experimental teaching in context (real observation of 
phenomena);  

 Promote interdisciplinary work, sharing materials and knowledge. 
1.3 Used technology  
 

In this project we used:  

 

1) Hardware: ScienceScope logbook (Logbook GL); Environmental sensors; Air 
compressor launcher and Rocket (with sensor) and Heart Rate sensor; GPS 
(Garmin eTrex Vista HCx); Digital photo camera and Computer. 

 

Fig.1. A- Computer; B- GPS; C. Logbook; D. Heart Rate Sensor; E. Rocket and Sensor 

 

   

 

  
A. B. C. D. E. 

 
 

2) Software: Microsoft Excell; Word; PowerPoint; Internet Explorer; Northgates 
kml editor; Google Earth; Google Maps; Bing Maps; Sciencescope Datadisc PT; 
Jdata3D; Rocket Tracker. 

1.4 Educational community involvement 

 

In the three years of implementation of the Project, we had about 200 students 

involved in the several activities protagonists between the ages of 10/14 years and 10 

teacher’s help to develop the project. 

Two classes of 40 students were involved in the assessment made by questionnaires 

that identified the project impact.  

1.5 Pedagogical approach  
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The pedagogical approach used was the same in different activities and involve tree 

main steps: 

 

 The students organized in workgroups collected and geo-referenced real-time 
data in context (ex: environmental information, heart rate variation) with the 
help of mobile technology; 

 The data was assembled, by the students, in ICT classes, with the help of 
specific software (from Sciencescope) and there were built interactive graphics. 
This graphics can be visualized in 2D/3D platforms (Google Earth, Google 
Maps). The information was shared in the school community between teachers 
form different subjects; 

 The interactive graphics were used to study the information in those different 
subjects. The theoretical knowledge was applied with critical think, by the 
students, to understand the results achieved with the teacher’s help. The final 
results were shared on-line.  
 

2. ACTIVITIES DESCRIPTION 
 

Under this project we developed three types of activities. All activities emphasize the 

use of mobile technology (ex. GPS, sensors) and give students a central and active role 

in the development of multi-disciplinary skills.  

2.1 Activity 1 – Study of human heart rate in context 
 

In this activity the pupils study the concept of heart rate and its variation with intensity 

of exercise. Students accompanied by teachers held a bicycle trail. During the journey 

were monitored three variables: heart rate of pupils; altitude and the scrolling speed. 

To collect this information was used a heart rate sensor (placed on a student chest), a 

GPS with an altimeter, and one logbook (interface for data collection) in the bicycle 

frame supported.  

 
Fig. 2. Images illustrate the activity and 3D graphics projection of route taken, and variables 

collected during the journey visualized in Google Earth. 
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The data was registered in the logbook and at school with the help of the ICT teacher 

and the use of specific software the amount data was assembled to generate a kmz file 

with all data. This information can be interactive and was visualized in a graphical way 

in a 2D/3D platform (Google Earth). The final product was used in the disciplines of 

Physical Education and Natural Science to study the cardiovascular system and the 

processes of developing and maintaining the physical condition of a contextualized 

way. 

 

Activity 2 - Geo-referenced pathways for collecting environmental variables  
 

In this activity the students were engaged in making some geo referenced pathways 

near school with the help of the GPS, collecting environmental data like air 

temperature humidity, light intensity, fresh water sampling from a small river, water 

temperature, pH, dissolved oxygen among others parameters by the use of portable 

sensors. The data was processed the same way of activity one, and was analyzed by 

different subjects like Natural Science, Mathematics and Geography.     

 
Fig. 3. Field and laboratory observations made by students, the sensors used and a pathway 

marked by GPS. 
 
 

    
 

This activity aimed to study some ecosystem features with the corresponding geo - 

positioning of the data collected. The data, analyzed in context, made possible the 

student’s reflection, critical thinking and comparison with theoretical concepts related 

to different subjects. The student’s main role in this particular work brought them a 

new learning experience and significant knowledge building. 

Activity 3 – Artistic paths Rocket and Geoart (rockets, forces and movement) 
 

In this activity students study the objects movement, built some rocket model’s, and 

made some simulations in web games. The simulation was available on-line: 

http://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_en.html. 

http://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_en.html
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Then, with an air compressor rocket, they made some launches in different directions 

and with different strengths. This rocket had inside a GPS and a sensor that recorded 

the position, altitude and speed of the rocket during the flight paths made. The data 

was processed in the same way from activity one, and activity two, to generate a kmz 

file with all data. This information was visualized in a 2D/3D platform and was analyzed 

by different subjects like Mathematics, Physiques and Geography. It should be noted 

that this graph view is interactive and can be manipulated on Google Earth (Fig. 4). 

 

 

 
Fig. 4. Images illustrate the activities and 3D projection of the rocket launches in Google Earth. 

 

   

 

With the simple use of the GPS the students made some calculations to transpose our 

school logo, from the paper to the field, making a big logo that can be observed in 

Google Earth like a giant satellite symbol. This is called Geoart and is more one 

example of the application of Mathematics knowledge to the Art design. 

3. ASSESSMENT RESULTS 
 

To identify the project impact in the community and the level of student learning 

benefits, from the use of this technology, we made two kinds of assessment: 

 The level of satisfaction about the proposed activities (targeted to students and 
teachers); 

 The Impact of methodology adopted on student learning (targeted only to 
students). 

In the first evaluation, the students involved in the project answer a questionnaire 

about the level of organization, the dynamic environment used, the expectations 

about the activities, and the usefulness of the activities.  The results were good and 

encouraging the permanence of the application of this methodologies. In a scale of 
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(Weak; Insufficient; Sufficient; Good; Very Good), the average results centered in the 

“Good” position. 

In the second evaluation we choose two classes of students, involved in the first 

activity, to submit for examination by making a questionnaire about the same subject 

(heart rate and physical activity). The two classes of the 8º grade (8A and 8C) had 

about 20 students each, with 13 years of age. The 8A class usually had better school 

results compared with the group of 8C students. In both classes was carried out 

theoretical presentation of the subject curriculum on heart rate and physical activity, 

furthermore the class 8C was selected to participate in the practical activities of 

project Go, with the use of mobile devices, for monitoring the heart rate and physical 

activity. In addition to the theoretical explanation, the 8C class performed all phases of 

the project (data collection, data processing and graphical analysis of the results). For 

this 8C class the theoretical concepts were experimented in a real situation.  

After this work both classes were submitted to evaluation, making a simple test with 

multiple choice questions. The aim of this test was to identify the level of 

understanding the information about heart rate and physical activity.  

The results point to interesting data, the class usually with weaker results (8C) had an 

average 10% higher (72.6%) in its performance, compared with the class that only had 

the traditional theoretical approach to this topic (8A) with only (61.9%), as we can see 

in the graph (Fig. 5). 

 

Fig. 5.  Level of success from the test results for both classes 8A (in blue) and 8C (in red). 
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This was an example that demonstrates the role of implementing this technology in 

the context of academic success. The strategy used in this kind of teaching can be an 

important contribute in the renewal of the learning practices. 

4. REFLECTIONS/ CONCLUSIONS 
 

With this work we can identify and reinforce some ideas. 

The use of ICT in the educational context, led to the creation of a motivating work 

environment. 

Students showed marked levels of attention, concentration and commitment, they 

also become actively involved in the proposed tasks and demonstrate autonomy and 

ease of use of equipment. 

The great appetite of young people by the use of new technologies was an advantage 

in implementing this project, its acceptance was consensual and paved the way for 

rapid learning as well as the methodology used provided an enrichment of the learning 

environment, facilitating the acquisition of curricular and non curricular content. The 

data obtained was a promoter element of discussion and reflection on the knowledge 

of the environment. These data put sometimes in question the conceptions what we 

had about reality that surrounds us promoting the students critical think. 

The mobile devices used have proven to be capable of real time processing large 

amounts of information, representing it in a graphical way with interactivity, easy to 

interpret. 

The results of our work emphasizes that the use of the new technologies in an 

educational context, may be managed as an asset for the quality of education, as well 

as promoting new educational practices in almost all disciplines. You can find more 

information about the project on-line: http://bit.ly/project_go  
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Resumo 

O estudo analisa o impacto de um jogo eletrônico educativo – a Torre de Hanói - como 
instrumento de avaliação interativa no desenvolvimento cognitivo, em especial nas habilidades 
lógico-visuo-espacial de alunos com necessidades educativas especiais em uma escola pública. 
O recorte teórico está balizado na teoria sócio-histórica, nos conceitos de aprendizagem 
mediada e avaliação interativa (Tzuriel). O WISC-III foi utilizado para a avaliação psicométrica 
do nível intelectual do grupo. Os resultados da avaliação psicométrica indicaram a 
homogeneidade do grupo quanto ao aspecto cognitivo. Constatou-se o efeito de 
aprendizagem com queda do número de movimentos com as tentativas no jogo sugerindo que 
a aplicação repetida de ToH automatiza a resposta, requer uso de planejamento, da 
flexibilidade mental e busca de nova estratégia de sucesso. A diferença estatística significativa 
entre as médias de resultados dos pré-testes e pós-testes (antes e depois da intervenção), 
principalmente na tarefa de maior complexidade – ou seja a torre com 5 discos- nos levou a 
admitir que a abordagem da avaliação interativa – via jogos eletrônicos – contribuiu para a 
plasticidade cognitiva, a transcendência da aprendizagem, a auto-regulação e a mediação de 
sentimentos de competência entre os alunos com deficiência intelectual.  O trabalho rompe 
com a prática de ensino com base na lógica do concreto e na repetição alienante que nega o 
acesso da pessoa com deficiência intelectual ao plano do abstrato e simbólico da 
compreensão. Ao estimular o aluno com deficiência intelectual a avançar na sua compreensão, 
criou-se impasses e situações de conflitos cognitivos saindo de uma posição passiva e 
automatizada, diante da aprendizagem para o acesso e apropriação ativa do próprio saber. 
Evidenciaram-se os significados que a cultura midiática e o espaço lúdico – via Jogos 
eletrônicos – assumem nos processos de subjetivação e de inclusão social. 
 
Palavras-chave: Inclusão social, jogos eletrônicos, avaliação interativa. 

Abstract 

The study analyzes the impact of an educational video game - the Tower of Hanoi – as a 
instruments for interactive cognitive development, especially in logic and spatial skills of 

mailto:crismaia84@gmail.com
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students with special educational needs in a public school. The theoretical framework is 
baptized in socio-historical theory, the concepts of mediated learning and interactive 
assessment (Tzuriel). The WISC-III was used to psychometric evaluation of the intellectual level 
of the group. The game Tower of Hanoi (ToH) involving mathematical skills, visual-spatial and 
logic was used in the pedagogical intervention. The results of the psychometric evaluation 
indicated the homogeneity of the group on the cognitive aspect. It found a learning effect with 
a decrease in the number of movements with the attempts in the game suggesting that 
repeated application of ToH automates the response requires the use of planning, mental 
flexibility and seek a new strategy for success. A statistically significant difference between the 
average results of pretests and post-tests (before and after the activity intervention group) led 
us to admit that the approach to interactive assessment - via electronic games - contributed to 
the cognitive plasticity, the transcendence of learning, self-regulation and mediation of 
feelings of competence among students with intellectual disabilities. The work breaks with the 
practice of teaching based on the logic of the concrete and repetition alienating that denies 
access for people with intellectual disabilities to the plane of abstract and symbolic 
understanding. By encouraging students with intellectual disabilities to advance in their 
understanding, was created dilemmas and situations of cognitive conflicts emerging from a 
passive position, automated, before learning to access and active ownership of knowledge 
itself. Proves that the meanings that culture media and play seettings - via video games take 
the processes of subjectification and social inclusion. 
 
Keywords:  Social inclusion, Video-games, Interative Assessment. 

 

1. A INCLUSÃO NO CONTEXTO EDUCATIVO 

Na contemporaneidade, as políticas educacionais se voltam para grupos excluídos, 

física ou simbolicamente, reconhecendo os direitos sociais de sujeitos com 

necessidades educativas especiais. A implementação da Educação Inclusiva – cujos 

contornos foram delimitados na Declaração de Salamanca (1994) – envolve uma 

postura que valoriza a diversidade e ações que favoreçam o desenvolvimento de todos 

os alunos (Glat e Fernandes, 2005). A política de inclusão compreende um espaço de 

reflexão crítica sobre as minorias estigmatizadas e está condicionada a mudanças na 

gestão educacional, ao redimensionamento dos projetos político-pedagógicos e à 

expansão da rede de apoio especializada aos professores e alunos, indo além da 

criação de oportunidades de acesso arquitetônico até a flexibilização curricular (Edler 

de Carvalho, 2004). O processo não se limita apenas à dimensão física, mas envolve 

níveis progressivos como a inclusão emocional, social até a instrucional (Enumo, 2005; 

Coll, Marchesi & Palacios, 2004). A ênfase não se dá mais na deficiência intrínseca do 
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indivíduo, mas na falha do meio em proporcionar condições adequadas que 

promovessem a aprendizagem e desenvolvimento. Nesta perspectiva, o atendimento 

educacional especializado oferecido aos alunos com deficiência nas salas de recursos 

visa complementar a sua formação.  

O atendimento educacional especializado deve propiciar aos alunos com 
deficiência mental condições de passar de um tipo de ação automática e mecânica 
diante de uma situação de aprendizado/experiência – regulações automáticas 
para um outro tipo, que lhe possibilite selecionar e optar pelos meios que julguem 
mais convenientes para agir intelectualmente – regulações ativas, descritas por 

Piaget (Gomes,p.22, 2010). 

Um equívoco comum nas práticas de ensino com deficientes é a lógica do concreto 

que refere-se a uma repetição alienante que nega o acesso da pessoa com deficiência 

mental ao plano do abstrato e simbólico da compreensão, ou seja, nega a sua 

possibilidade de estabelecer uma relação simbólica com o meio (Gomes,2010). É 

necessário que se estimule o aluno com deficiência a avançar na sua compreensão, 

criando-lhes impasses e situações de conflitos cognitivos, ou melhor, desafiando-os a 

enfrentá-los. Assim, saindo de uma posição passiva e automatizada, diante da 

aprendizagem para o acesso e apropriação ativa do próprio saber. 

2. A CULTURA DOS JOGOS E A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

A atividade lúdica é identificada como um espaço onde emergem formas de 

entendimento da realidade e na qual são permitidas a imaginação e a liberdade, ou 

seja, no espaço dos jogos. Partindo da importância do lúdico no processo de 

desenvolvimento infantil, vários os autores admitem que o jogo seja um rico elemento 

no processo de aprendizagem. As competências cognitivas adquiridas no ambiente 

lúdico quando corretamente desenvolvidas, são inconscientemente transferidas para o 

ambiente da vida real, mostrando-se uma poderosa ferramenta de ensino e 

aprendizado. No mundo contemporâneo, a cultura de mídia tomou um lugar 

privilegiado como instrumento de socialização e desenvolvimento de jovens (Kellner, 

2008). Considerando a predominância de uma cultura lúdica, Jean-Paul Richter citado 

por Brogère (2000) vê no brincar o espaço da criação cultural por excelência, 

tornando-se o arquétipo de toda atividade cultural que, como a arte, não se limita a 

uma relação simples com o real. Numa perspectiva antropológica, Brougère (2000) 
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admite que longe de ser apenas a expressão de uma subjetividade, o jogo é o produto 

de múltiplas interações sociais no qual é necessária a existência de significações a 

partilhar e de possibilidades de interpretação. Para o autor, o jogo não seria concebido 

a princípio como o lugar de desenvolvimento da cultura, mas o lugar de emergência da 

própria cultura lúdica na qual o sujeito controla um universo simbólico particular. O 

jogo eletrônico - como experiência da cultura contemporânea e instrumento de 

intervenção no processo ensino-aprendizagem - contribui para a inclusão social de 

classes pobres na medida em que jovens de classe média já vivem no seu cotidiano 

experiências com o uso da tecnologia.  

3. A AVALIAÇÃO INTERATIVA OU DINÂMICA  

O referencial metodológico do trabalho baseou-se na teoria sócio-histórica de 

Vygotsky (2003) pela qual Haywood e Tzuriel (1992) se nortearam para desenvolverem 

a avaliação dinâmica ou interativa que constitui uma inovadora abordagem para 

avaliar o potencial de aprendizagem. O psicodiagnóstico de alunos NEES se mostra 

controverso na medida em que se corre o risco de rotulações, enfatizando-se o 

aspecto patológico. A avaliação interativa pode ser considerada uma abordagem 

prescritiva a esta na população na medida em que analisa a responsividade do 

aprendiz (Haywood e Tzuriel, 1992). Procedimentos com características processuais, 

dinâmicas e interativas permitem a análise de estratégias de resolução de problemas 

assim como a análise da sensibilidade da criança à instrução e não apenas para 

identificar déficits, mas também dimensionar recursos potenciais do funcionamento 

cognitivo (Campione, 1989; Lunt 1994). A avaliação interativa é fundamentada zona de 

desenvolvimento proximal que relaciona desenvolvimento, interação social e o 

ambiente sócio-cultural (Vygotsky, 2003). Utilizando estratégias instrucionais, 

temporárias e ajustáveis ao desempenho do aprendiz, o examinador na avaliação 

interativa ajuda a revelar o seu desempenho potencial, fazendo-o alcançar um grau 

crescente de autonomia em situações de resolução de problemas. Assim, a avaliação 

interativa como processo de avaliação sistêmico, interativo e contextualizado é 

dirigido para modificar o funcionamento cognitivo através da assistência de um 

mediador. Atribui ênfase aos processos cognitivos em oposição à ênfase nos produtos 
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desses processos. A avaliação interativa é baseada na teoria da modificabilidade 

estrutural cognitiva (SCM) de Feuerstein e pela experiência da aprendizagem mediada 

(Haywood e Tzuriel, 1992) que tem como hipótese a capacidade do ser humano de 

modificar suas funções cognitivas e adaptar-se as demandas das situações de vida.  A 

teoria da aprendizagem mediada se refere a um processo interacional no qual 

professores se interpõem entre as crianças e a realidade, modificando o set de 

estímulos, sua frequência, intensidade e contexto, aumentando a vigilância e a 

sensibilidade do aprendente. Feuerstein (Haywood e Tzuriel,1992) sugeriu 

características necessárias à interação, a saber: a) intencionalidade e reciprocidade – 

refere-se a um intencional esforço para produzir no aluno um estado de vigilância e o 

sentimento de competência e autodeterminação; b) mediação do significado refere-se 

ao aspecto afetivo-motivacional do estímulo; (c) a possibilidade de transcender a 

necessidade imediata da situação específica para outros objetivos; (d) regulação e 

controle dos comportamentos impulsivos. Neste paradigma, os aspectos afetivo-

emocionais tornam-se relevantes ativando habilidades metacognitivas. Os ambientes 

formais de aprendizagem ao longo da história tem se apoiado em recursos como livros 

e sobretudo na linguagem oral. Entretanto, o desenvolvimento de uma criança e suas 

formas de expressão dependem de inúmeros elementos que podem não estar 

traduzidos na linguagem verbal. A ideia da intervenção é a de usar outras linguagens 

diferenciadas das verbais utilizadas comumente na sala regular com imagens e 

material concreto em atividades em pequenos grupos.  

4. A TORRE DE HANÓI 

A Torre da Hanói, também conhecida por Torre do Bramanismo, foi publicada no ano 

de 1883, pelo matemático francês François Édouard Anatole Lucas (1842-1891). 

Segundo sua publicação, o jogo teve origem no Vietnã, apesar de ser bastante popular 

na China e no Japão. Édouard foi inspirado por uma lenda Hindu que falava de um 

templo em Bernares, cidade santa da Índia, onde existia uma torre sagrada do 

bramanismo, cuja função era melhorar a disciplina mental dos monges jovens. 

Segundo a lenda, há uma placa de bronze com 3 (três) hastes de diamantes no grande 

templo de Benares e, o deus Brama, em uma destas hastes, colocou 64 discos de ouro 
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puro, de forma que o disco maior ficasse sobre a placa de bronze e o menor no topo, 

estando os discos em ordem decrescente de tamanho. Os monges, então, receberam a 

atribuição de transferir os discos de uma haste para a outra, com algumas regras pré-

definidas. Em sua publicação, Édouard oferecia mais de 1 milhão de francos para quem 

resolvesse o problema com os 64 discos, seguindo as regras de jogo. O grande 

problema é que a resolução teria uma quantidade enorme de movimentos, e portanto, 

duraria um tempo absurdo para ser concluído (Bairral, 2001, Della Nina,2003), 

Machado,1995). As seguintes regras deveriam ser cumpridas: 1) era proibido colocar 

um disco maior em um disco menor, 2) somente um disco poderia ser movido por vez. 

O jogo possui inúmeras aplicações para o desenvolvimento cognitivo podendo auxiliar 

na coordenação motora, da lógica, do raciocínio matemático, identificação de formas, 

pode ser utilizado para estabelecimento de estratégias,  contagem dos movimentos e 

raciocínio. A torre de Hanói já foi utilizada com o objetivo educativo visando descrever 

a lógica espacial e dedutiva em turmas de licenciatura (UFRRJ,RJ,UCP-RJ). Sobre o seu 

uso em sala de aula de matemática no ensino básico e médio conceitos matemáticos 

são desenvolvidos como funções, sequências, regularidades e numéricas. Sant’Anna, 

Quayle, Pinto, Scaf e De Lucia (2007) a partir de um estudo normativo da Torre de 

Hanói (ToH) para população brasileira propuseram um padrão com percentil numa 

população de estudantes e verificaram o efeito da aprendizagem com os treinos com a 

queda do número de movimento e do tempo. Os resultados sugeriram que aplicação 

repetida de ToH automatiza a resposta, requer uso do planejamento, da flexibilidade 

mental e busca de nova estratégia de sucesso. Baseado nestes aspectos, Kindel (2007) 

- visando uma reflexão sobre conteúdos específicos da matemática com a ToH- 

analisou como professores investigam e analisam problemas. Os professores da 

pesquisa calcularam que havia um número mínimo de movimentos para cada torre 

com 3 ou N discos para na solução da torre de Hanói. Em um estudo sobre gênero, 

Guerreiro (2003) e Botelho (2004) constataram que os homens tendem a ter um 

melhor desempenho que as mulheres na ToH. Estes estudos preliminares da ToH para 

a população brasileira sugerem que os homens são mais rápidos do que as mulheres 

na realização das tarefas. O desempenho dos homens em tarefas mais complexas de 4 
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peças indicou que eles mantém a atenção de modo diferente do que as mulheres, 

sugerindo uma queda do nível de atenção ao final da tarefa, o que fez com que 

apresentassem um aumento do número de movimentos. 

5. OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é analisar, com base no jogo da Torre de Hanoi, as 

possibilidades de desenvolvimento cognitivo de alunos com deficiência intelectual 

quanto à habilidade de raciocínio lógico-espacial em especial a capacidade de 

planejamento, da flexibilidade mental e busca de estratégias de sucesso mediante à 

uma intervenção baseada nos princípios da avaliação interativa. Mais 

especificamente, pretende-se fazer uma análise comparativa entre os resultados dos 

pré-testes dos pós testes. Entre o pré-teste e o pós-teste faz-se-á a intervenção. A 

questão, então, é analisar a efetividade da intervenção no desenvolvimento. 

6. MÉTODO 

6.1 Sujeitos  

Os sujeitos da pesquisa foram 8 alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade, (5 do sexo 

masculino e 3 do sexo feminino)  com deficiência intelectual leve que além da sala 

regular frequentavam a sala de recursos (atendimento especializado) e 8 alunos dos 

mesmos anos de escolaridade  sem deficiência mental como grupo de controle de um 

colégio público no Rio de Janeiro de uma região considerada em desvantagem social.  

As idades variavam de 13 a 18 anos.  

6.2 Procedimentos 

Neste trabalho optou-se pela versão eletrônica do jogo ToH Link:  

http://www6.ufrgs.br/psicoeduc/hanoi/. Para a avaliação dos sujeitos foi considerado 

como critério o número de movimentos executados para a resolução do problema. O 

objetivo é transferir os discos de uma haste para outra, movendo apenas um disco por 

vez e de forma que nunca fique um disco maior acima de um menor. De acordo com a 

quantidade N de discos, temos que a quantidade de movimentos mínimos necessários 

para conseguir a transferência que é dada pela fórmula 2n – 1 (Kindel, 2001). Desta 

http://www6.ufrgs.br/psicoeduc/hanoi/
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maneira, temos: para 3 discos = 23 – 1 = 7 movimentos; para 4 discos = 15 =  

movimentos; para 5 Discos= 31 movimentos. Supõe-se que com mais de uma tentativa 

a estratégia para solucionar a tarefa de 3 peças fique automatizada pelos sujeitos. Ao 

apresentar a tarefa mais complexa de 4 peças, esperou-se que os sujeitos abandonem 

a estratégia anterior bem sucedida e percebam que ela não é mais eficaz. Então, exige-

se que os sujeitos criem uma nova estratégia. É por isso que este estudo sugere que a 

ToH seja um bom indicador de funcionamento da flexibilidade mental. A resolução do 

problema da ToH requer ainda o uso da razão como estabelecimento de um objetivo 

final, planejamento e execução de uma seqüência de etapas lógicas. Para tanto, usa-se 

a memória operacional para encontrar a seqüência de movimentos correta, sendo que 

a lógica global empregada permanece oculta, inconsciente (Lent, 2001).  

No design da pesquisa o sujeito funciona como seu próprio controle, com medidas 

antes e após a intervenção com mediação. Em um primeiro momento, foi aplicado o 

Pré-teste e explicado para os alunos apenas as regras e o funcionamento do jogo, 

deixando-os resolverem o jogo sozinhos, sem nenhum tipo de ajuda. Na sequência 

realizou-se a Intervenção propriamente dita: jogamos novamente segundo uma lógica 

da avaliação interativa, auxiliando-os com dicas, sugestões, feedbacks sistemáticos e, 

principalmente, corrigindo-os após algum tipo de jogada incorreta. Na terceira 

oportunidade, ou seja, no Pós-teste, eles jogaram sozinhos novamente, para 

identificarmos o efeito da mediação e a extensão pelos quais os sujeitos aprenderam e 

generalizam princípios, conceitos e estratégias de solução dos problemas e o quanto 

eles conseguiram entender do jogo e da mecânica dos movimentos. Vale destacar que 

a intervenção baseada nos pressupostos da Avaliação Interativa valorizou os aspectos 

motivacionais e afetivo-emocionais do desempenho.  

7. RESULTADOS 

Mesmo tendo havido uma regularidade nas tendências, a diversidade dos resultados 

indica a heterogeneidade do grupo de alunos quanto ao desempenho em uma tarefa 

que envolve habilidade lógico-espacial. Os sujeitos da amostra foram avaliados no 

Raven, no WISC-III e WAIS-III sendo todos categorizados como deficientes cognitivos. 

Considerando as normas brasileiras desenvolvidas para o ToH nos jogos com 3 e 4 
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Discos, comparamos os resultados obtidos da amostra com a tabela de percentis 

(Tabela 1). É interessante observar que de uma forma geral os percentis, ainda que 

mostrem diferenças, foram relativamente altos nos jogos com de 3 e 4 discos, levando 

em consideração o aumento do índice de dificuldade do jogo com 4 discos em relação 

ao de 3 discos e o fato de que amostra padrão não ser de alunos com deficiência 

intelectual. Observaram-se a diminuição do número de movimentos da 1ª para a 2ª 

tentativa em 6 dos 8 sujeitos em pelo menos uma das tentativas. 

 

Tabela 1 -Percentis obtidos nas 1ª e 2ª tentativas no jogos com 3 e 4 Discos 

Sujeitos 3D 

1ª 

3 D 

2ª 

4 D 

1ª 

4 D 

2ª 

1* 50 25 50 50 

2 100 100 100 100 

3 75 60 75 50 

4* 20 50 100 75 

5* 50 75 100 50 

6* 75 60 50 75 

7* 20 100 50 50 

8* 80 100 75 50 

 

Constatou-se de uma forma geral, conforme mostram os gráficos 1, 2 e 3 e 4 o efeito 

de aprendizagem com queda do número de movimentos da 1ª tentativa para 2ª no 

jogo mais intensamente nas torres com 4 e 5 Discos.  No jogo com 3 Discos não houve 

aumento do número de movimentos da 1ª para a 2ª tentativa em todos os sujeitos 

talvez por ser uma tarefa que alguns dominavam e atingiam o  número de movimentos 

mínimo logo na primeira tentativa. Na primeira tentativa com 4 e 5 discos, houve 

aumento dos movimentos em relação ao jogo com 3 discos em função do aumento do 

nível de dificuldade, que foi decrescendo com as intervenções e tentativas (treino), 

sugerindo que a aplicação repetida de ToH automatiza a resposta, requer uso de 
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planejamento, da flexibilidade mental e busca de nova estratégia de sucesso.  Tais 

dados sugerem que houve efeito de aprendizagem no grupo. Os sujeitos, em média, se 

beneficiaram com a repetição dos treinos e foram capazes de atingir um resultado 

mais eficaz e em cada vez menos movimentos, sugerindo ter havido planejamento e 

antecipação de ações cada vez melhor sucedidas. Os sujeitos, em média, conseguiram 

executar a tarefa com número decrescente de movimentos, parecendo confirmar o 

efeito da aprendizagem e da automatização mais intensamente no jogo com 5 Discos. 

Ficou demonstrada a importância de se repetir os treinos durante a aplicação. O 

número de 2 tentativas com 3  discos parece ter sido o insuficiente para automatizar a 

solução encontrada pelo sujeito para que possa haver efeito de aprendizagem. Por isso 

ao incluí-la também nos jogos com 4 e 5 discos, esperou-se que o sujeito não repetisse 

a estratégia anterior para que fosse mais bem sucedido,  se dando conta de que ela 

não era mais eficaz e buscasse outra estratégia substituta e que, portanto, houvesse 

um aumento de movimentos na primeira tentativa da tarefa com 4 peças e que eles 

fossem diminuindo ao longo dos treinos. 

Gráfico 1 – Movimentos realizados na 1ª e 2ª tentativas nos pré-testes pelos sujeitos 
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Gráfico 2 – Movimentos na 1ª e 2ª tentativas no jogo com 3 Discos 

 

 

Gráfico 3 – Movimentos na 1ª e 2ª tentativas no jogo com 4 Discos 

 

Gráfico 4 – Movimentos na 1ª e 2ª tentativa no jogo com 5 Discos 
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Visando analisar o efeito da intervenção através do jogo Torre de Hanói baseada na 

avaliação interativa no desempenho cognitivo dos alunos, verificou-se a diferença 

entre os resultados médios do Pré e Pós-teste para dados emparelhados produzidos 

antes de depois da intervenção psicopedagógica (tabela 2 e gráfico 5). A diferença 

entre as médias de resultados dos pré-testes e pós-testes evidenciou-se nos jogos com 

3, 4 e 5 discos. As menores diferenças entre os resultados de pré-testes e pós-testes 

ocorreram nos jogos com 3 e 4 discos (gráficos 6 e 7), provavelmente porque a 

atividade estava no nível dos alunos. Já os resultados nos jogos com 5 discos com nível 

de dificuldade maior exigiu que a intervenção se revelasse mais efetiva (gráfico 8) .  

Com vistas a garantir uma maior integração dos alunos NEES com os demais, 

convidávamos outros alunos sem deficiência das turmas daqueles para participarem 

das atividades. No gráfico 9 estão expressos os dados comparativos entre o 

desempenho na Torre de Hanói com 3, 4 e 5 Discos, nos pré e Pós testes entre alunos 

com deficiência e sem deficiência. Ficou evidenciado que as diferenças entre os pré e 

pós testes nos dois grupos nas torres com 3, 4 e 5 discos, comprovando o efeito da 

intervenção no desempenho dos grupos. Assim como é claro o desempenho superior 

dos alunos sem deficiência sobre aqueles com deficiência. Mas o dado mais 

interessante referiu-se à diferença significativa da intervenção no nível maior de 

dificuldade, ou seja na torre com 5 discos, entre os alunos com deficiência.  

Tabela 2 - Média de movimentos nos Pré e Pós-testes com jogos com 3,4 e 5 Discos 

Médias  Pré Pós 
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de Movimentos 

3 Discos 10,87 8,75 

4 Discos 22,65 21 

5 Discos 97,5 47,75 

 

 

 

Gráfico 5 – Médias de Pré e Pós-testes dos movimentos nos jogos com 3, 4 e 5 Discos 

 

 

Gráfico 6 - Resultados dos movimentos nos pré e pós teste no Jogo com 3 Discos 

 

 

Gráfico 7 - Resultados dos movimentos nos pré e pós teste no Jogo com 4 Discos 
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Gráfico 8- Resultados dos movimentos nos pré e pós teste no Jogo com 5 Discos 

 

Gráfico 9 – Comparação entre os resultados com 3, 4 e 5 Discos com alunos com 

deficiência e sem deficiência 
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A experiência de se usar jogos eletrônicos no ambiente escolar nas escolas públicas 

representa um 

a atividade atípica, pois não é comum nas salas regulares os professores lançarem mão 

destas metodologias. Em geral, os alunos NEES sentem-se ansiosos e inseguros nas 

tarefas de matemática realizadas em sala de aula. Além disso, o grupo apresenta um 

rendimento acadêmico muito baixo nas avaliações. Durante as intervenções e nos pré 

e pós testes pudemos observar uma atitude de receptividade, interesse e 

descontração, pois não entendiam a tarefa como avaliação e que não seriam julgados 

pelo desempenho, embora desafiante. Mesmo entre os alunos que apresentavam 

muita dificuldade a proximidade do mediador facilitava a procura de estratégias. 

Durante a intervenção os mediadores estavam atentos às ações que envolviam o 

ensaio e erro, ou seja, a ação mecânica em relação às movimentações. Considerando 

as características da amostra, os mediadores em muitos momentos na intervenção 

ressaltavam a necessidade de agir de acordo com as regras, ou seja, não colocar uma 

rosca maior sobre uma menor. 

CONCLUSÃO 

Este estudo foi capaz de demonstrar ser a ToH um instrumento que fornece dados 

sobre a habilidade de flexibilidade mental no sentido de se abandonar uma antiga 

estratégia bem sucedida e buscar outra mais eficaz para a solução de um novo desafio. 

Ao contrário do que se pensa, alunos com deficiência mental - ainda que de forma 

diferenciada e em outro tempo - foram capazes de desenvolver tais habilidades a 

partir de uma prática pedagógica mediada. Nesse sentido, podemos admitir que as 

habilidades cognitivas ou mesmo as sociais são construídas por transmissão exterior e 

se desenvolvem por diversos tipos de interações histórico-culturais.  

A diferença significativa da intervenção no nível maior de dificuldade entre os alunos 

com deficiência entre o pré e pós teste indicou que o modelo de intervenção interativa 

e singularizada é mais eficaz em alunos com dificuldade de aprendizagem.   
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Frente à dificuldade em avaliar as funções executivas e à escassez de dados do 

desempenho da população brasileira, os resultados deste estudo esboçou um padrão 

de resposta uma amostra de alunos com necessidades educativas especiais na ToH que 

se mostra um instrumento eficaz na avaliação da função executiva, sobretudo quanto 

ao planejamento, controle inibitório, memória implícita e flexibilidade mental. Nesse 

sentido, é um teste interessante para a avaliação da flexibilidade mental porque força 

o sujeito a mudar de estratégia quando se introduz a quarta peça para a realização de 

uma nova tarefa.  O trabalho rompeu com uma prática de ensino com base na lógica 

do concreto e na repetição alienante que nega o acesso da pessoa com deficiência 

mental ao plano do abstrato e simbólico da compreensão. Ao estimular o aluno com 

deficiência a avançar na sua compreensão, criou-se impasses e situações de conflitos 

cognitivos saindo de uma posição passiva e automatizada, diante da aprendizagem 

para o acesso e apropriação ativa do próprio saber. Ainda assim, tendo em vista o 

pleno desenvolvimento de alunos NEES, podemos considerar que com raras exceções 

o raciocínio lógico não é expressado espontaneamente sem mediação.  

Evidenciaram-se os significados que a cultura midiática e o espaço lúdico – via Jogos 

eletrônicos – assumem nos processos de subjetivação e de inclusão social. Vale 

registrar que estes alunos comumente correm o risco de serem vítimas de uma dupla 

exclusão: por serem pobres e por serem deficientes. Assim, as experiências com jogos 

eletrônicos parecem afinadas com as práticas contemporâneas usadas por jovens no 

seu cotidiano. 

Ainda que a intervenção não tivesse em si um caráter exclusivamente escolar, 

evidenciou-se a suscetibilidade de alunos com déficits cognitivos à intervenção 

psicopedagógica. Estes resultados corroboram estudos que concluem que experiências 

baseadas nos princípios da inclusão social com alunos com deficiência no ensino 

regular funcionam de modo positivo, mormente quando há interação desses alunos 

com pares diferentes, neutralizando preconceitos e de condições sociais 

estigmatizantes. Contudo, é preciso considerar que além das habilidades sociais, as 

demais necessidades como as competências cognitivas demandam uma intervenção 
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singularizada. A avaliação interativa via jogos eletrônicos no cenário da inclusão 

escolar destacou o papel das dimensões afetivo-emocionais, mediacionais e do uso da 

tecnologia como os fatores decisivos na construção de competências necessárias ao 

processo ensino-aprendizagem. Vale ressaltar a utilização da pesquisa-intervenção no 

modelo inclusivo de ensino possibilitou atentar para as necessidades, interesses e 

estilos de aprendizagem dos alunos através de práticas flexíveis e singularizadas 

evitando abordagens rotineiras e pouco diversificadas. Consideramos que pesquisas-

intervenções representam uma das ações na rede de possibilidades de apoio 

especializado no processo de inclusão de alunos NEES no ensino regular.  

A análise dos resultados evidenciou através da diferença entre as médias de resultados 

dos pré-testes e pós-testes (antes e depois da atividade com intervenção) que a 

abordagem da avaliação interativa – via jogos eletrônicos – contribuiu para a 

plasticidade cognitiva, a transcendência da aprendizagem, a auto-regulação e a 

mediação de sentimentos de competência entre os alunos com deficiência intelectual.  

 O trabalho rompe com a prática de ensino com base na lógica do concreto e na 

repetição alienante que nega o acesso da pessoa com deficiência intelectual ao plano 

do abstrato e simbólico da compreensão. Ao estimular o aluno com deficiência 

intelectual a avançar na sua compreensão, criou-se impasses e situações de conflitos 

cognitivos saindo de uma posição passiva e automatizada, diante da aprendizagem 

para o acesso e apropriação ativa do próprio saber.  
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Resumo 
 
O presente artigo, parte de uma pesquisa de Mestrado, apresenta uma atividade investigativa 
intitulada: “Um ponto de continuidade”, a qual destaca a mobilização entre as várias 
representações matemáticas quando fazemos uso de recursos computacionais. Toda 
representação possui um caráter semiótico e um caráter instrumental. Ambos são 
complementares e indissociáveis. A semioticidade é abordada por diferentes modos de 
representação: gestos, imagens, linguagens, entre outros. A instrumentalidade da 
representação garante ao sujeito a possibilidade de refletir sobre os objetivos e meios os quais 
atua (MISKULIN, MARTINS e MANTOAN, 1996, p.12). A atividade, apresentada neste artigo, foi 
mediada pelo software Winplot e buscou-se perceber as estratégias utilizadas pelos alunos de 
Matemática, na resolução do problema de Cálculo Diferencial e Integral - CDI. A pesquisa 
procurou relatar os acontecimentos vividos, primando o aspecto qualitativo baseado na coleta 
de dados do Mestrado, mediante observação em sala de aula, aplicação e discussão das 
atividades investigativas, entrevistas com alunos e professores da disciplina CDI da UNESP de 
Rio Claro/SP. Tendo como base os dados coletados nesta pesquisa inferimos que por meio de 
um processo semiótico tornou-se possível gerar novas formas de representação e que a 
cognição e o efeito transformador dos signos sobre o ensino podem conduzir os alunos a um 
processo de pensamento mais generalizado sobre a atividade matemática.  

 
Palavras-chave: semiótica, softwares matemáticos, representações matemáticas. 

 
Abstract 

 
This article, part of a research Masters, presents an investigative activity entitled: "A point of 
continuity", which emphasizes the mobilization of the various mathematical representations 
when we make use of computational resources. Every representation has a semiotic aspect 
and an instrumental aspect. Both are complementary and inseparable. The semioticity is 
approached by different modes of representation: gestures, images, languages, among others. 
The instrumentality of representation guarantees to the student the opportunity to reflect on 
the goals and means which acts (MISKULIN, MARTINS and MANTOAN, 1996, p.12). The activity 
presented in this article was mediated by Winplot software and sought to understand the 
strategies used by the students of Mathematics in solving the problem of Differential and 
Integral Calculus - DCI. The research sought to report the events experienced, excelling based 
on the qualitative data collection from Masters through classroom observation, discussion and 
application of investigative activities, interviews with students and professors of Calculus DCI 
UNESP, Rio Claro / SP. Based on the data collected in this research we infer that through a 
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semiotic process has become possible to generate new forms of representation and cognition 
and transformative effect of signs on the process of teaching  Math, can lead students to a 
more general thought process on mathematical activity. 
 
Keywords: semiotic; mathematical software, mathematical representation 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo, apresentamos uma atividade investigativa sob a luz da Semiótica 

de Peirce, destacando as inter-relações existentes entre signo, objetos e 

representações e suas implicações no processo de ensinar e aprender matemática. Por 

conseguinte, ressaltamos a importância de mobilizar várias representações 

matemáticas quando fazemos uso de recursos computacionais.  

Para o desenvolvimento do texto iniciaremos com uma breve exposição da teoria 

Semiótica. A seguir no Item 3 tratamos sobre representações matemáticas e uso da 

tecnologia. Por fim apresentamos a metodologia aplicada e o desenvolvimento da 

Atividade intitulada “Um ponto de Continuidade” mediante uso do software Winplot. 

 
2. O ENSINO DA MATEMÁTICA SOB A LUZ DA SEMIÓTICA 
 
Peirce (1975), a partir de uma complexa relação entre a noção de experiência e a 

doutrina que compõe toda a estrutura do pensamento concluiu que tudo que aparece 

à consciência assim o faz em uma gradação de três propriedades: Primeiridade, 

Secundidade e Terceiridade onde o terceiro pressupõe o segundo e o primeiro. O 

segundo pressupõe o primeiro e o primeiro é livre e qualquer relação superior a três 

passa a corresponder a uma complexidade dessa tríade. 

Por primeiridade, Peirce (1975), classificou por impressão total, não analisada, 

provocada por qualquer multiplicidade, não vista como fato concreto, mas 

simplesmente como uma qualidade, mera possibilidade positiva de surgimento, ou 

seja, aquilo que é sem referência a mais nada, como vaga impressão de algo.  

A secundidade é entendida como a experiência, a energia dispensada sobre um 

objetivo ou uma ideia em particular. A terceiridade implica em generalidade, 

continuidade, mas, a mais elementar ideia de terceiridade é aquela de um signo ou 
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Objeto 

Interpretante Signo ou Representamen 

representação. Em outras palavras, a terceiridade é uma relação tríadíca, existente 

entre o signo (representamen), o objeto e o pensamento interpretante, ou seja, um 

signo coloca um segundo - seu objeto em relação cognitiva para com um terceiro - o 

interpretante. Veja abaixo de maneira figurativa como se estabelece essa relação. 

(Figura 1) 

Figura 1: A relação triádica do Signo 

 

 

 

 

 

 

Peirce (1975) configura a palavra signo em uma acepção ampla. Pode ser um individuo, 

uma palavra, uma ação, um pensamento ou qualquer coisa que admita um 

interpretante. A partir de um interpretante, e por causa dele, torna-se possível um 

signo. 

Vale, portanto esclarecer que um signo só pode fazer sentido como tal se traz o poder 

de representar alguma coisa diferente dele. Um signo não é um objeto, ele apenas 

está no lugar do objeto, fazendo referência ao objeto, de maneira que ele só pode 

representar esse objeto de um certo modo e em uma certa capacidade. Por exemplo, 

no contexto matemático, a aparência gráfica da palavra função, a representação 

algébrica da função, são todos signos do objeto matemático função. 

De forma mais sistemática existem 10 divisões triádicas (não nos adentraremos em 

maiores detalhes nessas classificações). E dentre essas tricotomias há três mais gerais, 

a saber: a relação do signo consigo mesmo, a relação do signo com seu objeto e a 

relação do signo com seu interpretante. Desta maneira, é importante que 

mantenhamos na mente a leitura dos elementos da Figura 1, associados às categorias 

fenomenológicas de primeiridade, secundidade e terceiridade. 
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As três subcategorias básicas, a partir dessa nova proposição triádica, Peirce (1975) 

concebe que todo signo em si próprio pode ser: 1) Mera qualidade; 2) Existência 

Concreta e 3) Lei geral. Na relação do signo consigo mesmo temos: 

Quali-Signo é todo signo que é uma qualidade. Semanticamente, um determinante. 

Por exemplo, a imagem de um gráfico como determinante da informação de dados ou 

valores numéricos. Sin-Signo é todo o signo que é uma coisa existente, concreta. Em 

princípio, envolve vários determinantes. Legi-Signo é uma lei, uma convenção. O 

gráfico por sua vez pode ser representado por uma lei geral, por exemplo, o gráfico da 

função afim representado pela lei: y = f(x) = ax + b, onde a, b R e a≠0.  

Na relação do signo com o objeto, essa pode ser concebida como objeto imediato e 

objeto dinâmico. Para a compreensão desses conceitos abstratos, consideremos a 

apresentação do traçado de uma reta na tela do computador. Essa figura configura-se 

no objeto imediato, a aparência com a qual o signo faz referência ao seu objeto, assim 

o objeto imediato é a imagem da reta. O objeto dinâmico é o que essa imagem pode 

sugerir, por exemplo, uma função do primeiro grau. Nesse sentido, três são as palavras 

imprescindíveis na relação entre o objeto imediato e o objeto dinâmico: representa, 

indica e sugere, pois, segundo Santaella (2002), vai depender novamente da natureza 

do fundamento do signo. Se for uma qualidade, o objeto imediato só poderá evocar 

(ícone), sugerir seu objeto dinâmico. Se for um existente (indicial), indica seu objeto 

dinâmico e se for uma lei (simbólico), o objeto imediato de um símbolo representa seu 

objeto dinâmico. 

O objeto imediato do ícone é o modo como sua qualidade pode sugerir ou 
evocar outras qualidades. O objeto imediato do índice é o modo particular 
pelo qual o signo indica o seu objeto. O objeto imediato do símbolo é o modo 
como o símbolo representa o objeto dinâmico. Enquanto o ícone sugere 
através de associações por semelhança e o índice através de conexão de fato, 
existencial,o símbolo representa através de uma lei [...] Enfim, o objeto 
dinâmico de um símbolo, especialmente quando o símbolo é um conceito, se 
perde de vista (SANTAELLA, 2002, p.20). 
 

A relação do signo com o interpretante se constitui no “efeito interpretativo que o 

signo produz em uma mente real ou meramente potencial” (SANTAELLA, 2002, p.23). É 

importante enfatizar que o interpretante nem sempre é uma pessoa, constitui-se, 

portanto, em algo mais geral. Sendo assim, o interpretante pode ser imediato, 
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revelando o potencial interpretativo do signo, mesmo sem mediação de um intérprete. 

“É algo que pertence ao signo na sua objetividade” (SANTAELLA, 2004, p.24). Uma 

representação matemática seja ela em que forma se apresente, gráfica, algébrica, 

geométrica, etc. tem um potencial a ser interpretado, uma ideia. O interpretante 

também pode ser caracterizado por sua dinamicidade, O interpretante dinâmico é o 

efeito realmente produzido pela ação do signo, ou seja, a atualização de uma das 

possibilidades latentes do interpretante imediato. Quando o interpretante imediato é 

uma possibilidade, o interpretante dinâmico também o será necessariamente. Se o 

interpretante imediato for um existente, o interpretante dinâmico poderá ter a 

natureza de uma qualidade ou reação, como uma resposta espontânea a um estímulo. 

Somente quando o interpretante imediato for uma terceiridade, ou seja, quando ele se 

apresentar como interpretabilidade fundamentada, o interpretante dinâmico poderá 

ser, além das duas possibilidades anteriores, também uma forma comportamental, ou 

maneira de interpretar efetivamente um signo para atingir um propósito desejado, 

que será o interpretante final do signo. A terceiridade no interpretante dinâmico é a 

primeira manifestação de um comportamento inteligente, pois indica a presença de 

um propósito ou intencionalidade, guiando as ações do Intérprete do signo. 

Nesse contexto entendemos que as palavras para significarem algo têm que 

necessariamente estarem conectadas com outras palavras, isto é, para 

compreendermos um dado pensamento precisamos interpretá-lo com outro 

pensamento, uma representação em outra representação, onde o signo faz o papel de 

mediador, pois de um lado representa o que é externo a ele, o seu objeto, e do outro 

lado dirige-se a alguém, o interpretante que, por sua vez processará a mensagem 

advinda do signo. O que significa que, elementos da terceiridade implicam em um 

processo de conhecimento, pois estabelecem um pensamento, compõem uma 

intercessão entre o estado de primeiridade e secundidade. De acordo Peirce (1975), 

não é possível a terceiridade sem que a primeira e a segunda estejam presentes, de 

maneira que esse entrelaçamento de experiências é uma relação fundamental para a 

compreensão do pensamento. A partir dessas considerações o signo só pode fazer 

sentido se traz o poder de representar alguma coisa diferente dele, o que nos faz 
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acreditar que se torna bastante proveitoso, para o ensino da matemática, 

compreender seus conceitos utilizando múltiplas representações matemáticas. 

  
3. AS REPRESENTAÇÕES MATEMÁTICAS MEDIADAS PELO COMPUTADOR 
 
Hitt (2003) assinala que, cada representação é parcial em relação a uma compreensão 

global, visto que é enganoso pensar que as representações de um mesmo conceito ou 

objeto matemático transpareça uma na outra de forma evidente. Portanto, devemos 

considerar como absolutamente necessário o intercâmbio entre as diferentes 

representações, no que corresponde à interpretação de um conceito, propriedade ou 

outra noção matemática qualquer. Na exploração ou investigação de um problema 

torna-se importante não priorizar uma representação matemática em detrimento da 

outra visando, deste modo, possibilitar ao aluno perspectivas de análise e percepções 

sobre a atividade desenvolvida. 

Em relação ao uso da tecnologia no trato das representações matemáticas, autores 

assinalam que, com a possibilidade do uso de calculadoras gráficas e dos 

computadores, o uso de múltiplas representações tem sido intensivamente discutido, 

especialmente para o ensino de funções. Borba (1994, apud BORBA e VILLARREAL 

2005), Borba e Confrey (1996, apud BORBA e VILLARREAL, 2005) e MISKULIN (1999) 

têm destacado a importância da abordagem metodológica, que privilegia a mudança 

de uma representação matemática à outra. Assim, contempla-se em uma atividade ou 

em um dado problema a coordenação entre essas várias representações que podem 

ser ilustradas tais como: tabelas, gráficos, representações geométricas, expressões 

algébricas entre outras. Além disso, qualquer atividade mediada pelo computador é 

uma atividade sígnica, que pode expressar um signo. Nesse sentido, Miskulin (1999) 

assinala que, “a representação desempenha uma função extremamente importante” 

(p. 289), enfatizando que, toda representação possui um caráter semiótico e um 

caráter instrumental. A Semioticidade pode ser percebida pelos desenhos, gráficos, 

gestos, discursos, palavras, etc. Deste modo, a dimensão instrumental da 

representação está relacionada aos objetivos, formas do sujeito expressar o conceito 
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matemático por meio dos signos que carrega nele próprio o significado conceitual 

matemático.  

 

4. UM PONTO DE CONTINUIDADE: DESENVOLVIMENTO E ABORDAGEM DA 
ATIVIDADE EXPLORATÓRIO-INVESTIGATIVA MEDIANTE USO DO WINPLOT. 

 
Nesse artigo nos limitaremos a analisar a atividade baseando-nos na relação triádica 

do signo, observando os aspectos de primeiridade, secundidade e terceiridade. 

A abordagem metodológica da pesquisa primou o aspecto qualitativo, com ênfase na 

observação participante, termo que segundo Fiorentini e Lorenzato (2006); 

É uma estratégia que envolve não só a observação direta, mas todo um 
conjunto de técnicas metodológicas, incluindo entrevistas, consulta a 
materiais, entre outros, pressupondo um grande envolvimento do 
pesquisador na situação estudada (p.108). 

 
Os procedimentos metodológicos da coleta de dados podem ser descritos em três 

momentos distintos, porém inter-relacionados: observação em sala de aula, interação 

com os sujeitos da pesquisa (professores e alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática, UNESP, de CDI) por meio de entrevistas registradas em áudio e aplicações 

das atividades exploratório-investigativas mediadas por softwares matemáticos. 

Segundo Silva, Miskulin e Escher (2006), as atividades exploratório-investigativas são 

concebidas como atividades ou problemas nos quais os alunos envolvem-se em 

processo de soluções, buscando estratégias próprias, experimentando conjecturas e 

hipóteses a respeito das diversas partes que compõem o problema, discutindo-as com 

seus colegas e reelaborando-as no contexto prático no qual se insere o problema.  

Nessa perspectiva, a proposta das atividades exploratório-investigativas em nossa 

pesquisa buscou trabalhar com questões de cunho aberto, objetivando explorar e 

coordenar as várias representações matemáticas, por meio de software matemático, 

sendo elas: gráficas algébricas e geométricas, dentro de um ponto de vista semiótico 

associado ao processo investigativo. 

Foram quatro as atividades trabalhadas junto aos alunos, assim denominadas 

respectivamente por: (1) um ponto de continuidade, (2) encontro da reta à curva, (3) o 

caso do retângulo inscrito e (4) a latinha de cerveja sobre outra perspectiva. Essas 

atividades foram aplicadas no laboratório de informática da UNESP, no período de seis 
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semanas, envolvendo conteúdos da disciplina Cálculo I - Limites e Derivadas.  Os 

problemas propostos nas atividades tinham como objetivos: 

 Investigar a capacidade de justificação do aluno; 
 Analisar as representações matemáticas utilizadas pelos alunos, quais caminhos 

abordados e quais as estratégias para enfrentar e resolver o problema; 
 Analisar o conhecimento matemático do aluno; 
 Analisar a capacidade de generalização do aluno frente o desenvolvimento e 

investigação dos problemas. 
A atividade destacada no início deste artigo, “Um ponto de Continuidade” teve como 

objetivo perceber a compreensão do aluno em relação ao conceito de continuidade de 

uma função definida por partes em determinado ponto, para diferentes valores de k. O 

problema propunha: Investigar se a função
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 é contínua ou 

descontínua e, nesse último caso, determinar os pontos de descontinuidade; 

 

Desenvolvimento e Análise da Atividade Exploratório-investigativa 

A atividade foi aplicada no Laboratório de Informática da UNESP, tendo 23 estudantes 

como participantes. Foram realizados os seguintes passos: familiarização do software 

Winplot, leitura, investigação e resolução do problema.  

No processo de resolução, é importante ressaltar, que nenhum dos alunos já havia 

utilizado o software Winplot, mas isso não representou uma grande dificuldade, pois 

os comandos foram aos poucos inseridos na medida em que iam sendo solicitados na 

investigação e exploração das questões propostas. 

Os encaminhamentos para o desenvolvimento da atividade obedeceram as seguintes 

abordagens. 

 Interação da pesquisadora com os estudantes de modo a propiciar um ambiente 
investigativo. 

 Utilização do software de forma que viesse motivar os alunos a utilizar essa 
ferramenta tecnológica como apoio instrumental para resolução do problema. 

Para análise da atividade, consideramos três pontos de vistas fundamentais e 

complementares; O ponto de vista qualitativo (imagem dos gráficos, formas 

geométricas). O aspecto singular das representações matemáticas foram analisadas 

como algo que existe em um espaço e universo determinados, características e 

qualidades próprias que fazem parte da composição do objeto matemático, onde as 
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referências ou indicativos foram observados em função de seu emprego e aplicações 

para a resolução do problema. Sob o ponto de vista simbólico, as representações 

matemáticas foram analisadas em sua multiplicidade na busca de compreender os 

tipos de convenções, generalizações realizadas pelos alunos e, em que medida a 

apreensão de várias representações contribuem na constituição do conhecimento 

matemático do aluno. 

Entendemos que a análise semiótica, nos permitiu adentrarmos nas particularidades 

das representações matemáticas, o que nos deu a possibilidade de compreender os 

aspectos implícitos e explícitos às formas gráficas, geométricas, formas escritas ou 

algébricas e nas relações entre essas. Deste modo, cada representação matemática 

constitui-se efetivamente em um signo, pois pôde ser analisada em si mesma, em suas 

propriedades intrínsecas, ou seja, em seus aspectos qualitativos, singulares e gerais. 

Além disso, pôde também ser analisada em sua referenciabilidade, ou aplicações a um 

contexto matemático. Por fim, pôde ser analisada nos tipos de efeitos interpretativos 

que cada uma das representações matemáticas pode produzir em termos de 

aprendizagem para o aluno. 

A partir das considerações acima mencionadas, descrevemos a seguir a abordagem 

adotada para resolução do problema bem como a análise de alguns aspectos, sob o 

ponto de vista semiótico.  

 Dado o processo de leitura, exploração e investigação efetiva do problema foi 

inicialmente sugerido aos alunos que, a partir da imagem algébrica da função 
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 elaborassem algumas inferências sobre a continuidade da 

mesma. Sobre essa questão, a maioria dos estudantes se posicionou dizendo que a 

função estudada era contínua, como podemos verificar reproduzindo suas 

argumentações (Os nomes dos alunos são fictícios): 

Robin - Ah! ...eu acho que ela é contínua, ... Porque não vai ter salto nenhum, hum. Porque já 
está restringindo né? O domínio dela. 
 
Clotilde - Eu acho que vai ser contínua a função, porque não tem salto e também a gente fez as 
contas pra ver se tinha algum problema na função, mas a gente não achou problema nenhum.  
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Nesse momento todos os grupos de alunos começaram a questionar o valor de k, 

apresentado na função. No processo de investigação da atividade, pudemos perceber 

que trabalhando com as representações gráficas e algébricas foi possível aos 

estudantes compreender com maior clareza a ideia de continuidade de uma função 

contida no problema. Alguns alunos conseguiram delinear conclusões acertadas, 

identificando que a função era descontínua, mesmo sem a visualização do gráfico, por 

meio do software, tendo apenas como referência a função na sua forma algébrica, 

mediante o uso de lápis e papel. Entretanto, a maioria julgou erroneamente a 

continuidade da função. Nesse caso a construção e movimentação do gráfico de f, 

mediante uso do software Winplot, foi relevante, pois permitiu aos alunos 

conceberem que a “quebra” no gráfico da função indicava descontinuidade no ponto x 

= 1, exceto para o valor k = -2. Vide Figura 5. Fato que puderam comprovar justificando 

algebricamente.  

 

Figura 2:Variação da Função para k < 0            Figura 3: Variação da Função para k > 0 

 

 

            

Figura 4: Variação da Função para k =0        Figura 5: Variação (a) da Função para k =- 2 

                                                

Ao completar esse momento da investigação foi solicitado aos alunos que registrassem 
no papel suas conclusões, e assim o fizeram.  Segue abaixo a resolução de dois grupos: 
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Robin e Clotilde - f só serão contínua se só se os limites laterais forem iguais. (realizados os 
cálculos, concluem): 11lim 2

1



kkx

x

 e 132lim
1




x
x

, temos que k + 1 = -1  k = -2. 

Substituindo k por -2 em f obtemos 








1x  se      3-2x

1x  se 12x- 2

, neste caso a função será contínua e  

k |R/k  -2, f(x) não será contínua. Assim, para k = -1, por exemplo, 0  1x-lim 2

1


x

e 

1-  3-2.1lim
1


x

o limite não existe, pois os limites laterais são diferentes, o que implica na 

descontinuidade da função f.  
 

Figura 6: Esboço de Robin e Clotilde 

 
 
 
Mara e Alexandre - Para que a função seja contínua é necessário que os limites laterais sejam 

iguais. Assim f(x) = 








1x  se      3-2x

1x  se 1kx2

; 11lim 2

1



kkx

x
e 132lim

1



x

x

  k = -2. Portanto, a 

função é contínua apenas quando k = -2 e sua descontinuidade ocorre para |R – {-2}. 
 

Figura 7: Esboço de Mara e Alexandre 

 
Dado o encaminhamento da atividade, foi possível notar que a interpretação errônea 

feita pelos estudantes em relação à continuidade de uma função foi aos poucos sendo 

esclarecida em termos de primeiridade. Esses estudantes ao construírem e 

movimentar o gráfico da função f, puderam em um primeiro momento, apreender a 

qualidade (imagem) que esse gráfico imprimia aos “seus olhos”. A partir desse 
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discernimento, a forma algébrica da função, passou a operar como o objeto imediato, 

um indicativo para a investigação do problema. 

De acordo com Nöth (2003), os índices podem distinguir-se de outros signos por três 

principais características: primeiro por não ter nenhuma semelhança significativa com 

o objeto, segundo, referem-se a seus objetos por unidades singulares e, terceiro 

dirigem-se aos objetos com uma compulsão cega. Desse modo, diante da indicação 

implícita fornecida pela função, alguns estudantes apresentaram caminhos de 

resolução precipitadamente de maneira errônea e alguns poucos de forma acertada, 

portanto, as maiorias deles não souberam interpretar corretamente o que se 

propunha indicar a representação matemática, no momento em que não 

consideraram a variação do ícone (variável) k. Esses estudantes só passaram a 

perceber o seu engano, a partir da visualização na tela do computador, o que mostrou 

ser relevante a utilização do software Winplot, mediante animação do gráfico (objeto 

imediato) da função f.  

Assim, a dinamicidade do software permitiu aos mesmos visualizarem a referência do 

k na função (interpretante imediato), os seus possíveis valores assumidos, os conceitos 

figurais (relacionados à forma do objeto) e conceituais (objeto dinâmico – as 

propriedades conceituais/matemáticas do objeto). Essa perspectiva direcionou os 

estudantes a refletirem, mais claramente, sobre o conceito de continuidade de uma 

função (interpretante dinâmico). Finalmente ao justificarem suas observações 

algebricamente, puderam então constatar a descontinuidade da função, para k 

diferente de – 2 (dois negativo). 

Situadas as relações matemáticas, os estudantes em sua maioria passaram, então, a 

apresentar indícios de raciocínios relacionados a secundidade, e a terceiridade, 

estabelecendo uma relação triádica entre o signo - representação algébrica e gráfica 

com o objeto de estudo - conceito matemático de continuidade de uma função, 

culminando em uma interpretação, na qual, a partir da interação e das discussões 

entre a pesquisadora e os sujeitos pesquisados, bem como entre eles próprios ao 

inter-relacionarem e coordenarem as representações gráficas e algébricas, tornou-se 
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possível aos estudantes uma compreensão mais aprofundada do conceito de 

continuidade. Temos então, nesse momento, na análise semiótica, a terceiridade. 

É interessante também registrar, que alguns alunos, mesmo visualizando a quebra no 

gráfico, não conseguiam abstrair a descontinuidade da função. Eles sabiam definir uma 

função contínua, mas, não conseguiam associar essa definição à sua representação 

gráfica, demonstrando, deste modo, um conhecimento fragmentado. Casos como 

esses, nos preocupam e nos levam a crer que uma abordagem didático-pedagógica, na 

qual possamos utilizar o computador como um meio de inter-relacionarmos várias 

representações poderá significamente contribuir na constituição do conhecimento 

matemático de futuros professores. Nas entrevistas realizadas pudemos perceber que 

tanto professores como estudantes acreditam nessa hipótese. 

 

5. Considerações Finais 
 
Mediante os dados coletados e, em particular, a aplicação da Atividade acima descrita, 

nós entendemos que a Semiótica pode fornecer suporte à compreensão dos conceitos 

sob o aspecto epistemológico da constituição do conhecimento, tendo como meio de 

comunicação, a linguagem matemática e a linguagem do software. 

Segundo Hildebrand (2002) ao longo do tempo, essa linguagem vem sendo 

estabelecida fundamentalmente nos desenhos, gráficos, diagramas, enfim, nas 

linguagens visuais e escritas. Sendo que a visualidade corresponde às formas signícas 

icônicas e que, segundo a teoria peirceana, deve ser concebida em primeiridade. Em 

secundidade, é observada a forma escrita relacionada à forma gráfica ou ainda a forma 

geométrica, podemos dizer que seus signos são diagramas. Em terceiridade 

encontramos o interpretante que, em nossa investigação, revelou-se por meio da 

compreensão dos alunos acerca do estudo de continuidade e nas próprias 

representações matemáticas utilizadas, pelos estudantes. 

Algumas inferências podem ser delineadas de maneira que, na concepção da maioria 

dos professores e estudantes pesquisados, as representações matemáticas são 

essenciais para a compreensão e visualização dos conceitos matemáticos. Além do que 

é notória a associação, das representações gráficas à visualização de conceitos, como 
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um meio de compreender e perceber o que está sendo representado na forma 

algébrica, geométrica entre outras. seja essa, no estudo de uma função ou na 

demonstração de um teorema. 

O uso do computador, intermediado por software educativo, também foi qualificado 

de grande relevância pela maioria dos alunos e professores entrevistados como um 

método importante para o ensino do CDI, pois possibilita uma compreensão na 

abordagem dos conceitos matemáticos, quando são mobilizadas representações 

gráficas. Na concepção dos estudantes pesquisados o desenvolvimento das atividades, 

mediadas pelo Winplot, ajudou a visualizar os conceitos, permitindo aos mesmos ver 

perspectivas do problema que na lousa seria impossível, além do Winplot possuir uma 

linguagem fácil de ser compreendida. Porém, eles próprios observaram que o 

professor, ao trabalhar com esse recurso, deve ser criativo ao elaborar as atividades, 

tornando-as interessantes e diferenciadas. 

Sendo assim, é natural conjeturar que futuros professores devam ter a oportunidade 

de conhecimento e reflexão sobre novas formas de ensinar e aprender Matemática, 

que tenham a oportunidade de escolha, para que possam conduzir a sua prática 

fazendo uso ou não das tecnologias digitais e comunicacionais –TIC. Segundo Borba e 

Penteado (2003) as inovações educacionais, em sua maior parte, conduzem às 

mudanças significativas na prática docente e o uso das TIC, no ambiente educacional, 

envolve propostas pedagógicas, recursos técnicos, particularidades da disciplina, entre 

outros. O que implica que a prática do professor é dependente de todos esses 

aspectos e, mesmo que o professor priorize alguns em detrimento de outros deve ter a 

consciência que, da sua escolha dependerá “dos diferentes caminhos para a 

organização de aprendizagem e, consequentemente a qualidade desses ambientes” 

(BORBA e PENTEADO, 2003, p. 56). Assim, torna-se necessário, no contexto 

tecnológico, refletirmos sobre as representações matemáticas e sua inter-relação no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

 
REFERÊNCIAS 

Borba, M.C & Penteado,M.G. (2003). Informática e Educação Matemática. (3ª. Edição). 

Belo Horizonte: AUTÊNTICA. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1987 

 

Borba, M.C & Vill, M.C. (2005).Humans-with-Media and the Reorganization of 

Mathematical Thinking: information and communication technologies, modeling, 

experimentation and visualization. Austrália: Springer, p. 125 -168. 

 

Fiorentini, D & Lorenzato, S. (2006).Investigação em Educação Matemática: percursos 

teóricos metodológicos. Campinas: Autores Associados, 216 p.  

 

Hildebrand, H. R. (2002). As Imagens Matemáticas: a semiótica dos espaços 

topológicos matemáticos e suas representações no contexto tecnológico. 2002.228 f. 

Tese de Doutorado em Comunicação e Semiótica não publicada, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 

 

Hitt, F. (2012). Una reflexion sobre la construccio de conceptos matemáticos en 

ambientes com tecnologia. Boletin de la Asociacion Matemática Venezolana , Caracas, 

v. X, n.2, p.6, 2003. 

Retirado de: < http://www.emis.de/journals/BAMV/conten/vol10/fernandoHitt.pdf. >.  

 

Kenski, V.M. (2003). Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância. Campinas: Papirus, 

157 p. 

 

Lévy, P. (2006). As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informática. Tradução de C.I. da Costa. 14. ed. São Paulo: EDITORA 34,. 204 p. 

 

Miskulin,R.G.S. (1999).Concepções Teórico - Metodológicas sobre a Introdução e a 

Utilização de Computadores no Processo de Ensino e Aprendizagem da Geometria. 

1999. 577 f. Tese de Doutorado em Educação não publicada, Faculdade de Educação, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas.  

  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1988 

Miskulin,R.G.S. (2003).As possibilidades didático -pedagógicas de ambientes 

computacionais na formação colaborativa de professores de matemática. In: 

FIORENTINI, D. (Org.). Formação de professores de matemática: explorando novos 

caminhos com outros olhares. Campinas: Ed.Mercado de Letras, p. 217-248. 

 

Miskulin, R. G. S., Martins, M. C., Mantoan, M. T. (1996) Análise Microgenética dos 

Processos Cognitivos em Contextos Múltiplos de Resolução de Problemas. 

Campinas: NIED/UNICAMP (Memo no 31, 43p.). 

 

Nöth, W. (2003). A Semiótica no Século XX, São Paulo: Annablume, 314 p. 

 

Peirce, C. S. (1975).  Semiótica e Filosofia: introdução,seleção e tradução de Octanny 

Silveira de Mota e Leônidas Hegenberg.São Paulo: Cultrix; Editora da Universidade de 

São Paulo, v.1-6, 164p. 

 

Ponte, J.P; Fonseca, H. & Brunheira,L.(2003). As Atividades de Investigação, O 

professor e a Aula de Matemática. Investigar para aprender Matemática. Retirado de 

<www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/99-fonseca-etc(ProfMat-MPT).doc. >  

 

Santaella, L.(2002). Semiótica Aplicada. São Paulo: Thomson, 185 p. 

 

Santaella, L. (2004). O que é Semiótica (20ª.Edição). São Paulo: Brasiliense. 

 

Silva, C. R.M; Miskulin,R.G.S & Escher,M.A. A. (2006). Utilização didático-dedagógica do 

Maple em uma perspectiva de Investigação matemática. In ENCONTRO PAULISTA DE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 8, São Paulo. Anais... São Paulo: VIIIEPEM. p.1-9. 

 

Valente, J. A (2005). Pesquisa, comunicação e aprendizagem com o computador O 

papel do computador no processo ensino-aprendizagem. In ALMEIDA, M. E.B.de; 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
1989 

MORAN,J.M. (Org.) Integração das Tecnologias na Educação. Salto para o Futuro. 

Brasília: Ministério da Educação, SEED, p. 22-31. 

 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
1990 

Projetos e práticas de integração curricular das tecnologias 
- Posters 

Posters 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 
1991 

A ESCOLA NA BLOGSFERA 

 

 Joana D’Arc Silvia Goudinho Arrelaro, Emilio Antonio de Paula Firmino 
 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
 

silvia.arrelaro@gmail.com  ; emiliodepaula75@gmail.com 
 

Resumo 
 

A utilização de blogs como ferramentas educacionais têm se mostrado como uma proposta 
concreta de inclusão digital na educação básica em escolas brasileiras. A facilidade na 
manipulação do recurso, o baixo custo de criação e manutenção da página e a possibilidade de 
abrangência quanto à divulgação de seu conteúdo, permitem à escola pública buscar sua 
inserção no novo modelo de sociedade. Baseado na busca, aquisição, processamento, análise e 
disseminação da informação e do conhecimento, o uso de blogs possibilita à escola melhor 
cumprir com a sua função social. O presente artigo apresenta um relato da experiência em 
utilização de blogs como ferramenta pedagógica, em uma escola pública de ensino médio, 
localizada no Guará, Brasília - DF - Brasil.  
 
Palavras-chave: Blogs, tecnologias, escola, Educação. 

 
Abstract 

 
The use of blogs as educational tools has been showing as a concrete proposal for digital 
inclusion in basic school level of Brazilian schools. The ease of  handling   the resource, the low 
cost of creating and maintaining the page and the possibility to propagate the content allow 
public schools to be included  in a new model of society. The use of blogs allows the school to 
better fulfill its social function, based on the search, acquisition, processing, analysis and 
dissemination of information and knowledge. This article presents an experience report with 
the use of blogs as a pedagogical tool in a public high school, located in Guará, Brasília - DF - 
Brazil. 
 
Keywords: weblog, technology, school, education. 

 

 

1. O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs - desponta como um 

grande desafio para os professores da educação pública brasileira. Devido ao atraso 

considerável em relação a outras esferas da sociedade, a apropriação e uso dos 

recursos tecnológicos  na prática pedagógica ainda caminham a passos lentos. Talvez 

pela falta de uma política pública mais efetiva, o uso das tecnologias digitais ainda se 

mailto:silvia.arrelaro@gmail.com
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encontra em uma fase incipiente quando voltadas ao processo educacional. 

Entretanto, mesmo neste cenário pouco explorado, algumas experiências promissoras, 

embora ainda tímidas, têm sido promovidas por alguns professores. Almejando a 

efetiva inclusão de seus alunos, o uso de tecnologias reforça a função da escola como 

formadora de cidadãos preparados para um novo modelo de sociedade, onde a 

informação faz parte do modelo sócio econômico emergente. 

Firmino (2012) esclarece que as TICs, mais do que a simples utilização e apropriação 

das tecnologias digitais materiais recentes (blogs são um exemplo!) têm como uma de 

suas características as novas possibilidades de interação. Isso permite a criação de 

novas formas de comunicação e de representação do conhecimento, possibilitando em 

seu contexto, a apropriação de novas linguagens.  

Blog ou blogue é a contração do termo em inglês web log (diário da web). É um espaço 

onde é possível a divulgação de ideias de interesse do autor e de interação com 

leitores através dos comentários postados.   

O uso de blogs servem aos mais diferentes propósitos e a diferentes temas, além de 

agrupar seguidores com interesses em comum. Baltazar e Aguaded (2005) ressaltam 

que um “aspecto interessante deste instrumento é precisamente a forma como 

impulsiona a comunicação entre indivíduos com os mesmos interesses” (p. 1). O site 

CONEXÃO PROFESSOR (2010) afirma em seu texto “Blogs ganham força como 

ferramentas de ensino-aprendizagem” que ao aliar textos a outras formas de 

linguagem, os blogs possibilitam um novo canal de comunicação e interação.  

O custo para a criação, manutenção e divulgação de um blog é considerável, embora 

existam vários sites de criação e hospedagem gratuitas para este tipo de serviço. 

Algumas fornecem ainda, dentro da opção de gratuidade, opções de layouts e de 

ferramentas de “upgrade” (leitores de RSS, estatísticas de acesso, etc.). Entretanto não 

podemos esquecer a demanda do tempo pessoal que será necessário ao professor 

para a manutenção deste tipo de atividade.  

Voltado para o uso educacional, Baltazar e Aguaded (2005) classificam os blogs em 03 

categorias, distintas em suas formas, mas não em importância: 
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A. Blog do professor: funciona como uma vitrine, onde o professor 
disponibiliza a matéria dada, informações da disciplina, bibliografia, etc.  

B. Blog do aluno: podem ser subdivididos em vários tipos, como blog de 
avaliação de uma disciplina; blog de apontamentos; blog de apontamentos: 
blog de divulgação de trabalhos em grupo. 

C. Blog de disciplina, que são criados e mantidos pelo professor e pela 
turma, e tem como objetivo principal dar continuidade ao espaço de sala 
de aula através da publicação de trabalhos e comentários. 

Baseados nos conhecimentos sobre o uso dos blogs como ferramentas de ensino-

aprendizagem e nas dificuldades encontradas quanto aos projetos de inclusão digital 

criou-se um blog coletivo dos professores. A iniciativa, a princípio, idealizada pelas 

professoras das disciplinas Educação Física e Artes, tiveram posteriormente o 

acréscimo de Filosofia, Inglês e Português. O projeto desenvolvido no Centro 

Educacional 02 do Guará – CED 02 (ou GG como é carinhosamente conhecido desde 

sua fundação, então com o nome de Ginásio do Guará) partiu perspectiva de criar, 

gerenciar e auxiliar na criação de blogs para fins educacionais.   

2. CONTEXTUALIZANDO O PROJETO INTERDISCIPLINAR  

A proposta da criação dos blogs das turmas foi desenvolvida a partir da iniciativa de 

um grupo de professores de disciplinas diversas (projeto intra e interdisciplinar).  

Realizada durante o ano de 2011, contou com participação tanto do corpo docente 

quanto do corpo discente da escola, ingressos nas séries finais do ensino médio 

(segundos e terceiros anos). 

O CED 02 já possuía um histórico de utilização de blogs voltados para fins educacionais 

desde 2007. Após a realização de uma oficina sobre o uso desta ferramenta, ofertada 

pelo profissional responsável pelo laboratório de informática, teve início não somente 

o  blog da escola (http://ced02gg.blogspot.com.br/) mas também os blogs de alguns 

professores interessados em implementar o uso desta tecnologia em seu processo de 

ensino-aprendizagem. Com a saída do profissional da sala de informática, apenas os 

blogs de alguns professores continuaram em funcionamento, já para outros havia a 

necessidade de suporte na utilização e manutenção desta ferramenta. Os blogs 

remanescentes mantiveram o seu foco na manutenção de um canal de comunicação 

http://ced02gg.blogspot.com.br/
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entre professores e alunos e na divulgação de material didático de interesse para as 

disciplinas.  

Posteriormente, em 2011, com intenção de dar continuidade a um projeto 

interdisciplinar de produção de vídeo clipes, explicitado na Revista Eletrônica 

“Tecnologias na Educação” (Arrelaro, 2011), foi criado um blog de participação coletiva 

dos professores (http://producaocoletivagg.blogspot.com.br/). Entre os objetivos  para 

criação deste blog podemos citar:  

 Ser uma ponte entre os blogs das disciplinas e os blogs das turmas;  

 Divulgação de instruções de atividades interdisciplinares, realizadas muito 
frequentemente na referida escola;  

 Publicar postagens para os professores que apresentavam dificuldades na 
utilização desta tecnologia.  

O conteúdo do blog estava voltado especificamente para a divulgação de comandos 

das atividades que necessitavam do envolvimento participativo de dois ou mais 

professores. As principais atividades planejadas para figurarem nesta proposta eram: 

Projeto Videoclipe, Projeto Fotografias e Projeto Consciência Negra.  Essas atividades 

estavam previstas para acontecer em diversos momentos do ano letivo de 2011. 

Visando o aprendizado cooperativo e colaborativo,  foi solicitado aos alunos a criação 

de blogs pelas turmas discentes participantes. A orientação primária era a de esses 

blogs deveriam ser operados e mantidos pelos próprios alunos e mediados pelos 

professores, tendo como objetivo a publicação dos vídeos clipes e das outras 

atividades citadas.  

Outras postagens que se fizessem necessárias, tais como agenda semanal, avisos 

importantes sobre datas e trabalhos exigidos pelos professores também deveriam ser 

consideradas.   

Observamos que houve uma variação quanto à manutenção, participação e interação 

nos blogs nas diferentes turmas, conforme foi observado pelos professores ao longo 

do ano letivo de 2011. Porem este fato não prejudicou o projeto de uma maneira 

geral. Para fins desse relato apresentamos tabela com dados coletados em maio de 

2012 e salientamos que devido à falta de manutenção desde novembro de 2011 alguns 

blogs já haviam sido removidos ou não puderam mais ser localizados. Outros não 

http://producaocoletivagg.blogspot.com.br/
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dispunham de contadores de postagens e acessos, o que prejudicou a analise integral 

dos dados.  

Duas turmas se destacaram consideravelmente no tocante aos números de postagens 

e acessos:  

 2ºB (http://ced022b.blogspot.com.br/)   

 3ºA(http://terceirohagg.blogspot.com.br/).  

Notamos que em comum esses dois blogs faziam uso de muitas animações, imagens, 

citações, recados diários com lembretes e avisos, além da utilização de uma linguagem 

bem informal.  

Apresentamos abaixo uma tabela com os endereços eletrônicos de todos os blogs de 

turmas, criados em 2011, sendo dez de turmas de segundos anos e sete de turmas de 

terceiros anos. 

 
Tabela 1- Blogs Das Turmas 

 

TURMA BLOG POSTAGENS ACESSOS SITUAÇÃO 

2A http://2aced02gg.blogspot.com.br/  N/D N/D REMOVIDO 

2B http://ced022b.blogspot.com.br/  289 15.746 ATIVO 

2C http://gg2cgatu.blogspot.com.br/  ND ND N ENCONT 

2D http://blogdo2d2011.blogspot.com.br/ 220 ND ATIVO 

2E http://segundoanoegg.blogspot.com.br/  ND ND N ENCONT 

2F http://segundaof.blogspot.com.br/  131 ND ATIVO 

2G http://turmag2.tumblr.com/  ND ND N ENCONT 

2H http://segundoh-elp.tumblr.com/ ND ND REMOVIDO 

2I http://gg2i.blogspot.com.br/  ND ND REMOVIDO 

2J http://ggsegundojota.blogspot.com.br/  11 ND ATIVO 

3A http://terceirohagg.blogspot.com.br/  192 17.342 ATIVO 

3B http://3bsardinhas.blogspot.com.br/  66 ND ATIVO 

http://ced022b.blogspot.com.br/
http://terceirohagg.blogspot.com.br/
http://2aced02gg.blogspot.com.br/
http://ced022b.blogspot.com.br/
http://gg2cgatu.blogspot.com.br/
http://blogdo2d2011.blogspot.com.br/
http://segundoanoegg.blogspot.com.br/
http://segundaof.blogspot.com.br/
http://turmag2.tumblr.com/
http://segundoh-elp.tumblr.com/
http://gg2i.blogspot.com.br/
http://ggsegundojota.blogspot.com.br/
http://terceirohagg.blogspot.com.br/
http://3bsardinhas.blogspot.com.br/
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3C http://dosedeveneno.blogspot.com.br/  63 6.385 ATIVO 

3D http://omelhorterceirodogg.blogspot.com.br ND ND ATIVO 

3E http://likea3e.blogspot.com.br/  67 ND ATIVO 

3F http://terceirofgg11.blogspot.com.br/  102 ND ATIVO 

3G http://blogueiros3g.blogspot.com.br/  22 ND ATIVO 

 
Imagem I-  Blog do 2º B 

 

 
 
 

Imagem II – Blog do 3º A 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tanto os professores envolvidos, quanto os alunos acreditam que a utilização dos 

blogs foi uma experiência positiva no processo ensino-aprendizagem e concluímos que 

as diversas possibilidades de utilização e interação desta ferramenta proporciona aos 

alunos a possibilidade de interagir e ter voz nesse processo, tornando-os cidadãos 

participantes e ativos.  
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Resumo 
 
O presente trabalho consiste da produção de um vídeo-aula, a partir de um projeto 
pedagógico para a Educação Física, cujo tema norteador é a prática de esportes na escola. O 
objetivo principal foi analisar a experiência de produção do vídeo-aula, como método de 
reflexão de prática educativa desenvolvida em uma escola de educação básica de Brasília, 
Brasil. O trabalho é resultado de um estudo de caso, em nível exploratório. Para o seu 
desenvolvimento seguiram-se as etapas de observação do campo, formulação do 
planejamento de ensino, realização da prática de ensino propriamente dita na escola e 
avaliação. Embasou o planejamento das aulas a concepção crítico-emancipatória de ensino de 
Educação Física. Por um lado, o contato com a tecnologia utilizada proporcionou aprendizados 
relativos à linguagem audiovisual. Por outro, a produção do vídeo introduziu o aprendizado 
dessa linguagem como forma de expressão e de avaliação do ensino, visando a sua utilização 
como técnica integrada na prática pedagógica da Educação Física escolar. 

Palavras-chave: Educação Física, ensino do esporte, escola, formação de professores, vídeo. 
 

Abstract 
 

The following presentation is the result of a video class production from a teaching project for 
Physical Education, which the guiding theme at school is the practice of sports. The main 
objective was to analyze the experience of producing a video class, as a method of reflection in 
educational practice developed in a basic education school in Brasilia, Brazil. The work is the 
result of a case study, an exploratory level. For its development were followed the steps of the 
field observation, formulation of educational planning, implementation of teaching practice in 
school and proper evaluation. The theoretical basis used for the planning was the critical-
emancipatory conception for the teaching of Physical Education. On the one hand, the contact 
with the technology provided learning on the audiovisual language. Secondly, the production 
of the video introduced the learning of this language as a means of expression and evaluation 
about teaching, aiming their use as integrated technical pedagogical practice in physical 
education. 

Keywords:  Physical Education, sports teaching, school, teacher training, video. 
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1. INTRODUÇÃO 
O presente trabalho consiste da produção de um vídeo-aula, a partir de um projeto 

pedagógico para a Educação Física escolar, cujo tema norteador é a prática de 

esportes. A escola se caracteriza como um dos principais meios de educação na 

sociedade atual, tendo como campos de conhecimento as ciências da natureza, as 

ciências humanas e as linguagens. Trata-se de uma instituição que, em conjunto com 

outras que compõem a sociedade, encontra-se em constante transformação histórica 

(Saviani, 2005). Atualmente o acompanhamento de rápidas e significativas mudanças 

tecnológicas representa verdadeiro desafio à escola. Para Belloni (2001), a escola tem 

o dever de formar cidadãos criativos e de potencial crítico, com capacidade de utilizar 

as tecnologias de informação e comunicação (TIC) como meio de expressão de seus 

saberes e opiniões. 

O esporte, por seu turno, constitui um dos principais conteúdos da Educação Física 

escolar. A literatura evidencia que no Brasil o esporte na escola tem sido desenvolvido, 

ao longo das últimas décadas, mediante uma concepção de ensino que privilegia a 

aprendizagem da técnica, em detrimento de outras dimensões próprias ao conteúdo 

esportivo, ou seja, a história, os valores, a consciência corporal, entre outros (Souza 

Júnior, 2000; Assis, 2001). Como alternativa, propõe-se um projeto pedagógico para a 

vivência do esporte de modo criativo e pessoal por parte dos alunos. O projeto 

norteou-se pela concepção crítico-emancipatória de Educação Física elaborada por 

Kunz (1994). Essa teoria descreve novas formas de se entender a Educação Física e de 

desenvolver o esporte em perspectiva crítica. O objetivo principal do trabalho foi 

analisar a experiência de produção de um vídeo-aula, como método de reflexão de 

prática educativa desenvolvida em uma escola de educação básica de Brasília, Brasil. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
Para Kunz (1994) o esporte hoje difundido, pelos meios de comunicação de massa e 

pela Educação Física, é uma prática que enfoca seus objetivos quase exclusivamente 
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no desempenho, proveniente da técnica bem executada, própria de um atleta de alto 

nível. Em contraste, a abordagem crítica-emancipatória visa desenvolver no aluno a 

capacidade de refletir e de criticar, como sugere o próprio nome dessa pedagogia. 

Kunz (1994) sugere que toda a prática da Educação Física seja pensada pelo aluno, a 

fim de que este reflita sobre seus gestos, sua técnica, sua tática e, indo mais além, que 

reflita sobre a influência da sociedade, da economia e da política no esporte.  

A pedagogia formulada por Kunz (1994) propõe a constituição do processo de ensino 

em três categorias, a do “trabalho”, “interação” e “linguagem”, que se desdobram no 

desenvolvimento de três competências, a “objetiva”, a “social” e a “comunicativa”. 

Cada uma das três categorias está intimamente ligada a uma competência, 

caracterizando a estrutura teórica desta abordagem de ensino. A competência objetiva 

se refere à prática do movimento, à execução correta e útil dos gestos, em relação aos 

objetivos do aluno, conduzindo-o a treinar destrezas técnicas e táticas racionais e 

eficientes. Já a competência social trata de aspectos do meio em que o aluno vive, seu 

papel na sociedade, no esporte, tratando os “conhecimentos e esclarecimentos que o 

aluno deve adquirir para entender as relações socioculturais do contexto em que vive” 

(Kunz, 1994, p.38). E por último e, talvez a mais importante, a competência 

comunicativa, referente à linguagem. Vale lembrar que a linguagem verbal é apenas 

uma das formas de comunicação do ser humano. É imprescindível considerar a 

linguagem corporal, pois as crianças, segundo Kunz (1994), se comunicam muito mais 

pelo seu “se-movimentar”. A valorização desta última competência distingue a 

concepção crítico-emancipatória de outras metodologias de ensino da Educação Física, 

pois a partir da comunicação passa-se a refletir, sendo a discussão umas das principais 

ferramentas para a formação crítica.   

 

3. METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO 
O trabalho é resultado de um estudo de caso, de nível exploratório, que busca, 

conforme anteriormente assinalado, expressar e relatar a experiência de produção de 

um vídeo-aula por parte de futuros professores. Para o seu desenvolvimento 

seguiram-se as etapas de observação do campo, formulação do planejamento de 

ensino, realização da prática de ensino propriamente dita na escola e avaliação. 
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O projeto pedagógico de vivência dos esportes na escola foi desenvolvido em uma 

instituição educacional de ensino básico, localizada em Brasília, Brasil. Trata-se da 

“Escola Americana de Brasília”, que segue o currículo dos Estados Unidos da América, 

contudo em território brasileiro. A prática de ensino deu-se com uma turma com 

idades entre 13 e 14 anos, do sexo feminino, em aulas da disciplina Educação Física, 

que compõe o currículo obrigatório. 

Vale destacar o primeiro contato com a turma, onde utilizou-se como tema principal 

da aula o atletismo, especificamente a corrida, de maneira que cada aluna descobrisse 

e desenvolvesse a melhor forma, para si mesma, de executar uma corrida. Em outra 

aula o tema foi a queimada, ou dodge ball, mas com mudanças das regras e das bolas, 

de forma a fazer com que as adolescentes experimentassem o esporte de diversas 

formas, com técnicas e táticas variadas. Em todas as aulas dedicou-se um momento 

para discussão e reflexão conjunta entre alunos e professores. 

O vídeo-aula foi gravado em formato de animação e faz referência à primeira aula. 

Trata-se de um curta-metragem. Nas primeiras cenas são enfocadas as ações 

referentes aos desafios indicados pelos professores às alunas, as quais receberam uma 

fita, pouco maior que sua altura, a ser amarrada à cabeça. O desafio foi tentar manter 

a fita sem contato com o chão ou o próprio corpo, de maneira a incentivar as alunas a 

correr. O vídeo expressa as dificuldades das participantes de aceitar e entender que 

elas são as autoras de seus movimentos e que a aula depende da vontade e da ação 

delas próprias. Paralelamente, busca exibir as estratégias utilizadas pelos professores 

para aflorar nas alunas a vontade da prática esportiva e da reflexão sobre tal.  

Representam-se também os diálogos entre alunos e professores, de maneira a 

destacar a possibilidade da linguagem no trabalho pedagógico de Educação Física na 

escola. Em seguida, o vídeo enfoca uma atividade onde as alunas deveriam ser autoras 

de seu próprio desafio, buscando montar, com diversos obstáculos disponibilizados, 

uma pista a ser percorrida, ainda com o objetivo de evitar o contato físico da fita 

durante a movimentação corporal. Por fim, foi encenado o diálogo final da aula, 

destacando a dificuldade de se obter um retorno reflexivo das alunas, mas também a 

riqueza de cada um dos comentários que ocorreram. 
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4. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O principal resultado foi a produção de um vídeo-aula de autoria dos alunos-mestres, 

em forma de animação. Por um lado, o contato com a tecnologia utilizada 

proporcionou aprendizados relativos à linguagem audiovisual, como a construção do  

roteiro, storyboard, planos, movimentação da câmara, edição e divulgação do curta-

metragem (Ferrés, 1996). Os estagiários foram introduzidos ao campo tecnológico de 

forma a utilizá-lo em suas futuras aulas, como professores de Educação Física. Eles 

terão o desafio de estimular os seus próprios alunos à produção criativa, inseridos em 

um contexto de TIC, devendo explorá-la em sua abordagem metodológica (Belloni, 

2001). O projeto representou, portanto, uma iniciativa no sentido de quebra de 

paradigmas e de superação das dificuldades de integração das mídias na escola. De 

acordo com Bévort e Belloni (2009), um dos maiores desafios da mídia-educação é a 

pouca importância dada a ela na formação dos professores e no currículo escolar. 

Por outro lado, a produção do vídeo introduziu o aprendizado da linguagem 

audiovisual como forma de expressão e de avaliação do ensino, visando a sua 

utilização como técnica integrada da prática pedagógica da Educação Física escolar. Ao 

colocar o vídeo nas mãos dos professores, o trabalho proporcionou a experimentação 

das possibilidades expressivas da imagem, colocando-a em favor de uma formação 

mais integral e crítica (Wiggers, 2006, p. 199). Sobretudo, o vídeo se constitui um 

espelho e ferramenta de autoavaliação do processo de formação de professores de 

Educação Física. 
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Resumo 

 
Os alunos, de uma turma de Percurso Curricular Alternativo do 7º ano de escolaridade da 
Escola Básica nº 2 de S. Silvestre, desenvolveram, numa perspetiva Ciências Tecnologia e 
Sociedade, um projeto de investigação-ação interdisciplinar. No estudo, sobre a ação dos óleos 
alimentares usados e das cinzas no solo, foram realizadas atividades práticas e experimentais 
de campo e de laboratório, sustentadas e complementadas por atividades em ambiente virtual 
de aprendizagem. 
Palavras-chave: Ambientes virtuais de aprendizagem, CTS, ensino experimental. 

 
Abstract 

 
The students of a 7th year Alternative Curriculum Course from Escola Básica nº2 de S. Silvestre, 
developed a research project in an interdisciplinary approach in a perspective of Science, 
Technology and Society. In this study, which was about the actions of used cooking oil and 
ashes on the ground, practical experimental activities and laboratory ones were developed and 
then supported and complemented by activities in virtual learning environments. 
Keywords: Experimental teaching, Science, Technology and Society, Virtual learning 
environments. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Escola, como resposta às exigências da sociedade moderna, tenta dar passos 

importantes no domínio da educação para a cidadania e da literacia científica, esta 

última definida como a capacidade de usar conhecimentos científicos, de reconhecer 

questões científicas e retirar conclusões baseadas em evidências, de forma a 

compreender e a apoiar tomadas de decisão acerca do mundo natural e das mudanças 

nele efetuadas através da atividade humana (OCDE, 2002). A operacionalização desta 

definição contempla a identificação de três dimensões: (i) os processos mentais 

envolvidos na procura da resposta para determinada problemática; (ii) o 
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conhecimento científico e a compreensão conceptual que é requerida no uso destes 

processos; (iii) os contextos e situações nas quais os processos são aplicados. 

Partindo desta análise, urge perguntar: que modelos adoptar no processo de ensino e 

aprendizagem das ciências e da literacia científica que cumpram estas três dimensões? 

A concepção do processo cognitivo enquanto processo ativo (e interativo) determina 

que “para se aprender, é preciso o envolvimento em tarefas adequadas" (Gaspar et al., 

2008:3). Compete ao professor, enquanto mediador, o papel de potenciar a 

adequação de estratégias de aprendizagem: (i) colocar ao aluno desafios adequados ao 

estádio de desenvolvimento em que se encontra, à realidade que conhece e aos 

conhecimentos que já detém sobre o assunto em questão; (ii) respeitar os seus ritmos 

e estilos de aprendizagem. 

O projeto “Com óleo e cinzas, lavar é mais verde...”, desenvolvido por alunos do 7º ano 

de escolaridade de uma turma de Percurso Curricular Alternativo (PCA), centrou-se em 

processos de aprendizagem sócio-cognitivos para o ensino experimental das ciências 

numa abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) e na utilização de Ambientes 

Vituais de Aprendizagem (AVA). 

Após uma breve contextualização teórica que sustentou a opção de operacionalização 

e desenvolvimento das tarefas de aprendizagem, apresentam-se as atividades 

realizadas e uma reflexão conclusiva sobre os resultados obtidos. 

 

2. DA TEORIA À PRÁTICA 

Os documentos oficiais de referência, relativamente à aprendizagem das ciências, 

apontam para a necessidade de se contribuir para o conhecimento de ideias dos 

alunos e dos professores face à Ciência e para as suas interações com a Tecnologia e 

com a Sociedade, salientando a grande responsabilidade da Escola no 

desenvolvimento do interesse pela Ciência e na promoção do conhecimento científico 

dos alunos (Galvão et al., 2000). 

O construtivismo aponta para a importância da interação social como fator da 

aprendizagem e como via privilegiada para alteração de concepções e teorias prévias. 

Canavarro (1999) refere que práticas de inspiração construtivista defendem: a 
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interação aluno-aluno e professor-aluno, a consideração por aquilo que se conhece 

previamente e o contacto experimental com situações como vias eficazes para a 

aprendizagem. 

O conhecimento da ciência e da tecnologia preocupa-se com os problemas sociais, 

com o objetivo de favorecer a construção e adoção de atitudes, valores e normas de 

conduta. O ensino das ciências tem vindo a procurar dar respostas às mudanças e às 

solicitações do mundo atual e neste contexto Keeves & Aikenhead (1995, cit. por 

Canavarro, 1999:88) referem a emergência de algumas áreas nomeadamente: a 

integração do estudo de questões ambientais nos programas das disciplinas de 

ciências; o aparecimento e desenvolvimento progressivo de abordagens CTS; o 

reconhecimento da Tecnologia como uma área formativa da maior importância, 

incluindo o saber trabalhar e utilizar meios informáticos e ferramentas TIC diversas. 

Vários estudos empíricos têm revelado que uma abordagem didática e metodológica 

centrada na resolução de problemas, permite processos de aprendizagem, 

visivelmente mais importantes quando há uma contextualização dos conteúdos 

programáticos das disciplinas curriculares aplicados às ferramentas digitais. A 

pluralidade de situações e a possível inter e pluridisciplinaridade das temáticas permite 

o exercício de uma flexibilidade cognitiva importante, preparando os alunos para um 

reforço da autonomia e aplicação dos conhecimentos adquiridos a novas 

situações/problemas. Nesse sentido, a utilização de AVA enriquecem as atividades em 

sala de aula, permitindo integrar tecnologias e software diversificados e múltiplas 

abordagens pedagógicas (Dillenbourg, 2000). 

 

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “COM ÓLEO E CINZA LAVAR É MAIS VERDE…” 

3.1 Objetivos pedagógicos 

- Desenvolver o interesse pela ciência e promoção do conhecimento científico dos 

jovens através da planificação e realização de atividades experimentais da investigação 

científica e com recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

- Despertar e desenvolver a curiosidade e conhecimento dos jovens para o mundo 

natural e para a sociedade, através da execução de projetos que exigem a abordagem 
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e participação holística de áreas do conhecimento diversas, tradicionalmente mantidas 

isoladas. 

3.2 Metodologia e atividades realizadas 

3.2.1 Metodologia 

Assumindo que o ensino experimental das ciências (trabalho de campo e de 

laboratório) e AVA (software disponível na web, Moodle e blogue) constituem 

ferramentas e estratégias que tornam mais eficaz e significativa a aprendizagem, foi 

realizado um trabalho interdisciplinar para identificar a ação dos óleos alimentares 

usados (OAU) e das cinzas nos solos e sensibilizar para as questões ambientais 

relacionadas com a gestão daqueles resíduos. 

 

3.2.2 Fases do projeto/atividades e a utilização das TIC 

- Formação/sensibilização: pesquisa e partilha de informação sobre as problemáticas 

associadas aos OAU; discussão do tema, num tópico na disciplina “Ciência na Escola” 

(http://www.escolassilvestre.com/moodle/course/view.php?id=86) na plataforma 

Moodle da Escola. 

- Diagnóstico da situação problema: estudo estatístico dos resultados de um inquérito 

online. 

- Ações desenvolvidas: (i) estudo da influência do OAU em terrenos agrícolas (trabalho 

de campo de recolha de amostras de solos e estudo laboratorial das suas 

características; monitorização em estufa dos efeitos da presença do óleo e cinzas na 

germinação e crescimento de algumas espécies agrícolas; discussão e apresentação 

dos resultados em fórum na plataforma Moodle; (ii) estudo das reações químicas de 

saponificação e produção de sabão artesanal a partir de OAU; (iii) utilização de 

software específico disponível online na concepção da imagem de marca do sabão 

produzido e de materiais publicitários para campanhas de recolha de óleo e de fabrico 

de sabão artesanal; (iv) criação do blogue “Com óleo e cinzas lavar é mais verde” 

(http://oleoecinzas.blogspot.pt/) para a divulgação pública das fases de 

desenvolvimento e resultados do projeto. 

http://www.escolassilvestre.com/moodle/course/view.php?id=86
http://oleoecinzas.blogspot.pt/
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- Avaliação: do desempenho dos alunos, da utilização das TIC e do grau de satisfação 

dos participantes. 

 

4. CONCLUSÃO 

Foi opinião dos professores que as ferramentas Web, Web 2.0 e software livre 

facilitaram e promoveram a aprendizagem de diversos conteúdos programáticos e 

áreas de exploração em contexto educativo das suas disciplinas (Ciências, Português, 

Línguas Estrangeiras, Matemática, Educação Visual, Música e Educação para a 

Cidadania). Consideraram que esta experiência formativa os mobilizou para novas 

formas para integrar de forma sustentada as ferramentas digitais como recurso e 

como estratégia de ensino e aprendizagem. Na sua avaliação consideraram os 

resultados dos alunos como muito satisfatórios e assinalaram cerca de 25% com um 

desempenho de excelência na maior parte das atividades e trabalhos realizados. Os 

alunos, relativamente aos AVA, valorizaram o acesso a conteúdos, mas revelaram ter 

consciência das potencialidades da interação, do trabalho colaborativo e dos 

conhecimentos adquiridos. 

Numa reflexão conclusiva final podemos afirmar que a adopção de AVA, como suporte 

ao ensino presencial, depende da existência de infraestruturas adequadas e de uma 

proposta pedagógica eficiente, fatores primordiais na promoção de uma melhoria 

significativa do processo ensino e aprendizagem. No entanto a sua utilização neste 

projeto não tornou só as aulas presenciais mais agradáveis e interessantes, permitiu 

ainda a consolidação e o aprofundamento de conhecimentos, fomentou o trabalho 

colaborativo e cooperativo e tornou mais eficaz e significativa a aprendizagem dos 

alunos. 
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Resumo 

O presente trabalho é um relato da experiência do trabalho realizado em Escola pública 
brasileira, em uma comunidade de baixa renda, com o objetivo de apresentar e instigar o 
interesse dos estudantes na arte do Cinema e, ao mesmo tempo, promover oficinas para 
pequenas produções caseiras, utilizando os recursos disponíveis em seus próprios aparelhos 
celulares para filmar e usar computadores e a internet para editar e divulgar o seu material. Ao 
mesmo tempo, o aluno entender o poder da comunicação em rede e também que ele é parte 
viva desse poder. Mas para usufruir desses recursos, é imperativo que o estudante saiba o que 
tem nas mãos, e isso vai muito além do que simplesmente conhecer os recursos tecnológicos 
dos aparelhos. 
 
Palavras-chave: Cinema, tecnologia, educação, mídia, comunicação.  

 
Abstract  

The present paper is an experience report of work done in a Brazilian public school, in a low 
income community, with the aim of presenting and instigating the students interest in 
cinema’s art and at the same time promoting workshops for small productions using the 
homemade resources available in their own cell phones to shoot and use computers and the 
web to edit and publish their work. At the same time the students can understand the power 
of network communication and he/she is a living part of that power, but to use it he/she has to 
know what's in his/her hands, and this goes far beyond simply knowing the technological 
resources devices. 
 
Keywords:  Cinema, technology, education, media, communication. 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento tecnológico trouxe mudanças significativas nas atividades diárias 

de cada indivíduo, implicando no funcionamento social mais rápido e mutável a cada 

dia. Tais mudanças não poderiam deixar de influenciar um ambiente social 

extremamente rico e significativo no contexto de crianças e adolescentes: a escola.  

mailto:galeano30@hotmail.com
mailto:helyon@uol.com.br
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O uso de diversos recursos tecnológicos na produção de processos comunicativos pode 

trazer diferentes maneiras de se expressar e se relacionar; possibilita também novas 

formas de ordenação da experiência humana, atuando na cognição sobre o meio e 

sobre si mesmo. Tais mudanças nos processos de comunicação trazem transformações 

na consciência individual, na percepção de mundo, nos valores e nas formas de 

atuação social, ou seja, na capacidade de cada indivíduo de analisar e relacionar 

informações; e de ter uma atitude crítica diante destas (BRASIL, 1998).   

A atividade de contar histórias com imagens, sons e movimentos pode atuar na 

consciência do indivíduo e no âmbito social, político e cultural, ao considerar o cinema 

como meio. Entretanto, não se deve imprimir ao cinema um caráter reducionista de 

ferramenta didático-pedagógica, destituída de significação social. Na verdade, o 

cinema configura-se como um formidável instrumento de intervenção, de pesquisa, de 

comunicação, de educação e de fruição (Fantin, 2007), evidenciando a importância 

dessa prática no ambiente escolar e na formação de cidadãos críticos e ativos. 

Os diferentes meios de comunicação apresentam informações abundantes e 

diversificadas, colocando os alunos em contato com assuntos diversos como política, 

sexo, economia, cultura, drogas, dentre outros, de forma fragmentada, 

descontextualizada, imprecisa, tendenciosa e até discriminatória.  Apesar da 

imaturidade para plena compreensão dessas informações, os alunos atribuem a elas 

significados. Dessa forma, cabe à escola promover espaços propícios e provocar 

situações que permitam as atribuições de novos significados e interpretações, 

desenvolvendo uma atitude crítica frente aos conteúdos veiculados (Brasil, 1998). 

Partindo desses conceitos, foi feita a proposta de criação de um Cineclube na Escola 

Municipal Quilombo dos Palmares, no município de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. 

Propõe-se inserir no espaço escolar a projeção de filmes com um momento dedicado a 

discussão entre os professores e os alunos. Neste momento, alguns alunos têm o seu 

primeiro contato com a arte do cinema e muitos são contagiados, passando a pensar o 

cinema como forma de expressão. 

A comunidade atendida pela escola é de baixa renda e não tem o hábito de frequentar 

salas de cinema, o que faz com que seu repertório fílmico esteja alienado ao que é 
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veiculado pela TV aberta e/ou “blockbusters” (na maioria os que exibem cenas 

explícitas de violência) de vídeo locadoras. 

Após este primeiro encontro, começam as oficinas de produção de peças audiovisuais 

utilizando equipamentos digitais (câmeras adquiridas pelo projeto e aparelhos 

celulares dos próprios alunos). Os alunos são levados a explorar ao máximo o potencial 

técnico de seus aparelhos, descobrindo através das lentes de suas ferramentas digitais  

novas formas de “(re)olhar” seu território. 

Por último, os alunos entendem a importância de (re)contar esse território para outros 

alunos de outras comunidades utilizando  recursos da internet. 

 

2. OBJETIVOS 

Formar grupos de alunos para exibição e discussão de obras cinematográficas de vários 

gêneros, escolas, países e épocas, ampliando o repertório dos alunos que hoje se 

encontra confinado aos interesses comerciais e políticos dos grandes estúdios, 

principalmente, os oriundos dos Estados Unidos da América ou das produções 

televisivas brasileiras que seguem o mesmo padrão. 

Desvendar as linguagens audiovisuais, com os seus formatos próprios, de contar a 

história de acordo com o interesse da narrativa. 

Abrir um espaço para o debate de temas contemporâneos, locais e universais de 

relevância tanto para o aluno como para a comunidade escolar, uma vez que as ideias 

discutidas nos encontros ultrapassam as paredes da Escola.  

Promover momentos de encontros e convívios entre as diferentes turmas da escola e 

também entre diferentes escolas e bairros e entre escola e comunidade. 

Desenvolver o trabalho em equipe, a organização, a concentração, além de trabalhar 

com a autoestima do aluno promovendo o protagonismo. 

Compreender o alcance das redes sociais e desenvolver novas formas de usá-las para 

se conectar ao mundo além dos seus limites físicos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
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O projeto começou a funcionar no segundo semestre de 2010 com exibições semanais 

de filmes escolhidos pelos professores com ajuda dos alunos, com o objetivo de 

desenvolver o hábito de participar do cineclube. 

Os professores escolhidos para trabalhar no “Cineclube” são regentes de outras 

disciplinas, por isso estão em contato direto com os alunos, e outros professores da 

escola, assim como funcionários e pais. Isso ajuda na interação dos professores com a 

comunidade escolar, na divulgação das etapas do projeto, na seleção de filmes e 

turmas participantes, na escolha de melhores horários e espaço dentro da rotina 

escolar e na avaliação dos progressos alcançados pelo projeto. 

A escola não dispõe de um espaço dedicado a projeção audiovisual. Para o 

desenvolvimento do projeto utiliza-se uma sala de aula comum, fazendo a montagem 

do equipamento após o horário das aulas regulares. Para manter a Escola em 

funcionamento após o término das aulas, conta-se com a colaboração da equipe de 

limpeza que aguarda o término das atividades do projeto para fechar o prédio. 

No dia da exibição no Cineclube, o filme é anunciado através de cartazes e convites em 

sala de aula. Os alunos interessados comparecem no horário da sessão e ficam para 

debater o filme com os professores.  

No primeiro semestre de 2011, após identificar os alunos interessados no projeto, 

começamos as oficinas de cinema. O convite para participar das oficinas é feito logo 

após a exibição do filme. A média de alunos que participa desta etapa do projeto é de 

20 alunos, enquanto que na exibição dos filmes a turma oscila entre 20 a 60 alunos, 

dependendo do interesse pelo título.  

A maioria dos alunos que se inscreve e participa das oficinas se envolve e começa a 

criar pequenos roteiros. Alguns alunos trazem pequenas peças já feitas em casa ou na 

rua, fora do horário das oficinas, apresentam para os professores e, em seguida, 

compartilham com a turma. Outros fazem fotos em sequencia para um “stop motion” 

e utilizam os computadores da escola para fazerem a edição. Um curta- metragem em 

formato de documentário feito pelos alunos que mostra o bairro em que eles vivem foi 

apresentado para a comunidade no final do período letivo de 2011. 
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A última etapa do projeto, ainda em fase de implementação, constitui-se na discussão 

com os alunos sobre a importância de compartilhar o trabalho realizado e ao mesmo 

tempo usar a internet para procurar e conhecer novos trabalhos. Porém, para surpresa 

dos professores responsáveis, muitos já começaram com este processo por conta 

própria, como se fosse uma etapa natural do trabalho, criando um blog para o projeto 

e trazendo para as reuniões novidades encontradas por eles. 
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Resumo 
 

A presente investigação insere-se nas atividades do projeto DROIDE II – os Robots na Educação 
Matemática e Informática, subsidiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia segundo o 
contrato PTDC/CPE-CED/099850/2008. 
Tomou-se como fenómeno em estudo a aprendizagem, sendo definido o problema de 
investigação: compreender como é que o uso de robots pode contribuir para o desenvolvimento 
de competências matemáticas, e outras, e para a apropriação de tópicos e conceitos 
matemáticos nos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Tomando esse pressuposto, construiu-
se e implementou-se um cenário de aprendizagem, com uma metodologia de trabalho de 
projeto, envolvendo duas turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a trabalhar conjuntamente, 
com robots.  
O enquadramento teórico adotado assentou em ideias da perspetiva situada da aprendizagem, 
sendo atribuída particular relevância à forma como é definido o ‘regime de competência’ dos 
participantes numa determinada prática.   
 
Palavras-Chave: Aprendizagem, participação, reificação, competência, robots.  

 
Abstract 

 
The research reported in this article was prepared within the Project DROIDE II - Robots in 
Mathematics and Informatics Education funded by Fundação para a Ciência e Tecnologia under 
contract PTDC/CPE-CED/099850/2008. 
The phenomenon under study is learning. It was defined the research problem: understand 
how the use of robots can contribute to the development of mathematical competences (and 
others) and to the appropriation, by elementary school students, of mathematical topics and 
concepts. With this assumption, we’ve constructed and implemented a learning scenario, using 
a project work methodology, with two primary school classes working together with robots.  
The theoretical framework was based on ideas from the situated learning perspective, mainly 
the way that participants define a ‘regime of competence’ in a certain practice.  
 
Keywords: Learning, participation, reification, competence, robots.   

1. INTRODUÇÃO 

No contexto escolar a aprendizagem é frequentemente entendida como um processo 

individual, resultante do ato de ensinar e onde se considera que o melhor é separá-la 

das restantes atividades dos alunos. Nesse sentido, procura-se organizar a sala de aula 

como um espaço onde os alunos, longe das distrações da participação no mundo 
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exterior, prestam atenção ao professor e focam-se em exercícios. Segundo Wenger 

(1998), este modelo revela-se insuficiente pois aprender é essencialmente um 

fenómeno social, que faz parte da natureza humana tal como comer ou dormir (p.3). O 

desafio será então fazer com que a aprendizagem seja entendida desta forma pelos 

vários intervenientes no sistema educativo. 

Em 1991, Lave e Wenger defendem que a aprendizagem não deve ser vista apenas 

como um processo mental mas como algo que decorre da participação em práticas 

sociais. Inclui não só uma relação com atividades específicas, mas uma relação com as 

comunidades sociais, implicando ao indivíduo tornar-se um participante pleno. Neste 

sentido, a aprendizagem implica tornar-se capaz de se envolver em novas atividades, 

para realizar novas tarefas e funções, para dominar novos entendimentos (p.53). 

Este artigo analisa e discute aspetos que realçam a natureza social da aprendizagem, 

particularmente a forma como é definido o regime de competência dos participantes 

numa prática escolar com robots. 

2. APRENDIZAGEM: PARTICIPAÇÃO E REIFICAÇÃO 

O termo participação aqui usado descreve a experiência social de viver no mundo em 

termos de pertença a comunidades sociais e engajamento ativo em empreendimentos 

sociais. Participar é ao mesmo tempo pessoal e social, é um processo que combina 

fazer, falar, sentir, pertencer. Envolve o indivíduo na sua totalidade, incluindo corpo, 

mente, emoções e relações sociais (Wenger,1998, p.56).  

O engajamento envolve um processo duplo de construção de significados, resultante 

da interação entre participação e reificação. A aprendizagem significativa em contextos 

sociais requer a interação entre estas duas componentes (Wenger, 2010, p.179). 

Wenger usa o conceito de reificação para referir-se ao processo de dar forma à nossa 

experiência produzindo objetos que congelam essa experiência numa ‘coisa’. Fazendo 

isto, criamos pontos de foco à volta dos quais a negociação do significado se organiza 

(1998, p. 58). 

Apesar de participação e reificação significarem coisas diferentes, não podemos 

conceber uma sem a outra, complementam-se. Por um lado envolvemo-nos 

diretamente nas atividades, conversas, reflexões e outras formas de participação 

pessoal na vida social, por outro, produzimos artefactos físicos e conceptuais tais como 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2018 

palavras, ferramentas, conceitos, métodos, histórias, documentos e outras formas de 

reificação que refletem a nossa experiência partilhada e em torno dos quais 

organizamos a nossa participação (Wenger,2010, p.179).  

2.1 Experiência e Competência 
A interação entre participação e reificação cria uma história social do significado, 

segundo a qual os membros da comunidade definem um ‘regime de competência’ 

(Wenger,1998).  

Wenger (2010) define ‘regime de competência’ como um conjunto de critérios e 

expectativas pelo qual os membros de uma comunidade reconhecem os seus modos 

de pertença (p.180). Neste sentido, as comunidades são vistas como configurações 

sociais nas quais os empreendimentos de seus membros são valorizados e a sua 

participação é reconhecida como competência (Wenger,1998). Assim, não faz sentido 

falar em competência desligada de uma determinada prática. O que é entendido como 

competência é criado e definido no seio da mesma. 

A competência inclui aspetos relacionados com a compreensão do que é importante, 

traduzindo a responsabilização para com o empreendimento conjunto. Significa ser 

capaz (estar autorizado) de se envolver produtivamente com outros na comunidade e 

usar apropriadamente o reportório de recursos que a comunidade acumulou ao longo 

da sua história de aprendizagem (Wenger,2010, p.180). 

Segundo Wenger (1998) a competência não se refere apenas à capacidade de executar 

determinadas ações, à posse de determinadas informações ou ao domínio de certas 

habilidades no abstrato. Ser membro competente inclui: 

1) mutualidade de engajamento: habilidade para se envolver com outros membros e 

responder às suas ações, estabelecer relações nas quais essa mutualidade seja a base 

para uma identidade de participação; 

2) responsabilidade para com o empreendimento: habilidade para entender o 

empreendimento da comunidade de maneira profunda o suficiente para ser 

responsável de alguma maneira por ele e contribuir para sua definição e constante 

negociação na comunidade; 

3) negociabilidade do reportório: habilidade para, através do engajamento, usar o 

reportório da prática. Requer participação suficiente na história da prática para a 
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reconhecer nos elementos do seu reportório, além de capacidade e legitimidade para 

tornar essa história novamente significativa. 

A interação entre um regime de competência e uma experiência de significado torna 

possível a aprendizagem pela prática. Segundo Wenger (1998) existem momentos em 

que a competência orienta a experiência e outros em que se verifica o contrário. 

A competência orienta a experiência quando, por exemplo, um novo membro, que 

precisa alinhar-se com um regime de competência, vai transformando a sua 

experiência até que se ajuste ao regime. Membros mais antigos também precisam 

atualizar-se, transformar ou incrementar a sua experiência. Contudo, novas 

experiências podem exigir redefinição do empreendimento e a inclusão de novos 

elementos ao reportório. Quando um ou mais membros experimentam algo que foge 

ao regime de competência da comunidade, tendem a buscar mudanças nesse regime 

para incluir na sua experiência, negociando o seu significado com a comunidade. 

Podem convidar outros membros para participar da sua experiência, e procuram 

reificá-la para os demais. Se tiverem legitimidade suficiente, podem contribuir para 

alterar o regime de competência e criar novos conhecimentos no processo (pp. 138 e 

139). 

A aprendizagem pode ser vista como um processo contínuo de realinhamento entre 

experiência e competência. Certa tensão entre elas é o que impulsiona a 

aprendizagem (Wenger,1998). As interações entre experiência e competência são 

cruciais na evolução de uma prática, com potencial para transformar tanto uma 

quanto a outra, ou ambas. Se a aprendizagem for entendida como uma transformação 

do que se conhece, pode ser considerada como uma mudança no alinhamento entre 

experiência e competência, independentemente de qual delas conduz o processo de 

realinhamento num determinado momento. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia adotada foi de caráter qualitativo, sendo atribuída particular relevância 

ao processo e não ao produto das atividades desenvolvidas (Bogdan & Biklen, 2006).  

Atendendo à forma como é entendido o fenómeno em estudo – a aprendizagem – o 

posicionamento dos investigadores envolvidos na recolha de dados, assumiu 

características específicas, tornando-se importante não só ‘observar’ como também 
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‘participar’ nas atividades em que os alunos estiveram envolvidos, no seu contexto 

natural. 

Foram realizadas entrevistas do tipo semiestruturado, conduzidas com base em 

tópicos específicos a partir dos quais se formularam questões. Estas confundiram-se 

com conversas informais, uma vez que entrevistador e entrevistado não eram 

propriamente estranhos (Bogdan & Biklen,2006, p. 63). 

As sessões foram gravadas em áudio e vídeo. Foram feitas transcrições e anotações 

num diário de participação nas sessões. Este foi elaborado tendo por base tópicos 

registados no decorrer das sessões e após cada uma delas foram escritas extensas 

notas de campo. Passado pouco tempo, essas notas foram analisadas, para serem 

detetados padrões de comportamentos, eventos e fenómenos a serem investigados 

em observações seguintes. 

3.1 Cenário de aprendizagem 

As atividades delineadas no cenário seguiram uma metodologia de trabalho de 

projeto, desenvolvido em dois momentos: o primeiro entre maio e junho de 2011 e o 

segundo começou em abril de 2012. A construção do cenário foi um processo conjunto 

entre equipa de investigação, professoras e alunos.  

Estiveram envolvidas duas turmas do 1.º CEB, 40 alunos, de uma escola do Funchal – 

Madeira, a trabalharem conjuntamente, com robots. Foram criados grupos 

heterogéneos, com alunos de ambas as turmas.  

Os robots utilizados foram os modelos RCX e NXT da Lego. Em ambos, o ambiente de 

programação consiste numa aplicação muito intuitiva, que permite programar 

arrastando blocos de código para a área do programa. Como a programação é feita de 

uma forma visual, evita-se erros de sintaxe, constituindo uma boa ferramenta para 

alunos que não possuam grandes conhecimentos de programação. 

Numa primeira fase, os alunos tomaram contacto com construções Lego. Algumas 

eram robots e outras não. Posteriormente, escolheram e construíram vários robots: 

insetos, um dinossauro, uma aranha, cães, um jogador de futebol e um lama. 

Atribuíram aos robots características físicas e psicológicas. Posto isto, foram 

informados que as suas criações seriam personagens numa história que iriam criar. 
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Escolheram as personagens principais, estabeleceram as relações de amizade entre 

diferentes personagens e negociaram o enredo principal.  

A escrita da história foi iniciada por um grupo de trabalho. Os restantes iniciaram a 

programação dos seus robots. A história foi passando pelos vários grupos para a irem 

completando. Posteriormente os alunos assumiram tarefas distintas: continuaram com 

a escrita da história ou com a programação livre dos robots. A tarefa de encenar a 

história ficou para a segunda fase.  

No ano letivo seguinte, as sessões começaram em abril de 2012. Inicialmente foi feita 

uma discussão acerca do trabalho anteriormente realizado. A turma de 3.º ano, 2º ano 

em 2011, estava a construir uma maquete de uma cidade. Aproveitando esse recurso, 

foi proposto a produção de um filme, sendo a maquete usada como cenário. Os alunos 

aderiram à ideia e foi estabelecido que nas aulas de expressão plástica, de cada turma, 

seriam construídos a maquete, os cenários e os adereços.  

Na sessão seguinte foram estabelecidas novas tarefas. Os alunos decidiram que teriam 

de ser criadas equipas de: realização, montagem, filmagem, som, programação dos 

NXT, programação dos RCX, vozes e iluminação. Cada aluno escolheu em que equipa(s) 

queria participar. 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

Num processo partilhado de definição do empreendimento conjunto de uma 

comunidade, são definidas as competências que se esperam dos seus membros, ou 

seja, um regime de competências (Wenger, 1998). 

O empreendimento conjunto destes alunos pautou-se pela construção de robots (suas 

características físicas e psicológicas) de modo a serem personagens numa história 

criada conjuntamente (Martins & Fernandes,2012). Ao longo da prática, os alunos 

demonstraram continuamente interesse em que a história fosse dramatizada, com o 

intuito de verem as suas criações desempenharem os papéis que lhes foram atribuídos 

na história. Inclusivamente, no final da primeira fase do projeto, referiram que o 

trabalho ainda não estava terminado. Era necessário fazer a dramatização da história. 

O empreendimento conjunto permitiu o engajamento dos alunos nas diferentes 

tarefas, tendo sido abertas oportunidades de engajamento em diferentes graus, ou 

seja, em diferentes posições entre a periferia e o centro da comunidade 
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(Wenger,1998). O engajamento mútuo envolveu as competências de cada membro, 

tendo sido importante o que cada um sabia, o que fazia, bem como a habilidade para 

se conectar ao que não sabia e/ou não fazia, ou seja, ao conhecimento e às ações 

complementares dos demais membros.  

Na constante divisão de tarefas que caracterizou o projeto descrito, os alunos 

assumiram responsabilidade por determinados aspetos do empreendimento conjunto. 

Essas escolhas foram tomadas de acordo com as suas preferências pessoais, mas 

também em consonância com o que era considerado pela comunidade como relevante 

e pertinente para a execução do empreendimento (Martins & Fernandes,2012). Num 

determinado momento do trabalho os alunos puderam optar se queriam continuar 

com a escrita da história ou com a programação livre dos robots. Essa escolha levou ao 

reconhecimento mútuo de competências. Apesar do enredo principal e as relações de 

amizade entre as personagens já terem sido definidas conjuntamente, aos elementos 

que continuaram com a escrita foi-lhes reconhecida legitimidade para tomarem as 

decisões necessárias na consecução dessa tarefa. Isso revelou por parte dos alunos 

habilidade para entender o empreendimento da comunidade de maneira profunda o 

suficiente para serem responsáveis de alguma maneira por ele e contribuir para sua 

definição e constante negociação. Se por um lado estes alunos assumiram que tinham 

legitimidade para tomarem as decisões necessárias, podemos igualmente realçar que 

os restantes reconheceram-lhes competência para tal.  

Os alunos que continuaram com a programação dos robots procuraram envolver-se 

com os alunos responsáveis pela escrita da história e responder às suas ações e 

expetativas, estabelecendo relações nas quais revelaram a mutualidade do seu 

engajamento. Com efeito, num regime de competências podem haver competências 

que se sobrepõem, mas não significa que haja homogeneidade entre os membros. A 

homogeneidade não é requisito nem resultado de uma comunidade. O que torna o 

engajamento possível é uma questão de diversidade e da constante negociação de 

significados, feita no modo como se participa nas atividades em curso (Wenger,1998).  

Na segunda fase do projeto, após ter sido decidido que ia ser feito um filme, novas 

tarefas foram assumidas. Centremo-nos na equipa responsável pela programação dos 

RCX. Das equipas de programação era esperado que se familiarizassem com os robots 
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e respetivos ambientes de programação, por forma a corresponderem às solicitações 

dos membros das outras equipas quando fossem iniciadas as filmagens. 

Da equipa responsável pela programação dos RCX faziam parte os alunos M. e R. No 

início da sessão estes dois alunos estavam a trabalhar conjuntamente num 

computador, apesar de terem dois à disposição, e tentavam programar o robot T-Rex. 

Estavam desanimados. A informação não estava a passar da torre para o robot e isso 

deixava-os frustrados. M. disse inclusivamente que como também estava responsável 

por fazer sons na equipa das vozes ia desistir de programar e acompanhar o trabalho 

dessa equipa.  

Uma das investigadoras, I., esteve com os dois alunos, a tentar passar a informação do 

computador para o robot, até o conseguirem. Ao longo do processo foram discutidas 

as falhas cometidas. Ultrapassadas essas dificuldades, os alunos continuaram sozinhos, 

o seu trabalho de programação.  

A investigadora reparou que arrastavam blocos e colocavam-nos sequencialmente sem 

terem cuidado em estabelecer o que queriam que o robot efetivamente fizesse. Os 

programas eram longos e quando era perguntado o que o robot iria fazer quando 

corressem o programa, tinham dificuldade em explicar. A investigadora desafiou-os:  

I. Vão programar, usando diferentes blocos… mas peçam ao robot para fazer pouca 

coisa… [alunos riram…] e vão escrever num papel o que é que o robot vai fazer quando 

colocarem o programa a correr.  

Mais tarde verificou que os alunos estavam a programar em computadores diferentes 

e que os programas eram nitidamente mais ‘curtos’. O M. continuou a programar o T-

Rex e o R. estava a programar um dos insetos. A investigadora questionou o M.: 

I. Então, consegues dizer-me o que o teu robot vai fazer quando puseres a correr este 

programa? [O aluno aproximou-se do ouvido da I. e segredou:] 

M. Não posso falar agora pois o R. não pode ouvir.  

I. Porquê? 

M. Estamos a fazer assim: eu programo o meu e ele programa o dele e depois vamos lá 

para fora experimentar. Ele adivinha o que eu programei e eu tenho que adivinhar o que ele 

programou. 
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A investigadora continuou a observar… Ambos programaram e um questionava o 

outro: “Já podemos ir para fora?” “Já acabaste?” E ouvia respostas do género: “Só 

mais um bocado.” “Vou mudar aqui uma coisa.” “Espera que ainda está a passar…”  

Os alunos foram para a rua e colocaram os programas a correr. À medida que os 

robots se movimentavam diziam: “Anda para a frente… parece ser 4 segundos, depois 

dança,…”; “Vira à esquerda, 3 segundos, depois shake,…”. 

Inicialmente o facto de a informação não estar a passar do computador para o robot 

gerou alguma desilusão nos alunos. Ao longo do processo foram cometidos erros, 

existiram conflitos, avanços e retrocessos, que se revelaram como oportunidades para 

aprender. Nas interações entre alunos e investigadora foram estabelecidas relações de 

mutualidade, onde foi definido o que era importante aprender a fazer e, de uma 

maneira conjunta, os alunos procuraram aprender a fazê-lo. 

No episódio focado verificamos que existiu um alinhamento, por parte dos alunos, 

relativamente à experiência de programar que levou a uma adequação face ao regime 

de competência. Quando a investigadora os desafiou a escreverem num papel as ações 

que o robot iria desempenhar depois de programado, esperava que os alunos 

desenvolvessem uma melhor compreensão dos comandos utilizados. Os alunos 

responsabilizaram-se pelo proposto pela investigadora e tentaram fazê-lo. No entanto, 

não apresentaram exatamente o solicitado. Em vez de escreverem no papel as ações 

do robot, consideraram que saber programar implicava também reconhecer nas ações 

do robot a programação efetuada. Foi um passo muito grande em termos da 

aprendizagem da programação revelado por estes alunos. Este aspeto difere de outras 

práticas escolares onde se espera que os alunos reproduzam literalmente o que lhes é 

solicitado.    

5. CONCLUSÕES 

Na prática escolar analisada, o entendimento do que se reconheceu como 

competência foi definido nas relações de mutualidade estabelecidas entre os 

intervenientes. Essas relações pautaram-se pela negociação das decisões tomadas, 

pela constante divisão de tarefas e pela responsabilização para com a consecução das 

metas estabelecidas. Estes aspetos propiciaram oportunidades para o uso de 

diferentes estilos de fazer as coisas e para a utilização de diferentes artefactos que 
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contribuíram para a definição das competências dos participantes. Práticas escolares 

com estas características constituem oportunidades de formação para todos os 

envolvidos, na qual os erros e conflitos são tomados como naturais e podem ser 

valorizados como situações especiais para que a aprendizagem ocorra. 

Em práticas escolares com índole mais tradicional a competência é frequentemente 

entendida como o ser bom a fazer/reproduzir algo, sendo menosprezada a forma 

como se faz e as relações que se estabelecem entre as pessoas que o fazem.  

Como pudemos analisar e discutir, a competência está intimamente ligada ao facto de 

algo ser reconhecido, a nível individual e coletivo, como competência numa 

determinada prática, revelando responsabilização para e com os empreendimentos 

comuns que foram definidos. Implica não só ser reconhecido como competente mas 

também reconhecer que se tem legitimidade para participar de forma significativa na 

definição e constante negociação do que se pretende alcançar.     

 
REFERÊNCIAS  
 
Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (2006). Qualitative research in education: An introduction 

to theory and methods. (5th ed). Boston, MA: Pearson Education, Inc. 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Martins, S. & Fernandes, E. (2012). O trabalho de projeto com robots nos primeiros 

anos: Analisando a aprendizagem como participação. Revista Brasileira de 

Educação. (submetido) 

Wenger, E. (1998). Communities of Practice – learning, meaning and identity. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Wenger, E. (2010). Communities of practice and social learning systems: the career of a 

concept. In: Blackmore, C. (Ed.) Social Learning Systems and communities of 

practice. Springer Velag and the Open University. 

  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2026 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES COM A UTILIZAÇÃO DAS 

REDES E MÍDIAS SOCIAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Deise Maria Marques Choti, Carlos Augusto Candêo Fontanini 
 

PUCPR 

 
deise.choti@gmail.com; c.fontanini@pucpr.br 

 
 

Resumo 
 
As redes e mídias sociais ganham cada vez mais papel de destaque na sociedade 
contemporânea. Pessoas comunicam-se diariamente por meio de novas conexões virtuais em 
diferentes partes do planeta, tornando essa prática comum no seu dia a dia. Sendo as 
instituições de ensino parte dessa sociedade, observa-se que a educação formal necessita 
favorecer, por meio de suas propostas, disciplinas que auxiliem o professor em formação 
continuada a conhecer e exercitar a utilização dessas redes e mídias sociais, no sentido de 
tornar suas aulas mais dinâmicas e conectadas com o mundo, aproximando-se, assim, das 
linguagens de seus alunos. Diante dessa realidade, este artigo tem como objetivo apresentar a 
experiência de utilização de redes e mídias sociais em uma conceituada universidade no Estado 
do Paraná. Realizou-se um seminário de discussão sobre redes e mídias sociais na Educação, 
em que foram apresentadas e discutidas algumas das muitas redes e mídias sociais, com 
aproximadamente cem participantes. Exigiu-se, para fins de certificação, que os participantes 
entregassem, via blog, uma síntese relatando a experiência individual e a utilização das redes e 
mídias sociais na formação continuada de professores. A partir do material recebido, foi feita 
uma análise de conteúdo e identificaram-se algumas categorias. Com base na decodificação 
dessas sínteses apresentadas pelos participantes, essas categorias foram classificadas e 
agrupadas conforme a utilização das redes e mídias sociais na formação continuada de 
professores. De posse desta análise, foram realizadas algumas entrevistas com amostra não 
probabilística por conveniência, com participantes também do Seminário. Após a análise de 
conteúdo do material coletado durante o Seminário e das entrevistas, foi verificado com uma 
frequência significativa o uso das redes e mídias sociais na formação continuada de 
professores, corroborando com as informações constantes nos materiais utilizados para a 
construção do referencial teórico. 

 
Palavras-chave: Redes e mídias sociais. Tecnologias. Sociedade. Formação continuada de 
professores. 

 

 
Abstract 

 
The networks and social media are increasingly important role in contemporary society. People 
communicate daily through new virtual connections in different parts of the planet, making it a 
common practice in your daily life. Being part of the educational institutions of this society, it is 
observed that formal education needs to encourage, through its proposals, disciplines that 
assist the teacher in continuing education to know and exercise the use of these networks and 
social media, in making their classes more dynamic and connected with the world, 
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approaching thus the languages of their students. Given this reality, this article aims to present 
the experience of using social media and networks in a prestigious university in the state of 
Paraná. We conducted a seminar discussion on networks and social media in education, which 
were presented and discussed some of the many networking and social media, with 
approximately one hundred participants. It required, for purposes of certification that 
participants surrender, via blog, a summary reporting individual experience and use of social 
media networks and in the continuing education of teachers. From the material received, an 
analysis of content and identified the following categories. Based on the decoding of these 
summaries submitted by the participants, these categories were classified and grouped 
according to the use of social media networks and in the continuing education of teachers. In 
possession of this analysis, there were some interviews with non-probabilistic sample of 
convenience, with the seminar participants also. After the content analysis of the material 
collected during the Seminar and interviews, was found with a significant frequency networks 
and the use of social media in the continuing education of teachers, corroborating the 
information contained in the materials used to construct the theoretical framework. 
 
Keywords: Networking and social media. Technologies. Society. Continuing training of 
teachers. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Estamos vivendo grandes desafios, em todos os segmentos da sociedade, diante dos 

novos padrões educacionais que surgem em meio às crescentes demandas sociais 

representadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação. Percebe-se que alguns 

desses desafios encontram barreiras por falta de mais conhecimento na utilização das 

redes e mídias sociais, tanto dentro como fora das instituições de ensino.  

Desta forma, percebe-se que o cenário educacional passa por uma grande diversidade 

de transformações, transformações essas que ocorrem principalmente no que tange ao 

processo ensino-aprendizagem, bem como às metodologias aplicadas nos ambientes 

formais das instituições de ensino.  

Sendo assim, o interesse dos autores por essa temática é no sentido de provocar uma 

análise e reflexão da real importância que essas redes e mídias sociais vêm adquirindo, 

especialmente nas salas de aula, pois é nesse ambiente acadêmico, por meio de 

pesquisas e de informações pontuais, que se entende que os atores desse universo 

podem aprender a interagir com o mundo em que vivem. 

Este artigo visa, portanto, apresentar a experiência de utilização de redes e mídias 

sociais numa disciplina para mestrandos e doutorandos que se encontram, 

consequentemente, em formação continuada no stricto sensu, numa conceituada 

universidade da cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com o objetivo de incentivar 
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esses professores enquanto alunos/pesquisadores dessas novas possibilidades, com 

vistas a uma práxis mais alinhada com a realidade atual das escolas.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 
2.1 O que são redes e mídias sociais 

Na sociedade contemporânea, as mídias vêm se tornando fundamentais na vida das 

pessoas – afinal, assistir à televisão, falar ao telefone celular, ler revistas e jornais e 

navegar na internet tornaram-se parte da realidade diária de grande parte da 

população mundial. Sendo assim, o que se entende por redes e mídias?  

Redes sociais, segundo Andrade (2008), 
 

São relações entre os indivíduos na comunicação por computador. O 
que também pode ser chamado de interação social, cujo objetivo é 
buscar conectar pessoas e proporcionar a comunicação e, portanto, 
utilizar laços sociais. Mas e quais são as redes sociais na Internet? 
Resposta simples: redes sociais na Internet são as páginas da web 
que facilitam a interação entre os membros em diversos locais. Elas 
existem para proporcionar meios diferentes e interessantes de 
interação. 
 

 

Fato é, também, que na sociedade contemporânea em que se vive, a mídia tornou-se 

um fator relevante na vida das pessoas; por mídia se entende “todo o suporte que 

veicula a mensagem expressa por uma multiplicidade de linguagens (sons, imagens, 

gráficos, textos em geral). Em outras palavras, é a união das tecnologias informáticas e 

suas aplicações com as telecomunicações e com as diversas formas de expressão e 

linguagens” (SANTOS, 2010, p.38). 

Ao analisar e pensar nesse tema sob o prisma oferecido pelas conceituações citadas, e 

pensando principalmente como as redes e mídias sociais vêm sendo introduzidas no 

ambiente escolar, quer seja pelos próprios alunos, quer seja por sugestão dos 

professores ou instituição escolar, acredita-se que a pesquisa do tipo qualitativa aqui 

proposta pelos autores, tornou-se relevante. 

 

2.2 Como utilizar as redes e mídias sociais na educação 
A realidade atual aponta para uma era tecnológica bastante avançada. É possível, por 

exemplo, acompanhar com relativa simultaneidade acontecimentos que ocorrem ao 
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redor do mundo. Percebe-se, portanto, que a utilização dessas tecnologias influencia a 

sociedade de forma significativa. Sendo, pois, a escola um segmento da sociedade, esta 

vem sendo também afetada de forma bastante acentuada, por meio da crescente 

utilização desses recursos tecnológicos. Nesse sentido, Behrens, Maseto e Moran 

(2000, p. 71) afirmam que 

 

a produção do saber nas áreas do conhecimento demanda ações que 
levem o professor e o aluno a buscar processos de investigação e 
pesquisa. O fabuloso acúmulo da informação em todos os domínios, 
com um real potencial de armazenamento, gera a necessidade de 
aprender a acessar as informações. O acesso ao conhecimento e, em 
especial, à rede informatizada desafia o docente a buscar nova 
metodologia para atender às exigências da sociedade. Em face da 
nova realidade, o professor deverá ultrapassar seu papel autoritário, 
de dono da verdade, para se tornar um investigador, um pesquisador 
do conhecimento crítico e reflexivo. O docente inovador precisa ser 
criativo, articulador e, principalmente, parceiro de seus alunos no 
processo de aprendizagem. Nesta nova visão, o professor deve 
mudar o foco do ensinar para reproduzir conhecimento e passar a 
preocupar-se com o aprender e, em especial o “aprender a 
aprender”, abrindo caminhos coletivos de busca e investigação para a 
produção do seu conhecimento e do seu aluno.   

 

Diante desse novo panorama, compreende-se que a utilização de redes e mídias sociais 

na educação é um fato, e, assim sendo, o professor precisa estar aberto e atento para 

conhecer e aplicá-las a sua prática de sala de aula, sob pena de se tornar desatualizado 

e acabar por transformar as aulas em algo pouco atrativo aos olhos cada dia mais 

aguçados e curiosos de seus alunos. Nesse contexto, cabe a contribuição de Kenski 

(2007, p. 103), quando afirma:  

 
professores bem formados conseguem ter segurança para 
administrar a diversidade de seus alunos e, junto com eles, 
aproveitar o progresso e as experiências de uns e garantir, ao mesmo 
tempo, o acesso e o uso criterioso das tecnologias pelos outros. O 
uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a 
transformar o isolamento, a indiferença e a alienação com que 
costumeiramente os alunos freqüentam as salas de aula, em 
interesse e colaboração, por meio dos quais eles aprendam a 
aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e cidadãos 
participativos. Professor e aluno formam “equipes de trabalho” e 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2030 

passam a ser parceiros de um mesmo processo de construção e 
aprofundamento do conhecimento: aproveitar o interesse natural 
dos jovens estudantes pelas tecnologias e utilizá-las para transformar 
a sala de aula em espaço de aprendizagem ativa e de reflexão 
coletiva; capacitar os alunos não apenas para lidar com as novas 
exigências do mundo do trabalho, mas, principalmente, para a 
produção e manipulação das informações e para o posicionamento 
crítico diante dessa nova realidade.  

 

Observa-se, a partir dessas considerações, que o professor deixou de ser a única 

referência do aluno quando se trata de encontrar informações; porém, sua 

responsabilidade tem se mostrado ainda maior, pois seus alunos utilizam-se das várias 

modalidades do Google e Wikipédia para pesquisar tudo e todos quantos já se 

encontram publicados, e o professor nem sempre é a primeira opção de busca. Essa 

colocação acompanha ainda a orientação de Behrens, Maseto e Moran (2000, p. 70): 

 

as mudanças desencadeadas pela sociedade do conhecimento têm 
desafiado as universidades no sentido de oferecer uma formação 
compatível com as necessidades deste momento histórico. A visão de 
terminalidade oferecida na graduação precisa ser ultrapassada, pois 
vem gerando uma crise significativa nos meios acadêmicos. Crise 
alimentada pela falsa idéia de que ao terminar o curso o aluno está 
preparado para atuar plenamente na profissão. O novo desafio das 
universidades é instrumentalizar os alunos para um processo de 
educação continuada que deverá acompanhá-lo em toda sua vida. 
Nesta perspectiva, o professor precisa repensar sua prática 
pedagógica, conscientizando-se de que não pode absorver todo o 
universo de informações e passar essas informações para seus 
alunos. Um dos maiores impasses sofridos pelos docentes é 
justamente a dificuldade de ultrapassar a visão de que podia ensinar 
tudo aos estudantes. O universo de informação ampliou-se de 
maneira assustadora nestas últimas décadas, portanto o eixo da ação 
docente precisa passar do ensinar para enfocar o aprender e, 
principalmente, o aprender a aprender.  

 

Considera-se, pois, a formação continuada dos docentes no stricto sensu, aqui objeto 

de pesquisa, para que utilizem as redes e mídias sociais como um dos meios para a 

iminente mudança na prática pedagógica, fomentando maneiras de ampliar a 

informação e o aprendizado para além dos limites da escola. 
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2.3 Formação continuada de professores com o desafio das redes e mídias sociais 
A formação continuada de professores parece estar cada vez mais voltada para a 

utilização de recursos tecnológicos que facilitem a interatividade e reduzam o tempo e 

a distância entre seus participantes; porém, os desafios nas suas utilizações ainda são 

grandes, seja pela falta de tempo ou pela desinformação dos profissionais, pois, como 

orienta Tescarolo (2005, p. 111), “a formação escolar tem como núcleo a relação 

pedagógica em que a ação do formador passa a ser decisiva”.  

Por outro lado, o professor não pode simplesmente adotar os recursos tecnológicos e 

ser um mero instrutor ou repassador de conteúdos, pois desta forma irá se distanciar 

daquilo que Tardif (2000, p. 10) chama de prática profissional:  

 

chamamos de epistemologia da prática profissional o estudo do 
conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu 
espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas 
tarefas. A finalidade de uma epistemologia da prática profissional é 
revelar esses saberes, compreender como são integrados 
concretamente nas tarefas dos profissionais e como estes os 
incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função 
dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades de trabalho. 
Ela também visa a compreender a natureza desses saberes, assim 
como o papel que desempenham tanto no processo de trabalho 
docente quanto em relação à identidade profissional dos professores.  

 

Ainda, seguindo orientação de Juliatto (2007), alguns especialistas chegam a afirmar 

que o professor-instrutor, mero repassador de informações, está com os dias contados. 

Com esse papel limitado, ele pode ser facilmente substituído pelos modernos recursos 

da educação á distância, da informática, da internet, e pelo poder espetacular da 

mídia. 

Arroyo (2002) discorre sobre as competências docentes como se fossem caixas de 

ferramentas. Segundo o autor, só é possível equipar a caixa dos nossos alunos se 

tivermos uma variedade de ferramentas em nossas próprias caixas. Para isso, fazem-se 

necessários também os recursos tecnológicos, pois desta forma será possível 

aperfeiçoar desde o planejamento das aulas até sua execução efetiva.    

Para Claxton (2005), além de conteúdo, o professor precisa de habilidades que serão 

trabalhadas e aprendidas com uma formação específica, e a tecnologia figura nesta 
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formação. Afinal, já não é mais possível admitir que um professor somente reproduza o 

conhecimento – é necessário e urgente que ele o produza.        

  

2.4 Experiência de criar disciplinas que atendam a essa nova demanda 
tecnológica  
Um dos passos é preparar o professor, potencializando-o por meio de bases 
teóricas e práticas, na lida pedagógica com os alunos. De certa maneira, busca-se 
instigar suas bases conceituais, procedimentais e atitudinais, de modo que estas se 
inter-relacionem de tal forma que favoreçam o ensino e a pesquisa com o apoio do 
grande advento representado pela informação e comunicação que circulam nas 
redes e mídias sociais. 
Partindo-se de todos os impasses que se enfrenta no Brasil e em muitos países no 
mundo, diante da universalização do acesso e das populações que fazem parte da 
exclusão digital, dos meios de comunicação e telecomunicação – somando-se a isso 
a internet e o surgimento, numa escala mais avançada, da sociedade em rede –, 
cabe destacar as ideias de Guerreiro (2006, p. 173):  

 
a sociedade em rede será responsável pela difusão social do 
conhecimento em larga escala de transmissão a partir de sistemas 
tecnológicos interconectados e inteligentes, com acesso público para 
o cidadão em diferentes pontos de conectividade e interatividade, 
nos espaços de grande fluxo e fácil locomoção de ambientes urbanos 
e rurais. Na Era da Informação, a cidade torna-se o grande palco da 
história humana e da sociedade em rede.  

 
Neste confronto de possibilidades e impossibilidades situa-se a figura na sociedade 
das instituições de ensino, representadas pelos seus atores principais que são os 
professores, instigadores e dinamizadores da inteligência humana – o quanto estão 
preparados para este mundo novo? 
Oportunizar, por meio de disciplinas de formação continuada, que instiguem e 
promovam a mudança de suas práticas acredita-se ser um dos meios que podem 
detonar novos olhares para cenários tão complexos – e ao mesmo tempo tão 
disponíveis, se estiverem abertos a eles. Já não basta só olhar e ficar apenas na 
contemplação destas novas linguagens; é necessário envolver-se, mergulhar e 
enxergar de fato estas ondas digitais, nestes espaços virtuais, e verificar o quanto se 
pode favorecer a prática profissional em sala de aula e além dela. 
De acordo com Saad (2003, p. 73), 

 
[...] é de grande significado o que Marshall McLuhan chamava de 
“olhar para o futuro como se estivéssemos olhando através de um 
espelho retrovisor”. Muitas pessoas da mídia consideravam as novas 
mídias confirmando a previsão de McLuhan, como uma “carruagem 
sem cavalos”, onde existia apenas a sua própria versão do livro 
eletrônico ou do cinema interativo. A chegada da web trouxe também 
o questionamento dessas posições, reafirmando o conceito de que a 
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hipermídia é um novo meio de comunicação, como foi a prensa ou o 
telefone, e não apenas um suporte para veiculação dos já existentes 
conteúdos, como livros, filmes ou programas de TV [...] a hipermídia 
nos apresenta três atividades conjuntas: a publicação, a comunicação 
e o pensar. 

 
Com isso posto, verifica-se que a formação deste articulador de conhecimentos 
necessita estar muito além de meramente utilizar os meios; é preciso levar o aluno 
a produzir ideias, a ter consistência na informação e comunicação, enfim, aprender 
a pensar. 
São propostas assim que envolvem e estimulam a criação de novas frentes em 
disciplinas de doutorado e mestrado, como destacado anteriormente. O futuro, 
portanto, aponta com esta demanda de possibilidades e bons momentos se forem 
feitos acertos entre informação, comunicação e o processo de aprendizagem para 
apropriação de conhecimentos. Entender estes aspectos é o primeiro passo para 
acertar-se com este futuro, que parece estar o tempo todo acenando e marcando 
sua presença no presente. Enfrentá-lo é com certeza a alternativa para que não se 
permita a formação de um grande obstáculo quase que intransponível, 
necessitando-se, para tanto, entender que estas novas linguagens foram criadas 
por seres humanos e devem ser meios facilitadores para essa caminhada.  
De acordo com Carvalho (2007, p. 73), 

 
há um desafio cultural a ser enfrentado na sociedade; desvincular o 
conceito de espaço educacional como um ambiente protegido e 
afastado do mundo – “um casulo gestador” – e criar novos espaços 
educacionais ao diversificar e ampliar as possibilidades de interação 
social de procedimentos midiatizados no processo de aprendizagem. 

 
Está sendo gestada, com certeza, uma nova sociedade, uma nova civilização, e as 
instituições educacionais não podem ficar omissas a essas rápidas e volumosas 
mudanças. Investigar, analisar, preparar-se, refletir e agir são ações necessárias 
para os cidadãos deste novo século, neste novo milênio. Levar suas aulas a espaços 
jamais imaginados, circular o pensamento em rede, interconectado, e favorecer as 
informações não somente em mera comunicação, mas em possíveis soluções de 
que a humanidade carece. A educação é um dos pilares centrais da evolução do 
pensamento humano e os professores, mediadores dessa transformação. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 A Pesquisa e o Relato de experiência  
Cada vez mais a pesquisa científica torna-se indispensável na busca por saberes que 

tornem viáveis as ideias de implementação e mudanças educacionais. Desta forma, a 

escola precisa estar alinhada e bastante comprometida com essas mudanças e 

transformações midiáticas que vêm influenciando e modificando a vida em sociedade, 

para que não fique aquém de suas funções sócio-educacionais, pois, como afirma 
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Behrens (2006, p. 20), 

 
a Revolução Tecnológica aliada a Sociedade do Conhecimento 
provocou um grande encontro da Era Oral, Escrita e Digital. Essa 
triangulação vem se formando e tem como base o capital humano ou 
intelectual. Para tanto, a sociedade precisa proporcionar processos de 
aprendizagem que envolvam a criação e a busca de talentos nos seres 
humanos.  

 
Sendo assim, no sentido de responder aos questionamentos suscitados pela 

investigação e consequentes influências motivadas pela utilização das redes e mídias 

sociais na formação continuada de professores, foi desenvolvida uma pesquisa 

qualitativa, pois, seguindo a orientação de Minayo (2003, p. 16-18), 

 
a pesquisa qualitativa é o caminho do pensamento a ser seguido. A 
pesquisa qualitativa, no entanto, trata-se de uma atividade da 
ciência, que visa à construção da realidade, mas que se preocupa 
com as ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores, 
significados e outros construtores profundos das relações que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

 
Em uma pesquisa qualitativa, não se emprega instrumental estatístico no processo de 

análise de um problema. Não se tem como objetivo numa pesquisa qualitativa 

numerar ou medir em unidades os dados analisados. 

Desta forma, esta pesquisa foi desenvolvida a partir do processo de investigação 

realizado durante uma disciplina chamada Tutoria on line, num Programa Stricto Sensu 

em Educação numa universidade privada do Estado do Paraná, no segundo semestre 

de 2010. 

Como parte do processo de avaliação da disciplina, foi realizado um seminário de 

discussão sobre redes e mídias sociais na educação, no mês de novembro de 2010, 

organizado pelos alunos do Programa Stricto Sensu. Foram apresentadas e discutidas 

algumas das muitas redes e mídias sociais, entre elas Facebook, Orkut, Wikipédia, 

Youtube, Skype, Google Earth, Maps, Talk e MSN. 

Além dos alunos da disciplina, o evento contou com aproximadamente cem 

participantes e, para efeito de certificação, foi exigido que se entregasse, a partir de 

blog criado especialmente para o evento, uma síntese relatando a experiência 
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individual e quais as redes e mídias sociais mais utilizadas na formação continuada de 

cada professor participante. 

Num primeiro momento, de posse do material recebido, foi feita uma análise de 

conteúdo e identificaram-se algumas categorias, que, com base na decodificação 

dessas sínteses apresentadas pelos participantes, foram classificadas e agrupadas 

conforme a utilização das redes e mídias sociais na formação continuada de 

professores. Na categorização utilizou-se ainda a análise temática, as quais foram 

identificadas pela frequência com que foram citadas, extraindo-se assim algumas 

partes mais relevantes desses relatos. 

Na sequência, de posse desta análise, foram realizadas algumas entrevistas com 

amostra não probabilística por conveniência, em virtude do fácil acesso aos 

respondentes, pertencentes também ao grupo de pessoas que participaram do 

seminário, o qual foi possível corroborar os resultados obtidos a partir da análise dos 

conteúdos das sínteses dos participante.  

 
3.2 Análise dos resultados 

Após a análise de conteúdo do material coletado durante o seminário e das entrevistas, 

foi verificado com uma frequência significativa o uso das redes e mídias sociais na 

formação continuada de professores, corroborando com as informações constantes 

nos materiais utilizados para a construção do referencial teórico, com destaque para os 

seguintes pontos: 

 

- o uso de recursos tecnológicos tem sido utilizado com frequência na formação 
dos professores do ensino superior; 

- um ponto fraco na utilização destes recursos refere-se à segurança e 
confiabilidade das informações; 

- a instrumentalização didática tem favorecido o trabalho pedagógico online; 
- a necessidade de inclusão digital; 
- o conhecimento por parte dos professores das redes e mídias sociais, mesmo 

que em alguns casos não exista efetivamente a utilização destes recursos por 
parte deles;        

- a importância das redes e mídias sociais na formação dos professores e de seus 
alunos; 

- o crescimento da utilização desses recursos no ambiente pedagógico; 
- o planejamento nas escolas e a gestão da sala de aula com o uso desses 

recursos; 
- falta de tempo aos professores para poder conhecer mais sobre tais recursos e 
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sua utilização em benefício do planejamento das aulas. 
 

A utilização das redes e mídias sociais tem contribuído significativamente para a 

formação continuada de professores, embora sua utilização esteja restrita ainda a 

poucos usuários. Sua utilização pode compreender uma estratégia de ensino-

aprendizagem eficaz, fazendo com que cada vez mais alunos aceitem e utilizem de 

forma natural tais ferramentas. Talvez a maior dificuldade por parte dos 

professores que utilizam as redes e mídias sociais seja pela dificuldade de 

entendimento, como pode ser utilizada e seus benefícios, pois abandonar 

processos até então tidos como satisfatórios e combiná-los com outras formas de 

aprender, pode trazer em alguns casos, resistências e desestímulo. 

 
3.3 Considerações finais 

Frente às incertezas do mundo contemporâneo, as responsabilidades atribuídas às 

universidades têm exigido dos professores uma capacidade de aprendizado 

permanente, que perpassa as tensões presentes no cotidiano, que envolvem desde a 

avaliação externa dos cursos oferecidos até a avaliação da aprendizagem dos 

estudantes universitários.   

Tais mudanças tem tido um impacto direto sobre a formação de professores, pois a 

realidade mudou e a exigência para atuar como docente tem extrapolado a formação 

que até então costumávamos a receber ou desenvolver ao longo das nossas carreiras. 

As redes e mídias sociais, quando convidadas ao ambiente formal de ensino, trazem 

consigo algumas mudanças, tais como a mudança no relacionamento entre professor e 

aluno, pois ambos podem compartilhar das mesmas informações pontuais e de forma 

simétrica, permitindo, dessa forma, tanto ao discente quanto ao docente aprender e 

fazer uso dos conteúdos da rede para adquirir mais informação e transformá-las em 

conhecimento.  

Sendo assim, é necessário que se aprenda a dominar a máquina e o ciberespaço, pois 

de acordo com as considerações de Santos (2010), o ciberespaço é muito mais que um 

meio de comunicação ou mídia. Ele reúne, integra e redimensiona uma infinidade de 

mídias.  

Desta forma, oferecer aos docentes/discentes disciplinas que contemplem esse 
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aprendizado, amplia sua visão e enriquece a prática pedagógica, pois ensinar e 

aprender são fundamentais para que se possa usufruir beneficamente dessas 

tecnologias. 

Percebe-se claramente que o uso das tecnologias associadas ao ambiente formal de 

ensino é uma realidade que pode ser corroborada por pesquisas específicas como esta, 

que tentam demonstrar como o uso das redes e mídias sociais no ambiente acadêmico 

pode consubstanciar o processo ensino-aprendizagem. O grande desafio, no entanto, é 

estimular nestes professores em formação continuada, o uso dessas redes e mídias 

sociais como meio de interação e aprendizagem coletiva, para que compreendam de 

que forma utilizá-las como valiosos métodos auxiliares de ensino.   

Pois, enquanto dissociarmos formação docente centrada em questões de ordem mais 

global com a formação atual, será impossível uma ruptura com as práticas pedagógicas 

ha décadas adotadas no sistema educativo. Este processo exigirá uma nova postura 

dos docentes e alunos diante de um novo cenário. 

Sem uma formação docente que contemple e priorize questões como aqui apontadas, 

acreditamos não ser possível a transformação na forma de pensar e agir de docentes e 

discentes.   
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Resumo 

 
29. O presente estudo incide numa intervenção realizada numa escola secundária de Lisboa, 
ao longo de cinco aulas na disciplina de Linguagens de Programação a alunos do 10.º ano de 
um Curso Profissional de Técnico de Informática de Gestão. A intervenção contemplou uma 
estratégia de operacionalização baseada na aprendizagem em problemas com o recurso à 
robótica educativa. Foram criados quatro problemas para os alunos resolverem com grau 
crescente de dificuldade, desenhados com base num cenário, onde foi possível abordar os 
conceitos do módulo: Estruturas de Controlo. A avaliação das aprendizagens dos alunos 
realizada no decorrer da intervenção foi sobretudo formativa tendo decorrido ao longo das 
aulas, assumindo um caráter regulador das aprendizagens, em que o feedback e o papel 
orientador da professora estiveram muito presentes. Foi ainda considerada a autoavaliação e a 
heteroavaliação dos alunos. A utilização da robótica como ferramenta educativa apontou para 
algumas evidências na compreensão dos problemas, tendo o robô um papel determinante e 
reconhecido pelos alunos. Ao longo da intervenção foi possível identificar momentos onde se 
reconhece que os alunos aprenderam com o erro. O gostar de programar o robô foi associado 
à participação: na programação do robô; no desenho do fluxograma; e na escrita na solução 
em C. Também foi associado à perceção de melhorias na escrita da linguagem C. A participação 
no desenho do fluxograma e na escrita da solução em C foram associadas à perceção de 
melhorias na programação do robô. 
 
Palavras-chave: robótica educativa, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem pelo 
erro, programação.  

Abstract 
 

30. This study presents and discusses the results of a period of training that took place on a 
Lisbon secondary school having as basis the outcomes of five classes of the 10th grade on the 
Computer Programming Languages subject of a computing management technician training 
course. A problem-based learning approach having as resource the educative robotics was 
followed. It were designed four different problems for students to solve, with increasing 
difficulty levels, based in a scenario, where it was possible to bring up the concepts of the 
Control Structures Learning unit.  
31. Formative assessment was used throughout the classes, allowing the adjustment of the 
learning process. The teacher´s role was to guide and provide feedback constantly.  Moreover, 
self and hetero-assessment was also taken into consideration.  
32. The use of robotics as a learning tool, allowed the students to better understand the 
nature of the problems. The role of robots in this process was clearly recognized by the 
students. During the all assignment it was possible to recognize that the students learned from 
the mistakes made. There is a correlation between the pleasure of robot programming and the 
participation: in the robot programming; in the flowchart construction; and in the C language 
coding. The pleasure of robot programming was also associated with the improvements of 
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student´s C language coding. The participation in the construction of the flowchart and in the C 
coding was connected to the robot programming improvements. 
33.  
Keywords: educative robotics; learning by mistake; problem-based learning; computer 
programming 
 

1. INTRODUÇÃO  
Apesar de escassos, estudos realizados no âmbito do ensino da programação 

evidenciam a necessidade de uma reflexão mais profunda e continuada nesta área. Os 

autores Gomes e Mendes (2007) afirmam que, muito embora existam uma série de 

instrumentos que apresentam resultados positivos, continuam a existir problemas que 

prevalecem no ensino da programação. Segundo Price, Hirst, Johnson, Petre, e 

Richards (2002, citado por Santos, Fermé & Fernandes, 2009) os métodos de ensino 

tradicionais, por um lado criam dificuldades ao aluno na compreensão dos problemas, 

e por outro lado, não lhe permitem reconhecer utilidade. Chella (2002, citado por 

Santos et al., 2009) refere que, esta não é uma realidade exclusiva dos alunos que 

revelam problemas de aprendizagem ao longo do seu percurso escolar, e que é visível 

a dificuldade que os alunos demonstram em aplicar os conhecimentos teóricos em 

situações reais. Aprender a programar é muito mais do que “mera codificação“, 

implica que os alunos pensem de forma distinta (Gal-Ezer & Harel, 1998), o que exige 

um maior esforço, mesmo na resolução de problemas pouco complexos (Santos et al., 

2009). 

A investigação também indica causas que podem estar na origem das dificuldades 

sentidas ao nível da programação: i) a ausência de uma estratégia dos professores que 

abranja todos os alunos (Jenkins, 2002, pp. 53-58, citado por Gomes & Mendes, 2007); 

ii) a falta ou inadequação de métodos de ensino; da perceção e abordagem dos 

problemas (Gomes, Henriques & Mendes, 2008); iii) a dificuldade dos alunos em 

apropriar-se do conhecimento e utilizá-lo na resolução de um novo problema; da falta 

de persistência dos alunos na resolução dos problemas; iv) a ausência de 

conhecimento dos alunos a nível da programação, nomeadamente na interpretação 

das mensagens de erro; e v) a complexidade da sintaxe (Gomes & Mendes, 2007).  
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Numa tentativa de colmatar estas dificuldades, alguns estudos (Santos et al., 2009) 

apontam a robótica educativa (RE) como um bom aliado na resolução de alguns dos 

problemas identificados.  

Foi com base nestes estudos que apontam para a utilização da robótica educativa 

como um incremento no ensino da programação, que foi planeada a intervenção.  

Foi considerada uma estratégia de operacionalização baseada na aprendizagem em 

problemas com o recurso à robótica educativa.  

O estudo incidiu sobre a problemática do ensino da programação onde se procurou 

aferir, num período de cinco aulas de Linguagens de Programação do 10.º ano, de que 

forma a utilização de robótica i) proporciona a aprendizagem da programação pelo 

erro; e ii) evidencia no aluno a compreensão dos problemas. 

Foram criados quatro problemas para os alunos resolverem com grau crescente de 

dificuldade, desenhados com base num cenário, onde foi possível abordar os conceitos 

do módulo: Estruturas de Controlo. 

 

2. ROBÓTICA EDUCATIVA 
O interesse na Robótica Educativa (RE) como instrumento de aprendizagem tem vindo 

a crescer, desempenhando um papel cada vez mais ativo na construção da mesma. O 

crescimento da oferta de kits utilizados na robótica educativa desde o ensino pré-

escolar até ao secundário certifica a vantagem na sua utilização, não só nas disciplinas 

curriculares mas também como forma de desenvolver competências técnicas e 

científicas dos alunos (Ferreira, Veruggio, Micheli & Operto, 2010). A RE surge como 

um instrumento educativo com maior incidência no ensino universitário. No entanto, 

de acordo com Erwin (2000, citado por Ferreira et al., 2010) esta pode ser utilizada 

desde o jardim-de-infância até ao ensino universitário. Em Portugal este tipo de 

trabalho tem sido desenvolvido em todos os níveis de ensino desde 2009. A RE pode 

ser vista segundo Teixeira (2006, citado por Santos et al., 2009) como estando 

integrada num ensino tradicionalista, em que a robótica faz parte dos conteúdos a 

ensinar aos alunos, ou construtivista, em que, segundo Chella (2002) a robótica 

educativa constituída pelo: interface de comunicação entre o robô e o software; 

software utilizado para a programação do robô, componentes eletromecânicos; e 
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materiais de montagem, proporciona um ambiente de trabalho em que o aprendiz 

pela manipulação e construção do objeto amplia os seus conhecimentos. 

Ribeiro, Coutinho e Costa (2009) aponta como pontos fortes a natureza interdisciplinar 

e multidisciplinariedade do Robô Mindstorms NTX, para além da transdisciplinaridade. 

Assume-se a transdisciplinariedade como uma forma de se conseguir criar na prática 

educativa uma relação entre a aprendizagem dos conceitos teóricos e a prática de 

situações reais (Hamze, s/data). 

A RE como alguns autores indicam, pode ser uma forte aliada para motivar adultos e 

crianças face a um leque de potencialidades, e inúmeros benefícios. Esta ferramenta 

(Barriuso, Castellano, Cebrián, Garcia, Haro, Herreros, Pérez, Valiente & Vidosa, 2004, 

citado por Santos et al., 2009) potencia o trabalho colaborativo, fomenta um 

desenvolvimento cognitivo mais maleável, criando condições para que o aluno seja o 

agente primário na construção do seu próprio conhecimento. Segundo Papert (1980, 

citado por Gaspar, 2007) quando os seres humanos são elementos participativos na 

construção de objetos ou artefactos aos quais atribuem significado, dando-os a 

conhecer à comunidade, verifica-se uma melhoria na sua aprendizagem. Por outro 

lado, “o processo de construção externa do objeto é, em paralelo, acompanhado da 

construção interior do conhecimento sobre o mesmo”.  

Para os jovens a manipulação de objetos como os robôs facilita a sua aprendizagem, ao 

invés da utilização e aplicação de fórmulas e conceitos abstratos. A utilização dos 

robôs permite aos mais pequenos explorar campos das ciências exatas e engenharia de 

uma forma divertida. Esta ferramenta mantém vivo o gosto pelas ciências às raparigas 

que tendencialmente são as maiores visadas na perda de interesse por esta área no 

secundário, associado ao desenvolvimento de competências manuais e trabalho 

cooperativo (Ferreira et al.,2010). Segundo Zili (2004, citado por Gaspar, 2007) a RE 

para além de permitir aos alunos um contacto com a tecnologia presente, contribui 

para o desenvolvimento de algumas competências, como: “Raciocínio lógico (…) 

representação e comunicação (…) resolução de problemas por meio de erros e acertos 

(…) aplicação das teorias formuladas a atividades concreta (…) capacidade crítica”.  

Quando se fala em RE na sala de aula é necessário termos em consideração a 

preparação dos docentes para uso desta ferramenta, nomeadamente que 
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metodologias de ensino este deverá desenvolver tendo em conta esta nova realidade. 

Por outro lado é importante desmistificar a ideia da robótica, associada à ficção 

científica, ou ao seu carácter mais lúdico. 

 

3. APRENDIZAGEM  BASEADA EM PROBLEMAS 
A aprendizagem baseada em problemas (PBL) posiciona o aluno no centro de todo o 

processo de ensino, enquanto o professor assume o papel de orientador que 

supervisiona e facilita o processo de aprendizagem (Kolmos et al. 2007). Esta 

aprendizagem é realizada através da resolução de problemas, daí a importância do 

desenvolvimento e análise dos mesmos, pois estes constituem um factor determinante 

no sucesso. Os problemas devem ser: abertos; baseados num contexto do mundo real; 

que envolvam os alunos; que possibilitem várias hipóteses; que exigiam o esforço da 

equipa de trabalho na sua resolução; que permitam a construção de novo 

conhecimento com base em experiências à posterior; que esteja de acordo com os 

conteúdos programáticos abordados; e por último que promovam o desenvolvimento 

de competências cognitivas de nível superior (Bloom, 1956, citado por Kolmos et al., 

2007). Na PBL, a aprendizagem do aluno é estimulada pela discussão que proporciona 

o trabalho de pequenos grupos de trabalho, em que este tem a possibilidade de 

desenvolver competências que o aproximam à sua vida profissional. Nomeadamente, 

não só através da gestão e coordenação do grupo de trabalho, mas também, como 

colaborador eficaz de parte integrante de uma equipa de trabalho. Este tipo de 

aprendizagem encoraja os alunos a identificar as suas necessidades de aprendizagem e 

a procurar colmatar as mesmas, indo ao encontro de recursos e estudando de forma 

independente dentro do seu grupo de trabalho (Kolmos et al., 2007). 

 

4. APRENDIZAGEM PELO ERRO 
Gramaticalmente, o dicionário de língua portuguesa da Porto Editora (2012) classifica o 

erro como: “decisão, ato ou resposta incorreta; engano”, em que errar está associado 

ao ato de “enganar-se em; cometer o erro em; não acertar em”. Assim, o erro possuiu 

uma pluralidade de conceitos, que se podem repercutir no processo de aprendizagem, 

assumindo um caráter determinante na avaliação, fundamentando o sucesso ou 

insucesso (Nogaro & Granella, 2004). Segundo Esteban (2001, citado por Nogaro & 
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Granella, 2004) o aluno não pode diferir da “lógica única, de um só saber” deve 

legitimar “um conjunto de conhecimentos como único”. Em que ao professor cabe o 

papel de qualificar o resultado de um teste ou “prova” como estando certo ou errado 

de acordo com “padrões pré-definidos”. Este deve ainda decidir como agir perante o 

erro, sendo que este pode adotar uma de três linhas orientadoras: i) “empirismo-

associacionismo” – o erro não é considerado aceitável e como tal a este está associado 

uma punição; ii) “romantismo” – o erro que ocorre é resultado de um “acontecimento 

natural” que é corrigido ao longo do tempo; e “construtivismo” – o erro não se reduz 

ao resultado, mas sim à descoberta que este permite (Nogaro & Granella, 2004). Fante 

(2003, citado por Nogaro & Granella, 2004) estabelece uma diferença entre 

aprendizagem e desenvolvimento. A primeira reporta-se ao conhecimento assimilado 

que resulta da interação entre um indivíduo e o meio, e pode ocorrer por estímulo ou 

de forma espontânea. A segunda remete-se ao indivíduo, como corresponsável pela 

construção do seu conhecimento e alicerces, confinados às suas capacidades e 

limitações. Para Nogaro e Granella (2004) se para aprender o aluno precisa de 

estímulos, então devemos proporcionar-lhe experiências que o levem a transpor 

estágios de desenvolvimento, para que este possa estabelecer relações com grau 

crescente de complexidade de abstração. Contudo, a questão fundamental “é como 

transformar o erro em um problema, um diálogo e por fim uma situação de 

aprendizagem” (Nogaro & Granella, 2004, p.9). 

 

5. METODOLOGIA 
Adotou-se uma metodologia de investigação qualitativa com recurso a vários 

instrumentos de recolha de dados: a gravação de aulas em vídeo; ii) os diários de 

bordo; iii) os questionários de reflexão; e iv) o questionário de autoavaliação, 

heteroavaliação e avaliação da formação a fim de concretizar os objetivos de 

aprendizagem: estruturas de controlo. 

Foram criados quatro problemas para os alunos resolverem com grau crescente de 

dificuldade, desenhados com base num cenário. 
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5.1 Contexto e caraterização dos participantes 
O estudo decorreu ao longo de uma intervenção pedagógica, de cinco aulas de 90 

minutos, e teve lugar numa escola secundária no centro da cidade de Lisboa. Os 

participantes envolvidos neste estudo são alunos de uma turma do 1.º ano do Curso 

Profissional de Técnico de Informática de Gestão, todos de sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 19. Ao longo do seu percurso escolar, 11 dos 19 

alunos já ficaram retidos pelo menos uma vez. A investigação envolveu apenas parte 

da população, os nove alunos (N=9) do segundo turno da turma e foi feita na disciplina 

de Linguagens de Programação.  

 

5.2 Apresentação dos instrumentos 
Para a recolha de dados foram utilizados: i) a gravação de aulas em vídeo; ii) os diários 

de bordo; iii) os questionários de reflexão; e iv) o questionário de autoavaliação, 

heteroavaliação e avaliação da formação.  

Para os quatro problemas apresentados ao longo da intervenção os alunos tiveram de 

preencher o respetivo diário de bordo do qual fazia parte os produtos da resolução do 

problema: i) um fluxograma antes e/ou depois da programação do robô; ii) a solução 

em linguagem NXT-G; iii) respostas às perguntas orientadoras; iv) e a sintaxe em 

linguagem C. A avaliação foi realizada com base nos diários de bordo, que 

contemplaram: o trabalho realizado pelos alunos; o feedback da professora; e as notas 

de campo. Para permitir fazer uma leitura da resposta ao diário de bordo foi 

construída uma grelha (ver Quadro 1). Nessa grelha foram contemplados os resultados 

obtidos pelos alunos na realização do fluxograma, antes e/ou depois de programarem 

o robô. O fluxograma foi avaliado com base em dois critérios: 1.º - obedece às normas; 

2.º - responde ao problema, isto é, representa um algoritmo que dá resposta ao 

problema. As perguntas orientadoras contemplaram todas as condições de teste ao 

robô para o problema, que os alunos poderiam utilizar para testar a solução em 

linguagem NXT-G. A avaliação incidente na linguagem C dava resposta ao problema se 

a sintaxe da solução estivesse correta. Sempre que foi necessário, a professora fez uma 

intervenção, dando feedback aos alunos por escrito (mail e Dropbox) e/ou na aula. A 

grelha contemplou ainda, a avaliação das melhorias das soluções (fluxograma, 
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linguagem C e programação do robô) apresentadas pela equipa após a intervenção da 

professora.  

Quadro 5 – Grelha de avaliação do diário de bordo 

 
Na primeira aula, não foi criado nenhum diário de bordo. Assim, o questionário 

individual de reflexão foi realizado online42 nas últimas quatro aulas da intervenção. 

As questões fechadas foram colocadas segundo uma escala ordinal, de resposta 

obrigatória (ver Quadro 2). 

Quadro 6– Escala adotada de Hill e Hill (2009) 

1 2 3 4 5 

Muito pouco Pouco Médio Muito Bastante 

 

 

 

Questionário de autoavaliação, heteroavaliação e avaliação da formação, foi realizado 

online43 na última aula, e subdividiu-se em três partes: 1.ª – autoavaliação; 2.ª – 

heteroavaliação; 3.ª – avaliação dos alunos à intervenção. Na 1ª e 2.ª parte do 

questionário foram colocadas questões fechadas, na avaliação à intervenção foram 

colocadas algumas questões abertas. Previamente ao processo de aplicação dos 

questionários revelou-se pertinente proceder à sua validação. Pelo que o instrumento 

foi analisado por três especialistas: um professor da área de investigação na 

Universidade de Lisboa e duas professoras da área de informática, uma da 

Universidade de Lisboa e outra de Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Do 

processo decorrente dessa análise resultaram sugestões pertinentes, as quais foram 

consideradas: i) ter em atenção o público-alvo; ii) optar por utilizar escalas; iii) ter em 

atenção ao formato das perguntas; iv) em caso de dúvida, relembrar os objetivos 

                                                      
42

 Ver mais em 

https://docs.google.com/a/campus.ul.pt/spreadsheet/viewform?formkey=dEFqN1I4UG9oOTB 
43

 Ver mais em 

https://docs.google.com/a/campus.ul.pt/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dHl5bHJ1cWJN

VnFDYm9lUWwzaXc2ZFE6MQ#gid=0 
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principais do questionário. Neste sentido, procedeu-se a algumas alterações 

atendendo aos objetivos traçados para cada questionário. Sempre que possível, optou-

se por colocar perguntas mais direcionadas, fechadas e obrigatórias, obedecendo a 

linguagem mais informal e pouco complexa. Sendo que para estas questões foi usada 

sempre a mesma escala (ver Quadro 2). 

 

5.3 Procedimentos de Recolha de Dados 
Atendendo ao cariz investigativo deste estudo, em todas as etapas do processo de 

investigação: i) diagnóstico da turma; ii) intervenção; e iii) escrita do relatório. Houve a 

preocupação em salvaguardar as questões éticas, garantido o consentimento 

informado dos seus participantes. Para a sua operacionalização, foram requeridas 

autorizações junto dos elementos envolvidos neste estudo. Assim, obteve-se o 

consentimento do Diretor da Escola onde decorreu a intervenção e dos encarregados 

de educação com o conhecimento da Diretora de Turma. Os alunos que participaram 

neste estudo foram sempre informados pela professora das suas intenções e dos 

objetivos deste trabalho.  

A recolha de dados incidiu sobre: i) as observações dos registos vídeo de aula; ii) a 

análise das soluções apresentadas pelos alunos na sala de aula e nos diários de bordo; 

iii) e respostas aos questionários. 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Um dos objetivos deste estudo pretendia investigar se a utilização de robótica 

proporciona a aprendizagem pelo erro da programação. Dos dados recolhidos, 

procedeu-se à análise e apresentação dos resultados. Os acontecimentos retratados ao 

longo da intervenção foram construídos a partir do registo de aulas em vídeo e das 

notas de campo da professora. A avaliação dos diários de bordo recaiu sobre: i) o 

conteúdo na Dropbox; ii) registo de aulas em vídeo; iii) notas de campo da professora, 

em que foram analisados: o fluxograma; o pseudocódigo; a programação do robô e a 

sintaxe em linguagem C. A análise dos acontecimentos em que é passível de existir a 

aprendizagem pelo erro ocorreu sobre os mesmos dados, nos diários de bordo e no 

registo de aulas em vídeo (ver Quadro 3). 
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Quadro 7 – Aprendizagem pelo erro: registo de aula em vídeo 

 
Ao longo da intervenção foi possível encontrar alguns momentos em que se pode anuir 

que ocorreu a aprendizagem pelo erro: i) ao desenhar o fluxograma; ii) na escrita do 

pseudocódigo; iii) na programação do robô; e na escrita da sintaxe em linguagem C 

(ver Quadro 4). 

 

Quadro 8 – Aprendizagem pelo erro: análise do registo de aulas em vídeo 

Símbolo Descrição do acontecimento 

 

Na 2.ª aula a equipa amarela apresenta para o 1.º problema, o 

desenho do fluxograma, as restantes equipas identificam falhas, a 

equipa amarela corrige dois dos três erros do fluxograma.  

 

Na 3.ª aula o aluno A05 da equipa verde, é convidado a desenhar o 

fluxograma para o 1.º problema. A solução apresenta alguns erros, 

a professora coloca algumas questões que parecem conduzi-lo à 

descoberta do erro e a sua correção. 

 

Na 5.ª aula a professora discute o desenho do fluxograma para o 2.º 

problema apresentado pela equipa amarela. A solução apresenta 

alguns erros, a professora coloca algumas questões que parecem 

conduzi-los à descoberta do erro e a sua correção. 

 

Na 4.ª aula o aluno A02 é convidado a escrever o algoritmo para o 

2.º problema, este opta por utilizar pseudocódigo. A solução 

apresenta um erro, a professora coloca uma questão que parece 

conduzi-lo à sua descoberta e correção. 
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Na 1.ª aula, os alunos fazem as primeiras experiências com o robô, 

ao programá-lo este não tem o comportamento desejado. A 

professora sugere aos alunos que experimentem outras 

funcionalidades, os alunos conseguem corrigir este 

comportamento. 

 

Na 4.ª aula, a equipa verde é convidada a apresentar a 

programação do robô para o 2.º problema, esta contém alguns 

erros, a professora coloca algumas questões e revê alguns conceitos 

com os alunos que parece levá-los à correção do erro. 

 

Na 4.ª aula, a equipa verde apresenta um erro na programação do 

robô para o 3.º problema – quando o semáforo está vermelho, não 

testa o sensor de toque. A professora coloca uma questão, os 

alunos detetam o erro e corrigem-no. 

 

Na 4.ª aula, um aluno da equipa verde é convidado a escrever a 

sintaxe em linguagem C para o 2.º problema, ao longo do processo 

a professora deteta alguns erros e lança questões, o aluno 

consegue detetar e corrigir os erros. 

 

Na 4.ª aula, a equipa azul para o 2.º problema apresenta a sintaxe 

em linguagem C com dois erros: i) seleção encadeada; ii) teste do 

ciclo. Os alunos, nessa aula, apenas conseguem detetar o erro na 

seleção encadeada e corrigem-no. 

 

No questionário de reflexão, ao longo de cinco aulas 64% dos alunos afirmou ter 

realizado alterações na programação do robô. Estes resultados poderão ter sido 

resultantes da necessidade dos alunos corrigirem o erro, se considerarmos que todas 

as equipas apresentaram para cada problema, uma versão final da programação do 

robô correta, exceto a equipa amarela que não programou o robô para o 4.º problema, 

os alunos em dado momento conseguiram corrigir o erro. 

Ao longo de quatro aulas em que os alunos tiveram de desenhar um fluxograma, 59% 

afirmaram ter realizado alterações ao seu fluxograma. Na 2.ª, 3ª e 5ª aula são 

relatados erros que depois são corrigidos pelos alunos. 
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De acordo com o registo de aula, as equipas: verde, amarela e azul surgem no centro 

dos debates ao longo da 2.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª aula, no desenho do fluxograma e na escrita 

da sintaxe da linguagem C. Contudo, na análise dos resultados do questionário de 

autoavaliação, heteroavaliação e avaliação à intervenção apenas a equipa azul 

reconhece a importância do debate e das questões que a professora coloca, apesar de 

se terem relevado determinantes na correção do erro. 

 

Outro dos objetivos deste estudo era investigar se a utilização de robótica evidenciou 

no aluno a compreensão dos problemas. Para tal, analisaram-se os dados recolhidos 

no registo de aulas em vídeo, os diários de bordo e os questionários. A análise dos 

acontecimentos iniciou-se no cruzamento de informação entre os diários de bordo e 

no registo de aulas em vídeo (ver Quadro 5).  

Quadro 9 – Compreensão dos problemas: diários de bordo e registo de aulas em 

vídeo 

 
 

Ao longo da intervenção, na resolução dos problemas foi possível encontrar evidências 

de que os alunos compreendem os problemas na medida em que estes encontram 

soluções corretas para: i) o fluxograma; ii) o pseudocódigo; iii) a programação do robô; 

iv) a sintaxe em linguagem C (ver Quadro 6). 
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Quadro 10 – Compreensão dos problemas: análise dos diários de bordo e do regis to 

de aulas em vídeo 

Símbolo Descrição do acontecimento 

 

A equipa azul, na 1.ª aula apresenta uma solução correta do 

fluxograma para o 1.º problema. 

 

A equipa vermelha apresenta uma solução correta do fluxograma: i) 

na 2.ª aula para o 1.º problema; ii) e na 4.ª aula para o 3.º 

problema. 

 

A equipa verde, na 2.ª aula apresenta uma solução correta do 

fluxograma para o 1.º problema. 

 

A equipa amarela apresenta uma solução correta do fluxograma na 

5.ª aula para o 1.º e 3.º problema. 

 

 A equipa verde, na 4.ª aula apresenta uma solução correta em 

pseudocódigo para o 2.º problema. 

 

A equipa azul apresenta a programação do robô de forma correta 

para todos os problemas: i) 2.ª aula – 1.º problema; 3.ª aula – 2º 

problema; 4.ª aula – 3.º problema; e 5.ª aula – 4.º problema. 

 

A equipa azul apresenta a programação do robô de forma correta 

para todos os problemas: i) 2.ª aula – 1.º problema; 3.ª aula – 2º 

problema; 4.ª aula – 3.º problema; e 5.ª aula – 4.º problema. 

 

A equipa verde apresenta a programação do robô de forma correta 

para todos os problemas: i) 2.ª aula – 1.º problema; 4.ª aula – 2.º e 

3.º problema; e 5.ª aula – 4.º problema. 

 

A equipa verde apresenta a programação do robô de forma correta 

para todos três problemas: i) 2.ª aula – 1.º problema; 3.ª aula – 2º 

problema; 4.ª aula – 3.º problema. 
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A equipa azul apresenta uma solução correta da sintaxe em 

linguagem C: i) na 2.ª aula para 1.º problema; ii) e na 3.ª aula para o 

2.º problema. 

 

A equipa vermelha apresenta uma solução correta da sintaxe em 

linguagem C na 3.ª aula para o 2.º problema.  

 

A equipa verde apresenta uma solução correta da sintaxe em 

linguagem C na 4.ª aula para o 2.º problema. 

 

A equipa amarela apresenta uma solução correta da sintaxe em 

linguagem C na 5.ª aula para o 2.º problema. 

 

Em resposta ao questionário de reflexão, como fatores determinantes na programação 

da solução para os problemas na sala de aula, os alunos atribuem 91% à equipa; 82% 

ao robô; iii) 77% aos recursos disponibilizados pela professora. Na análise dos 

resultados do questionário de autoavaliação, heteroavaliação e avaliação à 

intervenção, 66% dos alunos afirma não ter sentido dificuldades (“muito pouco” e 

“pouco”) em perceber problema e 33% uma dificuldade “média”. 

Após este estudo, pareceu pertinente ir além da perspetiva do professor e tentar 

descobrir qual a perceção dos alunos sobre a utilização da robótica educativa no 

ensino da programação e repercussões na sua aprendizagem. Nesse sentido, 

estabeleceu-se uma corelação de Spearman entre algumas variáveis, recolhidas do 

questionário de autoavaliação, heteroavaliação e avaliação da intervenção (ver Quadro 

7). Atendendo que o valor de N é pequeno, isto é, nove alunos, apenas as correlações 

fortes apresentam-se como estatisticamente significativas. O gostar de programar o 

robô foi associado à participação: (a) na programação do robô; (b) no desenho do 

fluxograma; e (c) na escrita na solução em C. Também foi associado à perceção de 

melhorias na escrita da linguagem C. A participação no desenho do fluxograma e na 

escrita da solução em C foram associadas à perceção de melhorias na programação do 

robô. 
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Quadro 11 – Variáveis consideradas na corelação de Spearman 

 

 
7. CONCLUSÃO 
A análise e discussão dos dados trouxe algumas evidências resultantes da intervenção 

realizada num período de cinco aulas de Linguagens de Programação do 10.º, que nos 

remete para o benefício da robótica como uma ferramenta educativa que permite aos 

alunos uma compreensão dos problemas, ajudando-os ainda a ultrapassar o erro.  

A utilização da robótica como ferramenta educativa apontou para algumas evidências 

na compreensão dos problemas, tendo o robô um papel determinante e reconhecido 

pelos alunos. Ao longo da intervenção foi possível identificar momentos onde se 

reconhece que os alunos aprenderam com o erro. O gostar de programar o robô foi 

associado à participação: na programação do robô; no desenho do fluxograma; e na 

escrita na solução em C. Também foi associado à perceção de melhorias na escrita da 

linguagem C. A participação no desenho do fluxograma e na escrita da solução em C 

foram associadas à perceção de melhorias na programação do robô. 

Pode afirmar-se que os resultados exprimem que os alunos aprenderam com o erro, 

que a utilização da robótica promoveu de alguma forma uma melhor compreensão dos 

problemas por parte dos alunos e também uma melhor compreensão do conceito de 

programar. 

No final desta intervenção considera-se que o recurso à Robótica Educativa foi 

adequado e uma mais-valia para o processo de ensino e aprendizagem, com especial 

enfase na aprendizagem destes alunos. 
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Este estudo permitiu ainda levantar outra questão que poderá ser objeto de estudo no 

futuro: a utilização da robótica educativa no ensino de uma linguagem de 

programação evidencia no aluno uma melhoria na escrita da sua sintaxe? 
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Resumo 
 

O texto traz uma análise das ações de formação continuada desenvolvidas pelo Núcleo de 
Tecnologia Educacional – NTE 08, Barreiras, Bahia, Brasil, para profissionais da rede estadual 
de ensino, vinculados à Diretoria Regional de Educação - DIREC 25. Na contemporaneidade é 
imperativo refletir sobre o desenvolvimento da educação continuada de profissionais no 
âmbito das escolas públicas, consideradas as Tecnologias de Informação e Comunicação. Para 
a coleta dos dados, foi aplicado um questionário a seis professores que atuam como 
multiplicadores no NTE. As participantes são todas do sexo feminino. Também, foi feita uma 
análise da legislação que dá suporte ao funcionamento dos Núcleos. O NTE atua em Barreiras 
há quatorze anos, com abrangência de 105 munícipios da região oeste da Bahia. As principais 
ações/cursos desenvolvidas pelo NTE são direcionadas à formação continuada, capacitação de 
professores, por meio de parcerias com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. As 
participantes informaram que os cursos ofertados pelo NTE são divulgados por meio de 
comunicado escrito e os instrumentos utilizados são os seguintes: internet, blog, folder, fax, 
cartaz e oficio. 
 
Palavras-chave: Programa de informática educativa, política de formação de professores, 
tecnologia educacional. 

 

Abstract 
 

This article analises the activities in a  teacher continuing education  program, developed at 
the Nucleus of Educational Technology -NTE 08, Barreiras, Bahia, Brazil, addressed to 
professionals in the state  educational system. Nowdays, it is  compulsory  to examine 
continuing education of professionals at public schools  in the light of Information and 
Communication Technologies .The text  relates the results of research carried out with six 
teachers , all belong to the feminine gender  who work for the NTE, besides analizing the 
legislation on the  subject. Answering to a quetionnaire, the participants informed that the 
Nucleus is directed to continuing education education of teachers in partnership with the State 
Secretary o Education. They also said that the courses delivered by the Nucleus are divulged by 
means of internet, blogs, folders, fax, written notices, posters,  and official letters.  
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1. INTRODUÇÃO 

As transformações no ambiente econômico mundial nas últimas décadas do século XX 

trouxeram à tona, com mais efervescência, o debate sobre os caminhos para se 

alcançar prosperidade e elevar o padrão de vida das populações. A sociedade 

contemporânea questiona padrões pré-estabelecidos, valoriza e defende a diversidade 

cultural, a multiplicidade de paradigmas e caminha para a convergência dos saberes 

existentes nas relações sociais e de poder.  

Tiveram papel preponderante no surgimento dessa diversidade de paradigmas as 

transformações no processo de produção e circulação do saber, onde ganham 

relevância as tecnologias da informação e da comunicação. Schaff (1995) chega a 

afirmar que estamos vivendo em uma “sociedade informática,” referindo-se a um 

modo de vida onde todas as esferas da vida pública estariam vivendo processos 

informatizados. O autor chama a atenção para o fato de que é necessário haver uma 

preocupação no gerenciamento dos resultados deste processo e como os dados 

disponíveis serão utilizados. Significa que o saber tornou-se a principal força de 

produção do mundo contemporâneo e passou a ser a moeda que definirá as posições 

hegemônicas no cenário internacional. A informação e o conhecimento estão 

profundamente inseridos na cultura das sociedades atuais, de forma irreversível. 

No cenário acima descrito, é evidente a ausência da formação do sujeito como 

protagonista do processo educacional, o qual abrange, não apenas, a produção do 

conhecimento, mas também exige a inclusão de elementos que contribuam para a 

formação do Ser. Uma das formas de contribuir para a formação do ser, na perspectiva 

do processo de humanização, é considerar os aspectos axiológicos que envolvem a 

busca de valores perdidos. Valores cuja ausência traz no seu bojo o clamor pela justiça, 

pela segurança, pelo respeito às diferenças étnicas, culturais, econômicas, religiosas, 

políticas e ideológicas; o estímulo ao pluralismo conducente ao diálogo e ao 

enriquecimento mútuo; o não à violência, ao terrorismo, às drogas e à impunidade; o 

direito à educação e à saúde, à superação da fome e da pobreza miserável; o desejo de 

poder viver em ambiente físico mais saudável, onde seja possível respirar e sentir o 
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aroma que ainda exala da natureza cada dia mais agredida. A discussão desses 

fenômenos no processo educacional juntamente com os aspectos epistemológicos 

tecnológicos e sociais evidencia a complexidade desse processo e torna-se condição 

sine qua non para a criação de uma cultura de paz.  

O processo de introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 

campo educacional contribuiu para informatizar as ações educativas no cotidiano 

escolar, permeando, gradativamente, o processo de ensino e aprendizagem, sempre 

na perspectiva de um recurso pedagógico adicional para o professor. 

Neste aspecto, Castells (2007) enfatiza que a tecnologia de informação e comunicação 

está para este novo contexto como as novas fontes de energia estavam para “as 

sucessivas revoluções industriais, da máquina a vapor à eletricidade, aos combustíveis 

fósseis e à energia nuclear” (p. 31). 

Segundo Almeida (2003), a utilização dessas ferramentas no processo educativo 

“contribui para expandir o acesso à informação atualizada, estabelece relação com o 

saber, ultrapassa os materiais tradicionais, elimina os muros que separam a instituição 

da sociedade” (p., 113-114). 

Nessa linha, Ramal (2002) propõe um “novo” professor que surge como “um 

estrategista do conhecimento, um estudioso dos processos mentais” (p. 193).  Assim, a 

prática docente valida as mudanças das relações entre os sujeitos nas diversas 

modalidades e volta-se para estimular o enfoque do aprender a aprender, suprimindo 

uma aprendizagem com base na transmissão pura e simples do conhecimento.   

  

2. A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR: DISCUTINDO CONCEPÇÕES E 
METODOLOGIAS 

A sociedade contemporânea tem vivenciado um mundo repleto de transformações 

econômicas e sociais, exigindo das pessoas uma nova forma de pensar e agir. Neste 

contexto, predomina o individualismo, a busca incontrolável por bens e informações 

que resultam na valorização do ter em detrimento do ser. Além disso, existe um clima 

de insegurança e incertezas que tem impactado mentes e corações do mundo inteiro. 

As exigências sociais, caracterizadas pela acumulação e renovação do conhecimento e 

da informação, têm provocado transformações educacionais por meio da 
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modernização dos sistemas educativos e a busca por profissionais com competência 

intelectual técnica, ética e política. 

De acordo com Ferreira (2004), essas mudanças exigem um pensar e um ressignificar 

da gestão e do preparo dos profissionais da educação. Nessa perspectiva, é 

fundamental humanizar a formação com outras bases éticas, capaz de enfrentar os 

sérios desafios presentes na sociedade contemporânea. Assim, a nova realidade exige 

qualificações cada vez mais elevadas para qualquer profissional, principalmente, para 

os professores e demais profissionais ligados à educação, visto que esses são 

responsáveis por promover diretamente a formação para a cidadania.  

As mudanças tecnológicas e científicas ocorridas no século XX provocaram avanços e 

transformações nas concepções de educação e formação docente (inicial e 

continuada), exigindo um novo pensar para atender aos desafios impostos pela 

sociedade contemporânea.  Com isso, surge a necessidade de a profissão docente 

abandonar a concepção predominante no século XIX, de mera transmissão do 

conhecimento, que se tornou obsoleta e incompatível com o mundo moderno, não 

correspondendo mais aos anseios da educação contemporânea, para uma concepção 

que atenda aos futuros cidadãos numa sociedade democrática, pluralista e 

participativa (Imbernón, 2009).   

Diante dessa realidade, é percebida a presença de elementos novos contidos na 

legislação sobre a atuação profissional dos professores, que ampliam o papel social de 

sua profissão. Conceitos como participação, articulação, elaboração do trabalho 

coletivo na escola se constituem mudanças nos padrões da formação de professores. 

Desse modo, a ampliação da dimensão social da formação profissional, legalmente 

estabelecida, demanda a formação inicial e continuada como um direito do professor. 

Nesse sentido, torna-se urgente o estabelecimento de políticas públicas de interesse 

nacional, organizadas para atender às necessidades práticas apresentadas 

cotidianamente pelos professores. 

A formação continuada proporcionará ao professor independência profissional com 

autonomia para decidir sobre o seu trabalho e suas necessidades. A autonomia 

profissional, segundo Contreras (2002, p. 212), está relacionada “com a forma pela 

qual se estabelecem as relações profissionais, tanto no âmbito da sala de aula como 
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em outros campos de relação e intervenção”.  É fundamental que o professor se 

redescubra como um intelectual, como um verdadeiro sujeito social que pensa 

criticamente tanto a sociedade e a educação quanto a sua prática pedagógica. 

Portanto, a formação e o desenvolvimento profissionais exigem a construção de 

saberes necessários à docência e à consolidação de uma prática pedagógica reflexiva, 

por meio da efetivação de uma práxis de fato inovadora, capaz de concretizar sonhos, 

anseios e desejos coletivos.  

Casassus (2002) entende o processo reflexivo como um processo de conscientização 

da ação que está sendo desenvolvida. A ação reflexiva representa uma posição mental, 

em que o professor se encontra em estado de consciência em relação ao “que” e ao 

“como” ele está fazendo. Esse procedimento contribui para uma tomada de posição 

consciente do que está sendo desenvolvido em relação à aprendizagem dos seus 

alunos. Dessa forma, a reflexão implica intuição, sentimentos e paixão por ser um 

processo amplo que não se limita apenas a um conjunto de técnicas visitadas e 

adotadas pelo professor, mas é principalmente uma posição de consciência.     

Segundo Alarcão (2001), alguns aspectos devem ser considerados no processo 

formativo inicial e continuado, tendo em vista a profissionalização docente. A 

formação inicial deve assegurar aos alunos/professores uma base teórica, com 

subsídios que levem à articulação do saber e do saber fazer, necessários à construção 

de uma educação transformadora e de qualidade. Por outro lado, o desenvolvimento 

profissional permanente, entendido como processo de formação continuada, requer 

uma prática constante e contínua de estudo, reflexão e experimentação coletiva.  

Nesse sentido, Gadotti (2002, p. 17) enfatiza que “a formação continuada do professor 

deve ser concebida como reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, 

fundamentação, revisão e construção teórica e não como mera aprendizagem de 

novas técnicas, atualização em novas receitas pedagógicas ou aprendizagem das 

últimas inovações tecnológicas”. Segundo o autor, a formação continuada de 

professores é o processo de desenvolvimento que ocorre na vida profissional, depois 

da formação inicial e que está articulada com a sua prática pedagógica, no contexto do 

cotidiano escolar.  É um processo permanente, continuo e dinâmico que se consolida  
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na vivência pessoal e profissional dos professores, que ocorre, principalmente, na 

organização do trabalho pedagógico e no espaço e tempo da escola.  

Cabe, então, aos educadores, enquanto agentes comprometidos com a mudança, a 

responsabilidade de construção contínua de sua educação, de seus saberes e aptidões, 

da sua capacidade de compreender e agir, tomando consciência de si próprios e do 

meio em que vivem, buscando dar significado à teoria vinculada à prática, que só pode 

ser transformada se compreendida e aprofundada. 

 

2.1. As múltiplas possibilidades para a formação continuada do professor: 
metodologias 

  

As pesquisas realizadas por estudiosos a respeito da formação continuada do professor 

revelam que atualmente existem múltiplas possibilidades de ações voltadas para essa 

formação. Segundo Albuquerque (2008), as discussões a respeito da formação 

continuada levantam as problemáticas de espaço/tempo dos momentos de formação, 

os conteúdos das pautas, demandas das escolas e dos docentes como indivíduos e 

seres sociais, as influências da formação para o cotidiano e a integração dos gestores 

escolares e de todos que compõem o ambiente escolar. Para este autor, a 

implementação de um plano de formação continuada vai além da institucionalização 

como política pública, sendo necessário priorizar outras atividades de caráter 

sistêmico, proporcionando o envolvi mento de todos os elementos participantes com 

foco na valorização profissional e social do professor.  

Alguns autores como Alarcão (2010), Nóvoa (1992) e Canário (1992) defendem a 

escola como lócus privilegiado de formação e de socialização entre os professores, na 

qual os saberes e conhecimentos docentes são atualizados e desenvolvidos, com a 

troca de experiências entre os professores. De acordo com Canário (1998), a 

identidade profissional do professor se constrói, principalmente, no local de trabalho, 

ou seja, na escola, por meio da formação continuada que contemple a prática do 

professor, os seus saberes, suas vivências e necessidades.  

Atualmente, convivemos no campo educacional com uma gama de possibilidades de 

ações de formação continuada, que provêm de diversos setores dentro do sistema 

público, estadual, municipal e federal, além da escola e organizações não-
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governamentais, fundações e instituições de iniciativa privada, com durações previstas 

que são variadas. No Brasil, essas atividades acontecem num campo heterogêneo que 

engloba desde as ações formativas de aperfeiçoamento até a da pós-graduação. A 

principal justificativa para o surgimento de uma enorme diversidade de tipos de 

formação deve-se ao contexto histórico da sociedade contemporânea, aos desafios 

impostos ao currículo e aos sistemas educacionais e às exigências dessa sociedade que 

impõe o discurso da atualização constante e da necessidade de renovação permanente 

do conhecimento (Gatti, 2008).  

A seguir, vejamos um breve mapeamento dessa diversidade de ações que são 

propostas por diversos setores da educação, como o Ministério da Educação, 

Secretarias estaduais e municipais de Educação, escolas e organizações não-

governamentais: formação continuada realizada na escola que se constitui num 

movimento colaborativo, espaço de troca de experiências e reflexão sobre a prática 

pedagógica; formação continuada realizada pela universidade, que busca atender aos 

princípios legais dispostos na Lei 9394/96  a qual  atribui às universidades a missão de 

formar em quantidade e com qualidade os professores em todos os níveis da educação 

nacional. Esta é uma importante dimensão das tarefas das universidades por 

oferecerem diversas oportunidades de formação continuada aos professores. Não se 

restringe apenas à formação inicial. É uma formação continuada promovida na 

modalidade de educação a distância, atualmente, muito difundida no Brasil, por 

atender a enorme demanda de educadores em busca de formação, além de facilitar o 

acesso dos profissionais através dos variados suportes de comunicação, como a 

internet, os vídeos ou a televisão e as videoconferências. 

Diante do exposto, faz-se necessária uma avaliação constante dos processos de 

formação continuada do professor com vistas à garantia da qualidade e do 

atendimento às demandas e necessidades dos professores, constituindo-se num 

processo contextualizado capaz de articular formação e profissionalização com o 

objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, o crescimento pessoal e 

profissional do professor e a sua identidade profissional.  
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3. NOVAS ABORDAGENS E NOVAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA NO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, 
BARREIRAS, BAHIA, BRASIL.  

Analisar a dimensão pedagógica a partir da incorporação da dimensão tecnológica na 

formação continuada dos profissionais da educação abre diferentes possibilidades 

educacionais desta incorporação não se limitar a usar este suporte comunicacional 

como um mero repassador de informação.  

Neste contexto, inúmeros instrumentos e estratégias podem ser utilizados e 

operacionalizados através da tecnologia, quando esta se propõe a realizar a integração 

de sujeitos através da participação em cursos, palestras, conferências, trocas culturais, 

programas educacionais, campanhas sociais, consultorias, prestação de serviços; 

voltadas para o atendimento das demandas sociais, educacionais, culturais e 

econômicas da população, numa perspectiva que vai além do assistencialismo, mas 

pautada na difusão de saberes para a gestão social do conhecimento. 

Para o educador é possível construir um conjunto de práticas compartilhadas em 

formato de “rede e não de rota” (Silva, 2000, p.55) onde os sujeitos se relacionem, se 

comuniquem com o objeto do conhecimento para que, ao se apropriar do mesmo, 

possam  utilizá-lo da melhor forma para a superação de problemas, sejam eles 

individuais ou coletivos. 

Atualmente, a demanda por formação docente em nível de graduação e pós-

graduação, resultante das exigências criadas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, Lei nº 9.394/96, tem impulsionado tanto os profissionais da educação 

quanto os governos estaduais e municipais a buscarem alternativas que atendam à 

legislação vigente e modifiquem os números atuais de desqualificação profissional 

quantitativa e qualitativa, para atuação destes nos ensinos fundamental, médio e 

superior brasileiro.  

  

3.1. Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) 

A pesquisa foi desenvolvida no NTE 08, situado em Barreiras, Bahia que atua há 

quatorze anos, abrangendo 105 munícipios da região oeste da Bahia. A pesquisa 

realizada teve caráter exploratório. A amostra foi constituída por 6 (seis) professores 

da rede pública que atuam como multiplicadores. Como se trata de apenas um Núcleo, 
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os resultados encontrados não podem ser generalizados para Barreiras ou para o 

estado. Para a coleta dos dados, foram aplicados questionários com questões objetivas 

e discursivas. As principais ações/cursos desenvolvidas pelo NTE são direcionadas à 

formação continuada, capacitação de professores, por meio de parcerias com a 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia, IAT e MEC. 

Atualmente, existem 16 NTE no Estado da Bahia que constituem uma rede de 

experimentação em informática educativa e tecnologias audiovisuais. Os NTEs 

promovem cursos e oficinas, dando suporte tecnológico, acompanhando e avaliando 

os projetos pedagógicos das unidades escolares relacionadas com a sua área 

geográfica de atuação. Os Núcleos são dotados de infraestrutura de informática e 

comunicação, reunindo educadores e especialistas que discutem o uso das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) na Educação. Estes profissionais são especialmente 

capacitados para auxiliar as escolas em todas as fases do processo de incorporação das 

novas tecnologias (Bahia, 2012). 

Os NTEs foram criados a partir do Decreto n° 7.380, de 22 de julho de 1998, do 

governador da Bahia, como unidades escolares estaduais de grande porte, com a 

determinação de “assegurar as condições pedagógicas, administrativas e financeiras 

para o ensino da informática e para o acompanhamento e avaliação dos projetos 

pedagógicos de informática, bem como a manutenção e plena utilização dos 

equipamentos do Programa de Informática Administrativa – PINAD e dos laboratórios 

de informática implantados nas escolas estaduais e municipais de sua jurisdição, 

previstos no Programa Estadual de Informática na Educação – PROINFE” (Bahia, 2012). 

No ano de 2000 o Decreto n° 7.804, de 16 de maio de 2000 vincula os Núcleos ao 

Instituto Anísio Teixeira (IAT) e, em 2002, um novo Decreto, nº 8.259, altera o decreto 

anterior e institui que os NTE deixam de serem unidades escolares de grande porte e 

passam a integrar a estrutura do IAT. Por fim, o Decreto n° 9.117, de 09 de junho de 

2004, estabelece a formação mínima exigida para o desempenho das funções 

administrativas dos Núcleos e também para os professores multiplicadores, que 

deverão possuir especialização na área de tecnologia educacional para poder atuar. 

A criação dos NTEs foi uma orientação do Ministério da Educação - MEC e hoje atua 

em duas dimensões: distribuição de laboratórios de informática para as escolas 
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públicas e formação continuada em tecnologia educacional. Deste modo, como 

incentivo à criação de novos núcleos, o MEC distribui laboratórios de informática para 

compor estes NTE e promove a capacitação dos professores multiplicadores que 

comporão a sua equipe. 

Além disso, os NTE necessitam de uma infraestrutura, conforme figura abaixo, que 

esteja em conformidade com as especificidades de sua atuação, qual seja a de formar 

professores para o uso pedagógico das Tecnologias da Informação e da Comunicação – 

TIC, categoria em que estão incluídos os laboratórios de informática das escolas 

públicas baianas e, agora, a TV Pen Drive. 

Para o ano de 2012 estão previstos cursos em parceria com a SEC e o IAT, além da 

oferta de outros cursos em parceria com o MEC, dentre os quais se destacam: 

Introdução a Educação Digital – Software Linux, Ensinando e aprendendo com as TIC, 

Elaboração de projetos, Formação pela escola e a Coordenação do Pólo UAB em 

Barreiras com os cursos de graduação a distância em Pedagogia e Letras pela UESC e 

História e Matemática pela UNEB. 

Participaram da pesquisa seis professores que atuam como multiplicadores no NTE 08, 

em Barreiras, Bahia, Brasil. Os participantes são todas do sexo feminino com faixa 

etária de duas multiplicadoras que se situa entre 31 e 40 anos e das demais entre 41 e 

50 anos.  

No que se refere à infraestrutura de informática e comunicação disponível no NTE 08, 

três respondentes concordam que é adequado à formação continuada dos 

profissionais, enquanto que três concordam parcialmente. A maioria das participantes 

considera sua formação apropriada para auxiliar as escolas em todas as fases do 

processo de incorporação das novas tecnologias.  

Na opinião das multiplicadoras, as ações desenvolvidas pelo NTE 08 possibilitam a 

implementação de programas e projetos visando à inclusão digital dos profissionais da 

educação. 

De acordo com as participantes da pesquisa, a contribuição do NTE 08 com a Educação 

a Distância no Estado da Bahia é concretizada por meio de duas ações: 1) elaboração e 

execução de cursos de formação continuada para o uso das TICs no âmbito escolar e, 

2) desenvolvimento de Projetos/Programas elaborados pela Secretaria de Educação do 
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Estado da Bahia, pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT) e pelo MEC. As respondentes 

afirmaram que o NTE 08 é um polo de formação de diversos cursos de graduação à 

distância em parceria com Universidades. 

De acordo com as participantes, as ações de EAD planejadas e desenvolvidas pela 

equipe de profissionais do NTE 08, em um primeiro momento, aconteceram por meio 

de material impresso, encontros presenciais e planejamento de atividades e projetos 

pelos professores-cursistas para execução nas unidades escolares. Dentre as ações os 

participantes destacam: Curso Tecnologias na Educação e Vídeo: ressignificando a 

prática pedagógica.  

Os participantes acrescentaram que atualmente, as ações em EAD desenvolvidas no 

NTE 08 estão direcionadas para o desenvolvimento de cursos elaborados pelo MEC ou 

pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. As atividades desses cursos são 

realizadas em salas apropriadas, as TICs, conforme figura 2. 

No que diz respeito aos cursos de formação continuada oferecidos pelo NTE, a maioria 

das multiplicadoras concordam parcialmente que atendem à demanda dos 

profissionais de educação da região oeste da Bahia. Ressaltam que, os cursos 

desenvolvidos contemplam apenas os professores e profissionais efetivos da rede 

estadual de ensino. Essa limitação impede o atendimento da demanda existente que 

envolve o quantitativo de profissionais contratados. Em algumas cidades o número de 

efetivos é bastante reduzido para a realização das ações pelo NTE que estabelece o 

número mínimo de vinte cursistas para formar turmas. 

As participantes informaram que os cursos ofertados pelo NTE são divulgados por 

meio de comunicação escrita tais como internet, blog, folder, fax, cartaz e oficio, 

encaminhada às Diretorias Regionais de Educação e às Unidades Escolares. 

De acordo com as multiplicadoras o NTE enfrenta diversos desafios para o 

cumprimento de suas ações, dentre eles: dificuldade em formar turmas para os cursos de 

formação, tendo em vista que atualmente só é possível ofertar cursos com carga horária de 

até 120 horas.  Esse quantitativo não garante retorno financeiro, baseado no Plano de Cargos e 

Salários dos profissionais da área de educação; limitação em atender apenas professores 

efetivos da rede estadual de ensino; tecnologia obsoleta; falta de apoio aos professores, no 

laboratório de informática; estrutura física dos laboratórios onde ocorre a formação, 

geralmente são sucateadas e inadequadas, dificultando a integração e a execução das 
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atividades com o uso das tecnologias, principalmente, o computador e a internet, ao trabalho 

pedagógico; dificuldade dos professores na concretização de atividades e/ou projetos 

elaborados.  

A formação acontece em três momentos: o primeiro está relacionado ao estudo de 

determinadas temáticas/vivência das tecnologias; no segundo são realizadas atividades de 

planejamento (atividade ou projeto de acordo com a carga horária da formação) e no terceiro 

é desenvolvido o projeto ou a atividade elaborada nas unidades escolares em que os 

professores cursistas atuam.  

Presentam, ainda, outras dificuldades, como: falta de condições de trabalho efetivo para a 

integração das tecnologias; falta de apoio necessário para o uso do laboratório de informática; 

dificuldade de acompanhamento das ações/projetos elaborados pelos professores cursistas 

durante a formação; dificuldade de alguns profissionais perceberem que a integração 

significativa das TIC implica repensar práticas tradicionais que apontam somente para a 

exposição/memorização da matéria em detrimento de propostas que potencializem a pesquisa 

com a participação do aluno. 

Em relação à atuação das multiplicadoras no NTE, as participantes destacaram os 

seguintes pontos positivos e pontos negativos: 

 

3.1.1 Positivos: 

1. Contribuir por meio do processo de aquisição/ampliação e 

conhecimento sobre o uso das TIC para o desenvolvimento de ações vinculadas 

às atividades de sala de aula, bem como, o acompanhamento dos programas 

da Secretaria de Educação nas unidades escolares. 

2. Contribuir no desenvolvimento de ações/projetos e programas 

promovidos pela SEC/IAT e MEC que visem ao fortalecimento da educação no 

Oeste da Bahia. 

3. Possibilitar a inclusão digital de idosos, através do projeto “Um 

clique na melhor idade: surfando na internet”, e de pessoas com deficiência 

visual por meio do projeto Língua portuguesa para surdos e de pessoas com 

transtornos mentais. 

4. Qualificar permanentemente os profissionais da educação. 

 

3.1.2. Negativos: 

1. Sobrecarga de trabalho dos profissionais da educação. 
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2. Impossibilidade da participação, nos cursos de formação, de 

professores contratados. 

3. Resistência de muitos professores em perceberem a importância 

da articulação entre a utilização de determinadas tecnologias com teorias 

importantes que fundamentam a prática pedagógica.  

4. O domínio instrumental de qualquer tecnologia não deve 

prescindir de teorias educacionais de ressignificação do uso para além da mera 

perspectiva instrumental, sobretudo como meios potencializadores de 

processos de comunicação e democratização de informações. 

5. Ausência de softwares e recursos nas áreas de Matemática, 

Química, Física e Biologia no NTE limita a capacidade investigativa para 

descoberta/domínio, tanto instrumental quanto conceitual dos recursos nessas 

áreas. 

6. Resistência dos professores para utilizar suas habilidades e 

competências no desenvolvimento de atividades com o uso das TIC no 

laboratório de informática da escola. 

  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Estado da Bahia é considerado referência na utilização dos conceitos de territórios 

de identidade para o desenvolvimento de políticas públicas no Brasil. Desde 2007, o 

Governo da Bahia entende os territórios de identidade como elemento fundamental 

de intervenção para transformar a realidade. A regionalização espacial adotada – 

baseada nas características sócio-econômicas, políticas, culturais e geo-ambientais – é 

resultante do agrupamento de municípios e associada ao sentimento de 

pertencimento da população, proporcionando a construção de um projeto político 

mais articulado para reduzir o elevado déficit social. 

De acordo com esse princípio, utilizou-se o critério geopolítico de divisão do território 

baiano por territórios de identidade para selecionar as regiões mais carentes de 

investimentos públicos em políticas educacionais para a formação continuada dos 

professores. Assim, foi feito um levantamento comparando as atuais estruturas 

existentes da SEC no interior baiano – DIREC e NTE – para verificar as necessidades dos 

territórios de identidade. 
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Dessa forma, avaliamos que para a superação das desigualdades sociais entre os 

territórios de identidade a condição sine qua non consiste justamente na distribuição 

equitativa dos recursos públicos e um dos caminhos para tanto é o investimento em 

formação de professores, já que esta política traz como resultado a qualificação do 

ensino e a valorização dos profissionais. 

A educação de docentes (multiplicadores), na sociedade contemporânea é 

fundamental para o desenvolvimento de uma educação que atenda a sua 

complexidade baseada nas exigências de atualização e de domínio das informações, e 

de tecnologias da comunicação e da informação. A concretização dessas exigências, se 

situa em ações didático-pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, por meio de um 

processo dialético e reflexivo entre os sujeitos envolvidos nesse processo, 

possibilitando um agir consciente que resulta numa transformação social.  

O desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento emocional do individuo fazem 

parte do mesmo processo educacional, onde a complexidade desse processo 

pressupõe uma comunicação mútua, fazendo o intercâmbio e promovendo o equilíbrio 

entre um e outro (Câmara, 2009). 

Em continuação a autora, corroborando com Assmann (1999), destaca que o 

embricamento entre cognição e emoção é tão real a ponto de se puder afirmar que 

são efetivamente as emoções e não as cadeias de argumentos, as que atuam como 

provocadoras e estabilizadoras das redes sinópticas.   
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Resumo 
 

No presente artigo é apresentada uma análise das interações estabelecidas num fórum de 
aprendizagem do curso de Violência e Gestão Conflitos na Escola promovido pelo Projeto 
Especial de Ensino a Distância da Universidade de Coimbra. Procedeu-se ao estudo dos 
indicadores de centralidade através de um software de análise de redes sociais e à 
interpretação da natureza das interações a partir dos pressupostos da Teoria da Distância 
Transacional (Moore, 1993) e do Modelo Community of Inquiry (Garrison, 2000). Os resultados 
obtidos podem ser úteis uma vez que permitem uma melhor compreensão das estratégias 
mais adequadas para a constituição, monitorização e avaliação de comunidades de 
aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Interação Online, Análise de Redes Sociais, Comunidade de Aprendizagem, 
Fóruns de Discussão. 

 

Abstract 
 

The present article offers an analysis of the interactions established in the learning forum 
regarding Violence and Management of Conflicts at School. This online course was promoted 
by the Project of Distance Education of the University of Coimbra. 
We have proceeded to the study of the main indicators of centrality through a software that 
analysed the social networks and then we have interpreted the nature of the interactions that 
resulted from the assumptions of the Transactional Distance Theory (Moore, 1993) and the 
Community of Inquiry Framework (Garrison, 2000). The outcome may be useful as they allow a 
better understanding of the most appropriate strategies for the establishment, monitoring and 
evaluation of learning communities. 
 
Keywords: Online Interaction, Social Network Analysis, Learning Community, Discussion 
Forums. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Learning is promoted when learners are encouraged to integrate the knowledge into 

their everyday life”  

  (Merril, 2002, p.50) 

 

Desde os primórdios do ensino a distância, “por correspondência”, em que a carta 

constituía o principal suporte à comunicação, até à atualidade, com a utilização de 

ambientes em rede para a distribuição de conteúdos em formatos multimédia, esta 

modalidade de ensino tem evoluído não só na mediatização dos conteúdos como 

também na forma de comunicação entre os elementos da comunidade. (Gomes, 

2003).   

Neste contexto, o modo como as comunidades virtuais se relacionam e aprendem 

colaborativamente constitui um campo de estudo emergente. Neste sentido, importa 

referir que um ambiente virtual de aprendizagem constitui “um espaço fecundo de 

significação onde seres humanos e objetos técnicos interagem, potencializando assim 

a construção de conhecimentos, logo, aprendizagem” (Santos, 2003, p. 223). 

Neste artigo, foram estudadas as interações estabelecidas num dos fóruns de 

discussão de um curso em modalidade de b-learning, no sentido de se compreender 

quais as estratégias mais adequadas na constituição, monitorização e avaliação de 

comunidades de aprendizagem (Pedro & Matos, 2010).  

Em primeiro lugar procedeu-se a uma contextualização teórica do estudo, tendo sido 

apresentados os contributos da Teoria da Distância Transacional (Moore) e do Modelo 

Community of Inquiry (Garrison). Em seguida, caracterizou-se, de forma genérica, o 

curso de Violência e Gestão de Conflitos na Escola e, em particular, o fórum de 

aprendizagem em análise.  

Ao nível da metodologia, foi efetuada uma análise sociométrica através do software 

UNICET/NetDraw que permitiu estudar com maior detalhe os indicadores da rede.  

Numa fase final do estudo foi realizada uma interpretação da natureza das interações 

face aos contributos dos modelos teóricos apresentados. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA DO ESTUDO 

O termo comunidade de aprendizagem, enunciado pela primeira vez no contexto do 

Evergreen State College em 1984 (Tinto, 2003), relaciona-se com uma nova ideia de 

organização da formação, que requer que os formandos trabalhem juntos e participem 

de forma ativa e responsável no processo de aprendizagem.  

Na literatura sobre o tema, encontram-se várias definições de comunidade de 

aprendizagem. Destaca-se a definição de Rheingold (1996) que designa as 

comunidades de aprendizagem como agregações sociais que emergem da rede 

quando um número suficiente de pessoas entra em discussões públicas durante um 

determinado tempo, com sentido humano para formar redes de relações pessoais no 

ciberespaço. 

Salinas (2003), afirma que as comunidades de aprendizagem são vislumbradas como 

um lugar de encontro, partilha e intercâmbio, representando um novo modelo de 

interação entre professores e alunos.  

No seio das comunidades de aprendizagem, consideramos relevante abordar o 

conceito de Aprendizagem Colaborativa, uma vez que a convivência em comunidade é 

perspetivada como uma “aventura colectiva” (Figueiredo, 2002:14) na construção do 

conhecimento. Segundo a teoria Conectivista, o conhecimento reside nas conexões 

que criamos, seja com outras pessoas, seja com fontes de informação (Siemens, 2008). 

Assim, podemos falar de uma corresponsabilização e uma coautoria, na medida em 

que a responsabilidade de cada um não se limita à sua própria aprendizagem, mas à 

aprendizagem dos outros e do grupo no seu todo. Neste sentido, Dillenbourg, (1999), 

afirma que a analise da interação através de estratégias explícitas poderá ser a forma 

mais adequada de cada um participar na estratégia do outro e progressivamente 

estabelecer uma estratégia conjunta. 

 

2.1. A Teoria da Distância Transacional (Moore, 1993) 

A teoria da distância transacional, criada por Moore em 1972, resultou da unificação 

dos contributos de duas abordagens: a teoria da independência do aluno (autoria de 

Wedemeyer em 1971) e a teoria da industrialização do ensino a distância (autoria de 

Peters em 1967). Esta teoria aborda o conceito de distância transacional no ensino a 
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distância como um fenómeno que vai além da distância geográfica ou temporal, 

sendo, nesse sentido, pedagógica. Moore (1993) considera, assim, a emergência de um 

novo espaço pedagógico e psicológico no qual ocorre uma forma diferente de 

comunicação, uma nova “transação”. A conquista do sucesso neste novo contexto de 

aprendizagem implica a superação das barreiras psicológica e comunicacional entre o 

aluno e o professor. 

O autor considera que a distância transacional depende de três fatores essenciais: o 

diálogo educacional, a estrutura do programa e a autonomia do aluno. O diálogo está 

relacionado com a interação entre o professor e o aluno, sendo determinado pela 

orientação pedagógica dos responsáveis pelo design do curso, pela personalidade dos 

agentes envolvidos, pelos conteúdos e por fatores ambientais, como, por exemplo, o 

meio de comunicação utilizado. A estrutura é a medida da resposta de um programa às 

necessidades individuais do aluno. Por último, Moore (1993) considera que a 

autonomia surge como consequência do processo de maturação do indivíduo e que os 

programas de ensino a distância, devido à sua estrutura, requerem alunos com um 

perfil de disciplina, independência e autonomia na aprendizagem.  

O contributo de Moore através da sua Teoria de Distância Transacional é importante 

na compreensão das interações no seio de uma comunidade aprendizagem. Este autor 

define três tipos de interação: 

 

 Interação aprendente/conteúdo – constitui um elemento-chave da aprendizagem, 

uma vez que o processo de interagir intelectualmente com o conteúdo resulta 

numa mudança na estrutura cognitiva do aprendente. Quando os cursos 

privilegiam este tipo de interação, estamos perante uma comunicação 

unidirecional, sendo a aprendizagem autodirigida. 

 Interação aprendente/tutor – estabelecida através dos meios de comunicação 

síncronos e assíncronos disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. A 

orientação do moderador é particularmente importante em novas situações, uma 

vez que os formandos ainda que motivados e autodirigidos, continuam a 

manifestar alguma vulnerabilidade pelo desconhecimento do conteúdo e das áreas 

de aplicação. Neste caso, trata-se de uma comunicação bidirecional. 

 Interação aprendente/aprendente – constitui uma das bases da criação do sentido 

de comunidade e possibilita uma nova forma de aprender: a aprendizagem 

colaborativa.  
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2.2. Modelo Community of Inquiry (Garrison, 2000) 

A construção, desenvolvimento e avaliação de uma comunidade de aprendizagem têm 

vindo a ser objeto de estudo das investigações de Garrison. Este autor desenvolveu o 

modelo Community of Inquiry (2000) que consiste num processo de criação de uma 

experiência de aprendizagem significativa (colaborativa-construtivista) através do 

desenvolvimento de três elementos interdependentes: presença cognitiva, presença 

pedagógica e presença social (Garrison et al, 2000). Em seguida são apresentadas, de 

forma sucinta, cada uma das presenças: 

 Presença cognitiva – capacidade de construir significado através da reflexão e do 

discurso sustentado (Garrison, Anderson, & Archer, 2001).  

 Presença pedagógica – processo de facilitação e direção das presenças cognitiva e 

social para o propósito de realizar aprendizagens pessoal e educacionalmente 

significativas (Anderson, Rourke, Garrison & Archer, 2001). 

 Presença Social – capacidade dos participantes se identificarem com a 

comunidade, comunicarem num ambiente de confiança e desenvolverem relações 

interpessoais através da expressão das suas características individuais (Garrison, 

2009). 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO VGCE#06 

O curso de Violência e Gestão de Conflitos na Escola promovido pelo Projeto de Ensino 

a Distância da Universidade de Coimbra resultou de uma parceria entre a Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e o Ministério da 

Educação e Ciência. Trata-se de um projeto de formação de docentes que tem como 

finalidade o desenvolvimento de competências técnico pedagógicas e interpessoais, 

permitindo aos professores dos diversos graus de ensino, agir ao nível da sala de aula e 

da escola, de forma preventiva e interventiva no que respeita aos comportamentos 

agressivos, violentos e delituosos.  

Esta ação encontra-se acreditada pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação 

Contínua de Professores, contribuindo para a progressão em carreira de Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário, para os efeitos previstos no art. 5º do Regime Jurídico 

de Formação Contínua de Professores (atribui 4 créditos). 
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A ação de formação em análise apresenta uma estrutura modular: é constituída por 

três módulos e, cada um deles, por submódulos e temas. O primeiro módulo diz 

respeito à temática da “Violência Escolar – enquadramento conceptual”, o segundo 

aborda os “Programas de prevenção da violência escolar” e o terceiro módulo é 

denominado de “Gestão e mediação de conflitos em contexto escolar”. Realizado na 

modalidade de b-learning com regime de tutoria, este curso tem uma duração total de 

100 horas (6h presenciais+94h online) e estima, em média, 1 hora de trabalho diário 

por parte do formando. Esta edição do curso decorreu de 18 de novembro de 2011 a 

16 de março de 2012, tendo tido cada módulo a duração aproximada de um mês. O 

curso prevê ainda um período para a conceção de um projeto de prevenção e 

intervenção e para a redação da reflexão final. Cada módulo pressupõe uma avaliação 

específica que assenta na quantidade e qualidade da participação individual e no grau 

de proficiência com que cada formando realiza as tarefas que lhe são solicitadas. Para 

além da avaliação contínua, resultante das dezoito atividades, distribuídas 

equitativamente pelos três módulos (60%), o curso pressupõe uma avaliação final 

(40%) com base na elaboração, apresentação e defesa de um projeto de intervenção, 

realizado em grupo com dois colegas do mesmo conselho de turma que frequentam o 

curso agregado de Gestão de Conflitos na Escola (GCE). Este curso constitui uma 

versão reduzida do curso de Violência e Gestão de Conflitos na Escola (VGCE), tendo a 

duração total de 50 horas. 

A equipa pedagógica é composta pelos docentes Professor Doutor João Amado 

(coordenador científico-pedagógico), Professora Doutora Teresa Pessoa (docente 

responsável pelo módulo 1), Professora Doutora Armanda Matos (docente responsável 

pelo módulo 2) e Professora Doutora Cristina Vieira (docente responsável pelo módulo 

3) e por três tutores. 

A plataforma que serviu de suporte à aprendizagem foi o LMS (Learning Management 

System) Moodle, um sistema de gestão de cursos online opensource. Esta ação 

caracterizou-se por uma comunicação essencialmente assíncrona, concretizada através 

de fóruns e de mensagens privadas. 

 

3.1 O Fórum “ Carta de um pai”  
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No contexto do ensino a distância, o desenvolvimento das plataformas de gestão da 

aprendizagem – LMS - possibilitou a otimização de um conjunto de mecanismos de 

comunicação pensados para o incremento da interação entre os membros da 

comunidade de aprendizagem. Desses mecanismos de comunicação, destacamos os 

fóruns de discussão, considerados, por alguns autores, como “a central locus of any 

online course activity” (Lowes, Lin & Way, 2007, p.181).  

Sendo espaços de comunicação assíncrona, os fóruns revelam-se vantajosos na 

fundamentação e articulação de ideias pela flexibilidade dos tempos de interação, 

existindo um maior controlo por parte dos utilizadores sobre o conteúdo e a 

pertinência das mensagens veiculadas (Pedro & Matos, 2010). No âmbito educativo, os 

fóruns permitem superar a simples discussão de conteúdos, incorporando atividades 

estruturadas e a estimulação pela confrontação de diferentes opiniões (Laranjeiro, 

2008). 

Nesta perspetiva relacional, contextualizamos a aplicação da metodologia de Análise 

de Redes Sociais (ARS) para caracterizar interações online, em particular, aquelas que 

ocorrem nos fóruns de discussão. Segundo Laranjeiro (2008), o campo de trabalho da 

ARS abrange a análise de relações entre pessoas, grupos ou organizações, recorrendo a 

representações gráficas e análises matemáticas. 

O fórum “Carta de um Pai”, constituiu a terceira atividade do Módulo 1, na qual foi 

solicitado aos formandos que identificassem o problema presente no texto de apoio 

(Carta de um pai) e, posteriormente, caracterizassem os fatores identificativos do 

mesmo, apresentando, também, algumas sugestões de solução. Os formandos foram 

ainda alertados para que a primeira intervenção estivesse relacionada com a 

identificação do problema e as restantes intervenções com a caracterização dos 

fatores identificativos do problema e eventuais sugestões de solução. Um dos critérios 

de avaliação apontados nesta atividade foi o trabalho colaborativo, pelo que cada 

formando, para além de efetuar uma participação individual, deveria comentar a 

intervenção de outro (s) colega (s). 

Foi efetuada uma leitura flutuante dos posts do Fórum “Carta de um pai” no sentido 

de obter uma visão global do espaço de comunicação em análise. Este fórum decorreu 
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de 30 de novembro de 2011 a 03 de dezembro de 2012 e contemplou um total de 61 

posts, dos quais, 55 realizados por formandos e 6 pela equipa pedagógica. 

 

4. METODOLOGIA 

Tratando-se de um estudo acerca das interações num fórum de aprendizagem de um 

curso específico, importa caracterizar os membros da comunidade de aprendizagem e 

as suas relações.  

 

4.1. Participantes 

O grupo de participantes deste estudo foi constituído por formandos e elementos da 

equipa pedagógica. 

Na edição #06 do curso de Violência e Gestão de Conflitos participaram quinze 

formandos, professores diretores de turma provenientes de escolas de várias zonas do 

país. A grande maioria dos formandos é do sexo feminino.  

A nomenclatura usada neste trabalho para caracterizar os formandos é “F1”, “F2”, ... , 

“F15”. 

 

Neste estudo participaram quatro elementos da equipa pedagógica. A nomenclatura 

usada para designar estes elementos é a seguinte: “C”, “D1”,“T1”, “T2”. 

 

 

4.2. Instrumentos 

A estrutura de uma rede pode ser analisada em função de vários indicadores, 

dependendo dos objetivos da análise e da investigação. Assim, optou-se por utilizar o 

software UNICET/NetDraw para explorar os indicadores de centralidade, os quais nos 

permitem analisar a rede, tanto no seu todo como individualmente, apurando vários 

resultados: “grau de conectividade da rede, indivíduos com o maior e o menor número 

de interacções, intermediação de alguns actores nas relações entre indivíduos e a 

proximidade entre os indivíduos através das suas interacções.” (Velasquez & Aguilar, 

2005, p. 1) 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2080 

Através do software de análise de interações – UNICET – podemos estudar em maior 

detalhe as características da rede e de cada uma das componentes, recorrendo, para 

isso, à análise dos indicadores da rede. Assim, torna-se relevante descrever, de forma 

breve, os tipos de indicadores que iremos explorar nesta investigação: 

 Densidade - medida expressa em percentagem do quociente entre o número de 

relações existentes e as relações possíveis. (Velasquez & Aguilar, 2005). 

 Inclusividade - proporção de sujeitos incluídos tendo em conta o número total de 

nós da rede (Scott, 2000). Surge inversamente associada ao número de indivíduos 

excluídos (Pedro & Matos, 2010). 

 Centralidade – número de atores com os quais um ator está diretamente 

relacionado (Velasquez & Aguilar, 2005). 

 Centralização – condição especial na qual um ator exerce um papel central ao estar 

ligado a todos os nós da rede, os quais necessitam de passar pelo nó central para 

se ligarem uns aos outros (Velasquez & Aguilar, 2005). 

 Reciprocidade – número total de conexões mútuas estabelecidas entre os 

participantes (Carrington, Scott e Wasserman, 2005). 

 

4.3 Procedimentos 

No âmbito deste estudo, foi selecionado o “Fórum Carta de um pai” que corresponde à 

primeira atividade colaborativa do curso de VGCE#06, tendo em vista a análise das 

interações criadas nesta comunidade de aprendizagem. Efetuou-se uma breve análise 

de todas as intervenções dos participantes de modo a identificar a quantidade e a 

natureza dos vínculos existentes nesta rede de comunicação. Considerou-se, para isso, 

a existência de uma interação quando um participante nomeia outro (por exemplo, F1: 

“O contributo de F2 foi importante…”). A este propósito Santuiste (2011, p. 109) refere 

“la utilización de los vocativos es un indicador de la cohesión del grupo. Se utilizan 

dirigiendose a los participantes por su nombre”. 

Posteriormente, foi construída a matriz sociométrica da rede utilizando o software 

UNICET/Netdraw, a partir da qual foram produzidos dados referentes aos indicadores 

da rede relevantes para esta investigação.  

Numa fase final do estudo, procedeu-se à interpretação dos dados recolhidos à luz dos 

modelos teóricos apresentados. 

 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
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Optou-se por sistematizar a apresentação dos resultados deste estudo em duas partes. 

Em primeiro lugar, são evidenciados os dados recolhidos a partir da análise 

sociométrica das interações, sendo expostos a matriz sociométrica e os indicadores de 

centralidade da rede. Num segundo momento, são apresentados os resultados da 

análise das participações dos fóruns, procedendo-se à categorização das interações de 

acordo com a sua natureza. Nesta fase, é ainda realizado o confronto com os 

pressupostos das abordagens teóricas de Moore e Garrison. 

 

5.1 Análise sociométrica das interações 

Nesta figura 1, podemos observar os diferentes vínculos estabelecidos entre os 

participantes no fórum. 

 

Figura 37 - Representação Gráfica da Rede de Interações 

 

 

Foram identificados fluxos unidirecionais - participantes que realizaram interações - 

(T2, D1, C, F1, F8, F15, F12, F6, F3), fluxos bidirecionais - participantes que realizaram 

e receberam interações - (F9, F4, F13, F7, F2, F5, F14, F10) e nós soltos - participantes 

que não realizaram nem receberam interações - (T1 e F11). 
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 Densidade 

Neste caso, o cálculo da densidade foi efetuado sem recurso ao software. Foi utilizada 

a seguinte fórmula: 

 

D= RE/RP X 100 = 8,7% 

 

D = densidade 

RE = relações existentes = 30 

RP = relações possíveis = nº total de nós × (nº total de nós – 1) = 342 

Número total de nós = 19 (15 formandos + 4 elementos da equipa pedagógica) 

 

A densidade desta rede é de 8.7%, pelo que podemos concluir que a conectividade é 

reduzida neste fórum. Das trezentas e quarenta e duas interações possíveis, só foram 

estabelecidas trinta.  

 

 Inclusividade 

Dos dezanove participantes do fórum, verifica-se que dezassete iniciaram ou 

receberam algum tipo de interação. Por conseguinte, podemos calcular o grau de 

inclusividade desta rede, que se revela bastante elevado (89.5%).  

Aferimos, deste modo, que uma grande parte dos participantes interagiu neste fórum, 

não tendo apenas dois atores estabelecido interação com outros membros da 

comunidade. Esta informação permite-nos considerar que a rede é envolvente e pouco 

segregativa. 

 

 

 Centralidade 

Através da Tabela 1 verifica-se que o participante central desta rede, em termos de 

interações recebidas, é o F4, pois apresenta um Grau de Entrada de 5 e um Grau de 

Entrada Normalizada de 27,7%. 
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Tabela 3 - Resultados do indicador Centralidade para cada participante 

Relativamente ao número de interações efetuadas, o participante central desta rede é 

o F5, uma vez que o respetivo Grau de Saída é 4 e o Grau de Saída Normalizada é 

22,2%. 

Na tabela 2 são apresentados os indicadores de toda a rede em termos de média de 

todas as relações, desvio-padrão, soma, variância e o número mínimo e máximo de 

interações estabelecidas. 
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Tabela 4 - Estatísticas descritivas gerais do grau de Centralidade 

 

 

Destes salienta-se a média de 1,579 interações por participante. 

 

 Centralização 

No momento de cálculo do grau de Centralidade foi apurado outro indicador de 

grande utilidade para a análise da rede: Índice de Centralização. 

Centralização da rede (Grau de Saída) = 15,033% 

Centralização da rede (Grau de Entrada) = 21,242% 

Os valores apresentados indicam um grau de centralização baixo, o que nos permite 

concluir que não existem participantes claramente centrais, sendo a comunicação 

nesta rede distribuída pela maioria dos membros da comunidade. 

 

 

 Reciprocidade 

Na figura 2 evidenciam-se três relações recíprocas, concretizadas, num total de seis 

interações. São os casos F9-F10, F4-F7 e F13-F15. 
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Figura 38 - Representação Gráfica do Indicador Reciprocidade 

 

 

Das trezentas e quarenta e duas interações possíveis, seis são recíprocas, o que indica 

um grau de reciprocidade de 1.75%, o que constitui um valor muito baixo deste 

indicador. 

 

5.2. Análise da natureza das interações 

São apresentados, seguidamente, os resultados da análise das participações no fórum 

em função da categorização de Moore: interação aprendente-conteúdo, interação 

aprendente-tutor e interação aprendente-aprendente. 

A partir dos dados descritos na tabela 3, conclui-se que os três tipos de interação 

enunciados por Moore estão presentes ao longo do fórum em análise. 
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Tabela 5 - Sistematização de alguns exemplos de interação aprendente-conteúdo, aprendente-
tutor e aprendente-aprendente (M. Moore) 

 

 

A interação aprendente-conteúdo manifesta-se quando os participantes relatam 

opiniões e as relacionam com o conhecimento e documentação disponibilizada 

(Exemplo 3). 

Ao longo do fórum a interação aprendente-tutor também está patente através de 

felicitações (Exemplo 4), motivação (Exemplo 7) e partilha de ideias e informação 

(Exemplo 6). 

Verifica-se que existe interação aprendente-aprendente neste fórum, uma vez que um 

dos critérios de avaliação desta atividade consiste em cada formando 

relacionar/comentar o trabalho de outro participante na sua intervenção. Há 
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concordância e discordância de pontos de vista (Exemplo 9 e 8, respetivamente) e 

ainda cumprimentos (Exemplo 12). 

Apresentamos, em seguida, na tabela 5, uma sistematização da análise do fórum em 

função do contributo teórico de Garrison, que distingue três tipos de presenças: 

cognitiva, pedagógica e social. 

 

Tabela 6 - Sistematização dos exemplos de interação de natureza cognitiva, pedagógica e social 
(Garrison) 

 

 

A análise da tabela 5 permite-nos concluir que no fórum existem interações de 

natureza cognitiva, na medida em que os participantes abordam o conteúdo, 

debatendo e explorando novas formas de perspetivar o problema, por exemplo, 

através da consulta de outras referências bibliográficas (Exemplo 13).  

A presença pedagógica manifesta-se, sobretudo, através dos contributos dos e-

moderadores no fórum, uma vez que estas intervenções têm a finalidade de orientar e 

guiar a aprendizagem (Exemplo 14).  
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As interações de natureza social relacionam-se, neste fórum, sobretudo, com a 

entrada de um formando novo para o curso. Esta situação provoca reações de boas 

vindas por parte de muitos membros da comunidade de aprendizagem (Exemplo 15).  

 

6. CONCLUSÕES 

A partir das análises efetuadas em torno do estudo das interações geradas no fórum 

“A Carta de um pai”, formalizaram-se algumas conclusões que podem contribuir para a 

dinamização da comunicação e interação online. 

Verificou-se que esta rede de comunicação é bastante inclusiva, uma vez que apenas 

dois participantes não interagiram com outros elementos. A grande maioria dos 

intervenientes efetuou ou recebeu alguma interação, o que leva a considerar que foi 

criado um sentido de comunidade neste grupo de formação. 

Apesar de inclusiva, considera-se que esta rede poderia apresentar uma maior 

conectividade, já que das trezentas e quarenta e duas possibilidades de interação, 

somente foram concretizadas trinta. Esta informação é fornecida pelo baixo nível de 

densidade da rede. 

O grau de centralidade desta rede remete para uma moderada concentração das 

interações, uma vez que não foram encontrados participantes com graus de entrada e 

de saída muito elevados. Verifica-se, no entanto, que o participante que manifestou o 

maior grau de entrada nesta rede corresponde a um formando que entrou no curso 

duas semanas depois do seu início oficial. Esse facto provocou reações de 

solidariedade e de boas vindas por parte de alguns membros da comunidade, o que se 

evidencia através do direcionamento das mensagens. Paralelamente a este indicador 

foi analisado o grau de centralização da rede que indica que não existiram 

participantes claramente centrais, tendo a comunicação sido distribuída pela 

comunidade. 

Na rede de comunicação abordada neste artigo, considera-se que a reciprocidade é 

reduzida, existindo apenas seis interações recíprocas no total das interações possíveis. 

Através da análise do conteúdo das participações no fórum, pode concluir-se que 

existem interações de diversas naturezas: cognitiva, pedagógica – manifestadas 
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sobretudo através das participações do e-moderadores - e social – realizadas por 

vários membros da comunidade de aprendizagem (Garrison).  

Por outro lado, e tendo em consideração o contributo da Teoria da Distância 

Transacional de Moore, verificámos a existência de três tipos de interações: 

aprendente – conteúdo, aprendente- tutor, aprendente-aprendente. O último tipo de 

interação é o mais frequente neste fórum, denotando-se uma boa relação entre os 

formandos deste grupo. A interação aprendente - tutor acaba por ser, neste fórum, 

uma interação tutor-aprendente, já que a iniciativa de comunicação, nestes casos, foi 

sempre gerada por e-moderadores e não pelos formandos. 

Por fim, realça-se que este estudo apresenta algumas limitações no que respeita à 

possibilidade de generalização dos resultados e conclusões ao curso na sua íntegra, 

uma vez que nesta investigação foi explorado apenas um dos fóruns de discussão. O 

curso em questão contempla três módulos, dois fóruns por módulo e um tempo de 

duração de três meses, pelo que durante o decorrer da ação existem muitas outras 

possibilidades de interação entre os membros da comunidade de aprendizagem. 

Uma abordagem futura neste âmbito poderá considerar a análise de todos os fóruns 

do curso sendo, nessa altura, possível conhecer a tipologia das interações e a evolução 

gerada em termos de comunicação neste espaço virtual de aprendizagem. 
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Resumo 

O contexto tecnológico atual caracteriza-se pelo acesso generalizado a grandes quantidades de 
informação com a componente social a assumir cada vez maior importância.  A este contexto 
acresce o desenvolvimento da indústria dos videojogos com uma vasta comunidade de 
utilizadores. Recentemente, surgiu uma tendência, designada por gamification, de aplicar os 
elementos presentes nos jogos em atividades não lúdicas. Este novo conceito encontra na 
educação uma área com elevado potencial de aplicação. A investigação em curso procurará 
testar e validar a utilização de gamification na educação. Este trabalho apresenta as linhas de 
orientação e as características principais de um modelo de referência para aplicação do 
conceito numa plataforma de aprendizagem social. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem baseada em jogos, gamification, ambientes pessoais de 
aprendizagem, plataformas de aprendizagem social. 

 
Abstract 

The current technological environment is characterized by widespread access to large amounts 
of information with a social component assuming an increasing importance. This context is 
augmented with the development of the video games industry reaching a large comunity of 
users. Recently, a trend has emerged, known as gamification, with the purpose to apply game 
elements in non-game activities. This new concept finds in education an area with high 
potential for application. The ongoing investigation will seek to test and validate the use of 
gamification in education. This paper presents the guidelines and the main characteristics of a 
reference model for applying the concept in a social learning platform. 
 
Keywords: Game-based learning, gamification, personal learning environments, social learning 
platforms. 
 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
Motivação 
A geração que nasceu entre o final do século XX e o início do século atual, conhecida 

por “net generation” ou nativos digitais (Prensky, 2007) está de alguma forma 

desenquadrada com o ensino tradicional e é altamente sensível ao uso de tecnologias. 

mailto:jsimoes@ispgaya.pt
mailto:ademar.aguiar@fe.up.pt
mailto:rebeca@det.uvigo.es
mailto:ana.vilas@det.uvigo.es


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2093 

Os indivíduos desta geração têm um conjunto de características que se enquadram no 

perfil de um utilizador de videojogos (Van Eck, 2006). 

As ferramentas da Web 2.0, com as suas componentes social, colaborativa e 

participativa, populares entre as gerações mais novas, começam a ser usadas também 

em contextos pedagógicos surgindo conceitos como os ambientes pessoais de 

aprendizagem. No entanto, a utilização destes suportes tecnológicos é ainda, em 

muitos casos, avaliada de forma negativa pelos seus utilizadores (Kadle, 2009). 

Aprender com Jogos 
É do conhecimento geral que os videojogos encontram grande receptividade entre as 

crianças e adolescentes. Objectivos e regras claras, percepção imediata de objectivos 

atingidos, elevado grau de interatividade, a ultrapassagem de desafios e a existência 

de um nível de competição, associados a um elevado nível de envolvimento e de 

motivação, são algumas das vantagens apontadas para o uso dos videojogos no ensino 

(Kickmeier-Rust, 2007). Novas formas de aprendizagem, baseadas em jogos, 

adquiriram destaque a partir de 2003, quando James Paul Gee descreveu o impacto 

dos videojogos sobre o desenvolvimento cognitivo (Johnson, 2012). Gee (2007) 

identificou 36 princípios de aprendizagem que se podem encontrar nos videojogos.  O 

movimento conhecido por Serious Games (Ulicsak, 2010) procura o desenvolvimento 

de videojogos para fins que não o mero entretenimento. No entanto, os Serious Games 

enfrentam a concorrência dos videojogos comerciais, não podendo competir com os 

seus orçamentos elevados. O uso de videojogos comerciais para fins pedagógicos (Van 

Eck, 2006) é uma abordagem com muito menor custo mas nem todos os videojogos 

têm potencial pedagógico. Os seus conteúdos também nem sempre correspondem na 

íntegra às matérias podendo mesmo conter inexatidões. Por estas razões, o reduzido 

número de videojogos educativos (ou com potencial educativo) de qualidade é 

apontado como uma das barreiras à adoção mais generalizada da aprendizagem 

baseada em jogos (Van Eck, 2006). 

No contexto deste trabalho, entende-se por jogos as aplicações informáticas de 

carácter lúdico que podem ser executadas localmente num computador, acedidas 

através da Internet ou instaladas em equipamentos próprios, normalmente designados 

por consolas de jogos. Este tipo de aplicações são genericamente conhecidos por 

videojogos. Os elementos de jogos são então os elementos característicos dos 
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videojogos, embora muitos deles também se encontrem fora do contexto digital, 

designadamente nos tradicionais jogos de tabuleiro ou nos jogos desportivos. 

Gamification: Motivar os Alunos Usando Elementos de Jogos 
O termo gamification, mantido no original em inglês uma vez que não existe tradução 

adequada para português, terá surgido pela primeira vez nos média em Outubro de 

2010 (Groh, 2012). Deterding et al (cit. Groh, 2012) estudaram a origem do termo 

gamification propondo uma definição abrangente: o uso de elementos de jogos em 

contextos não associados a jogos. A educação é uma área com elevado potencial para 

aplicação deste conceito (Lee, 2011), não se pretendendo ensinar com jogos ou 

através de jogos mas sim usar elementos de jogos como forma de promover a 

motivação e o envolvimento dos alunos. 

Nas várias definições de gamification, muito semelhantes entre si, é comum a todas 

considerar a utilização de elementos que fazem parte dos jogos em contextos fora do 

universo dos jogos. No entanto, nem sempre é claro que elementos são esses. Muitas 

das definições utilizam o termo “mecânicas” para se referirem a esses elementos. 

Outros usam também o termo “dinâmicas” ou “gameplay mechanics” . Outros autores 

(Kim, 2011) recorrem ainda a expressões como “técnicas de jogos” (game techniques).  

Outros, como Wu (2011), usam a expressão “atributos de jogos” (game attributes) 

onde se incluem as mecânicas/dinâmicas de jogos, princípios de design de jogos, o 

percurso do jogador no seu envolvimento com o jogo (player journey), aspetos 

psicológicos associados ao ato de jogar, a narrativa associada ao jogo, entre outros. Em 

alternativa ao uso da expressão  “elementos de jogos”, Marczewski (2012) propõe a 

designação “metáforas de jogos”. 

As abordagens ao conceito de gamification oriundas da área do marketing e da 

publicidade colocam maior ênfase no uso de mecânicas e dinâmicas de jogos, muitas 

vezes fazendo pouca distinção entre estes dois termos (Bunchball, 2010). As 

abordagens oriundas de áreas mais técnicas, com autores que se posicionam como 

designers e programadores de jogos, procuram ser mais abrangentes, aplicado termos 

como elementos de jogos ou outros similares. Para estes autores também, de uma 

forma geral, o termo gamification não é considerado como o mais indicado para 

ilustrar o conceito que lhe está subjacente . 
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No primeiro caso, a abordagem oriunda do marketing, as mecânicas referidas são 

muitas vezes os elementos presentes na interface dos jogos e que são distintivas deste 

tipo de aplicações. É o caso dos pontos, dos troféus, das tabelas de classificação de 

jogadores (leaderboards), entre outros. Estes são de facto elementos de jogos mas os 

elementos relevantes dos jogos com potencial de aplicação noutras áreas não se 

esgotam aqui. 

As críticas ao uso de gamification, em particular na área da educação (Ely, 2011; 

Silvers, 2011), têm precisamente a ver com a generalização de definições que referem 

apenas o uso de mecânicas de jogos, vendo estas como o que é visível na interface de 

um jogo. Definições que referem o uso de mecânicas de jogos são redutoras porque, 

de uma forma geral, entende-se que essas mecânicas, contribuem apenas para uma 

motivação extrínseca que está longe do que muitos dos estudiosos na áreas das 

ciências da educação defendem, como Khon (cit. por Pink, 2009). Para estes, o uso de 

recompensas para motivar comportamentos apenas motiva as pessoas a conquistar 

novas recompensas e não a desenvolver o comportamento que a recompensa está a 

premiar.  

Procura-se assim, no âmbito do trabalho de investigação em curso, identificar os 

elementos de jogos que façam sentido para uma aplicação de gamification em 

contextos de aprendizagem formal ao nível do ensino básico. Segue-se em larga 

medida a perspectiva de Deterding (2011) segundo a qual, elementos de jogos são 

todos os elementos que são característicos destes, ou seja, que podem ser 

encontrados na maior parte dos jogos.   

 

Aplicação de Elementos de Jogos numa Plataforma de Aprendizagem Social 
Com o trabalho em curso pretende-se compreender quais os elementos de jogos que 

fazem sentido aplicar em atividade pedagógicas.  Este trabalho conta com o apoio de 

uma plataforma de aprendizagem social: schoooools.com (Simões, 2011), um 

ambiente de aprendizagem colaborativo e social, desenvolvido e validado em várias 

escolas básicas portuguesas (Figura 1). A plataforma aplica-se a estudantes entre 6 e 

12 anos. O trabalho em curso tem como objetivo proporcionar um enquadramento de 

referência, suportado por um conjunto de ferramentas a integrar na plataforma, que 

permitam a um professor utilizar gamification nas suas atividades letivas. O módulo a 
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desenvolver será posteriormente testado em cenários reais de sala de aula para obter 

dados empíricos sobre os efeitos concretos desses processos. Os elementos de jogos 

que constituem este módulo, selecionados em função do seu potencial pedagógico, 

serão também aplicados na plataforma com o objectivo de fidelizar e motivar todos os 

seus utilizadores. 

Figura 1 – Schoooools.com: Plataforma de Aprendizagem Social 

 

2. CENÁRIO PARA APLICAÇÃO DE GAMIFICATION 
O módulo que agregará as ferramentas que implementam os elementos de jogos 

selecionados será enquadrado por um modelo de referência (framework) em 

desenvolvimento. Com este módulo (designado na Figura 2 por “gamificador”), um 

professor irá ser capaz de selecionar as ferramentas mais adequadas a cada contexto 

de aprendizagem. O modelo permitirá ao professor definir atividades, de uma forma 

personalizada e integradas na plataforma, tendo em vista melhorar os resultados de 

aprendizagem: aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de competências e 

promoção de comportamentos desejados.  
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Figura 2 – Aplicação de Elementos de Jogos (adaptado de Simões et al, 2012) 

 

A Figura 2 apresenta o cenário de aplicação de gamification no contexto da plataforma 

Schoooools.com. 

3. METODOLOGIA 
O desenvolvimento e validação do modelo de referência terá uma abordagem de 

investigação-ação, contando com a participação dos alunos, dos pais e de professores 

de várias áreas disciplinares. As escolas participantes serão escolhidas entre aquelas 

que já estão registadas na plataforma schoooools.com. Pretende-se que as 

experiências a realizar possam dar resposta às questões seguintes: "De que forma 

podem os professores motivar e envolver mais os seus alunos aplicando o conceito de 

‘gamification’ na escola" e "até que ponto é eficaz o uso de ‘gamification’ na 

educação?". 

4. CONCLUSÕES 
O trabalho de investigação em curso foi motivado pela necessidade de encontrar 

formas devidamente validadas para aplicar um novo conceito – gamification - na 

educação. Para conseguir esses objectivos, será usada uma plataforma de 

aprendizagem social – schoooools.com - para testar e validar a proposta: conceber um 

enquadramento de referência e implementar um conjunto de ferramentas que 

permitam a aplicação do conceito de gamification em atividades pedagógicas. A 

proposta será submetida a um conjunto de experiências interdisciplinares que 

permitam a recolha de dados empíricos e uma validação da proposta. 
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Resumo 

 
O trabalho objetiva promover uma discussão sobre as possibilidades e desafios da utilização 
das redes sociais no ambiente escolar, como recurso pedagógico fomentador da aprendizagem 
colaborativa. Trata-se de uma pesquisa realizada entre docentes de uma escola da rede 
pública de ensino, evidenciando os resultados obtidos através da experiência de um grupo 
focal, que suscitaram novos olhares sobre a prática pedagógica, estimulando a utilização das 
redes entre professores e alunos e fomentando o desenvolvimento de ações que pressupõem 
valores de coletividade, cooperação, solidariedade e compartilhamento de informações. 
 
Palavras chave: aprendizagem colaborativa, interação, redes sociais. 

 
 

Abstract 
 

The work aims to promote a discussion on opportunities and challenges of using social 
networks within the school environment as a pedagogical resource developers of collaborative 
learning. This is a survey of teachers in a public school education, showing the results obtained 
through the experience of a focus group, giving rise to new perspectives on teaching practice, 
promoting the use of networks between teachers and students and encouraging the 
development of actions that assume values of community, cooperation, solidarity and sharing 
information. 
 
Keyworks: collaborative learning, interaction, social networks. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Conforme pesquisa de Ciribeli e Paiva (2011), brasileiros passam mais de 60 horas por 

mês navegando na Internet, especialmente através das redes sociais. O Brasil se 

configura hoje como o “país com o maior número de pessoas conectadas às redes 

sociais, com 87% de usuários ativos” (IBOPE apud CIRIBELI e PAIVA, 2011, p. 64). 

A partir de tais dados, percebe-se o grande potencial da Internet, justificando sua 

escolha como recurso pedagógico capaz de fomentar uma aprendizagem mais 
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significativa. Através de seu uso, é possível descentralizar o papel do professor, 

evoluindo-se para uma prática baseada no ensino de muitos para muitos, focada no 

processo de aprendizagem e não no conteúdo.  

A interação exerce um papel protagonista nas relações sociais, o que, no caso das 

redes sociais online, só vem agregar valor ao processo de ensino e aprendizagem, 

tanto pela grande adesão de indivíduos, principalmente jovens, quanto pela quebra 

das barreiras geográficas e sociais que o ciberespaço favorece.  

A pesquisa buscou explorar o conceito de rede social, verificando os princípios que 

norteiam sua capacidade colaborativa, a fim de verificar a viabilidade da utilização das 

redes sociais nas práticas didáticas, favorecendo a interação professor-aluno e aluno-

aluno.  

Além da pesquisa bibliográfica, realizou-se uma pesquisa exploratória entre o corpo 

docente do Colégio Estadual Senador Walter Franco, a fim de diagnosticar seu perfil e 

as experiências com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC - em 

sala de aula. 

Após a pesquisa inicial, diagnosticou-se a falta de preparo do professor para o trabalho 

pedagógico com as redes sociais, o que incentivou a formação de um grupo focal, onde 

foram apresentadas informações, sugestões, experiências e propostas acerca do uso 

das redes e sua aplicabilidade como recurso pedagógico.  

 

 

1. POR ENTRE LAÇOS E NÓS: A DINÂMICA DA COLABORAÇÃO EM REDE  

 

As redes sociais não são fenômeno recente, nem tampouco surgiram com a Internet, 

mas sempre existiram na sociedade, motivadas pela busca do indivíduo por 

pertencimento, pela necessidade de compartilhar com outros os seus conhecimentos, 

suas informações e preferências. Porém, como afirma Wellman apud Recuero (2009, p. 

93), as mais recentes descobertas tecnológicas que propiciaram o surgimento do 

ciberespaço “permitiram sua emergência como uma forma dominante de organização 

social. Como uma rede de computadores conecta máquinas, uma rede social conecta 

pessoas”.  
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O ciberespaço permite ao indivíduo interagir e compartilhar opiniões de forma mais 

espontânea. Segundo Lévy (1998), quanto mais este espaço se amplia, mais se torna 

“universal”, proporcionando a comunicação todos-todos e o agrupamento por centros 

de interesse. Essa troca favorece o desenvolvimento da inteligência coletiva, o que 

permite o amadurecimento de opiniões e estabelece relações de tolerância e 

compreensão mútua.  

As relações estabelecidas nesses ambientes são também analisadas por Castells 

(1999), o qual defende como positivo o impacto da comunicação via Internet sobre a 

intimidade física e a sociabilidade, considerando fora de contexto os temores acerca 

do empobrecimento da vida social, apontando fatos que comprovam o aumento de 

vínculos sociais, inclusive físicos, proporcionados pelo uso da Internet.  

Para o autor, as redes configuram-se como um conjunto de nós, interconectados, 

formados por estruturas não lineares, dinâmicas, compostas de organizações formais 

ou informais, enquanto os nós são representados por indivíduos ou grupos de 

indivíduos, detentores das informações. Recuero (2009) confirma a importância dos 

nós (ou nodos) da rede para o processo de interação, definindo-os como cerne das 

redes sociais, conforme figura 1: 

 

Figura 1 - Representação gráfica das interações (grafo) 

 
Imagem: Minhoto e Meirinho, 2011 

 

Outra característica da rede é apresentada por Costa et al (2003, p. 73), considerando-

a como “forma de organização caracterizada fundamentalmente pela sua 

horizontalidade, isto é, pelo modo de inter-relacionar os elementos, sem hierarquia”. 

A horizontalidade desfaz a concentração do poder comunicacional nas mãos de um 

indivíduo, favorecendo as relações todos-todos e reafirmando a importância de cada 

nó.  
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A vantagem dos ambientes colaborativos para os alunos, segundo Romanó (2003), 

reside no aumento das competências sociais, da interação e comunicação efetivas, 

favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico, o que lhes permite conhecer 

diferentes temas e adquirir nova informação. Além disso, reforça a ideia de que cada 

aluno é um professor, diminui os sentimentos de isolamento e receio da crítica, 

aumenta a autoconfiança, a autoestima e a integração no grupo e fortalece o 

sentimento de solidariedade e respeito mútuo.  

Diante do exposto, é possível conceber uma rede social online como: 

 

[...] forma de comunicação mediada por computador com 
acesso à internet, que permite a criação, o compartilhamento, 
comentário, avaliação, classificação, recomendação e 
disseminação de conteúdos digitais de relevância social de 
forma descentralizada, colaborativa e autônoma 
tecnologicamente. (LIMA JUNIOR, 2009, p. 97). 
 

É possível enxergar, sob a ótica dos estudos de Castells (1999), que as redes 

apresentam-se como nova organização social, cuja lógica é capaz de modificar a 

operação e os resultados das produções, da experiência, do poder e da cultura. Isso 

requer do indivíduo novos olhares e novas formas de agir sobre, quebrando 

paradigmas e assumindo novas posturas diante da realidade, influenciando a cultura 

da sociedade na qual está inserido. 

 

 

2. COLABORAÇÃO E APRENDIZAGEM NAS REDES SOCIAIS 

 

A utilização de ferramentas tecnológicas na aprendizagem de conteúdos de ensino, 

promovendo a participação e cooperação entre os alunos e tornando o aprendizado 

mais significativo, condiz com as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN (BRASIL, 1997), que determinam como um dos objetivos do Ensino Básico que os 

alunos saibam utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos. 

Dessa forma, a educação precisa atender às exigências da sociedade atual, propondo 

uma revisão dos tempos e espaços nas escolas que estimulam a compreensão, afinal, 
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conforme Valente (1999, p. 35), “a realização de tarefas pode acontecer no mesmo 

local, porém em tempos diferentes”.  

Ao possibilitar o uso de tecnologias online, o professor estará proporcionando novas 

possibilidades de aprender, de estabelecer inferências, de atuar com autonomia, sem, 

necessariamente, estar preso ao espaço das “celas” de aula, como afirma Schneider 

(2006).  

Assim, urge integrar novas propostas de utilização dos recursos tecnológicos às 

práticas pedagógicas, fazendo do ambiente escolar um local de pesquisa, ensino e 

colaboração. Porém, não basta propor pesquisas estéreis ao aluno, nas quais ele pouco 

ou nada consegue assimilar, mas, corroborando com Almeida (2009, p. 82), é preciso ir 

além do acesso, integrando significativamente os recursos tecnológicos e midiáticos, 

“criando condições para que alunos e demais membros da comunidade escolar 

possam se expressar por meio das múltiplas linguagens, dominar operações e 

funcionalidades das tecnologias”.  

Inúmeras são as possibilidades de interação, de convergência de mídias diversas, de 

criação e recepção hipertextuais oportunizadas pela Internet e, atualmente, muitas 

redes sociais online conseguem agregar todos esses recursos, num só ambiente. Isso 

ocorre porque, conforme Recuero (2009), redes são dinâmicas, estão em constante 

mudança, oportunizando atualizações frequentes aos seus integrantes, operam em 

tempo real e dependem da cooperação entre os integrantes para expandir.  

Dessa maneira, redes sociais como Orkut, Myspace, Youtube e Facebook podem 

abrigar, de forma positiva, diversas comunidades voltadas para o estudo, denominadas 

por Carvalho (2009) de redes de aprendizagem online, onde seus integrantes 

interagem entre si, como sujeitos do processo. Para tanto, é preciso que haja uma 

intencionalidade educativa, que promova trocas positivas entre eles, gerando 

crescimento mútuo.  

Essa intencionalidade diz respeito à existência de um objetivo educativo explícito, uma 

proposta inicial para a aprendizagem e a presença de um ou mais professores 

envolvidos, conforme se pode verificar na pesquisa desenvolvida.  
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3. O DOCENTE E AS REDES SOCIAIS: PROPOSTAS E DESAFIOS 

 

A utilização de novos espaços de aprendizagem busca resgatar o interesse peculiar do 

aluno pelo que lhe é conhecido, que lhe é atrativo; aprender faz parte da essência do 

indivíduo e pode surgir das mais diversas situações e contextos, inclusive nas redes 

sociais, conforme explicita Carvalho (2009). 

Partindo-se desse pressuposto, desenvolveu-se uma pesquisa entre dez dos trinta e 

um docentes do Colégio Estadual Senador Walter Franco, que, inicialmente, partiu da 

aplicação de um questionário para levantamento exploratório, contendo questões 

acerca da formação do docente, da utilização das TIC em sua prática de aula, de sua 

familiaridade com as mídias disponíveis offline e online, inclusive das redes sociais, 

dentre outras.  

Na segunda etapa da pesquisa, formou-se um grupo focal, composto por seis 

docentes, a fim de, conforme Calder apud Dias (2000), proporcionar um conhecimento 

mais profundo e subjetivo do sujeito, permitindo a troca de informações, sugestões, 

experiências e propostas acerca das redes sociais e sua aplicabilidade como recurso 

pedagógico, cujo objetivo maior foi oferecer subsídios para que o professor possa 

utilizá-las com segurança.  

A pergunta inicial do questionário tratou da oferta de disciplinas na formação docente, 

relacionadas ao uso das TIC. Dentre os entrevistados, apenas um afirmou ter obtido 

em seu currículo acadêmico uma disciplina com esse perfil.  

Verificou-se a relação do docente com as TIC no Colégio Walter Franco, se sua 

utilização é direta, indireta, limitando-se a propor e orientar atividades nas quais os 

alunos utilizem as mídias ou se o professor não utiliza as TIC em nenhum momento, 

cujo resultado está exposto no gráfico 1: 
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Gráfico 1- Relação do docente com as TIC na Unidade de Ensino 

 
Fonte: Questionário de entrevista 

 

Outro ponto aborda o uso das mídias na prática pedagógica do docente, verificando 

quais delas são utilizadas com maior frequência. Mídias de áudio e vídeo perfazem 

60% do total e o uso de computador com ou sem acesso à Internet foi apontado por 

30% dos entrevistados. A frequência com que o docente as utiliza pode ser observado 

no gráfico 2: 

Gráfico 2- Frequência de utilização das TIC pelo docente 

 
Fonte: Questionário de entrevista 

 

Infelizmente, a falta de uma frequência definida e a rara utilização das TIC perfazem as 

maiores somas, atestando a fragilidade da relação entre docente e mídias, uma vez 

que, diante de tantos recursos disponíveis, a utilização das TIC no ambiente escolar 

ainda é tímida e pouco consistente. 

Solicitou-se o relato de alguma experiência relacionada ao uso das TIC, realizada pelo 

professor com seus alunos, verificando seus aspectos positivos, de que forma a aula se 

desenvolveu, se houve motivação bilateral e qual a tecnologia utilizada.  

Alguns docentes relataram o uso do DVD com aulas expositivas prontas, utilizando 

televisão, computador e projetor multimídia, outros citaram a utilização de vídeos 
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cinematográficos que contextualizam os conteúdos trabalhados, além de propostas de 

criação de vídeos pelos próprios alunos. Nota-se o reconhecimento do professor 

acerca da positividade de tal atividade, como nos relatos: “A motivação dos alunos faz 

a diferença, fazendo com que nós professores preparemos nossas aulas cada vez 

melhor” (DOCENTE 10, 2012).; “É visível a empolgação do aluno, pois a aula torna-se 

mais dinâmica” (DOCENTE 03, 2012). 

Adentrando ao objeto da pesquisa buscou-se identificar de que forma o docente utiliza 

as redes sociais em sua prática pessoal e/ou profissional. Do total de docentes que 

responderam ao questionário, apenas um afirmou não utilizar as redes sociais 

disponíveis na Internet para uso pessoal. Como exemplo das redes utilizadas, citou-se 

o Facebook, Hotmail, Orkut, Myspace, Weblog e Twitter.  

Concluindo o questionário de pesquisa, apresentou-se uma proposta pedagógica com 

a utilização de redes sociais aos docentes, convidando-os a compor um grupo focal, a 

fim de se discutirem as possibilidades de uso das redes como recurso didático 

facilitador do processo de ensino e aprendizagem.  

Antes das discussões com o grupo focal, ofereceu-se uma oficina versando sobre um 

estudo teórico da aprendizagem colaborativa, utilizando-se das redes sociais. 

Apresentaram-se os estudos feitos pela pesquisadora, um vídeo tratando do tema e 

alguns exemplos de possibilidades de utilização das redes disponíveis em atividades 

pedagógicas.  

Após a oficina, colocaram-se duas questões norteadoras para discussão: Quais as 

possibilidades de uso das redes sociais como ferramenta pedagógica? Que desafios o 

docente enfrenta e/ou enfrentará ao aliar o ensino ao ambiente virtual? Diante dessas 

questões, discutiu-se a viabilidade do uso das redes sociais de forma pedagógica na 

escola, com algumas colocações muito pertinentes dos docentes.  

O grupo interagiu com facilidade, demonstrando interesse e animação com as 

possibilidades de desenvolvimento da proposta, com exceção de um docente, que 

discorreu sobre seus benefícios, julgando interessante, mas não julgou viável a 

possibilidade de utilização imediata, pois suas turmas são compostas por alunos do 6º 

ao 8º ano, acreditando que seja mais viável para alunos do Ensino Médio. Sua 

preocupação diz respeito ao fato do aluno não possuir maturidade, podendo se 
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dispersar, buscando outras coisas inapropriadas na Internet, sob o pretexto do uso das 

redes.  

A esse posicionamento, os demais docentes elencaram pontos importantes, como o 

fato dos alunos menores já utilizarem as redes sociais e que o professor precisa 

orientar esse uso, sugerindo a utilização de vídeos e charges, buscando levar para o 

aluno temas interessantes, que prendam sua atenção. Outro docente lembrou que não 

podemos negar a existência do virtual, nem podemos esperar que todos participem de 

forma positiva, mas pode-se contar com uma ferramenta a mais para o ensino. 

As discussões deixaram claro que os docentes sentem necessidade de uma formação 

mais voltada para essa prática, evidenciando o despreparo do professor em utilizar os 

recursos online como recurso didático. A proposta seguinte foi a de criação de um 

grupo focal online no Facebook entre os docentes, para dar continuidade às discussões 

do grupo e também para servir como laboratório para a prática do professor. 

Assim, a partir da experiência, os professores planejaram a criação de grupos com suas 

turmas no Facebook, com o intuito de oferecer reforço nas disciplinas, postando links, 

vídeos e resumos que facilitem o trabalho. Além do Facebook, outras propostas foram 

discutidas, estas utilizando outras redes sociais, como o Twitter e o Youtube, para 

postagens de resumos e vídeos elaborados pelos próprios alunos. 

A proposta teve como foco a formação docente, apresentando-lhe novos olhares 

acerca do uso das tecnologias, a fim de motivá-los a utilizarem-nas como recurso em 

suas aulas. Os trabalhos propostos pelos docentes com suas turmas serão  

desenvolvidos e socializados com o grupo ao longo do ano letivo, suscitando novas 

pesquisas e futura continuidade do trabalho, sob novas perspectivas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aprendizagem é promovida pelo compartilhamento e pelo uso da informação, os 

quais, como resultado, possibilitam novos olhares e novos aprendizados, cujos mais 

significativos são os novos conhecimentos e habilidades adquiridos.  

As redes, por se constituírem em espaços favoráveis ao compartilhamento da 

informação e do conhecimento, podem também se configurar como espaços de 
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aprendizagem, tornando-se fértil ambiente para o desenvolvimento e inovação 

pedagógica. Isso porque as redes sociais permitem a partilha de conteúdos em 

múltiplos suportes.  

A familiaridade dos alunos com as redes sociais também é um fator relevante quando 

se trata de sua utilização em contextos escolares de aprendizagem. O maior poder das 

redes sociais em sua utilização pedagógica é a identificação imediata que os alunos 

têm com o processo, além de um sentimento de pertencimento, de que todos 

colaboram para a promoção do grupo, sem que isso dependa exclusivamente do 

professor. 

Aproveitando esse interesse, o professor pode elaborar propostas que permitam sua 

utilização de forma pedagógica, incentivando o estudo em grupos, a troca de 

conhecimentos e a autonomia do aluno.  

É importante proporcionar ao docente uma visão mais abrangente da inserção das 

tecnologias, a partir de suas próprias vivências e das de seu alunado. O 

desenvolvimento de estratégias para a formação em serviço, através da pesquisa e da 

busca por novas formas de ensinar e aprender, é uma maneira eficiente de se 

estabelecer a articulação entre teoria e prática, tão necessária para a superação dos 

desafios educacionais do século XXI. 
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Resumo 

 
Este projeto de investigação tem como objetivo pesquisar e conhecer as implicações da 
implementação da pedagogia do b-learning para o sucesso, satisfação e motivação dos alunos 
do 3º Ciclo do Ensino Básico. Para o efeito, é necessário identificar e compreender os possíveis 
obstáculos à sua execução, assim como, entender as condições que poderão favorecer a 
utilização do b-learning como prática pedagógica. Por outro lado, compreender os efeitos do 
b-learning na promoção do interesse e motivação dos alunos nas atividades escolares. Será 
também importante conhecer os interesses e motivações dos professores, bem como a sua 
perceção, em relação à utilização do b-learning como modalidade de ensino aprendizagem. 
Esta pesquisa demonstrou que os alunos estão intrinsecamente motivados para a realização 
de tarefas online, sentindo-se satisfeitos com a sua execução. O grau de satisfação obtido com 
a utilização de plataformas de aprendizagem online foi positivo, assim como, a experiência de 
utilização das mesmas. Os resultados indicam que os alunos consideram importante a 
combinação das duas modalidades de ensino-aprendizagem, presenciais e online. Todavia, a 
presença física do professor e a reduzida utilização das plataformas de aprendizagem online 
neste nível de ensino são fatores a considerar. Os professores não estão motivados para a 
utilização do b-learning e esta falta de motivação está relacionada com uma diversidade de 
fatores associados aos próprios professores, às escolas e a outros fatores de ordem estrutural. 
 
Palavras – chave: b-learning, motivação, satisfação e ambiente de aprendizagem. 
 

Abstract 
 

This work aims to investigate and understand the implications of b-learning for the success, 
satisfaction and motivation of Middle School students. To this end, it is necessary, on the one 
hand, to identify and understand the potential obstacles to its implementation, as well as, to 
know the conditions that may favor the use of b-learning as a pedagogical practice. On the 
other hand, it is also important to understand the effects of b-learning in the promotion of the 
students` interest and motivation in school activities. We also need to know the teachers` 
interest and motivation, as well as, their perception as far as the use of b-learning as an 
educational learning is concerned. This research demonstrated that students are intrinsically 
motivated to do online tasks, feeling satisfied with their experience in this area. The degree of 
satisfaction obtained with the use of online learning platforms was positive, as well as the 
experience of using them. The results show that students consider important the combination 
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of the two types of teaching/learning environments, face-to-face and online classes. However, 
the teacher`s physical presence and the few use of online learning platforms, for this 
education level, are factors to be considered. Teachers are not motivated to work with b-
learning, and this lack of motivation is connected with a variety of factors associated with the 
teachers themselves, schools and other structural factors. 
 
Keywords: b-learning, motivation, satisfaction, learning environment. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente vivemos na era das novas tecnologias de informação e não podemos 

descurar esta verdade que influência todos os sectores da sociedade, nomeadamente 

o da educação. A escola do século XXI apresenta novos limites e novos reptos, 

obrigando os múltiplos atores que nela participam a uma atualização e flexibilização 

constante, onde a partilha e colaboração são desafios a alcançar. O paradigma da sala 

de aula alterou-se definitivamente, as circunstâncias modificaram-se. A utilização da 

tecnologia restrita à aula de informática e de tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) passou a ser uma realidade constante na vida dos alunos e dos 

professores. 

 As novas tecnologias de informação e de comunicação estão a destruir as barreiras do 

tempo e do espaço, alterando significativamente o conceito tradicional de sala de aula 

e respetivos procedimentos associados. Moran (2008) refere que “A escola pode ser 

um espaço de inovação, de experimentação saudável de novos caminhos. Não 

precisamos romper com tudo, mas implementar mudanças e supervisioná-las com 

equilíbrio e maturidade.” (p.1). Neste contexto, há que repensar a educação e as 

múltiplas formas de aprender. Sabendo que atualmente a Educação a Distância é uma 

forma de ensinar e aprender que privilegia um processo que favorece a aprendizagem 

colaborativa numa perspetiva do aprender a aprender, a sua adaptação à sala de aula 

do 3º ciclo do ensino básico, poderá ser uma mais-valia neste processo.  

As redes de informação e comunicação, com a emergência da Internet, estão a 

provocar profundas alterações tanto na Educação a Distância, como no ensino 

presencial, verificando-se uma “relocalização” da sala de aula (Means, B., Toyma, Y., 

Murphy, R., Bakia, M. e Jones K., 2009). Deste modo, a aula poderá ocorrer em vários 

lugares simultaneamente, basta apenas clicar na tecla do computador. Estas novas 
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salas de aula poderão proporcionar aos alunos múltiplas formas de aprender. No 

entanto, tal como no Ensino a Distância pós-graduado, Morgado, L., Pereira, A., L. e 

Mendes, A., (2005), carece de investigação e de um modelo pedagógico adequado às 

características dos alunos/formandos e alterações na formação contínua dos 

professores. 

Atualmente é exigido ao professor um novo tipo de competências e de flexibilidade na 

sua performance. É insuficiente apenas o conhecimento e domínio da tecnologia, 

acima de tudo, este terá de ser capaz de transformar o espaço de aula, modificar, 

inovar e motivar para a aprendizagem. Ao aluno, que lhe será exigido? Será que ele 

está motivado para conhecer estas novas formas de aprendizagem? Será que os 

ambientes virtuais proporcionarão aos alunos uma aprendizagem real e efetiva? 

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
O conceito de b-learning apresenta várias definições, de acordo com a perspetiva dos 

investigadores (Duhaney, 2007; Graham, 2004; Singh, 2003; Oliver e Trigwell, 2005; 

Marino, 2007; Orey, 2008; Bartolomé, A. e Aiello, M., 2006; Yelon, 2006; Moran, 2007). 

No entanto, podemos verificar que existe um tronco comum que estes utilizam e que 

nos pode auxiliar a clarificar este conceito, maioritariamente associado a investigações 

no Ensino Superior. Como o presente trabalho de investigação, recai sobre o ensino 

básico, tentou-se extrapolar a utilização destes conceitos para este nível de ensino.  

Para diversos autores (Duhaney, 2007; Graham, 2004; Singh, 2003), o termo b-learning 

pressupõe a combinação de múltiplos meios de comunicação que são planeados para 

completar e promover a aprendizagem. Este conceito está enraizado na ideia que a 

aprendizagem é um processo dinâmico. Combinando as duas modalidades, presencial 

e online, proporciona diversas vantagens de aprendizagem ao estudante que possui 

diferentes formas de aprender. Oliver e Trigwell (2005) referem a necessidade de 

reconstruir o conceito de b-learning, envolvendo nele os alunos a partir da teoria da 

variação, a efetivação real do b-learning, com a finalidade de melhor o processo de 

ensino aprendizagem. Para Hemphill (2006), o conceito de b-learning corresponde a 

experiências educacionais que combinam a aprendizagem presencial com a instrução 

mediada por tecnologias. No entanto, para Yelon (2006), há que refletir sobre 

interesse em escolher o melhor de cada uma das modalidades, presencial e b-learning. 
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Para Marino (2007), o b-learning corresponde a um modelo eclético que combina o 

melhor do presencial com as funcionalidades da aprendizagem eletrónica, no sentido 

de potenciar os pontos fortes e reduzir as fragilidades dos dois sistemas. Moran 

(2007), referindo-se aos modelos híbridos online, considera que num futuro próximo 

os cursos presenciais tornar-se-ão progressivamente semi-presenciais, referindo que o 

presencial flexibiliza-se com o virtual. Segundo Orey (2008), a definição do conceito de 

b-learning depende da perspetiva encarada (estudante, professor ou administrador), 

no sentido de se atingir uma meta de instrução.  

Em síntese, podemos constatar que as diferentes perspetivas apresentadas visam 

melhorar o processo de ensino aprendizagem, combinando as duas modalidades, de 

forma a maximizar as potencialidades de cada uma, centrando o processo de 

aprendizagem no estudante. Se considerarmos que na atual sociedade onde a 

tecnologia faz parte do quotidiano dos estudantes, a utilização das TIC no processo de 

ensino aprendizagem poderá/deverá ser aproveitada como um fator de motivação 

para os estudantes. Motivação que, segundo Fontaine (2005, p.11) é imperativa para 

“…iniciar qualquer ação, mantê-la ou terminá-la.”. É a motivação que aciona nos 

indivíduos a dinâmica na resolução dos seus problemas e preocupações, e também, a 

procura por atingir determinados propósitos com vista à sua realização pessoal. A 

motivação pode também originar o impulso para aprender conferindo um 

determinado valor ao que foi apreendido. Para Fontaine (2005, p.11), “Em termos 

gerais, a motivação é o especto dinâmico da ação”. Tal como referem Siqueira e 

Welchsler (2006) a ideia de movimento surge associada muitas vezes ao conceito de 

motivação e relacionam-se no aspeto da motivação levar o indivíduo a fazer algo, 

permanecendo em ação. Desta forma, é importante desenvolver e ter em 

consideração a construção motivacional nas crianças, reduzindo assim a necessidade 

de utilizar a motivação extrínseca para a consecução das tarefas escolares. No entanto, 

segundo Morais e Cabrita (2008), possivelmente, nem todos os alunos estão 

preparados para a aprendizagem online, especialmente os alunos mais jovens, pouco 

motivados ou sem maturidade suficiente para se responsabilizarem pela sua 

aprendizagem.  
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Iniciámos este projeto com uma questão de partida: Poderá a utilização da pedagogia 

de b-learning funcionar como um fator de satisfação e motivação na melhoria das 

aprendizagens dos alunos do 3º ciclo do ensino básico; e respetivas sub-questões 

associadas às condições de implementação, motivação, perceções e interesses, e 

também, impedimentos e obstáculos à implementação da pedagogia do b-learning no 

3º ciclo do ensino básico, as quais nortearam toda a investigação. 

 

3. CONTEXTO DO TRABALHO 
O universo alvo deste estudo foi os alunos do 3º ciclo do ensino básico de três escolas 

do concelho de Rio Maior, num total de 27 turmas (568 alunos); Posteriormente, 

foram também incluídas três turmas do Agrupamento Vertical de Escolas de Alcanede, 

concelho de Santarém, com o objetivo de colmatar alguns questionários que não 

fossem respondidos. Também foi considerado para este projeto de investigação a 

aplicação de questionários aos professores que lecionam as respetivas turmas 

inquiridas. Os questionários foram aplicados entre 20 de Maio e 20 de Junho de 2009. 

 

4. METODOLOGIA 
O presente trabalho corresponde a uma investigação exploratória, descritiva e 

analítica, quer do ponto de vista quantitativo quer do ponto de vista qualitativo.  

Iniciou-se com a construção de um guião de questionário para alunos e outro para 

professores, submetido à revisão de peritos. Procedeu-se à aplicação do pré-teste a 

um grupo de alunos e professores com o objetivo de proceder à avaliação dos 

instrumentos de recolha de dados. A seleção dos inquiridos para a realização do pré-

teste foi feita de forma aleatória. Com base nas recomendações dos peritos e nos 

resultados obtidos, procedeu-se à reformulação do questionário e à respetiva 

aplicação na amostra apurada. O método de seleção da amostra a utilizar foi o da 

amostra casual aleatória simples, utilizando-se uma adaptação à técnica da lotaria, Hill, 

M. (2002). 

A amostra foi constituída por 276 alunos e 48 professores de quatro escolas. Como 

instrumento de recolha dos dados, foram utilizados dois inquéritos por questionário. 

Após a recolha dos questionários procedeu-se a duas formas de tratamento dos dados. 

A primeira baseou-se no estudo das questões abertas, recorrendo-se à análise de 
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conteúdo descritiva (Ferreira, 2007). A segunda forma prendeu-se com as questões 

fechadas, utilizando-se a análise estatística descritiva, medidas de tendência central 

(média), medidas de dispersão (variância e desvio-padrão), medidas de fiabilidade das 

escalas utilizadas (Alpha de Cronbach e análise fatorial) e análise da variância (ANOVA 

One-way e Multivariate) para a comparação das médias obtidas. 

Relativamente às variáveis utilizadas, para os alunos, foram utilizadas como variáveis 

dependentes (motivação e experiência de utilização do b-learning e níveis de 

satisfação obtidos pelos alunos com a realização de atividades online) e variáveis 

independentes (idade, género, ano de escolaridade, condições socioculturais, hábitos 

de estudo, ocupação dos tempos livres, utilização das TIC, preferências de estudo em 

contexto de sala de aula - experiências de aprendizagem e utilização do b-learning na 

escola). Quanto aos professores foram utilizadas como varáveis dependentes: 

motivação, utilização do b-learning e perceção dos níveis de satisfação obtidos pelos 

alunos com a realização de atividades online, e como variáveis independentes: idade, 

género, habilitações literárias, tempo de serviço, grupo de recrutamento, níveis de 

ensino, situação profissional, formação contínua, utilização das TIC, preferência dos 

alunos em contexto de sala de aula - grau de utilização e utilização do b-learning na 

escola. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Relativamente a este ponto e uma vez que este projeto de investigação envolve um 

grande quantidade de informação, optamos por apresentar apenas os resultados mais 

significantes traduzidos por este estudo. 

 

 

 

5.1. Alunos 
Após efetuado o tratamento estatístico e análise de conteúdo das questões abertas, 

chegámos aos resultados e conclusões que apresentamos de seguida. 

Os meios a que os alunos mais recorrem para estudar são o manual, livros diversos e a 

Internet. A maioria possui computador em casa com ligação à Internet. Os que passam 

mais horas ao computador são os que estão mais motivados para a pedagogia do b-
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learning e os que possuem maior experiência de utilização (em relação ao número de 

horas semana no computador, a média estatística mais elevada, 3.7, pertence aos 

alunos que passam mais de onze horas por semana na dimensão “Motivação”. Na 

dimensão “Experiência de utilização”, também são os alunos que passam mais de onze 

horas por semana no computador que apresentam a média estatística mais elevada, 

3.7, numa escala de Likert de 1 a 4 para ambas as situações).  

Maioritariamente, ocupam os seus tempos livres com atividades associadas 

principalmente à utilização do computador, seguindo-se-lhe a TV, música e desporto. 

Neste quadro, a utilização da Internet é uma prática real, concretamente, na utilização 

de uma grande variedade de serviços, embora a utilização do Moodle não seja muito 

frequente. 

Ao compararmos as experiências de aprendizagem promovidas pelos professores e as 

preferências dos alunos no que concerne a materiais e tipo de atividades 

desenvolvidas, observámos que se registam algumas diferenças. Verificou-se que 

manual escolar contínua a ser o material mais usado. Em relação à utilização de 

materiais associados às TIC, a utilização por parte dos professores é bastante reduzida, 

enquanto a preferência de utilização dos mesmos por parte dos alunos apresenta 

valores bastante consideráveis.  

Em relação ao tipo de atividades implementadas, os alunos preferem atividades 

práticas ou associadas ao uso das TIC. Estas são as que os professores menos 

promovem. Para os jovens adolescentes o conhecimento têm que passar pela 

experiência do fazer, daí a importância atribuída às atividades de caráter mais prático 

(Favilli, 2005). A utilização das TIC nas práticas educativas, pode constituir-se como um 

fator promotor da aprendizagem, desde que a sua utilização seja acompanhada pela 

mediação dos professores e por um novo paradigma educacional diferente daquele 

que visa unicamente a transmissão e memorização de informação (Santos, et al., 

2008).  

No que concerne à realização de atividades no Moodle, a maioria dos professores 

nunca as implementou e os que a utilizam fazem-no com pouca frequência. Para a 

maioria dos alunos é indiferente a sua utilização. O peso dos alunos que gostam de 

realizar este tipo de atividades ainda é considerável. A importância do estudo das 
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experiências de aprendizagem, reside no facto de sabermos qual o grau de 

envolvimento dos alunos em determinada ação, desenvolvida no contexto de ensino 

aprendizagem, por esta ser interessante, cativante, geradora de satisfação pessoal e 

ausente de influências externas, (Guimarães et al., 2002). Não podemos descurar que 

o conceito de motivação, no processo de ensino aprendizagem, está intimamente 

associado ao compromisso e interesse que os alunos detêm enquanto permanecem no 

espaço escolar (Santos et al. 2008). Uma percentagem considerável dos alunos não 

considerou nenhuma atividade interessante e outra parte não respondeu. Este facto 

poderá traduzir a fraca utilização das plataformas de aprendizagem online por parte 

dos docentes. Por outro lado, tal como referem Morais e Cabrita (2008), é possível que 

nem todos os alunos esteja preparados para a aprendizagem online, os mais jovens, 

mais imaturos e dependentes. 

Relativamente às atividades mais interessantes para os alunos, salientamos a 

importância dada à realização de atividades como os jogos didáticos interativos, a 

realização de exercícios e fichas online, e o download de materiais para estudar. Na 

generalidade, os alunos consideraram que as atividades seleccionadas foram 

interessantes, apelativas e bem conseguidas. Salienta-se também, o carácter lúdico da 

aprendizagem tornando as atividades motivadoras. Com a utilização das plataformas 

de aprendizagem online é de realçar a importância da inexistência de barreiras 

geográficas uma vez que a aula está disponível ao alcançe de qualquer um, bastando 

apenas ter um computador e acesso à Internet. 

Os alunos que consideraram mais interessantes as aulas presenciais salientaram 

fatores associados à importância da presença física do professor e, é notória a 

ausência de aulas onde se recorra à utilização de plataformas de aprendizagem online. 

A preferência pelas aulas que utilizam a modalidade do b-learning é justificada 

essencialmente por fatores associados ao gosto e motivação pelo que é novo, 

diferente e a motivação por tudo que esteja ligado às novas tecnologias. Pensamos 

que a utilização das TIC em contexto educativo poderá funcionar como um fator de 

motivação para a aprendizagem e sucesso educativo dos alunos (Berge e Collins, 

1995). Esta motivação (intrínseca) será a principal recompensa para os alunos (Morais 

e Varela, 2004; Fontaine, 2005). 
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Os alunos que consideram ambas as modalidades interessantes salientaram as 

vantagens da utilização das duas formas de aprender, uma vez que ambas as situações 

são úteis, completam-se e tornando o processo de aprendizagem mais interessante e 

divertido (Oliver e Trigwell, 2005; Duhaney, 2007;). 

A maioria dos alunos considerou que as aulas associadas à pedagogia do b-learning 

foram mais interessantes. Assim como, referiram que adquiriram mais conhecimentos 

com a pedagogia do b-learning. Tal como refere Fontaine (2005), a motivação é crucial 

para iniciar qualquer atividade, garantir a sua continuação ou até mesmo para finalizar 

a ação iniciada. Poderemos dizer, assim que a motivação dos alunos no processo de 

ensino aprendizagem será determinante na obtenção de melhores resultados 

escolares.  

Se considerarmos que o b-learning se assume como uma combinação de duas 

modalidades pedagógicas, aulas presenciais com a aprendizagem mediada por 

tecnologias com o objetivo de melhorar o processo de ensino aprendizagem, 

potenciando uma melhor de cada uma das modalidades e atenuando as suas 

fragilidades (Singh, 2003; Bartolomeo e Aiello, 2006;), podemos dizer que a maioria 

dos alunos considera adquirir mais conhecimentos quando combina as aulas 

presenciais com a realização de atividades no Moodle. 

Os alunos que referem que adquirem mais conhecimentos nas aulas presenciais 

salientam principalmente dois fatores: a presença física do professor e a reduzida 

utilização de plataformas de aprendizagem online. Facto este reforçado pelo número 

de professores inquiridos que referiu utilizar plataformas de aprendizagem online. 

Os alunos que mencionaram que adquiriram mais conhecimentos na modalidade de b-

learning, justificaram este facto devido ao caráter inovador e diferente destas aulas, 

aos maiores níveis de concentração e atenção registados, ao fácil acesso aos 

documentos disponibilizados na plataforma e, devido à utilização das TIC. Na 

generalidade, os jovens mostram bastante interesse e disponibilidade para aprender e 

participar em atividades que usem as TIC (Porto, 2005). 

No caso dos alunos que afirmaram ter adquirido mais conhecimentos quando 

experimentam aulas mistas, registaram a importância da novidade associada ao 

caráter de complementaridade presente em ambas as situações, referindo ainda que 
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em ambas as modalidades de aprendizagem os esclarecimentos prestados pelos 

professores foram bons. Também salientaram o facto das plataformas de 

aprendizagem online ainda não estarem bastante desenvolvidas, referindo também 

que a sua combinação com as aulas presenciais, traduz-se numa vantagem no processo 

de aprendizagem (Sigh, 2003; Graham, 2004;). 

Os alunos indicaram que obtiveram melhores resultados em situações de aulas 

presenciais devido ao  desconhecimento ou à reduzida utilização, em contextos 

educativos, de plataformas de aprendizagem online e à importância da presença física 

do professor na sala de aula. Os alunos que consideraram que obtiveram melhores 

resultados nas aulas com modalidade de b-learning referiram o facto de que os níveis 

de concentração/atenção foram mais elevados, também, pelo carácter lúdico da 

aprendizagem e ainda, pela própria motivação em si. 

A maioria dos alunos indicou que obteve mais sucesso escolar na modalidade 

presencial. Este resultado é devido essencialmente à exigência da presença física do 

professor para os alunos adolescentes e por outro lado, devido à incipiente utilização 

de plataformas de aprendizagem online, como o Moodle. Muitas da vezes, a falta de 

motivação e interesse que os adolescentes demonstram pelo processo de ensino 

aprendizagem, na generalidade, é o resultado de vivermos atualmente numa 

sociedade onde impera a tecnologia e as telecomunicações, mas onde muitas vezes, as 

práticas pedagógicas continuam ancestrais sem acompanharem as mudanças que se 

operam na sociedade (Porto, 2005). 

Relativamente à experiência obtida pelos alunos com a utilização de plataformas de 

aprendizagem online, verificámos que na generalidade, foi positiva. Ao nível da 

afetividade e da organização e gestão das atividades desenvolvidas, a experiência de 

utilização registada apresentou valores inferiores, mas também positivos. Os valores 

mais elevados traduziram-se no âmbito aquisição de conhecimentos e competências, 

interação entre os intervenientes e na avaliação e apoio às atividades. Regista-se a 

importância que os alunos atribuíram à necessidade de os professores utilizarem as 

plataformas de aprendizagem online para ensinarem. 

Em relação ao grau de satisfação obtido pelos alunos com a realização de atividades 

online, no Moodle, nas diferentes disciplinas, observámos que esta, também foi 
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positiva, principalmente ao nível da organização e gestão. Salienta-se a facilidade de 

acesso aos recursos disponibilizados online, a quantidade de trabalho solicitada pelos 

professores foi considerada apropriada, assim como, a calendarização das atividades 

realizadas foi adequada, as avaliações online foram consideradas mais justas, mas o 

feedback, online dos professores não foi o mais adequado. Regista-se o facto de os 

alunos considerarem que os professores não utilizam frequentemente o Moodle. 

 

5.2. Professores 

Relativamente aos docentes, os resultados mostram-nos que não são os professores 

com mais competências ao nível das TIC ou com mais formação nas TIC que estão mais 

motivados para a pedagogia do b-learning. Não existem diferenças significativas, 

quanto à motivação, entre os que possuem formação e os docentes que não possuem 

essa formação. No entanto, verificou-se que são os professores que mais utilizam a 

plataforma Moodle que se encontram mais motivados para a utilização da modalidade 

pedagógica do b-learning. 

A maioria dos professores passa mais de sete horas por semana no computador, quer 

em casa quer na escola. Podemos avaliar assim que, há uma grande utilização das TIC, 

em sentido geral, por parte dos mesmos, mas não em situação de aula. 

As atividades operacionalizadas em plataformas de aprendizagem online que os 

professores consideraram mais interessantes para os alunos foram maioritariamente a 

disponibilização de recursos e exercícios online. Tal como referem Pedro et al. (2008), 

nas atividades de ensino aprendizagem entre alunos e professores salienta-se, 

maioritariamente, a disponibilização de informação seguida da recolha de informação. 

No entanto, verificámos, também, que dentro do grupo de professores que utilizam 

plataformas de aprendizagem online, o grau de utilização é muito reduzido. Os 

professores consideraram estas atividades mais interessantes para os alunos devido ao 

factor inovação, à novidade, ao carácter lúdico da sua utilização e por ser uma prática 

diferente da usual. Por outro lado, como referem alguns, as dúvidas dos alunos 

poderão ser esclarecidas fora do espaço formal da sala de aula, permitindo ao aluno 

uma certa autonomia no seu ritmo de aprendizagem (Berge e Collins, 1995).  
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Os resultados alcançados mostraram-nos que os professores ao consideraram as aulas 

presenciais como mais motivadoras para os alunos, deve-se essencialmente a fatores 

de ordem afetiva e devido ao grau de maturidade dos alunos onde a presença física do 

professor ainda é bastante importante, tal como é sustentado por (Morais e Cabrita, 

2008). 

A preferência por ambas as situações está relacionada com a possibilidade do b-

learning permitir uma aprendizagem diferenciada e a realização de uma diversificação 

de tarefas, a motivação para a realização das atividades escolares, os benefícios que a 

utilização do b-learning poderá trazer para o próprio processo educativo ao 

combinarem as duas modalidades pedagógicas e, as vantagens que daí poderão advir. 

Ao complementarem-se, tal como referem os professores, poderão promover o 

processo de ensino aprendizagem (Hemphill 2005; Bartolomeo e Aiello, 2006). 

Maioritariamente, os professores consideraram que o b-learning promove o sucesso 

escolar, porque promove a autonomia e a aprendizagem diferenciada, fomenta a 

autoaprendizagem e reforça a autoconfiança dos alunos no processo de aprendizagem 

(Berge e Collins, 1995). Outro aspeto a ter em consideração corresponde à motivação 

dos alunos para a utilização das TIC em contextos educativos, que segundo estes, 

poderá funcionar como um fator promotor para o sucesso escolar. 

A perceção que os professores têm dos níveis de satisfação obtidos pelos alunos com a 

realização de atividades online, no Moodle, também é positiva, salientando-se a 

satisfação obtida pelos alunos ao nível do ensino aprendizagem. Os professores 

realçam o facto de os alunos se mostrarem satisfeitos e entusiasmados com a 

aprendizagem online/b-learning, referindo também que os alunos consideraram o 

feedback dado, foi rápido quando solicitado (contrariamente aos valores apresentados 

pelos alunos).  

Em relação à experiência obtida pelos professores, com a utilização da plataforma 

Moodle em contexto de sala de aula, salienta-se a importância atribuída à aquisição de 

conhecimentos e competências ao nível das TIC e às relações de afetividade. A 

utilização do Moodle influenciou positivamente o ambiente da sala de aula e referiram, 

também que, a sala de aula tornou-se acessível para todos. No entanto, a obtenção de 
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melhores resultados, por parte dos alunos, com a realização das atividades online, 

apresentou um resultado menos positivo. 

 

6. CONCLUSÃO 
Através dos resultados obtidos, e no que concerne aos alunos, podemos concluir que 

estes estão intrinsecamente motivados (Strong et al., 1995; Siqueira e Wechsler, 

2006;) para a realização de tarefas online, sentindo-se satisfeitos com a sua realização, 

mas a utilização das plataformas de aprendizagem online, por parte dos professores, 

ainda é uma prática em fase embrionária. A sociedade atual está a mudar a um ritmo 

nunca antes visto, e necessariamente, também se modificam as motivações dos jovens 

adolescentes (Santos et al., 2008). 

Relativamente aos professores, podemos concluir que, a desmotivação e a reduzida ou 

não utilização de plataformas de aprendizagem online por parte dos professores, deve-

se a uma multiplicidade de fatores inerentes aos professores, alunos e 

estabelecimentos de ensino e a factores de ordem estrutural. Se por um lado, a falta 

de conhecimentos e de formação dos professores nesta área poderá condicionar a sua 

utilização, por outro lado, as condições logísticas existentes nas escolas, poderão 

influenciar a sua aplicação. O desigual acesso por parte dos alunos à Internet, também, 

poderá influir nas metodologias de trabalho planificadas pelos professores com 

recurso à utilização de plataformas de aprendizagem online, uma vez que nem todos 

os alunos poderão ter ligação à Internet em casa. Esta situação é sustentado por Pedro 

et al., (2008), quando concluem que a falta de formação dos professores para 

utilizarem plataformas de aprendizagem online, associada à resistência e 

conservadorismo face à mudança, e à falta de competências básicas nas TIC e falta de 

conhecimentos relativos às plataformas de aprendizagem online, funcionam como 

fatores limitativos à sua utilização. Também Peralta e Costa (2007), reforçam esta 

ideia, quando referem que em Portugal os professores inovadores sentem a 

necessidade de muito tempo disponível para praticar e preparar actividades, pois a 

confiança é alcançada  lentamente com muito trabalho de prática no computador, com 

o apoio de colegas mais experientes e com muito treino.  No entanto não poderemos 

considerar que as TIC e a utilização da comunicação mediada por computador, em 

contexto de sala de aula, serão uma ameaça para os professores, estes apenas terão 
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que mudar os seus procedimentos com a utilização das tecnologias na educação 

(Berge e Collins, 1995). Algumas investigações internacionais (Pedro et al., 2008) 

mostram que a adopção de práticas pedagógicas associadas à utilização de 

plataformas de aprendizagem, online, necessitam de um período temporal entre os 

dois, três e cinco anos. 

No atual paradigma educacional é exigido ao docente uma mudança na forma de 

pensar, de atuar, encetadas pelo desenvolvimento e proliferação das novas 

tecnologias. Como refere Roldão (2007), o sentido de ensinar como sinónimo de 

transmitir deixou de ser socialmente útil e profissionalmente interessante, numa era 

onde o acesso à informação é alargado a toda à sociedade reorganizando-se a mesmas 

em torno do conhecimento, enquanto capital global. É importante compreender que, 

atualmente, um dos grandes reptos do professor passa pelo verdadeiro conhecimento 

dos seus alunos, ajudando-os a lidar com as ambiguidades e complexidades de um 

tempo e contexto mediado por meios tecnológicos e comunicacionais (Porto, 2005). 

Por fim, concluímos nesta investigação que o b-learning é assumido como a 

combinação das duas modalidades pedagógicas, ambas se complementam, 

promovendo o processo de aprendizagem dos alunos, rebuscando o melhor de cada 

uma das modalidades, proporcionando diversas vantagens de aprendizagem ao 

estudante que possui diferentes formas de aprender – presencial e online (Duhaney, 

2007; Oliver e Trigwell, 2005). Grande parte dos alunos desconhece esta modalidade 

pedagógica, uma vez que a sua utilização por parte dos professores se encontra numa 

fase muito inicial. Assim como, fatores de ordem diversa condicionam a utilização de 

plataformas de aprendizagem online, por parte dos professores.  

Salientamos que, este estudo corresponde a uma ínfima parte do que poderá ser feito 

nesta área. Futuras investigações poderão responder a novas questões e lançar novos 

desafios na abordagem destas temáticas que estão em evolução crescente nesta era 

digital da sociedade do conhecimento. 
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Resumo 
 

As redes constituem-se no século XXI como sendo, de facto, uma nova forma de aprender e 
ensinar, valorizando a participação de cada um no sentido de contribuir para a construção da 
inteligência coletiva … A Biblioteca Escolar deverá adaptar-se a estes novos tempos, 
fornecendo, a par com os serviços tradicionais, novos e inovadores serviços e ainda novas 
experiências multimédia, centradas no utilizador. A esta nova biblioteca chamamos Biblioteca 
2.0. O estudo que aqui se apresenta procura dar a conhecer a dimensão do trabalho que 
algumas BE, integradas na RBE, já fazem no âmbito da Web 2.0 de acordo com o contexto em 
que se inserem, e ainda saber se existem já práticas em BE à qual possamos chamar 
verdadeiramente de Biblioteca 2.0. Para alcançarmos os objetivos delineados, desenhamos 
uma investigação que se enquadra num estudo de caso descritivo múltiplo que abrange um 
conjunto de quinze Bibliotecas Escolares de escolas de diversas tipologias localizadas em 
diversos pontos do país. O estudo permitiu-nos concluir que há, por parte destas BE uma 
aposta estratégica no Blogue da biblioteca. Outros tipos de ferramentas Web 2.0 que as BE da 
amostra possuem são usados, de um modo geral, não como ferramentas autónomas com valor 
de per si, mas servindo de suporte ao Blogue. Do estudo que efetuámos concluímos ainda que 
esta presença Web e a forma como esta foi concebida se centrou fundamentalmente e 
decisivamente no trabalho e motivação dos PB. A partir da nossa investigação, fomos levados a 
concluir que apesar de já haver um bom caminho percorrido por algumas das BE que 
estudámos, não podemos considerar que já exista na nossa amostra alguma biblioteca à qual 
possamos chamar Biblioteca 2.0. O estudo terminou com a apresentação de um conjunto de 
sugestões que têm em vista a transformação das Bibliotecas Escolares em Bibliotecas 2.0. 

 
Palavras-chave: Biblioteca Escolar, Literacias, ferramentas Web 2.0, Trabalho em rede, 
Biblioteca 2.0 

Abstract 
 

In the twenty-first century networks are, in fact, as being a new form of teaching and learning, 
valuing the participation of each in order to contribute to the construction of collective 
intelligence... The School Library should adapt to these new times, providing, along with 
traditional services, new and innovative ones and even new media experiences centred on the 
user. This new library is called Library 2.0. The research we present here seeks to know the 
dimension of the work that some School Libraries, integrated into School Libraries Network 
Program, are already working into a Web 2.0 context, according to the field in which they 
operate, and also whether there are already practices in which School Library that we can truly 
call Library 2.0. To achieve the objectives outlined, we designed a research that fits a multiple 
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descriptive case study that covers a set of fifteen School Libraries of different types of schools 
located in different parts of the country. The study allowed us to conclude that these School 
Libraries have a strategic intention to develop the Library Blog. Other Web 2.0 tools, shown by 
the sample, are used in theses School Libraries, in general, not as valuable tools independent 
per se, but serving as a support the Blog. Based in this study we can also conclude that this 
Web presence and the way it was designed mainly and decisively was focused on Teacher 
Librarians work and motivation. From our research, we can conclude that despite already 
having a good path for some School Libraries we have studied, we cannot consider that already 
exists in our sample a Library to which we can call Library 2.0. The study finishes with the 
presentation of a set of suggestions that aims the transformation of a School Library in Library 
2.0. 
 

1. INTRODUÇÃO  
A generalização da Internet mudou a forma como o utilizador acede e produz 

informação. A primeira geração da Internet, conhecida como Web 1.0 tinha como 

principal característica a disponibilização de conteúdos a partir de um webmaster 

especialista em informática. Em 2003, devido ao surgimento do conceito “Web 2.0”, 

começou a operar-se uma mudança com grande impacto para a sociedade com 

inevitáveis consequências para a escola. Embora o termo sugira a existência uma nova 

versão da Web, ele não se refere tanto à atualização nas suas especificações técnicas, 

mas a uma mudança na forma como a Internet é encarada por utilizadores e 

desenvolvedores.   

De alguns anos a esta parte, as novas tecnologias da Informação e Comunicação têm 

penetrado na escola e nas bibliotecas. No entanto desde 2007, com o advento do 

Plano Tecnológico da Educação, este processo tornou-se qualitativamente diferente e 

sistemático. As escolas e as Bibliotecas Escolares (BE) têm vindo a ser dotadas de 

equipamentos tecnológicos de última geração (computadores para alunos e 

professores de todos os níveis de ensino: programas e-escolinhas e e-escolas, 

projetores, quadros interativos, Internet de banda larga, …)  

Toda esta problemática do acesso e disponibilização da informação e novos serviços 

deles decorrente tem obviamente reflexo nas BE Portuguesas, pois como define o 

Manifesto da IFLA/Unesco (1999) é missão da BE, a “promo[cão de] serviços de apoio à 

aprendizagem e livros aos membros da comunidade escolar, oferecendo-lhes a 

possibilidade de se tornarem pensadores críticos e efectivos usuários da informação, 

em todos os formatos e meios.” (IFLA/UNESCO, 1999, p. 1) 
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É para nós claro que contribuindo a BE para a consecução dos objetivos da escola e 

para o ensino aprendizagem dos alunos esta tem que ser gerida de modo a acolher 

novos públicos e serviços que a emergência da Web 2.0 veio criar.  

Deste modo e com este pano de fundo, interessou-nos investigar esta problemática 

através de uma investigação que procurasse responder às seguintes questões: 

- De que forma as BE portuguesas se têm pensado a nível dos serviços que oferecem 

aos seus utilizadores de modo a cumprir a sua missão, nomeadamente tirando partido 

das ferramentas Web 2.0? 

- De que forma as bibliotecas, poderão/deverão conduzir o seu plano de ação tendo 

em conta os novos serviços e funcionalidades que fazem do utilizador um participante 

ativo na construção do conhecimento?  

- Que tipo de trabalho estará por detrás daquelas BE já com presença digital de 

características Web 2.0 (têm Blogue, Facebook, Twitter,…) que possibilite este tipo de 

serviço. O que originou estes contextos? Que passos foram dados? 

- O que é comum nas BE com presença digital de características Web 2.0 e qual o 

impacto percecionado pela Biblioteca após a introdução deste tipo de serviços no 

relativo à sua missão? 

- Existirão, na realidade portuguesa, BE a que possamos chamar BE 2.0? Será possível, 

caracterizar este modelo de uma forma teórica e mais completa adequando-o à 

realidade portuguesa? 

1.1 Os desafios que a Sociedade da Informação coloca à Escola: A literacia da 
Informação  

Com o apetrechamento tecnológico das escolas e um acesso quase imediato às redes e 

repositórios/bases de dados de informação e mais recentemente com a chegada da 

Internet às escolas surgem novas competências que serão necessárias desenvolver nos 

alunos. Esta necessidade é apontada por vários autores como Zorrinho (1999) ao 

referir a necessidade de um domínio da literacia como exigência de viver na sociedade 

da informação: 

 “Num mundo saturado em informação, a fonte de valor não é a disponibilidade bruta 
de dados mas a capacidade de os usar de forma útil. E esta capacidade implica 
não apenas competências técnicas e tecnológicas, mas também um padrão de 
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seletividade profundamente apurado, desenvolvido a partir da definição clara 
de objetivos e condicionantes.” (Zorrinho, 1999, p. 21) 

O relatório Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares de 1996 e que serviu de base à 

criação da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) refere a importância da informação 

como elemento central do Currículo  

“Toda a atividade curricular consiste num processo de seleção, tratamento, produção 
e difusão da informação tendo como principal finalidade a aquisição de um 
"saber escolar".  
O crescimento exponencial do volume de informação, a diversidade 
de meios de difusão e a acessibilidade às fontes possibilitada pelas 
modernas tecnologias de informação obrigam a alterar por  completo 
as formas tradicionais do trabalho escolar.   

A necessidade de desenvolver em todos os alunos competênci as neste 
domínio constitui o objetivo primeiro da aprendizagem, qualquer que 
seja a disciplina ou ano de estudo, exige uma organização, métodos e 
recursos adequados e assenta sobretudo na criação de situações que 
promovam o prazer de ler, de escrever e de investigar.” (Veiga et al, 1996, 
p. 29)  

Face a esta realidade, Calixto (1996), aponta novos caminhos para a escola 
portuguesa referindo que:  

“Falta [no nosso país] um currículo de habilidades de informação […] Aprender a 
aprender significa que o aluno deve aprender a «localizar, selecionar, 
interrogar, interpretar e comunicar conhecimento e compreensão. As 
habilidades progressivamente mais complexas e sofisticadas necessárias aos 
alunos para concluir estas tarefas constituem o currículo das habilidades de 
aprendizagem»  
Estas habilidades são as seguintes: 
- Planeamento; 
- Localização e recolha; 
- Seleção e avaliação; 
- Organização e registo; 
- Comunicação e conceção; 
- Avaliação. 

Estas habilidades não são inatas, devem ser adquiridas e é necessário que 
sejam introduzidas transversalmente ao currículo para podermos ter os alunos 
de facto a aprender a aprender” (Calixto, 1996, p. 103- 104) 

 

2. O PAPEL DA BIBLIOTECA NA ESCOLA   

A evolução das conceções pedagógicas contemporâneas veio acentuar o papel do 

aluno e do seu trabalho no processo de ensino/aprendizagem. Aprender é buscar, 
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interrogar, criar, avaliar, entrar em diálogo mediato e imediato com o mundo. São 

então necessárias certas condições para que o processo ensino/aprendizagem se 

desenvolva, e isto ultrapassa largamente a conceção de um espaço pedagógico restrito 

à sala de aula. A BE assume hoje em dia um importante papel como recurso educativo 

onde prática e a teoria surgem interligadas e as oportunidades de investigação surgem 

como essenciais. 

O conceito de biblioteca tem mudado nos últimos anos e já vai longe o tempo em que 

os livros estavam fechados a cadeado considerando-se a Biblioteca apenas como um 

espaço de armazenamento de livros e outros documentos.  

No entanto, a rápida expansão de serviços de rede generalizada com a Internet veio 

lançar um novo desafio às Bibliotecas. De acordo com Silva (1997): 

“Estas só poderão sobreviver neste novo contexto se, a par dos serviços tradicionais, 
desenvolverem novos serviços de acesso remoto integrando a informação que 
detenham e de fornecimento remoto de documentos por meios eletrónicos, o 
que impõe às bibliotecas e aos seus recursos uma nova recolocação no catual 
contexto comunicacional”. (Silva,1997, p. 66)     

A Integração das Bibliotecas nas atuais redes de informação constitui, atualmente, o 

seu maior desafio. 

No quadro abaixo, apresenta-se uma síntese das diferenças mais relevantes entre o 

conceito tradicional de biblioteca e o novo conceito de biblioteca que surgiu com o 

advento da Sociedade da Informação. 

 
Quadro 1 - Comparação entre a Biblioteca tradicional e a biblioteca do século XXI. Adaptado de 

Gijón et al (2006) 

  
Biblioteca tradicional Biblioteca do século XXI 

Posto de leitura Posto de trabalho / computador 

Documentos em papel Documentos em papel e documentos eletrónicos 

Silêncio Silêncio e lugar de debate 

Posto de trabalho individuais Postos de trabalhos individuais e para grupos 

Lugar donde se produz aprendizagem Lugar que produz aprendizagem 

Pouca tecnologia Muito implicada no ambiente tecnológico 

Centrada no documento Centrada na informação 
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O documento é tangível A informação é intangível 

O utilizador é mais um elemento  O utilizador é o elemento central 

Sem critérios de qualidade Com critérios de qualidade 

Avaliação apenas Importância da avaliação 

Sem retroalimentação  Com retroalimentação  

Sem plano estratégico  Com planos estratégicos 

 

3. A EMERGÊNCIA DA WEB 2.0 – O PARADIGMA DA PARTICIPAÇÃO   

Na base da Web 2.0 está a participação dos utilizadores: eles acrescentam valor à rede 

sendo que os serviços melhorarão sempre que mais pessoas o usam pois qualquer 

utilizador pode criar conteúdos e avaliar (ratting) os que encontra.  

Esta mudança de paradigma torna também possível a criação de conexões entre 

comunidades de utilizadores com interesses em comum. Em síntese, mais do que uma 

tecnologia, a Web 2.0 pode então ser definida como uma nova atitude e uma nova 

forma de as pessoas se relacionarem com a Internet. 

3.1. O trabalho em rede - uma nova forma de aprender e ensinar 

Assistiu-se, em todos os países desenvolvidos, no final do século XX e no início deste 

século a uma crise do sistema de ensino à qual se tem tentado resolver através de 

reformas do sistema educativo. 

A disponibilização, das redes informáticas e a sua introdução nas escolas veio 

contribuir para que a natureza do ensino se modificasse.  

A imagem que quanto a nós melhor poderá representar o valor das redes é a que se 

apresenta abaixo pois sugere que o valor das redes cresce substancialmente nas 

situações em que existe a criação de grupos ou subgrupos e consequente comunicação 

entre eles conforme a lei de Reed. 

Figura 1 - Figura representativa das leis de Sarnoff, Metcalfe e Reed:  Fonte Evans (2008) 
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   Rede representativa da                    Rede representativa da                         Rede representativa 
         lei de Sarnoff       lei de Metcalfe                              da lei de Reed 

 

3.2. O conhecimento numa sociedade em rede 

 

No final do Século XX e início do Século XXI, a definição do que é conhecimento acaba 

por ser mais complexa. Segundo Siemens,  

“Our organizational views of knowledge need to be expanded. Knowledge is not only a 

product – it is also a process. It does not function and flow as physical goods did 

in the industrial era. […] we find knowledge in many ways: informal learning, 

experimentation, dialogue, thinking, and reflection.  (2006, p. 38). “ 

 

Ainda segundo o mesmo autor, cada um de nós chega ao conhecimento de diversas 

formas: “through senses, observation, and experience; through thinking and 

logic; through intuition (“gut feel”); through revelation (the “Aha” moment of 

learning or claims held by many religious people); through authority (validated, 

trusted); through connections (our personal learning network)” (Siemens, 

2006a, p. 58). 

De consumidores do conhecimento, passámos a ser também seus cocriadores. 

Estabelecemos ligações, partilhamos, selecionamos, combinamos e recombinamos, 

personalizamo-lo e tornamo-lo nosso:  

“People are able to connect, share, and create. We are co-creators, not knowledge 

consumers. Content generation is in the hands of the many. Co-creation is an 

expression of self…a sense of identity…ownership. We own who we are by the 

contributions we make” (Siemens, 2006, p. 72). 

4. A BIBLIOTECA ESCOLAR 2.0 
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4.1. Definição de conceitos 

A emergência da Web 2.0 teve também consequências na forma como hoje em dia se 

concebem as BE. Tradicionalmente a BE era o local na escola onde se acedia à 

informação, hoje em dia a informação está à distância de um clique na sala de aula, no 

pátio, no bar em casa,... 

Com este contexto de fundo em 2005 foi concebido por Michael Casey no seu blogue 

LibrayCrunch ( (http://www.librarycrunch.com ) o termo Biblioteca 2.0 (Library 2.0). 

Em 2006 Maness ( http://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html  apontou quatro 

características que podem definir este conceito:  

“- Centrada no utilizador. O utilizador participa na criação de conteúdos e serviços 
disponibilizados na Web pela biblioteca.  
- Disponibiliza uma experiência multimédia. Tanto as coleções como os serviços 
da biblioteca 2.0 contêm componentes, vídeo, áudio, realidade virtual.  
- Socialmente rica. Interage com os utilizadores quer de forma síncrona (por ex. 
IM – mensagens instantâneas) quer de forma assíncrona (por ex. wikis).  
- Inovadora ao serviço da comunidade. Procura constantemente a inovação e 
acompanha as mudanças que ocorrem na comunidade, adaptando os seus 
serviços para permitir aos utilizadores procurar, encontrar e utilizar a 
informação.” (Maness, 2007, p.46) 

 

Deste modo, perspetivar a BE face aos desafios colocados pela Web 2.0 é, em primeiro 

lugar, entendê‐la no contexto da sua missão e objetivos, no contexto da escola e dos 

diferentes sistemas com os quais interage mas é ainda necessário entendê-la no 

contexto da Sociedade do Conhecimento, um novo paradigma que confrontou a escola 

com diferentes modelos de aprendizagem/ construção do conhecimento. Este novo 

paradigma exige o alargamento das literacias implicadas no acesso à informação e à 

construção do conhecimento, numa sociedade em rede e onde a informação, não 

validada por critérios editoriais, se encontra facilmente acessível.  

4.2. Que ferramentas Web podem ser colocadas ao serviço de uma Biblioteca 2.0? 

4.2.1. As redes sociais  

A promoção da literacia da informação não pode ignorar aquele que é hoje um dos 

mais fortes canais de comunicação dos jovens e onde eles obtêm e partilham 

informação de todo o tipo. As redes sociais permitem: Chegar onde estão os 

http://www.librarycrunch.com/
http://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html
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utilizadores; Uma relação mais próxima com os utilizadores; Uma maior visibilidade na 

Web; Oferecer conteúdos de qualidade; a realização de campanhas de marketing; 

Dinamização de atividades; Estabelecer e manter contactos; Aumentar a comunicação 

em ambas direções BE-utilizador; Intercâmbio de informação em distintos formatos: 

imagens, vídeos, texto, etc.  

4.2.2. O Blogue  

No que se refere à utilização dos blogues em contexto da BE, podemos já encontrar 

inúmeras experiências relevantes. Estes podem ser espaços de: partilha, reflexão, 

discussão, construção coletiva de conhecimento, divulgação, colaboração, portfólio. 

4.2.3. O Microblogue  

O microblogue abre novas possibilidades às bibliotecas, centros de documentação, 

empresas, etc, pois não só facilita a publicação de anúncios/mensagens/notícias tão 

rapidamente como surgem mas também permite saber que essa informação se 

difunde de uma forma extremamente rápida entre os utilizadores da rede quer via rss 

por todos os interessados que a podem subscrever ou até recebê-la em forma de SMS 

nos seus telemóveis quer através das redes dos amigos dos amigos. 

No início, poucos valorizavam as possibilidades do microblogue, sendo muito comum 

ouvir da boca de utilizadores da Internet que do blogue ou facebook ainda vêm alguma 

utilidade mas que, quanto ao Twitter, não lhe vêm utilidade nem interesse nenhum. 

Quanto a nós a questão centrar-se-á no uso que dão a esta ferramenta: Usam-na 

isoladamente? Usam-na em conjunto com outras ferramentas web 2.0? Usam-na no 

contexto das redes? Que atitude deveria ter uma biblioteca ou bibliotecário face ao 

Twitter?  

Veja-se, a título de exemplo uma estatística de acesso a um blogue, ligado às 

bibliotecas, dada pelo próprio blogger 

Figura 2 – Página web ilustrativa das estatísticas de acesso a um Blogue 
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Repare-se que a maioria dos acessos a este blogue se faz através de redes: 

Networkedblogs; Twitter; Facebook… Esta é a força do uso integrado das redes. O 

Twitter deve, quanto a nós, ser usado neste contexto. Faz todo o sentido que a 

biblioteca ligue em rede e nas redes o blogue, o Twitter, o Facebook e que use 

aplicativos web 2.0 para replicar a informação relevante que publica no blogue por 

exemplo, noutra ferramenta web 2.0. Faz ainda sentido usar uma ferramenta que 

permite gerir todo este manancial de informação através de uma só plataforma. 

4.2.4.Ferramentas de partilha de conteúdos  

Os espaços colaborativos têm assim inúmeras vantagens que podem e devem ser 

aproveitadas pela BE. A Web 2.0 potencia o trabalho colaborativo e disponibiliza 

imensos espaços de colaboração que permitem a criação conjunta e a partilha de 

trabalhos e atividades on-line. Pode-se criar, editar e partilhar documentos de texto, 

folhas de cálculo, apresentações. Hiperligações, conceitos, projetos de trabalho, som, 

imagens, vídeos. Pode-se aceder e editar os documentos referidos a partir de qualquer 

lugar, através de um computador ligado à Internet. Todo o trabalho produzido está 

sempre disponível on-line.  

 

4.2.5 Ferramentas de agregação de conteúdos 
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O RSS ou qualquer outra das ferramentas similares podem converter-se em grandes 

aliados para o trabalho da biblioteca. São soluções simples e baratas para ajudar a 

prestar um bom serviço de informação.  

4.2.6. O Bookmarking social  

A utilização de marcadores sociais nas Bibliotecas tem inúmeras potencialidades, 

desenvolvendo a capacidade de conceptualizar e de estabelecer relações entre 

conceitos e estimulando a aprendizagem colaborativa. São uma excelente ferramenta 

que, de forma fácil, permite selecionar, organizar, classificar e partilhar a informação 

disponível na Internet. Sabendo que uma das principais dificuldades dos alunos é a 

capacidade de encontrar na Internet informação de qualidade para a realização dos 

seus trabalhos, a disponibilização de um serviço de marcadores sociais na biblioteca 

constitui assim uma ferramenta excelente de promoção de literacia e um exemplo de 

atividade centrada nas necessidades dos utilizadores.  

5. OBJETO DE PESQUISA 

 

O estudo incidiu sobre um conjunto de quinze Bibliotecas Escolares, de diferentes 

graus de ensino, integradas no programa da RBE, selecionadas de entre aquelas que já 

têm uma presença digital diversificada, como sejam a nível de existência de Blogue, 

que foi considerado condição “sine qua nom” para a escolha, dado que esta é uma 

ferramenta Web 2.0 que, conforme evidenciámos na revisão da literatura que 

efetuámos, tem já um uso generalizado nas Bibliotecas Escolares portuguesas e dela se 

esperam já práticas consolidadas, e que tivessem ainda conta em outras ferramentas 

Web 2.0, como sejam o Facebook, Twitter, Slideshare, Scribd ou outras ainda… Este 

critério garantiria, à partida a constatação do facto de que naquela BE já se ter 

colocado a questão da sua presença digital e, eventualmente, pensado na questão da 

vantagem para a Biblioteca Escolar de trabalhar em rede fazendo uso de diversas 

ferramentas Web 2.0, tendo em vista a disponibilização de conteúdos digitais 

adequados aos públicos que serve e a participação dos utilizadores. 

Participaram igualmente neste estudo os Professores Bibliotecários (PB) responsáveis 

pelas BE ou, no caso de se tratar de um agrupamento de escolas em que exista mais do 
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que um professor bibliotecário, aquele que nesse agrupamento foi nomeado de 

coordenador dos PB.   

A recolha de dados desta investigação decorreu entre os meses de janeiro e julho de 

2011.  

6. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 
Optamos por uma investigação qualitativa, criando condições para a obtenção de 

dados qualitativos, dando uma grande relevância à análise do processo, à 

compreensão dos fenómenos e à interpretação da realidade que nos propusemos 

estudar e não à quantificação de resultados quantitativos que se viessem a obter, 

sendo que, com efeito a nossa investigação não tinha como finalidade testar uma 

hipótese de partida que há que pôr à prova a partir de uma metodologia hipotético-

dedutiva, mas tem sim o objetivo de, “partindo dos dados, encontrar neles 

regularidades que fundamentem generalizações que serão cada vez mais amplas” 

(Coutinho, 2008, p. 7) a fim de encontrar resposta às nossas questões de investigação.  

Para desenvolver a investigação, com vista à obtenção de respostas para as questões 

de investigação elaboradas e dadas as limitações do investigador, a nossa opção foi 

assim realizar uma investigação que se inscreve num paradigma interpretativo, no 

campo dos estudos de caso.  

Face ao teor das nossas questões de investigação e partindo da classificação proposta 

por Yin citada por Meirinhos e Osório para os estudos de caso: 

 

Quadro 12- Tipos de estudo de caso. Fonte (Meirinhos e António, 2010, p. 57) 

 

 Únicos Múltiplos  

Exploratórios Exploratórios únicos Exploratórios múltiplos  

Descritivos Descritivos únicos Descritivos múltiplos 

Explanatórios  Explanatórios únicos Explanatórios múltiplos 

 

Consideramos que a nossa investigação pode ser considerada como um estudo de caso 

de tipo descritivo múltiplo. Descritivo porque, de acordo com D’Oliveira tem como 
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objetivo: “retratar em detalhe as características de pessoas, acontecimentos ou 

situações. Neste tipo de estudo pretende-se obter um conhecimento aprofundado dos 

fenómenos sendo para tal utilizadas várias fontes de informação.” (2007, p. 15) sendo 

que é múltiplo porque de acordo com Yin “cada escola é o objeto de um estudo de 

caso individual, mas o estudo de caso como um todo abarca várias escolas e, dessa 

forma, usa um projeto de casos múltiplos.” (2005, p. 68)  

Quanto à fiabilidade, tivemos o cuidado de fazer “uma descrição pormenorizada e 

rigorosa da forma como o estudo foi realizado” (Carmo e Ferreira, 1998, p. 218), de 

modo a garantir que este estudo pudesse ser replicado e que diferentes 

investigadores, utilizando os mesmos instrumentos, pudessem chegar a resultados 

idênticos sobre os mesmos fenómenos (Yin, 2005, pp. 59-60) e, quanto à sua validade, 

ao longo da nossa investigação, procurámos que esta não recorresse a uma única fonte 

de evidências mas a um conjunto mais alargado de fontes de dados, Selecionando-os, 

a saber: a pesquisa e análise documental em registos eletrónicos (páginas Web e 

ferramentas Web 2.0 das escolas da amostra), inquérito por questionário e respetiva 

estatística descritiva e interpretativa, aos professores bibliotecários ou professores 

bibliotecários coordenadores da equipa quando se tratou de escolas com mais de um 

professor bibliotecário dessas mesmas escolas, e recolha de dados na base de dados 

RBE 09/10 e 10/11. 

7. INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

 
Na nossa investigação a triangulação fez-se através do uso de três fontes de dados 

distintas e realizou-se em três fases. 

Para a primeira fase, que decorreu entre janeiro e abril de 2011, consultou-se a base 

de dados da RBE referente ao ano letivo de 2009/2010 de modo a recolher a listagem 

de Blogues das Bibliotecas Escolares portuguesas a fim de ser constituída a nossa 

amostra. A esta listagem foram sendo associados dados resultantes da análise 

documental das ferramentas Web 2.0 utilizadas pelas BE que fossem remetidas pelo 

Blogue, conta de Facebook da biblioteca ou ainda da lista de correio da RBE.  

Numa segunda fase, após a constituição da amostra e que decorreu entre maio e 

junho de 2011, foi feita a observação in situ das ferramentas Web usadas pelas  
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bibliotecas escolares que constituem a amostra. Esta análise foi feita a partir do 

preenchimento de um conjunto de grelhas específicas para cada ferramenta Web 2.0 e 

teve como objetivo conhecer a forma como cada BE usava cada uma dessas 

ferramentas e identificar aquelas que melhor correspondessem ao conceito que estava 

na base da elaboração de cada uma dessas grelhas.          

Numa terceira fase, que decorreu também entre maio e julho de 2011, optámos pela 

elaboração e aplicação de um questionário que foi destinado aos PB ou PB 

coordenadores da equipa das quinze bibliotecas da amostra. 

8. CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 
De acordo com a metodologia e com os critérios explicitados anteriormente, o estudo 

incidiu sobre um conjunto de quinze Bibliotecas Escolares distribuídas de acordo com o 

quadro abaixo:  

Quadro 3 - Caracterização da amostra de acordo com a tipologia de escola e DRE 

 

Codificação da escola  Dre Tipologia 
A Norte EB2,3 
B Centro ES 
C Algarve EB2,3 
D Lisboa e Vale do Tejo EB1/JI 
E Lisboa e Vale do Tejo ES/EB3 
F Lisboa e Vale do Tejo EB2,3 
G Centro ES/EB3 
H Centro ES 
I Norte EB2,3 
J Norte ES/EB3 
K Lisboa e Vale do Tejo EB2,3 
L Centro ES/EB3 
M Lisboa e Vale do Tejo ES 
N Norte EB2,3 
O Algarve ES 

 
 

9. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

No referente à primeira questão de investigação constatámos que:  

Ao nível dos serviços Web que as BE oferecem tirando partido das ferramentas Web 

2.0, verificou-se que mais do que um trabalho articulado entre as diversas ferramentas 
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Web 2.0 que as BE da amostra usam, parece haver uma aposta estratégica no Blogue 

da biblioteca.  

Muitas das potencialidades das diversas ferramentas Web 2.0 não são devidamente 

aproveitadas no sentido de promover a aprendizagem dos alunos, o fomento da 

inteligência coletiva, a colaboração, a arquitetura de participação, o trabalho em rede 

que são conceitos tão caros à Web 2.0 e plenamente evidenciados na revisão da 

literatura que efetuámos, sendo que os PB mostraram até dominar estes conceitos ao 

preencher o questionário no referente aos motivos que levaram a BE a usar o Blogue, 

Facebook ou Twitter.  

Em síntese, no referente a esta questão de investigação, constatamos que há já um 

caminho percorrido pelas BE da amostra no sentido de fornecerem novos, mais e 

melhores serviços, no entanto o trilho percorrido ainda é diminuto face ao objetivo 

que se pretende que é a transformação da BE numa BE 2.0.   

 

No referente à segunda questão de investigação:  

Do estudo que efetuámos concluímos que esta presença Web e a forma como esta 

foram concebidas se centrou fundamentalmente no trabalho e motivação dos PB.  

Quanto aos aspetos que os PB, identificaram como mais relevantes para que a 

presença das suas bibliotecas na Web atingisse o patamar atual, foi opinião 

generalizada de que estes foram: a sua motivação pessoal para investir nessa área 

(93%), a convicção pessoal de que a presença Web da BE é necessária para a escola de 

hoje (93%) e a formação que o PB realizou na área (73%).  

Ainda segundo os PB das BE da amostra, os fatores que mais facilitam a manutenção 

da presença Web da BE são a existência de competências tecnológicas por parte da 

equipa da BE de modo a ser possível dividir tarefas e a necessidade de existirem 

equipamentos tecnológicos atualizados  

 

No referente à terceira questão de investigação:  

Com base nos dados recolhidos, podemos concluir que o principal fator em comum nas 

BE da amostra é, mais uma vez, o papel decisivo que o PB tem no sentido de optar por 

criar e manter a presença na Web da biblioteca.  
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No referente às ferramentas Web 2.0 que estes conhecem e usam, concluímos que 

existe uma larga generalização do uso de algumas ferramentas apresentadas no 

questionário, mais concretamente sete em dezoito, sendo estas usadas por mais de 

70% dos professores bibliotecários mas constata-se o menor uso por parte de um 

grande número de outras ferramentas,  

Quando questionámos os PB sobre as potencialidades das ferramentas Web 2.0, as 

suas escolhas, passam maioritariamente pelas expressões: participação (67%); 

comunidade (67%); colaboração (67%); acessibilidade (60%); aprendizagem (67%) e 

partilha (73%). 

No referente ao impacto que é percecionado em relação à presença diversificada da 

biblioteca na Web, após a realização deste estudo, somos da opinião que esta será, 

seguramente, uma questão que necessitará de alguma reflexão por parte dos PB. Não 

obstante este facto, os PB, a partir dos resultados do questionário, foram capazes de 

referir os benefícios que a presença diversificada da biblioteca na Web tem trazido 

para a concretização da missão da biblioteca escolar e parece ser consensual que com 

a presença da biblioteca na Web:  

- Há uma comunicação mais fácil entre a Biblioteca Escolar e a comunidade, 

nomeadamente através do uso de e-mail ou outras ferramentas de comunicação;  

- A escola conhece muito melhor os recursos que a Biblioteca Escolar possui e 

disponibiliza;  

- Toda a comunidade educativa conhece agora melhor as atividades que a Biblioteca 

Escolar realiza;  

- Os materiais produzidos pela Biblioteca Escolar (guiões, textos informativos, …) são 

agora mais conhecidos por parte de alunos e professores;  

- A Biblioteca Escolar centrou-se muito mais nas necessidades do utilizador.  

 

No referente à quarta questão de investigação:  

Durante a revisão da literatura tivemos ocasião de aclarar o conceito de Biblioteca 2.0, 

tendo assumido para nossa orientação, a definição de Maness (2007) que, em traços 

gerais apontava quatro caraterísticas para este tipo de biblioteca, a saber: É centrada 
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no utilizador, oferece uma experiência multimédia, é socialmente rica e é 

comunitariamente inovadora.     

Da análise in situ do número e conteúdo das ferramentas Web 2.0 que as BE da 

amostra possuem, concluímos que o número de BE com presença efetiva nas três 

principais ferramentas Web 2.0 que analisamos com maior detalhe, a saber: Blogue, 

Facebook e Twitter se limita a três, representando 20% da amostra, sendo estas as 

escolas C sem ensino secundário e as escolas H e J com ensino secundário. Estas 

bibliotecas seriam as únicas que, face ao exposto, poderiam corresponder ao conceito 

de Biblioteca 2.0.  

No entanto, a partir da nossa investigação, teremos que ser levados a concluir que 

apesar de já haver um bom caminho percorrido pelas bibliotecas C, H e J, no sentido 

de se tornarem Bibliotecas 2.0 e de estas se mostrarem inovadoras quanto ao 

conteúdos e alguns serviços prestados, tendo em conta o preconizado por Maness 

(2007), não podemos considerar que já o sejam, pelos seguintes motivos: 

- Apesar de centrarem os conteúdos nos utilizadores estes não participam ainda na 

criação de conteúdos nem se aplica a estes contextos o preconizado por Maness 

(2007) ao referir que “ o consumo e a criação de conteúdo é dinâmica, e por isso as 

funções do bibliotecário e do usuário nem sempre são claras” (p.46);  

- A experiência multimédia oferecida no respeitante às componentes áudio e vídeo nas 

coleções ainda não é suficiente, não se detetando sequer trabalhos dos utilizadores 

nos suportes acima; 

- Apesar de diversificada quanto ao número, a presença Web da BE ainda não é rica a 

nível de formas síncronas e assíncronas para os utilizadores comunicarem entre si e 

com o PB;  

 

No referente à quinta questão de investigação:  

Ousamos sistematizar um conjunto de propostas que têm em vista a elaboração de um 

plano de ação da BE tendo em vista a sua transformação numa Biblioteca 2.0 como 

sejam: Definição de política(s) por parte da Biblioteca Escolar; Uma nova gestão da BE; 

Possibilitar aos utilizadores a construção de conteúdo social; Apostar na qualificação e 

infraestrutura; Criação de redes de partilha; Criação de práticas e cultura de trabalho 
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colaborativo; procurar dar maior visibilidade da Biblioteca Escolar; Elaborar um plano 

de formação; Avaliar serviços. 

 

10. CONCLUSÃO 

O estudo que realizámos permitiu-nos concluir que há, por parte das BE da amostra 

com que trabalhámos uma perceção da necessidade da BE se transformar numa BE 2.0 

a fim de responder às necessidades dos utilizadores e dos públicos que frequentam as 

escolas. No entanto esta perceção ainda não se consubstanciou na transformação que 

Maness (2007) preconiza. Há por parte das BE da amostra uma aposta estratégica no 

Blogue da biblioteca, sendo que outros tipos de ferramentas Web 2.0 que as BE da 

amostra possuem são usados, de um modo geral, não como ferramentas autónomas 

com valor de per si, mas servindo de suporte ao Blogue. Do estudo que efetuámos 

concluímos ainda que esta presença Web e a forma como esta foi concebida se 

centrou fundamentalmente e decisivamente no trabalho e motivação dos PB. A partir 

da nossa investigação, fomos levados a concluir que apesar de já haver um bom 

caminho percorrido por algumas das BE que estudámos, não podemos considerar que 

já exista na nossa amostra alguma biblioteca à qual possamos chamar Biblioteca 2.0.  

Para realizar esta mudança, faltará por parte das BE levar à prática conceitos muitos 

caros à Web 2.0: a arquitetura da participação, a colaboração e o fomento da 

inteligência coletiva, em suma, centrá-la no utilizador e torna-la socialmente rica.    

 

4. BIBLIOGRAFIA  
 

Calixto, J. A. (1996). A Biblioteca Escolar e a sociedade de informação. Lisboa: Caminho. 

 

Carmo, H. e Ferreira, M. M. (1998). Metodologia da investigação: Guia para auto-

aprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta. 

 

Casey, M. (2005). Working Towards a Definition of Library 2.0. Acedido em 2 de 

setembro de 2011, em 

http://www.librarycrunch.com/2005/10/working_towards_a_definition_o.html  

http://www.librarycrunch.com/2005/10/working_towards_a_definition_o.html


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2148 

 

Coutinho, C. P. (2008). A qualidade da investigação educativa de natureza qualitativa: 

questões relativas à fidelidade e validade. Educação Unisinos. 12(1),  5-15. 

 

D'Oliveira, T. (2007). Teses e Dissertações : Recomendações para a elaboração e 

estruturação de trabalhos científicos. 2ª edição. Lisboa: RH Editora. 

 

Evans, D. (2008). Social Media Marketing an hour a day. Indianapolis: Wiley Publishing 

Inc. 

 

Gijón, J. L., López, A. P., Gálvez, C., e Caro, C. G. (2006). La biblioteca universitária como 

apoyo al aprendizaje en el espacio europeo de enseñanza superior. Revista 

Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação,  nº esp, 63-81. Acedido 

em 29 de fevereiro de 2012, em 

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/11087/1/BibliotecaAprendizaje.pdf  

 

 

IFLA/UNESCO. (1999). Manifesto da Biblioteca Escolar da IFLA/UNESCO. Acedido em 11 

de outubro de 2010, em http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/portug.pdf  

 

Maness, J. M. (2007). Teoria da biblioteca 2.0: Web 2.0 e suas implicações para as 

bibliotecas. Informação & Sociedade : Estudos, 17 (1), 44-55.  

 

Meirinhos, M. e António, O. (2010). O estudo de caso como estratégia de investigação 

em educação. EDUSER: Revista de educação, 2(2), 49-65. 

 

Siemens, G. (2006). Knowing Knowledge. Acedido em 2 de maio de 2011, em 

http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf  

 

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/11087/1/BibliotecaAprendizaje.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/portug.pdf
http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2149 

Silva, A. J. (1997). Bibliotecas e sistemas de informação electrónicos em rede. Páginas 

a&b, 1, 43-72. 

http://revistas.ua.pt/index.php/paginasab/article/viewFile/1139/1058  

 

 

Veiga, I., Barroso, C., Calixto, J. A., Calçada, T. e Gaspar, T. (1996). Lançar a Rede de 

Bibliotecas Escolares. Lisboa: Editorial do Ministério da Educação. 

 

Yin, R. K. (2005). Estudo de caso Planejamento e métodos.  3ª edição. S. Paulo:  

Bookman. 

 

Zorrinho, Carlos (1999). O mundo Virtual, Cadernos de gestão dos sistemas e 

tecnologias de informação. Lisboa: Instituto de Informática. 

 

  

http://revistas.ua.pt/index.php/paginasab/article/viewFile/1139/1058


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2150 

COMUNIDADES DE PRÁTICA ONLINE: QUE REALIDADES? 

Maria Antonieta Rocha; Alda Maria Pereira 

 

LEaD, Universidade Aberta 
 

antonietarocha@sapo; amp@univ-ab.pt  

 
Resumo 

Enquanto parte integrante de um trabalho em progresso, que se propõe investigar De que 
modo é que três diferentes realidades (educacional, profissional e sociedade civil) podem 
beneficiar das dinâmicas e relações societais promovidas por Comunidades de Prática em 
ambiente virtual?, este artigo corresponde, apenas, a uma das fases da investigação, 
propondo-se procurar uma primeira resposta à pergunta: Quais os fatores que permitem ou 
limitam a formação e proliferação de comunidades virtuais de prática nas três realidades em 
estudo? 
Optámos, para a recolha de dados, por um questionário online, aos membros das seis 
comunidades em estudo, recorrendo ao Google Docs.  
Os resultados mostram-nos que a pesquisa pessoal e a indicação de colegas de profissão foram 
os aspetos mais relevantes destas comunidades, o que revela a importância da interação 
social. 
Uma das razões para a permanência da maioria dos membros das comunidades de cariz 
profissional e educacional, e ainda que pertencendo a outras comunidades virtuais, prende-se 
com a resolução de problemas, enquanto uma comunidade estudada, de cariz social, está mais 
preocupada em trocar ideias, fomentando a partilha e procurando novos processos para a 
realização das atividades. Esta procura da melhoria das práticas e da excelência acaba por ser 
uma/a razão determinante para o acesso e frequência da comunidade virtual.  
De salientar o relevo que a aprendizagem informal desempenha no seio destas comunidades, 
fator valorizado por todos os membros.  
Palavras-chave: Comunidades virtuais de prática, aprendizagem informal, ambientem 
colaborativo, redes sociais.  

 
Abstract 

 
As an integral part of a work in progress which is intended to research In what way can the 
three different actual cases (educational, professional and civil society) benefit from the 
societal relationships and dynamics promoted by virtual Communities of Practice?, this article 
solely relates to only one research stage, intending to look for a first answer to the question: 
Which factors allow or limit the formation and proliferation of virtual communities of practice 
in the three actual cases under study? 
We opted to the data collection - through an online questionnaire – from the members of the 
six communities, using Google Docs.  
The results have revealed that personal research and the recommendation of work colleagues 
were the most relevant aspects of these communities, which reveals the importance of the 
social interaction. 
One of the reasons why the majority of the members of the communities of a professional and 
educational nature remain - and even when belonging to other virtual communities - is to do 
with problem-solving, whilst a studied community of a social nature is more concerned about 
swapping ideas, fostering sharing and looking for new processes to carry out the activities. This 
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search of improved practices and excellence ends up being a/the decisive reason behind the 
access and frequency of a virtual community.  
Worthy of special mention is the relevant role played by informal learning in the heart of these 
communities, a factor highly valued by all members.  
Keywords: Virtual communities of practice, informal learning, collaborative environment, 
social networks. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo, a comunicação passa por várias fases de elaboração para culminar 

numa transmissão indefinida e sem destino visível. Atribuindo-se esse grande salto à 

Internet e, mormente, à Web 2.0 e 3.0, surge no dealbar deste século XXI um outro 

fenómeno: o das redes sociais.  

Num estágio ulterior, com tónica no comprometimento e na confiança mútua entre os 

pares, surgem as Comunidades de Prática e, mais recentemente, as Comunidades de 

Prática virtuais. 

Face a esta realidade, apresentamos algumas reflexões enquanto parte integrante de 

um trabalho em progresso que se propõe investigar De que modo é que três diferentes 

realidades (educacional, profissional e sociedade civil) podem beneficiar das dinâmicas 

e relações societais promovidas por Comunidades de Prática em ambiente virtual? 

O nosso estudo incide na observação e análise das dinâmicas e interação de diferentes 

comunidades: uma de cariz educacional, três de cariz social e duas de cariz 

profissional. 

Correspondendo este artigo apenas a uma fase de investigação, propomos-nos dar 

resposta à questão: 

Quais os fatores que permitem ou limitam a formação e proliferação de 

comunidades virtuais de prática nas três realidades em estudo? 

 

1.REVISITANDO E CONVOCANDO O ESTADO DA ARTE  

1.1. A Web 2.0 e a emergência de uma nova realidade 

Da fase em que o utilizador da Internet era apenas um consumidor passivo – 

estávamos na designada Web 1.0 – passámos, numa fase posterior, à designada Web 

2.0, em que o utilizador passou de consumidor passivo a produtor de conteúdos, com 

controlo e presença ativas.  
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Nas palavras de Boulos e Wheelert (2007, p. 1)  

The second incarnation of the Web (Web 2.0) has been called the ‘social Web’, 

because, in contrast to Web 1.0, its content can be more easily generated and 

published by users, and the collective intelligence of users encourages more 

democratic use. 

1.2. A aprendizagem informal, formal e não formal 

Acerca desta temática, surgem por vezes vozes dissidentes no que concerne à 

distinção e fronteiras entre os três conceitos. Muitos autores discutiram esta temática, 

nomeadamente, Conner, 2009; Smith, 1999; Schugurensky, 2000; Eraut, 2000; Rogers, 

2004; Jay Cross, 2009; entre outros. Porém, é unânime a convicção de que 

a aprendizagem informal é absolutamente necessária e inevitável para qualquer 

ecologia de trabalho. Na verdade, a aprendizagem informal, enquanto composta 

por conversas, comunidades e comunidades de prática, deve ser reconhecida 

como valor para qualquer ambiente organizacional. (Cross, 2010). 

1.2. O conectivismo 

Emergente desta revolução tecnológica e também social, surgem novos conceitos, 

novas formas de aprendizagem, maior sensibilização para um fenómeno que não 

podemos descurar e até novas teorias e novas pedagogias. 

Surgem assim, no início do século XXI, dois autores - Stephen Downes e George 

Siemens - que se centralizaram nesta nova teoria, cuja emergência se prende com a 

inevitabilidade da força e do papel com que a tecnologia tem “reorganizado a forma 

em que vivemos, nos comunicamos e aprendemos” (Siemens, 2004). Devido à 

velocidade que impera nas nossas vidas, também o conhecimento cresce 

exponencialmente e se modifica a velocidades vertiginosas.  

Acresce referir que “o conectivismo é a integração de princípios explorados pelas 

teorias do caos, redes, complexidade e auto-organização.” (Siemens, 2008). A 

aprendizagem ocorre em ambientes fora do controlo do indivíduo, “difusos”, podendo 

a mesma ser encontrada dentro de uma organização ou base de dados. Interessante, 

também, a caracterização distintiva entre rede e grupo, defendida por Downes 

(Downes, 2006). 
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1.3. As Redes Sociais 

Das definições possíveis e revisitando o estado da arte podemos destacar a rede social 

como “uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por 

um ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos comuns. (Duarte e 

Freire, 2008) ou “plataformas que permitem a um dado utilizador partilhar conteúdos, 

páginas, links ou ficheiros multimédia, como vídeo e imagens, com outros utilizadores 

ou com o público em geral.” (Sousa, 2010). 

1.4. As Comunidades de Prática 
Revisitando os diferentes teóricos, Etienne Wenger coloca o foco na importância da 

partilha e do comprometimento entre os membros em prol de um objetivo comum, 

sendo que as Comunidades de Prática surgem enquanto “um grupo de pessoas, 

informalmente constituído pela troca de experiências ou paixão por um 

empreendimento comum.” (Wenger e Snyder, 2000).  

Emerge com McDermott (1999) a referência ao aspeto da virtualidade aliado à 

Comunidade de Prática. Sendo as comunidades virtuais de prática mais que simples 

grupos trabalhando à distância, devem ser consideradas como tendo uma missão 

comum: entregar um produto, baseado em trocas regulares e mútuas de informação. 

Como traços distintivos, há que destacar a confiança mútua entre os membros, 

característica referenciada e destacada por diversos autores, nomeadamente Wenger 

et al., 2000; Adams and Freeman, 2000; Kuan, 2003. 

 

2. METODOLOGIA  

Tendo em vista obter dados para responder à questão enunciada, procedeu-se à 

elaboração, validação e posterior aplicação de um questionário online a todos os 

membros de seis comunidades estudadas. Pretendia-se recolher as perceções e 

opiniões do maior número de membros. O questionário foi construído recorrendo ao 

Google Docs e compunha-se de 15 perguntas fechadas, com o objetivo de obter a 

representação dos membros sobre a sua participação e sobre o tipo de benefícios que 

colhiam na comunidade e 3 perguntas abertas sobre o valor da comunidade no 

presente e, também, sobre expectativas futuras.  
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O questionário foi aplicado entre 08/12/2011 e 15/03/2012, colocando-se uma 

mensagem aberta, apelando à sua resposta, no fórum de cada comunidade, 

mensagem na qual foi disponibilizado um link para o mesmo. Os dados foram tratados 

com recurso ao Microsoft Office Excel 2007. 

 

3. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

Os nomes das comunidades surgem codificados para assegurar a integral 

confidencialidade das mesmas e o anonimato de todos os seus membros, 

correspondendo a: i) Comunidade Índico – comunidade educacional; ii) Comunidade 

Mar Vermelho – reunião de 3 comunidades de âmbito social; iii) Comunidade Antilhas 

– comunidade profissional; iv) Comunidade Ormuz – comunidade profissional (do 

mesmo ramo e temática da anterior). 

Procedendo à caracterização dos respondentes e quanto ao sexo, apenas a 

Comunidade Ormuz contraria a tendência de uma população maioritariamente 

masculina, com 86,21% de mulheres; relativamente à idade, a esmagadora maioria de 

membros situa-se na faixa etária entre os 26 e os 45 anos. Quanto à profissão, a 

Comunidade Mar Vermelho congrega 27,12% de especialistas - atividades intelectuais 

e científicas; 25,42% de técnicos intermédios e 30,51% de estudantes, permitindo 

concluir a transversalidade do interesse.  

Sendo que 72,88% dos membros da Mar Vermelho e 80% da Antilhas pertencem a 

outras comunidades, valores contrários (31,03%) se observam para os membros da 

Ormuz, o que nos permite concluir que os homens estão mais predispostos para aderir 

a um maior número de comunidades e fóruns online, expectavelmente devido a 

compromissos de ordem familiar de que a mulher ainda não está totalmente 

desvinculada, apesar de uma divisão de tarefas a que se assiste gradualmente. 

Analisando os dados sobre a forma como cada membro teve conhecimento da 

comunidade em estudo, constatou-se que a pesquisa pessoal foi a forma preferencial e 

maioritária dos membros da Mar Vermelho (79,66%) e Ormuz (55,17%), enquanto para 

os membros da Antilhas a indicação de colegas de profissão foi a mais relevante 

(37,14%), o que confirma o caráter profissional e eventual necessidade e interesse da 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2155 

comunidade. Saliente-se que nenhum membro tomou conhecimento através do 

Facebook.  

Quanto à frequência de acesso podemos concluir que a maioria dos membros acede 

diariamente à comunidade – entre 64,29% (Ormuz) e 71,43% (Antilhas) enquanto 

1,41%; 3,39% e 3,45% membros das Comunidades Índico, Mar Vermelho e Ormuz, 

respetivamente estão registados mas denotam desinteresse pela dinâmica e interação 

das mesmas. 

Relativamente ao grau de participação, a maioria participa apenas pontualmente - 

47,46% (Mar Vermelho); 51,43% (Antilhas) e 59,15% (Índico) – contrariamente a uma 

expectável participação ativa. 

Assim, e sendo certo o interesse manifestado na adesão a estas comunidades, 

revelado pelo acesso à mesma, os membros optam por uma participação passiva (não 

intervindo diretamente na dinâmica e interação da comunidade), deixando para os 

outros uma participação mais ativa necessária para que cada um a possa acompanhar. 

Estes resultados levam-nos a inferir que o trabalho partilhado em ambiente 

colaborativo não é evidente, continuando pelo contrário a existir uma atitude de 

passividade que relega para os outros atividade e iniciativa.  

Confrontados com a questão “Para além da obtenção de respostas aos problemas 

surgidos, considera que pertencer a esta comunidade permite …”, relativa ao valor 

dado por cada membro, à participação na comunidade, as respostas oscilam. Se a 

Índico (56,34%) e Ormuz (55,17%) valorizam o Desenvolvimento de um sentido 

coletivo de compromisso,  a Antilhas enaltece o Desenvolvimento de um sentido 

coletivo de confiança (51,43%) e a Mar Vermelho (45,76%) nenhum deles.  

Verifica-se, assim, que este sentido coletivo de compromisso e confiança com os seus 

pares, indica um espírito de comprometimento que pode indiciar estarmos em 

presença de dois dos três modos de pertença da teoria de Wenger sobre as 

Comunidades de Prática – engagement e alignment. Embora o seu nível de 

participação seja não-participação ou participação pontual, parece evidente a 

importância, para estes membros, de saberem que existe alguém com quem podem 

partilhar os seus problemas e que os comunguem, caso o desejem. Quando 

triangulado com a participação pontual adotada pela maioria (analisada 
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anteriormente) e sendo importante um grupo de pares com quem podem partilhar 

angústias, dúvidas e encontrar soluções, este comprometimento é mais sentido do 

que, efetivamente, concretizado. 

Para estas comunidades a mais-valia da participação é aprender algo mais – 66,20% 

(Índico);  83,05% (Mar Vermelho); 65,71% (Antilhas) e 82,76% (Ormuz) - revelando-se 

mais importante quando comparado com o comprometimento com um grupo de pares 

– 26,76% (Índico); 6,78% (Mar Vermelho); 8,57% (Antilhas) e 0,00% (Ormuz). 

Quanto à principal razão por que cada membro pertence à comunidade, a 

aprendizagem proporcionada pela comunidade – 66,20% (Índico); 62,86% (Antilhas); 

93,22% (Mar Vermelho); 86,21% (Ormuz) norteia os interesses destes membros em 

detrimento da importância para a profissão – 33,80% (Índico); 5,08% (Mar Vermelho); 

37,14% (Antilhas) e 13,79% (Ormuz). 

Considerando o aspeto e a importância dadas pelos membros à aprendizagem 

facultada nas comunidades, importa (Gráfico 1) perceber qual o papel da mesma, 

assim como se (não) existe outra forma de a adquirir.  

 

Gráfico 1 – Razões de recurso à comunidade  

 

Enquanto para os membros da Comunidade Índico (49,30%) esta se revela a única 

forma de aprendizagem, os membros das restantes duas preferem-na a uma 

aprendizagem formal. Estes dados remetem-nos para a importância que a 

aprendizagem informal assume nestas comunidades e que permite, em ambiente 

virtual, uma aprendizagem ao longo da vida, de forma não formal, conducente a um 
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enriquecimento pessoal com vantagens para um melhor desempenho da atividade 

profissional de todos os que optam por serem membros e seguidores de fóruns online. 

Analisando o nível de importância das respostas recebidas na comunidade, verificamos 

que para os membros da Comunidade Índico, Antilhas e Ormuz reverte a favor de um 

melhor desempenho do trabalho de cada membro (92,96%, 82,86% e 86,21%) sendo o 

aspeto pessoal, tanto a nível de valorização como de realização, relegado para 

segundo plano (7,04%, 17,14% e 13,79%, respetivamente). 

Estes resultados confirmam a finalidade que os levou a acederem e frequentarem 

estas comunidades: um melhor, mais eficaz e eficiente desempenho da sua atividade 

profissional, para assegurar posto de trabalho e sobrevivência aliado a uma 

preocupação constante da melhoria das suas práticas. 

Quanto ao valor das respostas obtidas (Quadro 1), constatamos que a maioria 

considera a resolução de problemas, enquanto para 52,54% dos membros da 

Comunidade Mar Vermelho ele incide em novas formas de fazer as coisas.  

 

 

 

Quadro 1 – Valor das respostas obtidas  

Comuni-
dade 

Resolução de 
problemas 

Inovação na forma 
de atuar 

Novas formas de 
fazer as coisas 

Novos 
processos 

Novas 
políticas 

Índico 70,42% 9,86% 18,31% 0,00% 1,41% 

Mar 
Vermelho 

8,47% 32,20% 52,54% 5,08% 1,69% 

Antilhas 77,14% 14,29% 8,57% 0,00% 0,00% 

Ormuz 68,97% 13,79% 13,79% 0,00% 3,45% 

 

Dadas as inúmeras utilizações disponíveis e possíveis interessa-nos tentar perceber em 

qual cada membro deposita maior atenção. 

Face à questão colocada são díspares os resultados em função da especificidade e 

objetivos de cada membros, tendo em conta a finalidade de cada comunidade. 

Enquanto para a Comunidade Índico a maior utilização recai na partilha de 

experiências (66,20%), para os membros da Comunidade Mar Vermelho incide na 

troca de ideias (38,98%). No que concerne às duas comunidades profissionais, 37,14% 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2158 

dos membros da Comunidade Antilhas enfatizam a discussão de temas do interesse da 

classe e 31,03% dos membros da Comunidade Ormuz valorizam também a discussão 

de temas do interesse da classe e a partilha de experiências, de igual forma. 

 

CONCLUSÕES 

As comunidades de cariz profissional apresentam comportamentos idênticos às de 

cariz educacional – resolução de problemas, preocupação com o (bom) desempenho 

do seu trabalho – o que se pode explicar por um empenho acrescido no 

desenvolvimento da sua prática profissional. 

Por seu turno, a comunidade de cariz social está mais preocupada em trocar ideias, 

fomentando a partilha e procurando novos processos para a realização das atividades. 

Do nosso ponto de vista, este outro tipo de comportamento explica-se porque, na sua 

maioria, os membros desta comunidade, mais do que um interesse ligado à atividade 

profissional, o que os une são hobbys e crenças, ou, ainda, uma causa que defendem e 

abraçam.  

De salientar o relevo dado à aprendizagem informal que todos os membros inquridos 

manifestam e valorizam. Sendo certo que as opiniões se dividem entre não existir a 

referida aprendizagem ou ser esta preterida face à disponível no seio da comunidade, 

é inequívoca a função determinante que a aprendizagem informal desempenha no 

seio destas comunidades.  

Infere-se uma preferência da riqueza obtida para o desempenho de um trabalho que 

se exige perfeito e, até, de excelência, em detrimento da riqueza e valorização pessoal, 

que não poderia nem deveria ser de descurar. 

Esta procura de melhores práticas e de excelência – tanto a nível profissional como até 

a nível social e/ou puro hobby – acaba por ser uma/a razão determinante para o 

acesso e frequência de uma comunidade online.  

Uma grande conclusão que emerge é que o ambiente fruto da Web 2.0, com particular 

realce para as redes sociais, propicia o trabalho em rede e na rede, permitindo alargar 

perspetivas e trocar experiências, enriquecer práticas pessoais ou profissionais, para 

além dos círculos mais restritos habitados no quotidiano. 
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Resumo 

Este artigo descreve algumas potencialidades dos Mundos Digitais Virtuais em 3D, construídos 
no Metaverso Second Life. Acredita-se que estes, por terem um caráter imersivo, representam 
novas oportunidades em contexto educativo. Apresenta-se o planeamento e concretização das 
tarefas propostas numa atividade da unidade curricular Comunicação Educacional no âmbito 
do Mestrado em Pedagogia do e-Learning da Universidade Aberta (Portugal). Era pretendido 
que os estudantes participassem num Congresso Virtual sobre Comunicação, Presença Social e 
Interação em Ambientes Virtuais. Em trabalho de natureza grupal, as comunicações para o 
Congresso Virtual foram projetadas, elaboradas e apresentadas no Second Life. As autoras 
consideram que, ao longo desta atividade, desenvolveram e consolidaram competências 
necessárias ao trabalho colaborativo e cooperativo (com ênfase na comunicação síncrona), 
competências a nível da apresentação de artigos científicos e que, muito para além do simples 
domínio do próprio avatar, tiveram a oportunidade de observar e refletir sobre as 
apropriações, quando o Metaverso se revela como um ambiente no qual decorrem práticas 
educativas. Considera-se importante referenciar a Taxonomia de Bloom Revisada, suas fases e 
os tipos de conhecimentos considerados, de forma a validar os objetivos e alcances propostos 
na Unidade Curricular. Conclui-se que a temática do Congresso Virtual foi estudada e, 
simultaneamente, vivida, na primeira e segunda vida. 
 
Palavras-Chave: Second Life, Comunicação mediada por computador, Presença social, 
Taxonomia de Bloom Revisada 

Abstract 

This article describes the potential of Virtual Worlds, Digital 3D, built in Second Life Metaverse. 
It is believed that those, having an immersive character, represent new opportunities in the 
educational context. It presents the planning and realization of the proposed tasks within an 
activity of the curriculum unit Educational Communication, as part of the Master program in 
eLearning Pedagogy at the Universidade Aberta, Portugal. It was intended that students 
participate in a Virtual Congress on Communication, Social Presence and Interaction in Virtual 
Environments. In group work, the communications for the Virtual Congress were designed, 
prepared and presented in Second Life. The authors consider that, throughout this activity, it 
were developed and consolidated skills that are needed for collaborative and cooperative 
work (with emphasis on synchronous communication), skills in the presentation of scientific 
papers and, beyond the simple control of their own avatar, it was given the opportunity to 
observe and reflect upon the appropriation, when the Metaverse unfolds as an environment in 

mailto:lauriza.nascimento@gmail.com
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which educational practices arise. It is important to reference the Revised Bloom's Taxonomy, 
its phases and the considered types of knowledge, in order to validate the objectives and 
scope proposed in the curriculum unit. It is concluded that the theme of the Virtual Congress 
was studied and lived in the first and Second Life. 
 
Keywords: Second Life, Computer mediated communication, Social presence, Revised Bloom’s 
Taxonomy 

1. INTRODUÇÃO 

O processo educacional é marcado por pontuais mudanças, a promover 

transformações significativas e quebras paradigmáticas no contexto, principalmente, 

no que se refere à proposição e sua concretização na prática. As relações estabelecidas 

cedem espaço a novos e diferentes contornos, exigindo respostas adequadas às atuais 

necessidades educacionais, desafios sociais e emergências tecnológicas, que se 

apresentam em natureza dinâmica e impactante. A Sociedade, antes Industrial, 

apresenta-se atualmente como Informacional e, consecutivamente, estabelece-se a 

Sociedade em Rede (Castells, 2007). Na observância, as componentes evolutivas 

destes intervalos temporais, evidencia-se que o modelo pedagógico enfatize os 

ecossistemas de aprendizagem (Siemens, 2005).  

 Urge que o desenho de unidades curriculares, supere o tecnicismo, o fazer depositário 

e meramente valorativo, a descontextualização e a linearidade. A evidenciar a 

aprendizagem situada (Lave & Wenger, 1991) e inserir o aluno no âmago da ação 

educativa. Prover, a convergência e assunção de atos educativos em práticas 

favoráveis à dotação de significado.  

Os sujeitos e papéis ganham estatutos e dimensões diversificados, nesta arquitetura 

rizomática (Cormier, 2008). A pressupor e ofertar ao aprendente informações 

relevantes que, relacionadas aos conceitos pré-existentes, interiorizados em sua 

estrutura cognitiva, findem por influenciar na aprendizagem e na atribuição de sentido 

aos novos conceitos construídos. Na perspetiva de Behar (2009), o conhecimento é 

concebido como resultado da ação do sujeito sobre a realidade, estando o aluno na 

posição de protagonista no processo da aprendizagem construída de forma 

cooperativa, numa relação comunicativa renovada e reflexiva com os demais sujeitos. 

Neste paradigma, a prática pedagógica considera o processo e as ações como sendo 

mais significativas que o produto deles resultantes. 
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No artigo apresenta-se uma experiência imersiva na perspetiva de alunas do MPeL 

num espaço digital de simulação da realidade. Conforme Mattar (2010), o Second Life 

(SL), ambiente em foco, foi desenvolvido a partir de 2003 pela empresa norte-

americana Linden Lab. É um mundo virtual e online, tridimensional (3D), inteiramente 

criado pelos seus habitantes (residents), os avatares. Assim, a interação na 

ambientação ocorre entre avatares, objetos e conteúdos. Afirmam Bettencourt e 

Abade (2008:6): "Efectivamente, o Second Life é um ambiente imersivo em que as 

interações sociais assumem um papel fundamental para cada pessoa saber viver nesse 

ambiente e representa a ferramenta cognitiva ou artefato cultural que medeia o 

processo de desenvolvimento pessoal". 

Em continuação, salientam que de entre os Ambientes Virtuais Multi-Utilizadores 

(Multiuser Virtual Environments, MUVEs), “o SL constitui-se em recursiva plataforma, a 

constituir-se no recurso adequado numa filosofia de ensino a distância ou de blended-

learning. Poderá também servir os propósitos da aprendizagem ao longo da vida ou, 

duma forma integrada entre ações imersivas em SL e RL". Entende-se por RL, a vida em 

sentido literal, terminologia opositiva a vida virtual. 

Adentre-se o mundo imersivo da Linden Lab. Na exploração e experimentação, há 

profusão de expansores cognitivos a incidir sobre as estruturas conceituais primárias. 

A nutrir novas situações esquemáticas. Filatro (2008), neste contexto, enfatiza que o 

uso da tecnologia na Educação, quando é feito de forma inovativa e não replicativa de 

modelos tradicionais, permite e promove a conversação inteligente que apoia a 

(re)construção de conhecimentos. 

Perceciona-se diversas ferramentas comunicacionais integradas na ambientação. A 

propiciar plurais formas comunicativas. Evidencia Mattar (2010) ao citar Anderson 

(2003) e Moore (1989), que os ambientes de realidade virtual 3D, como o Second Life, 

ampliam o significado do conceito de interação. Retrata-se a presença da comunicação 

síncrona e assíncrona. Em recursividades tais, que contemplam práticas variadas na 

incorporação e uso de áudio, vídeo, texto, imagem, adição de gestos aos avatares, 

dentre outras. 

Importa atentar à figura do avatar - o cibercorpo inteiramente digital, a figura gráfica 

que empresta a sua vida simulada para o transporte da identidade do cibernauta para 
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o interior de mundos paralelos. O cibernauta pode incorporar uma ou mais dessas 

máscaras digitais - “persona(s)” para representá-lo, encontrar outros avatares e 

comunicar-se com eles,  teleportá-lo de espaço a espaço, controlar a sua posição no 

mapa, fazê-lo falar e produzir efeitos de som e gestos  pré-programados.  

Neste nível de imersão, o usuário produz uma multiplicação identitária, uma hesitação 

entre presença e ausência, estar e não estar, ser e não ser, certeza e fingimento. A 

permitir, em vivência, reconhecê-los como exercícios dinâmicos, plurais e, sobremodo, 

significativos em espaço coletivo de aprendizagem. 

As hiperligações estabelecidas no encontro entre Second Life (SL), o Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) e o integrador de espaços 

multimodais (mashup) Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning 

Enviroment (SLoodle), segundo Loureiro e Barbas (2008), permitem que a uma 

disciplina disponibilizada via Moodle se integre as funcionalidades disponibilizadas 

pelo Moodle numa sala de aula 3D no mundo virtual. A abrir vistas, as contribuições 

para o desenvolvimento de interações pontuais, colaboração, cooperação, 

imediaticidade e o reforço aos elementos destacados por Owen et al. (2006). 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Integrado no programa de mestrados da Universidade Aberta (UAb), e em 

conformidade com o Modelo Pedagógico da UAb (Pereira, Mendes, Morgado, Amante 

& Bidarra, 2007), o Mestrado em Pedagogia do e-Learning (MPeL) combina o desenho 

pedagógico inovador com a forte aposta em ambientes de aprendizagem emergentes. 

A UAb utiliza como plataforma de eLearning o Moodle. Ao longo do MPeL os 

mestrandos são incentivados a explorar variadas ferramentas e serviços da Web 2.0,  a 

potenciar a aprendizagem, e dar a conhecer as ferramentas e estratégias pedagógicas 

que os futuros profissionais em Educação a Distância (EaD) e e-Learning terão à sua 

disposição. 

É neste contexto que a Unidade Curricular (UC) Comunicação Educacional se insere. 

Importa-nos descrever, sinteticamente, seu plano, de forma a compreender as 

atividades propostas e contextualizar a atividade “Congresso Virtual” (cf. Imagem 1), o 

objeto do artigo. A UC estruturou-se em quatro atividades principais: 
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 Atividade 1 - Traduzir e resumir um artigo em trabalho de grupo 

 Atividade 2 - Preparar e realizar o Congresso Virtual no SL 

 Atividade 3 - Refletir sobre as potencialidades do SL em contexto educacional 

 Atividade 4 - Elaborar um e-Portefólio 

 

Imagem 1: Cartaz do Congresso Virtual em SL 
 

 

Os grupos de trabalho utilizaram o SL durante a elaboração das comunicações, com a 

intenção de explorar e vivenciar o espaço virtual, enquanto potencializador de 

aprendizagem situada. Acredita-se que foi dado ênfase ao espaço previsto na UC como 

local de encontro e realização, a e-Learning Academy 3. No Auditório da Academy, na 

data do evento, se reuniram todos os intervenientes (professores, alunos e 

convidados). Na perceção das autoras, foi o nascer de uma comunidade de 

aprendizagem e prática, a partir do desenvolvimento de atividades virtuais, 

desfrutando das possibilidades oferecidas pelo meio e que as leva a acreditar que o 

espaço virtual - SL seja, um prolongamento da realidade (Lévy, 1998), resultado das 

interações e não algo completamente destacado (Schlemmer, 2008). 

De acordo com Garrison & Anderson (2003), a comunidade de aprendizagem é um 

espaço em que se apresentam: Presença social, em sendo a capacidade de os alunos se 

projetarem social e emocionalmente, de forma a serem percebidos como "pessoas 
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reais", na comunicação mediada por computadores; presença cognitiva, como a 

extensão pela qual os alunos são capazes de construir e confirmar o significado através 

de uma reflexão e discurso sustentado; e, presença de ensino que se perfaz no 

desenho, na facilitação do discurso e na instrução por parte do professor mediador 

com o consciente propósito de alcançar “learning outcomes” (resultados da 

aprendizagem) significativos. Elucidam Quintas-Mendes, Morgado e Amante (2010), 

numa comunidade, professores e estudantes são elementos chave do processo 

educacional. E reforçam que,  

A presença cognitiva é um elemento vital na experiência educativa e define-se 

pelo facto de os participantes construírem o significado e o conhecimento 

através da comunicação. A presença de ensino é justificada pelo facto de a 

participação ativa do professor ser uma componente crítica em qualquer 

contexto educativo, revestindo-se duma importância acrescida no contexto 

online embora, em determinadas circunstâncias, os estudantes possam 

também assumir parte dessa responsabilidade. (p. 16-17) 

A análise, tradução e apresentação no Congresso Virtual do SL de artigos científicos (cf. 

Tabela 1: Nominação das Equipas e Artigos) visa estimular os alunos de mestrado a 

aprenderem de forma imersiva, para além dos propósitos iniciais e conteúdos 

evidenciados nos artigos. Percecionou-se a tarefa, como oportunidade de estabelecer 

uma meta-aprendizagem - ação para além, aprendizagem que rompe, extrapola a 

natureza auto-contida em cada peça inicial. 

 

 

 

 

Tabela 1: Nominação das Equipas e Artigos 

 

Equipe Artigo em estudo 

Equipa 1 - RIVA 
Riva,G. et al. (2004) - The Layers of Presence: A Bio-Cultural 
Approach to Understanding Presence in Natural and Mediated 
Environments.  

Equipa 2 - IJSSEL 
Ijsselsteijn, W. et al. (2003) - Being There: the experience of 
presence in mediated environments.  

Equipa 3 - KREIJNS Kreijns, K. et al. (2004) - Determining Sociability, Social Space, 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2166 

and Social (A)synchronuous Collaborative Groups. 

Equipa 4 - GARRISON 
Garrison, R. (2007) - Researching the community of inquiry 
framework: Review, issues, and future directions.  

Equipa 5 - KEHRWALD 
Kehrwald, B. (2008) - Understanding Social Presence in text-
based online learning environments. 

Equipa 6 - HUAN HO 
Huan Ho et al. (2007) - Evaluating online conversation in an 
asynchronous learning environments  

3. DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

Na UC sucederam-se experimentações de forma a permitir e aprofundar um domínio 

específico no metaverso, como aporte de aprendizagem. Os primeiros passos, 

consistiram na instalação e configuração do SL-Viewer, a nomear o utilizador e 

configurar, inicialmente, o avatar. E revelaram-se não tão simples como idealizado, 

sendo que esta perceção foi partilhada por colegas no fórum da UC. As exigências 

colocadas à capacidade do computador pessoal e a largura de banda foram fatores 

determinantes para uma primeira avaliação favorável (ou não) ao ambiente 3D SL. A 

outro nível, o nome e a aparência do avatar, diante da necessidade de identificação e 

ou representação, foram pontos importantes aos quais os colegas tomaram atenção. 

Foi sentindo que sendo um ambiente "divertido", não deixava de ser um ambiente 

(informalmente) formal e os objetivos (realização de uma atividade no âmbito de uma 

unidade curricular do mestrado) não deixaram de ser seguidos. 

De forma sucinta e ilustrativa, lista-se os temas tratados na fase de Ambientação no SL: 

1. Conhecer dos diferentes espaços da academia 

2. Second Life, Moodle e Sloodle  

3. Inscrição do Avatar no Moodle: O objecto "Sloodle Enroll Both" 

4. Comunicação entre SL e Moodle: A WebIntercom 

5. Principais funcionalidades de barras e botões no SL 

6. Fotografar no SL 

7. Movimentar-se e teleportar-se no SL 

8. Comunicação no SL (Janelas de Comunicação; Mensagens instantâneas; 

Mensagens ao grupo; Notecard)  

9. O avatar (Customatização, Anexar e desanexar objetos ao Avatar) 
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10. Sloodle ToolBar 

Evidencia-se que, dentre as atividades propostas, constava aprender a navegar e 

mover-se no mundo virtual. Inicialmente, foi imperativo aprender a andar (na direção 

desejada e sem pisar o colega), virar (sem empurrar), sentar sem ser no colo, voar e, 

sobretudo, aterrar (suavemente e onde pretendido), as regras de etiquetas da 

comunicação e, aprender a vestir-se, a fim de evitar situações burlescas e 

constrangedoras. 

A transferência de conceitos, definições e informações aconteceu nas "aulas virtuais 

expositivas", mas também utilizando apresentações (Presenter), através do chat 

textual ou via áudio, de forma informal. Os procedimentos e competências inerentes à 

realização de comunicações em congressos de foro científico foram simulados e 

treinados (e, esperamos, dominados). A qualidade da apresentação (com utilização do 

PowerPoint ou outra ferramenta), o respeitar da duração prevista da comunicação, os 

detalhes e decisão sobre como se vestir de adequadamente para um evento desta 

natureza, exemplifica alguns pontos, aos quais os alunos tiveram que ter em atenção.  

O tempo e a motivação necessários para interiorizar (no sentido de automatizar, fazer 

automática e conscientemente) estas destrezas não devem ser subestimados. A 

navegação em si, procura e visita de cenários, ilhas, pareceu-nos de fácil domínio, já 

que estruturados de forma semelhante às páginas da web. O sentimento de dominar e 

fazerse representar pelo seu avatar, foi mais difícil de alcançar. 

Um aspeto que pareceu importante foi o facto de nos primeiros momentos as 

atividades acontecerem na Academy do SL, e que essa foi construída com espaços 

diferenciados, como se se de Campus se tratasse, com zonas de estudo, biblioteca, sala 

do professor, etc. A Academy mostra-se como um espaço reconhecido da vida real, a 

promover um sentimento de confiança, quer pelo espaço, quer pelo facto de ser 

(quase) privado, a permitir experiências, conjuntas com avatares (colegas) prontos a 

ajudar. Assim, foi de crucial importância, manusear na perfeição os diferentes canais 

de comunicação, desde o chat público, às mensagens privadas ou grupais. Até hoje, a 

nossa "Home Landmark" é a Academy, um sentimento de "Home Sweet Home". 

Os grupos de trabalho constituídos na primeira fase para a tradução do artigo em 

estudo, realizaram-se, em regra, recorrendo a vários serviços da web, desde Skype 
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(para uma comunicação síncrona e ajustamentos de cariz imediato), Google Docs para 

a criação colaborativa da apresentação, mas também no próprio SL. As reuniões 

aconteciam nas salas da Academy, nos jardins, no mundo subaquático, enfim, onde 

houvesse uma certa privacidade e, ao mesmo tempo, tranquilidade para que o grupo 

se comunicasse. A utilização do SL foi intensificada perto da data do evento, já que, 

como se uma comunicação em sala de conferência se tratasse, foi necessário treinar, 

cronometrar minutos e automatizar movimentos. 

A preparação para o Congresso Virtual, propriamente dito, agregou plurais tarefas: 

Criação dos slides da apresentação; Elaboração do Guião da Apresentação (ordem das 

comunicações dentro do grupo); Criação das anotações (notecards) para suporte e 

disseminação no momento da apresentação oral; Ensaio geral da comunicação; 

Organização do backoffice de sustentação ao grupo; Antevisão de possíveis perguntas 

por parte dos participantes. De notar que, a maior parte dos grupos, disponibilizou os 

produtos finais, (apresentação e anotações) online, quer em forma de Website, quer 

como páginas Wiki. 

O Congresso Virtual aconteceu no Auditório da Academy, ilustrado na Imagem 2. 

 
 

Imagem 2 : Auditório Academy 3 - SL 
 

 

Na dinâmica de descobertas e incorporações perpassamos a preparação e realização 

do Congresso (cf. imagens 3 e 4) na virtualidade. O momento aproximou-se de modo 
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ímpar à “real life” e trouxe-nos toda a gama de sensações e sentimentos próprios a 

quem se coloca diante de um público em apresentação.  

 
Imagem 3: Apresentação de Lauriza Lavecchia - Equipa5 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4: Apresentação de Marisol Silvercloud - Equipa 4 

 

 
A reflexão final da turma sobre o congresso, foi expresso que a atividade promoveu 

trabalhos de qualidade, resultado do empenho dos alunos e suporte da professora 

Mysa Randt que demonstrou na prática o significado da Presença Social, Cognitiva e de 

Ensino (Garrison & Anderson, 2003). 

Apresenta-se com fins de verificação e com fulcro na Taxonomia de Bloom Revisada, as 

dimensões do conhecimento manifestas: A considerar o binômio processo cognitivo 

versus conhecimentos evidenciados; A validar o estabelecimento proximal entre 
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objetivos implícitos e declarados, em fazeres; e a desvelar habilidades e competências 

da experiência em relato. 

7.  

8. Tabela 2: Dimensão do Conhecimento – Adaptada de Krathwohl (2002) 

 

Dimensão 

Conhecimento 

Habilidade (meio) 

Técnica + Ferramenta+ Método 

Competência (produto/serviço) 

Efetivo/Factual 
Comunicar e produzir portadores 
textuais [Chat, IM, Notecard] 

Reconhecer as funcionalidades do 
ambiente e utilizar e configurar os 
recursos comunicacionais do SL 

Conceitual 

9. Conhecer princípios e 
generalizações; Conhecer Teorias, 
modelos e estruturas em inter-
relação leitura e tradução/artigos 
[Wiki] 

Entender e aplicar os 
conhecimentos adquiridos nos 
artigos a potencializar a interação, 
comunicação, 
cooperação/colaboração -SL;  

Procedural 

10. Utilizar métodos, critérios, 
algoritmos e técnicas para elaborar a 
comunicação; 

11. Analisars métodos, segundo 
critérios de modelos teóricos, a 
sintetizar  e produzir a comunicação. 
[Notes, Voice, Viewer] 

12. Produzir apresentação e 
comunicação em SL [PPT e Guião] 

Metacognitivo 

13. Relacionar o reconhecimento da 
cognição em geral e a consciência da 
amplitude e profundidade de 
conhecimento adquirido sobre um 
determinado conteúdo (artigo).  

Reunir conhecimento + 

competência+ habilidades para 

realizar Congresso Virtual - SL 

Os objetivos implícitos nos aspetos cognitivos de alta abstração e nível de maturidade 

de conhecimento, mostraram-se compatíveis com os declarados, bem como, com os 

procedimentos, estratégias e conteúdos utilizados e ministrados.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Importa-nos registrar o alcance e a importância da experiência em relato. Imergir no 

SL, levou-nos a uma aproximação significativa com a aprendizagem, a permitir e 

aprofundar em domínio específico, a ascensão e interiorização de competências 

múltiplas. 
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A atividade na ambientação apresenta-se rica em aspetos sócio-emocionais e 

cognitivos. Para efeito, considera-se, o impacto inicial, quando se adentra a plataforma 

em descobertas, para em momento subsequente, romper o isolamento e validar a 

importância às práticas de qualidade, por vias colaborativas. 

Bransford & Gawel (2006) expõem as especificidades de que a SL é dotada e que fazem 

merecer a sua exploração do ponto de vista educativo: (i) o sentido de partilha e 

colaboração entre grupos e comunidades; (ii) a interoperabilidade através da qual essa 

partilha se baseia permitindo que todos os ganhos ou aprendizagens sejam 

acumuláveis, compatíveis, transferíveis e aplicáveis em qualquer parte de SL; (iii) a 

possibilidade de implementarem situações de ensino inviáveis na vida real; e, (iv) o 

espírito de colaboração subjacente que contribui para o progresso e evolução 

pessoais. 

Observa-se a criação e o reforço aos elementos identitários, a legitimação da 

comunidade como espaço de partilhas valorosas e, principalmente, locus 

representativo de sujeitos em agregação para fins educativos. O metaverso 

estabelece-se como domínio significativo. Instiga e concede sentido às elaborações. 

O ponto essencial da discussão reside no argumento de que o ideal mobilizador da 

informática contemporânea é a constituição de inteligência coletiva (na perspetiva de 

Lévy), isto é, convergir a sinergia das competências e das ideias, favorecendo a 

aprendizagem colaborativa em rede (Silva,2012). 

Comunidades de Prática, grupos “de pessoas reunidas que partilham uma 

preocupação ou uma paixão pelo que fazem e aprendem como fazê-lo melhor 

enquanto interagem regularmente” (Wenger, 2006), oportunizam o pensamento 

crítico-reflexivo por contribuir com soluções em modelo inovador. Assim, desconstruir 

práticas tradicionais de transmissão de conhecimento e linearidade, o que foi 

efetivado ao longo da atividade.  

As anteriores constatações não excluem a presença de elementos de resistências e 

menor fluidez. Cremos poder afirmar que existia entre os colegas a "mente aberta" 

sobre o que escrevem Palloff & Pratt (2004) como sendo uma das caraterísticas do 

Aluno Virtual de sucesso. Algumas resistências foram sentidas no decorrer da atividade 

- dificuldades técnicas e requisitos a nível da largura de banda da Internet, mas 
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também à curva de aprendizagem do SL, assim como, a falta de tempo dos alunos, que 

são no seu geral, adultos inseridos no mundo laboral. Contudo, percecionou que a 

fronteira entre o real e o virtual se esbatem e, em determinado momento, 

desaparecem, como durante o evento. E também, na apreciação de lutas no mundo de 

Esparta, onde o medo sentido, o querer fugir para que o avatar não fosse ferido, foi 

forte. Assim, algumas das características da comunicação face-a-face são de forma 

convincente simuladas em ambientes virtuais de aprendizagem 3D, outras situações há 

que somente na simulação podem acontecer, sem que se perca qualidade a nível da 

transmissão e receção de elementos vitais para a comunicação. 

O Modelo Pedagógico da UAb e todo o programa de licenciaturas e mestrado assenta 

na comunicação assíncrona, especificamente nos fóruns de discussão. A atividade 

relatada permitiu conhecer outras estratégias pedagógicas, particularmente, sob 

utilização de meios de comunicação síncronos. Algumas desvantagens, confirmaram-

se, como por exemplo a obrigatoriedade de os elementos do grupo estarem online 

num determinado momento. O imediatismo das reações e mesmo uma informalidade 

acrescida, já que espontaneidade é premissa, oportunizaram a coesão ao grupo. Se 

compararmos com outras ferramentas de comunicação síncrona, é de realçar a 

importância do avatar como "representante" do "outro eu". Na perceção das autoras, 

a imersividade corrobora, segundo Kehrwald (2008) para a superação das limitações 

da comunicação meramente escrita e torna estes ambientes mais produtivos. 

Sentimentos de solidão ou isolamento, por vezes apontados como aspeto negativo da 

EaD, são ultrapassados através de demonstração de emoções dos avatares, da 

interação e, assim, da criação de relações. O Second Life como uma projeção da vida 

real. 

A experiência relatada vem contudo também sublinhar que toda a atividade 

pressupôs, por parte do professor, uma preparação detalhada, um refletir sobre 

estratégias pedagógicas para alcançar os objetivos, quer a nível da temática em 

estudo, quer a nível de competências a desenvolver, inerentes à apresentação de 

artigos académico-científicos. As autoras avaliam que aprendizagem aconteceu, novos 

conhecimentos foram adquiridos, de forma profunda e que, em paralelo, houve um 
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trabalho de grupo em dinâmica de resolução de problemas e o fator socialização foi 

um denominador comum. 

Refere-se Dias (2007) ao contexto de aprendizagem e a mediação pedagógica, em 

citando Brown & Duguid (2002), quando se desenvolve a especialização das atividades, 

as comunidades apresentam um nível elevado de produção e criatividade realizados 

colaborativamente. O desafio dos processos colaborativos para a educação e a 

formação reside no facto de estarmos perante uma abordagem que não se limita à 

transmissão de conteúdos e objetos de aprendizagem através da rede, mas inclui, 

obrigatoriamente, a participação na experiência colaborativa das figurações e 

narrativas do conhecimento nos contextos e práticas da sua utilização e aplicação. 

Evidenciam Costa e Viseu (2008) que a formação de professores deve ter como foco 

principal a mudança de atitudes face às tecnologias de informação e comunicação e o 

seu potencial para uso em contexto educativo. Para autores como Ferraz e Belhot 

(2010) , muitos são os instrumentos de apoio ao planeamento didático-pedagógico, a 

estruturação, a organização, a definição de objetivos instrucionais e avaliativos. A 

Taxonomia de Bloom é um desses recursos, a auxiliar na identificação e declaração dos 

objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo que, engloba a aquisição do 

conhecimento, competência e atitudes, visando facilitar o planeamento do processo 

de ensino e aprendizagem. Salientam que: 

Na educação, decidir e definir os objetivos de aprendizagem significa estruturar, de 

forma consciente, o processo educacional de modo a oportunizar mudanças de 

pensamentos, ações e condutas. Essa estruturação é resultado de um processo de 

planejamento que está diretamente relacionado à escolha do conteúdo, de 

procedimentos, de atividades, de recursos disponíveis, de estratégias, de instrumentos 

de avaliação e da metodologia a ser adotada por um determinado período de tempo. 

É imperativo, prover "novos" e diferentes espaços de construção e disseminação de 

conhecimento, presenciais ou virtuais, face os perfis de competência que se 

apresentam. Nas palavras, o chamamento à proposição de vieses, com vista, a 

possíveis consolidações e a promoção de sedução pedagógica. Os espaços lineares, 

autocontidos, mostram-se antagónicos face à conceituação de Lévy (1998) para 

inteligência coletiva e efetivação das competências a promover, conforme Behar 

(2009) "rupturas paradigmáticas – construção de novas matrizes que sustentam o 
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novo conhecer, viver, ser e o fazer EAD”. Vale ressaltar, que a adjetivação quanto à 

modalidade, faz-se secundária. 

Importa-nos valorizar, neste exercício descritivo, a substantivação - Educação e a 

tríade aluno, professor e saber (Costa, 2011). A favorecer reflexões e ações pertinentes 

a (re)construções e/ ou (re)configurações, a privilegiar a dotação de sentido e 

significado. Oportuniza “saber o que se aprende”, outrossim, o “saber como se 

aprende”, na consideração as adoções e requisições exigidas no decurso da tarefa, em 

seus diferentes momentos e estágios. E, desta forma, consolidar o “porque se 

aprende” que segundo Anderson & Krathwohl (2001) “o ensino significativo 

proporciona aos alunos o conhecimento e os processos cognitivos necessários para 

uma solução de problemas” e concede ao educador espaço adequado para uma 

intervenção específica e proveitosa. Tendo em conta, o aluno como elemento central 

no processo ensino-aprendizagem e averiguação sistemática de possibilidades de 

aprendizagem, progressos a partir do seu nível inicial de conhecimento, clareza quanto 

as objetivações de aprendizagem declaradas e alcançadas e, consecutivamente os 

objetivos avaliativos que, segundo a perspetiva de Ausubel (2003) propõe-se a lançar 

as bases para a compreensão de como o ser humano constrói significados e desse 

modo indicar caminhos para a elaboração de estratégias pedagógicas que facilitem a 

aprendizagem significativa. 
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Resumo 

As extraordinárias virtualidades disponibilizadas pelas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação trazem consigo potenciais riscos, se usadas de forma abusiva ou indevida. O 
estudo a que nos reportamos neste texto insere-se nesse potencial de riscos e conflitos 
focalizando-se na análise do fenómeno do cyberbullying sobre os professores. O tema 
apresentou-se como relevante e inovador, no contexto português, pela gravidade das 
repercussões no quotidiano emocional e social dos professores e na organização escolar onde 
estão inseridos. Com o presente estudo, de caráter exploratório e descritivo, pretendemos 
contribuir para desocultar o fenómeno, fazer uma aproximação à sua dimensão e 
características, perceber qual é o seu impacto sobre as vítimas e percecionar o interesse que 
suscita.  
Os dados foram recolhidos através dum inquérito por questionário, online, ao qual 
responderam 3 426 professores. Para além da clarificação de múltiplos aspetos do fenómeno, 
registe-se, como principal conclusão, o facto de cerca de um terço dos professores ter 
declarado já ter sido alvo de cyberbullying. 

Palavras-chave: violência, bullying, cyberbullying. 

 

Abstract 

The extraordinary virtues of Information and Communication Technology bring potential risks, 
if used improperly. Our research analyses part of these risks and social conflicts which teachers 
are exposed to. The topic - "Cyberbullying against teachers - a hidden reality" – is both relevant 
and innovative in the Portuguese background because of its impact in the teachers’ everyday 
emotional and social development and in the school organization where they are inserted.  
With this exploratory descriptive and quantitative study, we intend to contribute to uncover 
the problem of cyberbullying and analyse its dimension and characteristics, realize its impact 
on the victims and understand the interest raised by this phenomenon.  
The data of this study was collected through a questionnaire survey online responded by 3426 
teachers. A third of teachers said they had already been targeted by cyberbullying.  

Key words: violence, bullying, cyberbullying. 

 

1. Introdução e contextualização geral 

As tecnologias da informação e da comunicação (TIC), e fundamentalmente a internet, 

são uma das principais forças motrizes que têm impulsionado a mudança do mundo, 

nas últimas décadas. São diversos os aspetos basilares da vivência contemporânea 

permeados e alterados por esta avalanche tecnológica que revolucionou e se tornou 
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uma parte indissociável da nossa vida. Já não é possível ignorar a influência e a 

constância das TIC sobre os indivíduos - o uso da internet e dos telemóveis, tornou-se 

um “imperativo” civilizacional. As transformações daí decorrentes são imensas e 

influenciaram intensamente os comportamentos individuais e coletivos e as relações 

interpessoais.  

Apesar dos enormes benefícios da utilização hodierna das tecnologias, existem 

inquietações legítimas quanto ao uso indevido, riscos, abusos e ilegalidades que a 

tecnologia potencia. Uma das grandes preocupações que pontuam a atualidade no que 

respeita ao uso indevido das TIC, prende-se com o fenómeno do cyberbullying. 

Embora o cyberbullying comece a entrar no domínio do debate público - nem sempre 

correspondendo a uma perceção real do fenómeno, antes muito circunscrito a 

episódios extremos que captam a atenção da comunicação social, quase sempre o 

olhar sobre o mesmo tem estado restrito à ação de alunos sobre alunos, quando muito 

entre jovens adultos. A eventual existência de situações de cyberbullying, cometidas 

contra os professores, não tem sido alvo da mesma atenção, e em termos de análise 

do fenómeno não se identificou um único estudo em Portugal.  

Em função da “webgrafia” consultada, da navegação pelas redes sociais ou por blogs, e 

algumas situações esporadicamente surgidas nos meios de comunicação social e, mais 

veladamente, em circulação “contida”, nos espaços de convívio das escolas, foi 

emergindo em nós a convicção da existência de situações de cyberbullying sobre os 

professores, também em Portugal, tal como em outros países. 

A revisão de literatura que efetuámos permitiu constatar que, nos países onde se 

estudaram os motivos e as circunstâncias do cyberbullying sobre os professores, se 

verificou que este é um problema expressivo. 

A frequência e os modos de utilização das TIC, nomeadamente no que concerne ao uso 

indevido, riscos, abusos e ilegalidades, podem ser/estar alicerçados, numa relação 

direta, com a crescente implementação e generalização das TIC pelos lares 

portugueses, facto este profusamente evidenciado em diversos estudos (INE 2009 e 

2010; Livingstone, 2011; Almeida et al., 2011 e 2011b). E se “o mundo virtual nos 

últimos anos, virou o lugar mais fácil para tornar públicos imagens e comentários 
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depreciativos, usando para isso blogs, fotologs e redes sociais para expressar ódio, 

violência a professores” (Rocha, 2010), não seria compreensível que a tendência 

terminasse ao entrar na fronteira de Portugal, exatamente quando se trata do uso de 

uma tecnologia que aboliu as fronteiras e tem na globalização a sua característica mais 

marcante. Esta constatação levou-nos a considerar que a falta de estudos 

relativamente ao fenómeno do cyberbullying sobre os professores poderia estar a 

ocultar um fenómeno com uma amplitude significativa e relevante pelo impacto que 

produz. Pareceu-nos lógico, desde logo, supor que, em maior ou menor dimensão, o 

fenómeno existiria em Portugal e que se tornava urgente contribuir para a eventual 

identificação e caraterização do fenómeno e para a sua “desocultação”. 

 

2. Objetivos do estudo 

A violência contra os professores assume esporadicamente alguma visibilidade pública, 

nos casos mais graves de agressão, sendo contudo uma temática a nosso ver 

insuficientemente estudada, e frequentemente assumida como “simples” atos de 

indisciplina escolar. Assumindo a “omnipresença” que as TIC hoje têm no nosso 

quotidiano, o nosso estudo procurou respostas para as questões fundamentais da sua 

utilização contra os professores.  

Assumimos como objetivo principal, a caracterização do fenómeno do cyberbullying 

sobre professores, em Portugal. Subjacente a este objetivo principal, estão quatro 

objetivos específicos que orientaram a operacionalização da recolha de dados:  

i. Caracterizar o conhecimento indireto que os professores possuem, por contacto 

com experiências vivenciadas por colegas; 

ii. Caracterizar o conhecimento direto que os professores possuem, por vivência 

pessoal; 

iii. Caracterizar as perspetivas dos professores sobre o impacto do cyberbullying sobre 

professores ao nível pessoal e profissional; 

iv. Caracterizar as perspetivas dos professores relativamente ao interesse que o 

cyberbullying sobre professores suscita. 
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3. Desenho do estudo 

Como metodologia de estudo, para atingirmos os objetivos a que nos propusemos, 

optámos por um estudo exploratório, de caráter descritivo, realizando um survey, com 

base num inquérito por questionário online. O questionário integrava essencialmente 

questões de tipo fechado, que nos permitiram quantificar, detalhar e relacionar 

mensurações e descrever a extensão do fenómeno, e algumas questões de tipo aberto, 

de preenchimento facultativo, que permitiam aos professores clarificar ou completar 

alguns aspetos das suas respostas e que nos permitiram “captar” a dimensão 

emocional do fenómeno do cyberbullying sobre os professores vitimizados. 

A opção pelo estudo exploratório descritivo, adveio do facto de se estudar um 

fenómeno atual – o cyberbullying – sem estudos que o sinalizem ou descrevam 

relativamente ao enfoque definido – cyberbullying sobre os professores – no contexto 

sócio-escolar português. 

A população do estudo era constituída pelos educadores do ensino pré-escolar e pelos 

professores do ensino básico e do ensino secundário, das escolas públicas do país. 

Registe-se que ao longo deste texto, ao utilizar os vocábulos “professor” e “docente”, 

consideramos neles incluídos os educadores de infância. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, desenvolvemos um inquérito por 

questionário, em versão eletrónica - survey online – cujo link para preenchimento foi 

enviado, através de e-mail, aos Diretores de Agrupamentos e Escolas do ensino público 

do continente, solicitando a sua disseminação pelos professores das respetivas Escolas 

ou Agrupamentos. A amostra obtida decorreu da disponibilidade dos referidos 

Diretores em disseminarem o pedido de colaboração entre os professores e da 

disponibilidade dos mesmos em colaborarem no estudo. Trabalhámos assim com uma 

amostra não probabilística e por conveniência, que englobou um conjunto de 3426 

educadores de infância e professores dos diferentes níveis de escolaridade do ensino 

não superior. 

Por razões atinentes com a dimensão da população a inquirir, a sua dispersão 

geográfica, os custos envolvidos e os limites temporais para a realização do estudo, 

entendeu-se mais adequado disponibilizar o questionário na internet para ser 
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respondido online. Esta opção teve ainda subjacente as características do tema em 

investigação, que potencialmente poderia provocar uma certa retração e atitude 

defensiva nos sujeitos, sobretudo quando vítimas. Com o recurso ao preenchimento 

online do questionário, procurou-se não só garantir-se o anonimato dos respondentes, 

mas fundamentalmente que os sujeitos o sentissem, para que a resposta fosse 

assertiva e muito menos de “conveniência”, ou socialmente mais aceitável.  

Os dados quantitativos recolhidos foram organizados e tratados estatisticamente para 

suporte à análise, interpretação e discussão dos resultados.  

O questionário incluía também algumas questões de resposta aberta que permitiam 

complementar as respostas “fechadas” e incluir informações adicionais que os sujeitos 

considerassem importantes, nomeadamente testemunhos pessoais de vivência de 

situações de cyberbullying. Para a sistematização e interpretação destas respostas, 

aplicou-se uma análise do conteúdo, distribuindo-as por categorias emergentes. Os 

dados assim analisados foram utilizados para complementar e/ou consolidar os dados 

quantitativos e permitiram ainda registar perceções e sentimentos dos participantes 

que aparentemente extravasavam o âmbito exploratório do estudo, mas que o 

enriqueceram na dimensão “humana”.  

 

4. Cyberbullying: um fenómeno recente de contornos (ainda) indefinidos 

O cyberbullying é um fenómeno relativamente recente, potencializado pelo 

desenvolvimento e expansão das TIC e os seus contornos conceituais não estão ainda 

claramente definidos. As conceptualização e definições propostas são quase sempre 

feitas de forma algo imprecisa, como que por decalque da definição de bullying, na 

assunção implícita ou explícita de que se trata duma nova forma do mesmo fenómeno, 

uma extensão pura e simples do bullying (Shariff, 2005:458-459) a que é acrescentado 

o uso das TIC.  

N. Willard é um dos primeiros investigadores que procuraram analisar e definir 

cyberbullying. Willard (2004, 2006) definiu o cyberbullying como o ato de enviar ou 

publicar mensagens prejudiciais ou nocivas que utilizam a internet ou outras formas de 

comunicação digital. Numa definição posterior, apresentada como oferecendo a mais 
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recente visão da autora, (Willard, 2011) considera a ampla disseminação do material 

agressivo como complemento ou alternativa ao carácter repetitivo das agressões 

(essencial no bullying tradicional): “Digital aggression (cyberbullying) involves use of 

digital technologies to intentionally engage in hurtful acts directed towards another, 

including sending or posting hurtful material in a manner that is repeated or widely 

distributed” (Willard, 2011, p.1).  

Smith et al. (2006), definem cyberbullying por expansão das definições de bullying: 

an aggressive, intentional act carried out by a group or individual, using electronic 
forms of contact, repeatedly and over time against a victim who cannot easily 
defend him of herself. Cyberbullying is a form of bullying which has in recent years 
become more apparent, as the use of electronic devices such as computers and 
mobile phones by young people has increased. (Smith et al., 2006, p.6) 

Entre as definições propostas, no contexto português, registamos a apresentada por 

Matos, et al. (2009) que, entendendo o cyberbullying como uma nova forma, uma 

extensão do bullying, o definem como: 

um acto agressivo intencional levado a cabo por um indivíduo ou grupo, de forma 
repetida, mediante a utilização de dispositivos electrónicos tais como o e-mail, o 
telemóvel ou páginas web, contra uma vítima que tem dificuldade em defender-se 
(Willard, 2005, 2007; Kowalski, et al., 2008). Nesta perspectiva, o problema do 
cyberbullying surge com características semelhantes ao bullying tradicional – 
assente numa assimetria de poder entre agressores e vítimas e responsável por 
causar danos psicológicos de longo termo nas vítimas, que podem ir da baixa auto-
estima ou depressão, até ao insucesso escolar e ao suicídio – com a diferença de ser 
perpetrado mediante o uso de meios electrónicos (Matos, et al., 2009, p.17). 

Estamos contudo perante um fenómeno com especificidades próprias, assumindo que, 

no mundo virtual decorrente das TIC, como considera Mesdom (2006), a tendência 

para irritar e exasperar os outros é amplificada pela natureza específica dos meios 

tecnológicos, com um maior nível de anonimato por parte do agressor, anonimato que 

reduz inibições, reforça o poder do cyberbully e amplia o sentimento de fraqueza por 

parte da vítima que se sente perseguida em todo o tempo e por todo o lado, 

acrescendo o facto da difusão da agressão poder ser efetuada a nível mundial sem que 

o agressor tenha que enfrentar diretamente o impacto do seu comportamento.  
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Não tendo este texto por objetivo aprofundar a discussão do conceito de 

cyberbullying, fica o registo claro do reconhecimento da necessidade de clarificar e 

compreender o fenómeno nas suas características e implicações específicas. 

 

5. Caracterização dos sujeitos participantes 

Participaram no trabalho de investigação 3 426 professores, numa distribuição 

tendencialmente aproximada à representatividade nacional da classe docente no que 

concerne às seguintes categorias: sexo, nível de educação e ensino e região.  

Os dados recolhidos indicam que os professores são utilizadores diários das TIC. 

Verifica-se que o envio/consulta de correio eletrónico (e-mail) é já a forma de 

comunicação eletrónica mais frequentemente usada pelos professores: 92% referem 

utilizá-lo “muitas vezes” ou “todos os dias” (27,5% e 64,5%, respetivamente).  

O telemóvel é utilizado por 76%, “muitas vezes” ou “todos os dias” (30% e 45,9%, 

respetivamente), para comunicação por voz e por 55% para envio de mensagens de 

texto (34,4% e 20,6%, respetivamente). A comunicação de voz por telefone foi 

relegada para um terceiro lugar, sendo usada por 40,7%, “muitas vezes” ou “todos os 

dias” (24% + 16,7%). 

O envio de mensagens instantâneas via internet é a forma praticada por 30,3%, 

“muitas vezes” ou “todos os dias” (21,9% e 8,4%, respetivamente). 

A pesquisa/navegação na internet é referida por 89% como sendo operadas “muitas 

vezes” ou “todos os dias” (47,8% e 41%, respetivamente). São diversas as atividades 

desenvolvidas na Web, referidas como sendo efetuadas “muitas vezes” ou “todos os 

dias”: consulta de vídeos (46,8%), participação em redes sociais (25,3%), consulta de 

imagens (25,3%); leitura de blogues (24,7%). 

Há serviços TIC que ainda não seduzem significativamente os professores: 72,1% 

“nunca” ou “raramente” produziram imagens ou clips de vídeo, via câmaras de 

telemóveis e 78,3% “nunca” ou “raramente” publicaram em blogs. 

Constata-se uma grande familiaridade dos professores respondentes com o termo 

cyberbullying (77,1%), sendo que 30,2% referem ter conhecimento de situações de 
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cyberbullying sobre alunos. Contudo, 43,7% dos professores consideram que não se 

sentem capazes de identificar a sua ocorrência e 90% sente “necessidade de saber 

mais sobre cyberbullying”. Apesar da familiaridade dos professores com o termo 

cyberbullying e do conhecimento de situações de cyberbullying sobre alunos, a grande 

maioria dos professores considera que não tem “experiência com situações de 

cyberbullying” (81,8%) e sente-se impreparada para gerir situações deste tipo (67,3%). 

Uma larga maioria (71,9%) está preocupada com o cyberbullying e 49,4% entende 

que se trata de um problema nas escolas. Apesar disso, apenas 28,2% se sente 

vulnerável ao cyberbullying. 

 

6. A desocultação do cyberbullying sobre os professores 

O estudo permitiu comprovar que o cyberbullying sobre os docentes é uma realidade 

de significativa dimensão e que dificilmente poderá continuar a ser ignorada ou 

ocultada. Um terço dos professores declarou já ter sido alvo de cyberbullying (34%), 

facto corroborado, em termos de conhecimento dos casos, por 14% dos colegas.  

Os dados recolhidos apontam no sentido de que o cyberbullying sobre os professores 

é essencialmente praticado por alunos (61%), mas existe uma elevada percentagem 

de ocorrências perpetradas por pais ou encarregados de educação (13,9%) e outros 

docentes (10%), e ainda, de expressão mais residual, as cometidas pelo pessoal não 

docente (2,9%). O anonimato só foi possível manter-se em 11,5% das situações. 

O envio continuado de mensagens grosseiras e insultuosas, através de telemóveis ou 

da Internet e as mensagens intimidatórias ou agressivas, que no total representam 

36,6% das situações de cyberbullying (20,1% e 16,5%, respetivamente), são as que têm 

ocorrências mais frequentes. O uso do e-mail, do site ou do computador do(a) 

professor(a), sem a sua permissão, representam no total uma considerável 

percentagem de ocorrências (18%). Os resultados da frequência de situações de 

cyberbullying, revelam o peso importante que o anonimato tem na prática do mesmo: 

a utilização do perfil falso para enviar ou colocar mensagens causadoras de problemas 

ou constrangimentos diversos é apontada por 12,4% das vítimas, e a obtenção de 

informações secretas ou embaraçosos obtidas de forma insidiosa, junto das próprias 
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vítimas, é referida por 5,6%. Com frequência significativa, registam-se ainda o envio ou 

divulgação de crueldades e falsidades através de telemóvel ou da Internet (10,6%), a 

descrição da vítima através de histórias, piadas ou fotos (de “gozo”) que a 

ridicularizam (9,2%), e a divulgação de fotos e/ou filmes obtidas(os) sem autorização 

(7,7%). 

Relativamente à frequência das ações de cyberbullying assinaladas, os dados indicam 

que 55,8% das situações ocorreram uma única vez e 44,2% múltiplas vezes. 

As agressões ou insultos mais conhecidos, referidos por 195 docentes conhecedores 

de ocorrências de cyberbullying, questionam sobretudo a competência profissional 

(30,9% das respostas obtidas) ou baseiam-se na imagem corporal do professor 

(19,3%). As agressões ou insultos de natureza sexista e os relacionados com a idade 

são também situações apontadas por um número não despiciendo, respetivamente 

12,7% e 9,8%. Menos apontados, são as agressões ou insultos relacionados com 

relações familiares (6,2%), de cariz homofóbico (5,9%), em razão de alguma deficiência 

(5,1%), e por razões de natureza étnica (4,3%). Os menos referenciados são os insultos 

de natureza racial (3,2%) e os relacionados com aspetos religiosos (2,7%). 

Os sujeitos que conhecem casos de cyberbullying sobre professores referem que a 

internet é o meio utilizado por 63,1% dos agressores e o telemóvel por 36,9%. As 

mensagens de texto são a forma utilizada por 51,2% e a imagem ou o vídeo por 42,5%. 

Só 6,3% utiliza o áudio.  

 

7. Divulgação do cyberbullying sobre os professores 

O conhecimento dos professores sobre casos de vitimação de outros professores foi 

veiculado por colegas da vítima (36%), por referência direta das próprias vítimas 

(26,8%), ou através da audição de comentários na sala dos professores (16,5%). É 

significativa ainda a divulgação feita pelos alunos (16,7%), sendo mais residual a feita 

pelo Pessoal não Docente (3,9%). 

As situações de “gozo” da vítima (histórias, piadas ou fotos para a descrever), através 

do telemóvel ou da internet (21,5%) e a divulgação de filmes ou fotografias obtidos 
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sem autorização (17,8%) são as mais conhecidas pelos outros docentes, mas estão 

muito distantes da sua frequência, de acordo com as respostas das vítimas 

(respetivamente 9,2% e 7,7%).  

A propagação de crueldades e falsidades também são referidas como sendo 

conhecidas por 15,5%, mas têm uma representação menor no conjunto das situações 

de cyberbullying, segundo as vítimas (10,6%). Todas as outras situações de 

cyberbullying têm uma incidência maior de acordo com as declarações das vítimas, do 

que aquela revelada pelo conhecimento de casos por parte dos outros professores. O 

envio ou colocação de mensagens grosseiras e insultuosas são referidas como sendo 

conhecidas por 16,5%, mas têm uma frequência superior, segundo as vítimas (20,1%). 

Seguem-se, por ordem da referência ao seu conhecimento por parte dos professores, 

o envio ou colocação de mensagens com o objetivo de intimidar ou agredir o(a) 

professor(a) (12,4%) e a utilização do perfil doutra pessoa para enviar / colocar 

mensagens para causar problemas ao(à) professor(a), ou fazê-lo/a sentir-se mal 

(9,5%).  

As situações de cyberbullying menos referidas como sendo do conhecimento dos 

professores (6,8%) são, em contraste, apontadas pelas vítimas como sendo das 

ocorrências mais frequentes: o uso do e-mail, do site ou do computador do(a) 

professor(a), sem a sua permissão (18%). Note-se que os valores numéricos associados 

ao “conhecimento de casos” por parte dos professores deve ser considerado tendo em 

consideração que podem existir “casos” conhecidos e referidos por mais do que um 

professor. Entendemos contudo que este é um elemento a considerar na análise do 

fenómeno, em paralelo com os relatos dos professores vítimas (ou agressores) 

envolvidos nestas situações. 

 

8. Caracterização das vítimas 

A distribuição das vítimas por sexo é coincidente com a distribuição percentual do total 

de professores a nível nacional (M. 23%; F. 77%).  

De acordo com o estudo realizado existe cyberbullying sobre os professores em 

todos os níveis de educação e ensino, salvaguardando-se o facto do estudo não ter 
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incluído professores do ensino superior ou do ensino privado. A maior parte das 

vítimas são do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário, (55,7%) numa 

percentagem 5,7% inferior à percentagem de docentes desses níveis, na distribuição 

nacional, e 4,8% superior à dos respondentes. O 2º ciclo do ensino básico, com 21,1% 

de vítimas, e o 1º ciclo do ensino básico, com 18,1%, revelam uma percentagem de 

vítimas superior à percentagem de docentes nos respetivos níveis (+4,5% e +1,5%, 

respetivamente), acompanhando o maior número de respondentes nesses níveis 

(+7,3% e +1,6%, respetivamente). Na educação pré-escolar, a percentagem de vítimas 

é similar à percentagem de docentes desse nível de educação e inferior à percentagem 

de respondentes (que representa 1,6% mais que a percentagem na distribuição 

nacional). 

Os dados recolhidos apontam claramente no sentido de que a incidência do 

cyberbullying é consideravelmente mais elevada nos professores mais novos, 

comparando a percentagem das vítimas com os outros respondentes, nas respetivas 

faixas etárias. Assim, verifica-se que, até aos 40 anos, há proporcionalmente 8% mais 

de vítimas (+2,1% até aos 30 anos e +5,9% na faixa etária dos 31 aos 40 anos) e, com o 

evoluir da idade vai progressivamente diminuindo, sendo uma diferença para menos 

de 3% na faixa etária dos 41 aos 50 anos e de menos 5% a partir dos 51 anos. Pode 

colocar-se a hipótese de estes valores poderem decorrer do facto dos professores mais 

novos serem maiores utilizadores das tecnologias e por isso estarem mais expostos ao 

fenómeno. Contudo, como apresentaremos mais adiante, os dados recolhidos não 

permitem retirar esta conclusão. 

Naturalmente concatenada com a idade, a incidência do cyberbullying é mais elevada 

nos professores com menos experiência de serviço docente. Assim, verifica-se que, 

nos professores com menos de 5 anos de serviço, há uma diferença de mais 3,7% de 

vítimas no cotejo com a percentagem dos outros professores respondentes; nos 

professores com 6 a 10 anos, há uma diferença de mais 2,9% de vítimas e nos 

professores com 11 a 20 anos, há uma diferença de mais 1,2% de vítimas. A 

percentagem de vítimas vai progressivamente reduzindo à medida que aumentam os 

anos de serviço, sendo que a partir dos 20 anos de serviço começa a ser menor que a 

dos professores respondentes. 
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Na distribuição por região, 41,7 % das vítimas são da região Norte, seguidos pela 

região de Lisboa, com 21,3%, pela do Centro, com 16,5%, pela do Algarve, com 15% e 

pela do Alentejo, com 5,5%. As regiões do Norte e do Algarve registam uma 

percentagem de vítimas superior à distribuição percentual dos docentes por região 

(+3,6% e + 10% respetivamente). Na inversa, é na zona Centro que é menor a 

percentagem de vítimas, relativamente à proporção do universo de professores da 

região (-7,3%), seguida da zona de Lisboa (-3,7%) e do Alentejo (-2,6%). 

O tipo e frequência de utilização de serviços TIC não se apresentam como variáveis 

distintivas, potenciadoras da “escolha” dum professor para vítima. As diferenças 

registadas, no sentido de uma maior frequência de utilização pelas vítimas (“Muitas 

vezes / Todos os dias”), são o envio de mensagens de texto por telemóvel (2,9%), a 

leitura de blogs (2,1%), o envio de mensagens instantâneas via internet (1,7%) e a 

participação em redes sociais (4%). Na inversa, e na mesma ordem grandeza, a menor 

utilização pelas vítimas (“Nunca”), são a publicação de blogs (-3%) a participação em 

redes sociais (-3%) e o envio de mensagens instantâneas via internet (-2%). Os dados 

não apontam, portanto, no sentido de diferenças significativas entre o 

comportamento dos professores vítimas e não vítimas de cyberbullying, relativamente 

à frequência de uso das TIC. 

A experiência e o conhecimento revelados pelas vítimas relativamente ao 

cyberbullying são muito semelhantes aos dos outros professores. Há apenas uma 

ligeira variação, na ordem de 1,5% para mais, revelado pelas vítimas, na experiência 

com situações de cyberbullying, na consideração do cyberbullying como um problema 

nas escolas, e no sentimento de vulnerabilidade ao cyberbullying. As vítimas referiram 

uma grande familiaridade com o termo cyberbullying (76,4%) e manifestaram uma 

elevada necessidade de saber mais sobre o assunto (89,9%), porque estão 

preocupadas com o cyberbullying (70,7%) que 50,0% reconhecem ser um problema 

nas escolas. Entre as vítimas, 66,3% declaram que não se encontram preparadas para 

gerir situações de cyberbullying. As vítimas revelam dificuldade em identificar 

situações de cyberbullying: só 44,9% se sentem capazes de o fazer e só 29,7% têm 

conhecimento de situações de cyberbullying sobre alunos. Talvez isso justifique, 
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estranhamente, que só 32,4% experimentem um sentimento de vulnerabilidade ao 

cyberbullying. 

 

9. Impacto do cyberbullying  

As consequências para os professores vítimas do cyberbullying podem ser 

devastadoras, porque a sua dignidade e integridade pessoal e profissional podem ser 

profundamente lesadas. Geralmente sentem-se incapazes para falarem das situações 

por que passam ou passaram e preferem mesmo não abordar o assunto. A 

esmagadora maioria dos professores vítimas de cyberbullying (91,6%) foram 

perentórios na recusa em relatar os casos vividos, mesmo a coberto do anonimato do 

questionário. A somar a esta avassaladora percentagem, há 3% que assinalam a opção 

de resposta “Não consigo”, em muitos casos explicitando por escrito que gostariam de 

o fazer mas que não conseguem, o que só por si já é significativo, pelo sofrimento que 

subjaz à resposta bem patente em alguns dos testemunhos. 

São várias as razões (não exclusivas entre si) que apontam para a recusa ou 

“impossibilidade” de revelarem as ocorrências: a vergonha (71,0%), o receio de serem 

“mal vistos” pelos seus pares (68,0%), o sentirem-se profissionalmente em causa 

(65,0%), o receio de serem “mal vistos” pela Direção da Escola (58,0%) e o receio dos 

agressores (43,7%). 

Da análise de conteúdo das respostas abertas do questionário, conclui-se que impacto 

nas vítimas é intenso, com sequelas nas condições de saúde, física e/ou mental, a 

curto e a longo prazo. O stress, a falta de confiança, a baixa auto-estima e o estado de 

solidão em que por vezes se afundam provocam um acentuado desajustamento social, 

como a aversão para com o ambiente social em geral e a escola em particular 

(expresso no aumento do absentismo). Conclui-se ainda que houve situações que 

degeneram em desespero ou depressão, ou outros distúrbios psicológicos, e 

perspetivas de ações de gravidade extrema, como o abandono da profissão ou mesmo 

o suicídio.  

Na perspetiva dos professores que afirmaram terem conhecimento de ocorrências de 

cyberbullying contra colegas, os professores vítimas de cyberbullying atribuem uma 
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grande importância às ocorrências (77%), ficando geralmente “arrasados” segundo a 

resposta de 76,7%. Só 20,4% conseguem responder na mesma linha do agressor. Ainda 

na perspetiva destes professores, há vítimas de cyberbullying que entram em 

depressão (73,6%) e colocam a possibilidade de assumirem posições de gravidade 

extrema: abandonar a profissão (57,4%) e a hipótese de suicídio (24,7%). 

 

10. Perceção do cyberbullying  

O cyberbullying perpetrado contra os professores é um fenómeno que ainda não atraiu 

a atenção de investigadores em Portugal, na perceção de 73,3% dos professores 

respondentes. A inexistência de estudos institucionais, académicos ou sociológicos, 

não significa a inexistência do problema, nem atenta a relevância e amplitude do 

fenómeno, como se comprova no presente estudo.  

Os professores consideram também que a sociedade em geral não está sensibilizada e 

não tem dado a devida atenção ao problema do cyberbullying exercido sobre os 

professores (86,0%).  

De entre os professores respondentes, 78% consideram que o cyberbullying sobre os 

professores constitui um problema nas nossas escolas, relativamente ao qual o 

Ministério da Educação e as suas estruturas intermédias não denotam ter percebido a 

sua relevância e não demonstram nenhuma preocupação sobre o mesmo (75,6%). Esta 

perceção dos professores de que estamos perante uma desvalorização, subvalorização 

ou ignorância do fenómeno torna-se ainda mais evidente pelo facto de 85,4% dos 

professores concordarem com o facto de ser tratar de “uma realidade escondida”, 

havendo mesmo professores que consideram tratar-se de uma realidade 

“propositadamente” escondida. 

A falta de sensibilidade ou recusa de reconhecimento da gravidade do fenómeno do 

Cyberbullying sobre os professores, entendido como um problema existente apenas 

entre os alunos, fragiliza a posição da vítima. Isolada, indefesa, exposta a constantes 

“ataques” (24/24 horas), sem sentir apoio, solidariedade ou qualquer recetividade às 

suas denúncias, a vítima deixa-se vencer por um estado evolutivo de angustiosa 

insegurança e solidão. 
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11. Sugestões de atuação 

No espaço aberto, destinado a sugestões, 287 professores deram o seu contributo. 

Analisadas no seu conteúdo, foram identificadas 498 afirmações, distribuídas por 

categorias emergentes no decorrer da análise. Como sugestões de atuação, 17,9% das 

asserções apontam para uma atuação preventiva, suportada numa premente 

formação de alunos, professores e encarregados de Educação, referida em 12,9% das 

afirmações, e na necessidade de uma maior divulgação da informação sobre o 

cyberbullying (13,3%). Outras afirmações apontam para a importância de denunciar as 

ocorrências, de responsabilizar e penalizar os culpados (7,8%), de alertar o Ministério, 

as Escolas e a comunidade em geral, para os sensibilizar para o problema (7,4%) e para 

desocultar o fenómeno, promovendo estudos que permitam uma atuação sustentada 

(5,2%). O cyberbullying é apresentado como um problema preocupante, cruel, no 

mínimo desconfortável (7,2%). Afirma-se a necessidade de adequar a lei, proibir ou 

restringir o uso das TIC (3,2%). Há ainda afirmações que apontam no sentido do 

impacto do cyberbullying e revelam o desencanto profissional (2,4%). 5,6% das 

afirmações sustentam a importância e relevância deste estudo, dando os parabéns 

pela escolha deste assunto, agradecendo, em alguns casos,  a possibilidade de 

desabafarem (o que nunca tinham conseguido) e esperando a ampla divulgação dos 

resultados, junto do Ministério da Educação e das Escolas. As restantes asserções, 

17,1%, referem-se a desabafos e impressões diversas. 

 

12. Conclusões e considerações finais 

O cyberbullying sobre os professores é uma realidade com uma relevância que tem 

que ser séria e proativamente encarada. O seu impacto nefasto tem consequências 

danosas na vida pessoal e profissional dos docentes (afeta a autoestima, a confiança e 

a dignidade e reputação das vítimas) e, consequentemente, no ambiente e qualidade 

educativa das escolas e sobre os resultados da aprendizagem.  

O cyberbullying vitimando professores é uma realidade já dificilmente ocultável. 

Receios diversos por parte das vítimas, incompreensível proteção da imagem da 
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própria escola, débil consciência do problema ou deliberada desvalorização por parte 

do Ministério da Educação, têm mantido este problema (que corrói o ambiente escolar 

e se alarga à vivência quotidiana das vítimas) longe das preocupações sociais e da 

própria investigação. Contudo, este tipo de violência contra os professores (introsiva, 

perniciosa, sem fronteiras nem horário) não pode ser negligenciado nem reduzido a 

análises sumárias, pois trata-se de um fenómeno complexo, multifacetado e de 

significativa dimensão. 

Desocultar o fenómeno, promovendo estudos de investigação do cyberbullying sobre 

os professores é uma reivindicação dos respondentes. Na perceção dos professores, é 

condição basilar, para fazer face ao problema, a criação de condições para que seja 

possível a denúncia das ocorrências, dando sinais de que é possível responsabilizar e 

penalizar os culpados, mesmo que seja necessário adequar a lei. 

Sugerem os professores que o cyberbullying é uma questão de premente ponderação e 

análise, mas a reclamar uma atenção eminentemente prática das escolas e uma 

abordagem preventiva, baseada numa maior divulgação da informação e no 

alargamento da formação aos alunos, aos professores e aos encarregados de 

Educação. Do estudo realizado decorre claramente que o cyberbullying sobre os 

professores existe e não pode continuar a ser sistematicamente desvalorizado pela 

sociedade em geral e pelos responsáveis do sistema educativo em particular. 
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Resumo 
 

Com este estudo pretendeu-se analisar o discurso dos professores acerca da criação de 
comunidades de prática para o seu desenvolvimento profissional. A reflexão deu-se 
em duas edições de um curso de formação realizadas em Fevereiro e Junho de 2012. 
Tendo por base o desafio lançado pelo formador num fórum em torno da mensagem 
desencadeante “Parece-vos viável construir e suportar uma comunidade de prática de 
professores da mesma disciplina? Porquê?”, os 151 formandos e formandas 
expressaram os seus pontos de vista em 217 mensagens publicadas. As mensagens 
foram sujeitas a análise de conteúdo e os resultados indicam que os professores 
reconhecem as vantagens das comunidades de prática no seu desenvolvimento 
profissional, na medida em que estas permitem a troca de informação, 
conhecimentos, ideias, experiências, práticas, recursos, materiais pedagógicos, 
reflexões, modelos organizacionais, para a “construção de um conhecimento coletivo”, 
que necessita de ser frequentemente reiterado. Reconhecem ainda que as 
comunidades de prática de docentes permitem dar uma maior visibilidade ao seu 
trabalho e lidar com o isolamento tradicionalmente associado à sua profissionalidade. 
Associam à manutenção das comunidades de prática algumas premissas, 
designadamente a disponibilidade dos seus membros para manterem o projeto, o 
comprometimento com uma prática “consistente e continuada”, consubstanciada 
numa participação e interação regulares, que implicam investimento, fatores que 
poderão condicionar a manutenção de tais comunidades. 

Palavras-chave: análise de conteúdo; comunidades de prática; desenvolvimento 

profissional docente  

 

Abstract 

This research aimed at analyzing the teachers' discourse about setting up of 
communities of practice for their professional development. The reflections, posted in 
two editions of a training course held in February and June 2012 were produced in a 
discussion forum, where the teachers’ trainer posted the following triggering message: 
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“What are your views in setting up teachers’ communities of practice for teachers 
teaching the same subject? Do you think it’s feasible or not? Why?  On what 
conditions?” The 151 trainees expressed their views in 217 messages. The messages 
were assessed through content analysis and the results indicate that teachers 
recognize the benefits of communities of practice in their professional development, 
since they allow for sharing information, knowledge, ideas, experiences, practices, 
resources, teaching materials reflections, organizational models and for  the 
"construction of a collective knowledge" that needs to be constant and continual. They 

also recognize that communities of practice allow teachers to give their work greater visibility 
and help them dealing with the sense of isolation traditionally associated with their 
professionalism. Some challenges were associated to the maintenance of communities 
of practice, such as the members’ commitment to such a project, which requires 
"consistent and continuous" attention, reflected in a regular participation and 
interaction, involving time and energy investment, factors that may endanger the 
survival of such communities.  

Keywords: communities of practice; content analysis; teachers’ professional 

development  

 

I. INTRODUÇÃO 

A criação de comunidades de prática para o desenvolvimento profissional dos 

professores foi sugerida por Barab, Kling e Gray (2004); todavia, é necessário 

compreender as condições em que se podem desenvolver e perdurar como modelo de 

desenvolvimento profissional, com mudanças positivas em termos de acompetências, 

atitudes, comportamentos e conhecimento. 

Com o estabelecimento do Plano tecnológico em 2007, as condições de acesso a 

equipamentos, à Internet e às redes melhorou consideravelmente em Portugal, 

abrindo caminho à generalização da utilização das tecnologias digitais, promovendo a 

sua utilização generalizada na educação; surge assim a oportunidade de os professores 

explorarem novas formas de desenvolvimento profissional, designadamente através 

de comunidades de prática. Estas comunidades poderão constituir–se num 

instrumento de renovação das práticas e de  uma cultura de colaboração, com 

contributos significativos para as instituições de ensino (Brouwer, Brekelmans, 

Nieuwenhuis, & Simons, 2012). 
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Este tema, amplamente explorado pela investigação, tem sido pouco estudado na 

perspetiva das comunidades de prática geradas pelos próprios docentes, como Hew & 

Hara (2007) reconhecem.  

Todavia, se as comunidades de prática podem contribuir para a concretização de 

projetos coletivos, alimentados por objetivos, interesses e preocupações comuns, 

reconhecem-se constrangimentos que podem pôr em causa o seu desenvolvimento e 

longevidade, que conduzem a premissas sobre alguns aspetos fundamentais da sua 

manutenção. 

 

II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1. Em torno do conceito de comunidade  

A definição de comunidade de Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler & Tipton  (1985, p. 

333):  

Um grupo de pessoas socialmente interdependentes, que participam numa 

discussão ou numa tomada de decisão, partilhando certas práticas que 

definem e são mantidas pela comunidade. O processo de formação é lento, 

tem uma história e por isso é também uma comunidade de memórias, em 

parte definida pelo seu passado e a sua memória do passado.  

salienta várias características comuns a um grupo de pessoas que assumem uma 

relação de interdependência, articulada ou justificada, pela existência de tarefas e 

objetivos partilhados, que implicam práticas e artefatos, em que todos estes 

componentes contribuem para uma história, uma cultura e uma identidade. Este 

sentimento de identidade surge realçado na definição de McMillan & Chavis (1986, p. 

9): 

Um sentimento de pertença, um sentimento de que os membros são 

importantes uns para os outros e para o grupo, uma crença de que as 

necessidades serão satisfeitas através de compromissos mutuamente 

assumidos.  

Posteriormente, Selznik (1996) identificou como elementos de uma comunidade a 

história comum, a reciprocidade, a pluralidade, a autonomia, a participação e a 

integração. Schwier (2001), baseando-se em Wenger (1998) associou-lhe o conceito de 
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futuro e, já num contexto de comunidades virtuais de aprendizagem adicionou a 

tecnologia, que facilita o desenvolvimento da comunidade, mas também pode inibir o 

seu crescimento, e a aprendizagem “no seu sentido amplo e contextual”, o último 

elemento central das comunidades de prática (Schwier, 2004). 

A história e a cultura partilhadas reforçam os laços de uma comunidade; para construir 

essa história numa comunidade virtual, há que incorporar e divulgar as ações dos 

participantes, o seu contexto e os valores e transformar o conhecimento tácito em 

conhecimento explícito, para que este seja partilhado por todos (Kulki & Kosonen, 

2001; McInerney, 2002). 

 A identidade de uma comunidade constrói-se, segundo Schwier (2001) em torno de 

objectivos, regras, ritos, atividades, leituras, reflexões e experiências comuns, que 

necessitam de ser frequentemente reiterados, 

 A componente reciprocidade fundamenta-se na decisão sobre os objetivos comuns e 

emerge no momento de definição das regras, em que todos devem estar envolvidos, 

garantindo o espaço para a dissensão e a reciprocidade, que envolvem uma interação 

igualitária, isto é, ainda que as perspetivas possam ser diferentes, os benefícios são 

mútuos. 

Uma outra componente é a pluralidade – as comunidades que estimulam a 

participação e a associação a pessoas ou grupos relacionados com os seus objetivos 

são comunidade mais vivas; a pluralidade desenvolve-se no recurso a diferentes 

soluções e considerações para a resolução dos problemas; as comunidades reforçam-

se no respeito e na proteção da autonomia e identidade individual, o que implica a 

possibilidade da expressão individual, o estabelecimento de regras de comunicação e a 

definição de como a discordância, a disputa ou mesmo os comportamentos 

inadequados devem ser geridos. 

O elemento futuro foi associado ao conceito de comunidade por Wenger  (1998, p. 

215), pela “abertura de trajetórias de participação e de cometimento” e pode ser 

desenvolvido, perspetivando a forma como os participantes vão utilizar, no futuro, o 

que aprenderam na comunidade.  

2. As comunidades de prática e desenvolvimento profissional dos professores 
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A sociedade do conhecimento exige dos professores uma aprendizagem contínua, que 

implica o desenvolvimento dos conhecimentos em contextos de partilha de 

informação, suportados pelas tecnologias digitais, como facilitador integrado. As 

comunidades de prática são consideradas uma forma de desenvolvimento profissional 

dos docente (Brody & Hadar, 2011; Fulton & Britton, 2011; Sari, 2012 ),  de produção 

de conhecimento prático e  de transformação das práticas  (Haberman, 2006; Hew & 

Hara, 2007; vanWeert, 2006), e, em última instância, a colaboração em tais 

comunidades desenvolve o saber-fazer dos professores, contribuindo para o sucesso 

académico dos estudantes (Wilkerson, Shannon, Styers, Grant, 2012; Doppelt, Schunn, 

Silk, Mehalik, Reynolds & Ward, 2009). 

 

3. Comunidades de prática e confiança mútua 

A confiança mútua, tal como Mayer, Davis and Schoorman (1995, p.712) a definiram é 

“a vontade de uma parte ser vulnerável às ações de outra parte, com base na 

expectativa de que um vai executar uma determinada ação importante para o outro, 

independentemente da capacidade de cada um monitorar ou controlar o outro”. A 

confiança mútua é considerada um elemento fundamental na longevidade e no 

desempenho nas comunidades de prática (Aubert & Kelsey, 2003).  

Os antecedentes dessa confiança prendem-se, de acordo com Lai, Pratt, Anderson, & 

Stiger, (2006), com o reconhecimento das competências e conhecimentos dos outros, 

no âmbito dos objetivos partilhados, na consideração e na vontade de beneficiar a 

comunidade, através da colaboração e partilha, o que gera satisfação com os 

artefactos produzidos pela comunidade e com o processo de colaboração, uma vez 

que esta contribui para atingir os objetivos comuns, o desenvolvimento profissional, a 

qualidade das relações interpessoais e nos resultados alcançados, consubstanciados na 

inovação nos artefactos e nas ideias. 

Em suma, e tal como Zhao e Rop (2002) afirmam, a partilha de experiências, o apoio 

emocional são elemento críticos na vitalidade de uma comunidade de prática. 

 

4. Comunidade e liderança 
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As comunidades de aprendizagem autogeradas formam-se, na maioria dos casos a 

partir da iniciativa de uma pessoa ou pequeno grupo (Kranendonk & Kersten, 2007). 

Estes fundadores criam o ambiente em que a comunidade se vai desenvolver, e criam 

uma estrutura que compreende um conjunto de regras de participação e espaços de 

interação diferenciados. Em várias circunstâncias, é possível que os membros 

fundadores não se conheçam pessoalmente, mas tenham participado em ações de 

formação conjuntas. 

Em princípio, os membros fundadores definem papéis que 1) envolvem o suporte 

tecnológico da comunidade, 2) a revisão científica e a garantia de autenticidade dos 

materiais produzidos pelos membros, as questões de copyright, de molde a garantir 

que os produtos da comunidade não sejam utilizados ilicitamente ou, ao invés, que a 

comunidade não se envolva em problemas legais relacionados com os materiais 

publicados e 3) a dinamização dos fóruns de discussão da comunidade que envolvem 

geralmente assuntos de natureza pedagógica, científica e de questões relacionadas 

com a profissão docente. 

 

III. OBJETIVOS DO ESTUDO  

O Relatório de resultados e recomendações do Observatório do Plano Tecnológico da 

Educação (Carneiro, Melo, Lopes, Lis & Carvalho, 2010) salienta o esforço desenvolvido 

para melhorar o acesso dos professores equipamentos, infraestruturas e redes de 

computadores. A forma como esta realidade pode influenciar a criação de 

comunidades de prática, organizadas pelos professores justifica o estudo das 

condições e propósitos que podem levar os professores a organizarem-se em 

comunidades de prática e de quais as dificuldades por eles percecionadas na sua 

criação e, sobretudo, na sua manutenção.  

 

IV. METODOLOGIA 

1. Contexto da investigação 

Esta investigação realizou-se no contexto de dois eventos recentes de formação de 

professores em regime de e-learning (Fevereiro e Junho), no âmbito de uma ação de 
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formação destinada ao desenvolvimento de competências digitais associadas à 

conceção de atividades de ensino e de aprendizagem, pelos professores do ensino 

básico e secundário que frequentaram o curso. As formandas e os formandos 

aprenderam a utilizar individual e colaborativamente diversas ferramentas da Web 2.0 

e a atribuir-lhes um significado e uma utilidade pedagógico-didáticos. 

 

2. Design da investigação 

Tratando-se de analisar o discurso dos 151 professores inscritos nas duas edições do 

Curso de formação, produzido no âmbito de um fórum dedicado às comunidades de 

prática docentes, os professores foram convidados a visitar uma comunidade de 

aprendizagem autoformada (http://www.eslprintables.com/, de que fazem parte cerca 

de dez mil professores portugueses), a observarem como a comunidade se organiza e 

a emitirem as suas opiniões acerca das potencialidades e constrangimentos de tal 

solução. 

 Como técnica de investigação, adotou-se a análise de conteúdo (Bardin, 2011), com o 

apoio da aplicação informática Webqda (Sousa, Costa e Moreira, 2011). A análise de 

conteúdo é uma técnica de observação não interferente, caraterizada pela “descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” 

(Berelson, 1952), utilizada no tratamento de dados textuais (Ghiglione & Matalon, 

1997), dos quais pretendemos extrair significado relevante para o objetivo da 

investigação. Com o WebQDA, é possível “editar, visualizar, interligar e organizar 

documentos, (…) categorizar, codificar, controlar e questionar os dados” (Sousa, Costa 

e Moreira, 2011.  

 

V. PROCEDIMENTOS  

Neste estudo, todas as mensagens dos fóruns, num total de 217 foram colocadas num 

ficheiro Word, com respeito pela sua ordem cronológica, que foi posteriormente 

tratado no software de análise qualitativa WEBQDA. 

 Cada mensagem foi seccionada em frases, que foram a unidade de análise adotada; 

dado o caráter híbrido da comunicação online, frequentemente marcada pela 

http://www.eslprintables.com/
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oralidade, consubstanciado em segmentos de frase, tais segmentos foram igualmente 

codificados, sempre  que constituíam evidência da presença das categorias pré-

definidas. 

Seguiu-se uma pesquisa pelas palavras mais frequentes e a codificação de todas as 

unidades de análise em categorias prévias, tais como vantagens, constrangimentos e 

premissas sugeridas pela literatura sobre comunidades de prática.  

Na análise de conteúdo, podemos considerar dois tipos básicos de procedimentos – o 

procedimento fechado, que consiste na utilização de categorias pré-definidas de 

análise, e o procedimento aberto, caraterizado por uma abordagem exploratória do 

discurso. 

Procedeu-se a uma categorização emergente, mas tendo como referencial as 

propostas de Sobrero (2008), inspirada pelas áreas sugeridas por Wenger (2002): 1) 

domínio, a área/ disciplina aglutinadores dos membros; 2) comunidade, que envolve as 

relações sociais e as subcategorias pertença, identidade, confiança e compromisso; 3) 

prática, que diz respeito às ações dos membros da comunidade, no sentido de 

construírem conjuntamente um corpo de conhecimento profissional. 

O conteúdo das mensagens foi, numa primeira leitura, codificado; a segunda leitura 

proporcionou a revisão da adequabilidade das categorias adotadas e, em simultâneo, 

verificou a codificação de várias unidades em mais de uma categoria, quando foi caso 

disso, e procurou no discurso evidências de eventuais novas categorias.  

Foi mantida a grafia utilizada pelos participantes. 

 

VI. RESULTADOS 

Das 217 mensagens, resultaram 1150 unidades de análise (frases); excluindo as 

unidades de análise de natureza social, tais como cumprimentos, despedidas ou as 

observações não diretamente relacionadas com o tema em debate, foram codificadas 

885 unidades. 

 

1. Primeira codificação: premissas, constrangimentos e vantagens  

1.1. Premissas 
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As premissas de criação e manutenção de uma comunidade de prática 

identificadas pelos participantes em 296 unidades de análise, correspondendo a 

33,4% do total, e relacionam-se com a dimensões de organização, investimento e 

empenho do participantes, a reciprocidade, a tecnologia, o dinamismo e a ligação 

aos locais de trabalho, ilustrada no quadro 1. 

Quadro 1 

Premissas de criação e manutenção de uma comunidade de prática autogerada 

 

Dimensões Exemplos 
Referências 

N=296   

Organização (…)É necessário um dinamizador experiente (…) 

(…) seja necessário um responsável, alguém que tenha 

um papel de liderança, para mantê-la ativa (…) 

(…) se não existir um responsável pelo dinamismo da 

comunidade, curta será a sua "vida", em meu entender 

(…) 

(…) papéis bem definidos(…) 

(…) Será que é necessário um "administrador" que 

garanta a manutenção de uma comunidade de prática? 

(…) 

(…) Quem garante a correção dos recursos que são 

colocados nesse espaço? (…) 

(…) Com certeza essas plataformas precisam ser geridas 

ou dinamizadas, quanto mais não seja por uma questão 

de orientar ou esclarecer os participantes (…) 

(…) importância de uma comunidade de prática bem 

gerida, com regras bem claras e cuidadosamente 

definidas (…) 

(…) Quem é que garante a qualidade dos materiais? (…) 

139 

Investimento 

/empenho 

(…) A sua continuidade depende, como é óbvio, do 

investimento (muitas vezes pessoal) que cada um 

97 
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dos elementos (da referida comunidade) estiver disposto 

a fazer (…) 

(…) a disponibilidade da manutenção do projecto  

(…) Interacção regular, parâmetros necessários para o 

sucesso (…) 

(…) comprometimento da prática consistente e 

continuada (…) 

(…) Concordo com o que diz sobre a necessidade de 

empenho de todos os participantes numa comunidade de 

prática(…) 

(…) O aspeto da correção dos materiais muito 

naturalmente pode ser feito em colaboração (…) 

Reciprocidade (…) Para que a comunidade sobreviva tem que existir um 

objetivo comum (…) 

(…) a valorização e a validação colectiva dos contributos 

individuais partilhados (obrigatórios) (…) 

28 

Dinamismo (…) na renovação dos focos de interesse(…) 14 

Tempo  (…) tempo para manter a comunidade a funcionar (…) 8 

Tecnologias  (…) e também se os administradores tiverem 

conhecimento de diversas ferramentas que permitam 

variar os suportes de recursos (…) 

7 

Ligação aos 

locais de 

trabalho 

(…) estas comunidades terão maior probalidade de sucesso, 

se forem constituídas nas escolas de leccionação (…) 

3 

 

 

 

 

 

1.2. Desvantagens 
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As desvantagens e riscos reconhecidos pelos participantes foram enunciados em 212 

unidades de análise, correspondendo a 24% do total, e referindo-se aos aspetos 

tecnológicos, à perspetiva de não reciprocidade por parte dos membros, ao esforço 

envolvido na manutenção de uma comunidade, à possível inadequação dos artefactos 

às necessidades individuais, à propriedade intelectual, à eventual cristalização de 

práticas e à necessidade de motivação para participar e alimentar a vitalidade da 

comunidade, conforme se ilustra no quadro 2. 
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 Quadro 2 

Desvantagens e riscos de uma comunidade de prática 

 

Dimensões Exemplos Referências  

N=212 

Tecnologia (…) Ainda existe alguma resistência à utilização de 

ferramentas Web (…) 

(…) Escassez de meios na escola (…) 

 

92 

Reciprocidade  (…) Maior tendência dos utilizadores para retirar 

conteúdos do que para adicioná-los (…) 

(…) Balanço entre o que é dado e partilhado versus 

o que é usado sem contribuição (…) 

 

47 

Tempo/ 

Esforço 

/empenho 

(…) Parece-me que construir e manter uma 

comunidade de práticas exige muito trabalho, não 

só a manter mas também prévio (…) 

(…) Exige grande empenho dos participantes (…) 

(…) Investimento que é necessário aferir para ser 

eficaz (…) 

(…) Défice de compromisso com a comunidade (…) 

 

 

      28 

Adequação às 

necessidades 

individuais  

 

(…) Nem todos os materiais estarão adaptados às 

nossas turmas (…) 

7 

Propriedade 

intelectual 

 

(…) em certas situações, poder surgir alguma 

discussão sobre a propriedade intelectual 

disponibilidade face às exigências profissionais e/ou 

pessoais(…) 

 

15 

Práticas (…) É importante também termos presente 6 
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1.3. Vantagens 

As vantagens reconhecidas pelos participantes foram enunciadas em 377 unidades de 

análise, correspondentes a 42,6% do total das unidades codificadas e referem-se aos 

aspetos relacionados com o tempo, a partilha,  reciprocidade, o desenvolvimento 

profissional, o trabalho colaborativo, as prática, a estrutura do ambiente colaborativo, 

o conhecimento profissional, a inovação, as  tecnologias, a distribuição de papéis na 

comunidade, a facilitação do trabalho, a componente social e a necessidade de 

definição de regras,  conforme ilutrado no quadro 3. 

 

Quadro 3. 

Vantagens percecionadas de uma comunidade de prática 

Dimensões Exemplos 
Referências 

N=377 

Tempo (…) Uma comunidade de prática permite 

economizar grande parte do tempo despendido, 

pelos professores, nas pesquisas necessárias para 

as suas aulas (…) 

(…) Facilitar o trabalho de todos os envolvidos, 

poupando tempo, energia e também paciência (…) 

 

79 

Partilha (…) poder facilitar e acelerar a partilha de 

melhores práticas e de conhecimentos, como 

49 

alguns aspetos negativos, como a "cristalização" 

de práticas (…)  

 

Motivação (…) Esse objetivo tem de ser fortemente 

motivador, caso contrário a comunidade 

«morre»(…) 

17 
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benefícios Inegáveis (…) 

 

Reciprocidade (…) uma ajuda preciosa e que todos se sentem 

implicados num mega "saco de recursos" 

extraordinário (…) 

de troca de recursos, ideias, conhecimentos, 

estratégias e reflexões como sendo infindáveis e 

enriquecedoras 

 

48 

Desenvolvimento 

profissional 

(…) Inegavelmente, esta dinâmica enriquece-nos 

profissionalmente (…) 

(…) acima de tudo, acredito que (…)além de ser 

uma forma importante de nos enriquecermos 

profissionalmente (…) 

 

45 

Prática/ 

 Trabalho 

colaborativo  

(…) Não há dúvida que o trabalho colaborativo 

deve fazer parte da nossa prática diária e passar a 

ser uma forma de  

(…)poder facilitar e acelerar a partilha de 

melhores práticas e de conhecimentos, como 

benefícios Inegáveis (…) 

 

31 

Estrutura  (…) área de conversação (chat), repositórios de 

recursos, área de construção de ficheiros e 

exercícios online, fórum, construção de blocos de 

notas e de apontamentos para alunos, área para 

os pais, área de partilha de ficheiros «lúdicos» 

(teachers café) (…) 

 

28 

Conhecimento 

profissional 

(…)o conhecimento deixou de estar centrado num 

único indivíduo e passou a ser colectivo (…) 

27  
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Inovação (…)O papel fundamental de gerar novas ideias, 

novos paradigmas e mudanças(…) 

 

18 

Tecnologias (…) Nos últimos anos deu-se passos importantes 

para a formação dos professores, nas áreas das 

novas tecnologias e penso que hoje em dia já 

existe um bom número de professores que se 

rendeu aos benefícios que traz para a sua 

profissão (…) 

 

18 

Papéis  (…) Quem garante a correção dos recursos que 

são colocados nesse espaço? (…) 

(…) Os papéis (…) bem definidos (…) 

 

14 

   

Componente 

social 

(…) As afinidades pessoais também existem neste 

ciberespaço (…) 

 

11 

Regras (…) comunidade de prática bem gerida, com 

regras bem claras e cuidadosamente definidas (…) 

9 

 

 

VII. CONCLUSÕES 

Tal como Hur & Brush (2009) salientaram as comunidades de prática autogeradas de 

docentes têm sido pouco investigadas, apesar do seu constante crescimento em 

número e das vantagens irrecusáveis destas organizações no desenvolvimento 

profissional dos docentes. 

Este estudo teve por objetivo recolher e categorizar as reflexões de dois grupos de 

professores em formação sobre a criação de comunidades de prática para o seu 

desenvolvimento profissional.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2211 

Em termos quantitativos, os participantes expressaram um maior número de 

vantagens do que de inconvenientes na participação em comunidades de prática e 

estabeleceram algumas premissas para a sua criação, manutenção, funcionamento e 

longevidade. Dois aspetos são contudo de ter em consideração: o do efeito da 

desejabilidade social nas opiniões dos circunstantes e as principais objeções 

relacionadas com o tempo para nutrir uma comunidade autogerada e a eventual falta 

de reciprocidade. Estes dois elementos – tempo e individualismo – têm uma forte 

intervenção na construção da profissionalidade docente (Bransford, Brown, & Cocking, 

1999). 

Quanto às suas atitudes relativamente à criação de comunidades de prática, e tendo 

em conta a tridimensionalidade da definição de atitude de Triandis (1971) – dimensão 

cognitiva, dimensão afetiva e dimensão de intenção de ação – os participantes 

manifestaram atitudes positivas nas dimensões cognitiva e afetiva, mas não 

manifestaram qualquer intenção de criarem uma ou várias comunidades de prática 

que desse(m) continuidade  às aprendizagens realizadas durante as duas edições da 

ação de formação. 

No que diz respeito às premissas para a vitalidade de uma comunidade de prática, os 

participantes reconheceram todas as condições identificadas pela literatura, 

designadamente, a necessidade de uma liderança, de uma definição das regras da 

comunidade, e mais especificamente aquelas que dizem respeito à participação, à 

reciprocidade, à qualidade dos materiais partilhados, às questões dos direitos de 

propriedade dos materiais partilhados, à necessidade de um suporte tecnológico 

constante, à necessidade de distribuir papéis e funções – de administração, de 

orientação e dinamização dos participantes, de revisão científica dos materiais e 

constante renovação, dependentes do investimento pessoal dos seus membros. 

Os docentes reconheceram que as comunidades de prática são um contexto rico de 

colaboração, de construção de conhecimento e de reflexão profissional, de melhoria 

das práticas, de rentabilização do trabalho individual, “numa diversidade de 

perspetivas, metodologias, fontes de informação e até modelos organizacionais”. 

Quanto a algumas das preocupações identificadas, sugere-se a garantia de proteção da 

propriedade dos trabalhos produzidos, um modelo organizativo que contemple o bom 
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funcionamento do suporte tecnológico, a qualidade e a autenticidade dos materiais 

produzidos com um sistema, ainda que rotativo, de revisores que ganhem o respeito 

da comunidade, a garantia reciprocidade, designadamente através de um sistema de 

pontuação atribuída a cada membro por cada download feito por outros membros, 

dos artefactos partilhados na comunidade, sendo a pontuação de cada membro 

critério de seleção para a organização do grupo de revisores dos materiais propostos à 

comunidade, de criar espaços de comunicação geral e de espaços de convívio, onde os 

participantes possam interagir socialmente e fortalecer laços afetivos. 
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Resumo 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar resultados parciais de uma pesquisa cujo 
foco foi a análise das interações ocorridas entre professores que participaram de 
um curso online de Formação Continuada para docentes de matemática, 
desenhado para auxiliá-los a implementar um novo currículo para a Educação 
Básica nas escolas públicas do Estado de São Paulo, Brasil. O referencial teórico foi 
constituído por dois eixos: Educação Online e suas possibilidades para promover 
diversas formas de ensinar e aprender, eixo no qual nos apoiamos em Valente e 
Almeida e, Formação Continuada de Professores, para o qual foram fundamentais 
os conceitos de conhecimento profissional docente de Shulman e de professor 
reflexivo de Schön. A metodologia da pesquisa foi qualitativa, na perspectiva da 
complexidade, conforme Moraes e Valente.  Foram analisados registros textuais 
representativos extraídos do fórum de discussão dos quatro módulos do 
curso. Nesse texto focaremos o módulo no qual os professores discutiram o uso 
das tecnologias no currículo de matemática. Os resultados mostraram 
que as interações utilizando ferramentas tecnológicas viabilizam reflexões 
sobre conteúdos específicos, favorecendo o compartilhamento das 
dificuldades encontradas pelos participantes do processo. 
 
Palavras-chave: Interação Online, Formação Continuada de Professores, Educação 
a Distância, Inovação Curricular. 
 

Abstract 
 

The aim of this paper is to discuss results from a research whose focus was to 
analyse virtual interactions occurring among teachers who have undergone an 
Education Course to implement a new established curriculum for Basic Schools in 
Sao Paulo State, Brazil. The theoretical framework was done by two axes: Online 
Distance Learning  and its possibilities to promote different ways of teaching and 
learning, in which the base came from Valente and Almeida, and about Teachers 
Continuing Education were fundamental for us the concepts of teacher 
professional knowledge from Shulman and reflective teacher from Schön. The 
methodology was qualitative, developed in complexity theory perspective from 
Valente and Moraes.  We analyzed representative textual records extracted from 
the four modules course discussion forum. In this text we will focus on the 
module in which the teachers discussed about the use of technology in 
mathematics learning and teaching.  In this text we will focus on the module in 
which teachers discuss and reflect on the use of technology in teaching and 

mailto:fatima.dias@edunet.sp.gov.br
mailto:nielce_lobo@gmail.com
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learning of mathematics. The results showed that the interactions 
using technological tools enable reflections on specific curriculum contents, and 
promoted discussions and sharing the difficulties encountered by participants 
during the process. 
 
Keywords: Online Interaction, Teachers’ Continuous Graduation, Distance 
Education, Curricula Innovation. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Educação Continuada online tem conquistado cada vez mais espaço na sociedade. 

Para atender a crescente demanda por formação continuada, especialmente para 

docentes, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm se configurado como 

relevantes para favorecer a criação de espaços de interação, para que esses docentes 

possam discutir e refletir com seus pares sobre suas práticas, assim como, 

complementar sua formação inicial. A formação ao ocorrer por meio das TIC, que 

disponibilizam recursos diversos, tais como ambientes virtuais de aprendizagem, 

mídias interativas, e outras ferramentas, podem  promover uma Educação Continuada 

que impulsiona o desenvolvimento da autonomia dos educadores, especialmente na 

busca de caminhos para seu fazer pedagógico.  

Estamos  vivenciando na educação do estado de São Paulo com a implantação de uma 

proposta curricular,  inovações  curriculares, metodológicas  e tecnológicas, momento 

no qual a  velocidade de disseminação das informações e das novas descobertas, em 

conjunto com o dinamismo social, faz com que seja relevante desenvolver não mais a 

memorização de um grande número de informações, mas sim a capacidade de busca e 

uso adequado das informações que necessitamos em nossa vida profissional, social e 

pessoal (Dias, 2010). 

A partir da publicação do documento oficial  na rede pública  de ensino, promoveu-se 

diversas ações44 para a implementação de tal proposta,  com objetivo de definir um 

Currículo único para toda a rede pública de ensino nos níveis de Ensino Fundamental – 

Ciclo II e Ensino Médio45. 

 

                                                      
44Ações de implementação – programas de recuperação intensiva, videoconferências e disponibilização de 

videoaulas e  materiais em www.saopaulofazescola.  
45 Ensino Fundamental – nível de ensino que atende alunos na faixa etária de 10 a 13 anos e Ensino Médio – nível 

de ensino que atende alunos na faixa etária de 14 a 17 anos, 

http://www.saopaulofazescola/
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ESTUDOS E TEORIAS 

 
A fundamentação sobre a Formação do professor na referida pesquisa à qual este 

artigo se reporta, veio dos conceitos de professor reflexivo de Schön (1992), dos 

conhecimentos necessários para a docência, com base em Shulman (1986) e sobre a 

formação contínua de Imbernóm (2006). Os estudos sobre Educação a Distancia e 

Educação Online como meios para a formação continuada de educadores, assim como 

suas possibilidades metodológicas para promover diferentes formas de ensinar e de 

aprender,  foram fundamentados nas pesquisas e estudos de Valente  e Prado (2002), 

Moraes (2008), Almeida (2009).  

Com o avanço das inovações tecnológicas e metodológicas a Educação a Distância 

online tem conquistado mais espaço na sociedade e, sobretudo no campo educacional, 

favorecendo assim, o atendimento as necessidades e as demandas que atingem, em 

especial, a educação brasileira e na visão de autores como Prado (2003) e Almeida 

(2009) a Educação a Distância Online é uma modalidade que pode favorecer os 

diferentes tipos de interação entre indivíduos em diferentes tempos e espaços e pode 

auxiliar a construção de conhecimentos durante os processos de mudanças e de 

inovações curriculares, metodológicas e tecnológicas no cenário educacional. 

Assegura Schön (1992), que para que a mudança ocorra é necessário viabilizar espaços 

de participação, discussão, reflexão e formação para que esses profissionais possam 

trocar ideias, aprender a conviver com a mudança e a incerteza, e assim “refletirem 

sobre suas ações” . 

  Schön (1992), influenciado pela teoria de Dewey, propõe que a Formação do 

Professor seja baseada na epistemologia da prática e no reconhecimento do 

conhecimento tácito. O autor valoriza a prática na formação, desde que esta prática 

considere as diferentes dimensões da reflexão: reflexão-na-ação, reflexão sobre a ação 

e reflexão sobre a reflexão-na-ação (Dias, 2010).  

Almeida (2009) conclui que os desafios atuais, as inovações e demanda de formação 

inicial e continuada ao longo da vida, somado á necessidade de preparar profissionais 

flexíveis, dinâmicos, com disponibilidade para trabalhar em equipe e autonomia para 

buscar informações e resolver problemas, associados à disseminação do acesso às TIC, 

ampliaram a oferta de programas de EAD  e reabriram as discussões sobre as 
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possibilidades de aprendizagem e o perfil desejável do aluno nessa modalidade de 

ensino.  

 

CENÁRIO DO ESTUDO  

No Estado de São Paulo, Brasil, foram iniciadas nas escolas públicas estaduais de 

Educação Básica, propostas de inovações curriculares, metodológicas e tecnológicas a 

serem implementadas, com a definição deste Currículo. Foram promovidas diversas 

ações formativas entre as quais a produção e distribuição de materiais didáticos. Além 

dessas ações, foi lançado o Programa de Formação Continuada para atender os 

docentes. Tal Programa propôs ações de formação presencial e a distância, com o 

objetivo de subsidiar e auxiliar os docentes que atuavam em sala, bem como aqueles 

que estavam iniciando a carreira na rede pública, a se aprofundarem dos conceitos 

teóricos e metodológicos que norteiam o Currículo Oficial de cada disciplina. Dentre as 

ações foi estruturado o curso online em ambiente virtual de aprendizagem, vide figura 

1. 

Figura  1 – Tela de apresentação do ambiente virtual de aprendizagem  
 

 
 
  
 

 

 Os conteúdos do curso foram organizados e distribuídos em quatro módulos. Cada 

módulo possuía uma dinâmica semelhante quanto à disponibilização desses conteúdos 
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e cronograma de realização das atividades. No módulo 1 os participantes discutiram os 

conteúdos matemáticos sobre o Plano de Descartes, Equações Algébricas, Grandezas, 

Funções, Interdependências e Estatística. A partir do módulo 2, as videoaulas 

abordaram a Trigonometria, Matrizes dos Códigos aos Sistemas Lineares, Combinatória 

e Probabilidade, Geometria e Representação do Espaço. O módulo 3 abordou os 

conteúdos de Função Exponencial e Logarítmica, Gráficos e Aplicações dos Logaritmos, 

Introdução à Trigonometria, Função Polinomial, Uso da Informática (Winplot). E, para 

finalizar, no módulo 4 as discussões contemplaram o Tratamento da Informação, 

Interdisciplinaridade, Foco das Ideias Fundamentais. Todos os conteúdos foram 

apresentados nas videoaulas, como ilustra o Quadro 1. 

Quadro 1 – Estrutura e organização dos Módulos 

MÓDULO 1 

Vídeoaula Fórum  Videoconferência Conteúdos/Temas 

Docentes Docentes e seus 
pares 

Docentes e 
professores 
especialista e autor 

Plano de Descartes 
Equações Algébricas Grandezas 
Funções, Interdependências 
 Estatística 

MÓDULO 2 

Vídeoaula Fórum  Videoconferência Conteúdos/Temas 

Docentes Docentes e seus 
pares 

Docentes e 
professores 
especialista e autor 

Trigonometria 
Matrizes dos códigos aos 
sistemas lineares 
Combinatória e Probabilidade 
Geometria e Representação do 
espaço 

  MÓDULO 3 

Vídeoaula Fórum  Videoconferência Conteúdos/Temas 

Docentes Docentes e seus 
pares 

Docentes e 
professores 
especialista e autor 

Função Exponencial e Logarítmica 
Gráficos e Aplicações dos  
Logaritmos 
Introdução a Trigonometria 
Função Polinomial 
Uso da Informática (Winplot) 

MÓDULO 4 

Vídeoaula Fórum  Videoconferência Conteúdos/Temas 

Docentes Docentes e seus 
pares 

Docentes e 
professores 
especialista e autor 

Tratamento da Informação 
Interdisciplinaridade 
 
Foco das Ideias Fundamentais  

A metodologia de formação utilizada foi a mesma nos quatro módulos e contou com a 

utilização de ferramentas tecnológicos para interação dos participantes. Os docentes  

assistiam à videoaulas, realizavam as leituras propostas, e a seguir participavam e 
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interagiam com os pares no Fórum de Discussão. Dessas interações, os docentes 

selecionavam questões que consideravam relevantes e encaminhavam para o 

professor especialista. Tais questões, por sua vez, desencadeavam as discussões com 

os professores autores por meio de videoconferência. A seguir descrevemos cada uma 

das ferramentas utilizadas no curso. 

 

 Videoaulas  
O curso foi composto por quatro videoaulas, no caso, ferramentas fundamentais, visto 

que os conteúdos e questões apresentados nessas videoaulas foram o ponto de 

partida para promover as discussões e as reflexões nos fóruns. O professor assistia a 

uma videoaula com o conteúdo específico do módulo. A videoaula é um vídeo gravado 

por autores dos Cadernos do Professor, abordando a escolha e a organização dos 

conteúdos do Currículo e as metodologias. As videoaulas foram divididas em blocos e 

ficaram disponíveis no ambiente virtual para os participantes por um período de cinco 

dias, respeitando um cronograma de atividades.  

Figura 1 – Tela de acesso as videoaulas 

 

 Fórum de Discussão  
A ferramenta Fórum de Discussão foi disponibilizada no ambiente virtual, por cerca de 

quinze dias, como um espaço de interação, do qual participavam os docentes, 

professores especialistas e professores autores. A partir dos temas propostos, eram 

discutidos nos Fóruns as dúvidas, questões, comentários e análises a respeito da 

videoaula. Essas discussões tinham como foco principal os temas específicos os temas 

apresentados nas videolaulas. 
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Figura  2 - Tela das mensagens para leitura46 (Fonte: Fórum de Discussão do Curso) 

 

 Videoconferências  
A videoconferência foi mais um dos recursos utilizados  para promover a orientação, a 

troca de ideias e o esclarecimento das questões levantadas nos fóruns, além da 

interação entre os participantes. 

Durante o Curso, foram transmitidas cinco videoconferências conforme cronograma 

antecipado publicado na página do Curso e comunicado oficial enviado por e-mail. Das 

cinco videoconferências, quatro contemplaram as questões publicadas nos Fóruns de 

Discussão.  

Figura  3 -  Link para acesso Videoconferência 

 

                                                      
46

 As mensagens extraídas do Fórum de Discussão não são identificadas, por isso  os nomes foram 

substituídos, assim como os e-mails, para preservar o anonimato.  

 

 

RARM 
Mediado

r  

Responder
 

8/11   16:23:01 

Em resposta a esta mensagem:  
Acredito na importância de introduzir um tema/conteúdo à partir das 
situações de aprendizagem dos cadernos do professor,... 
Um dos relatos positivo dos professores aqui da nossa DE é o fato da 
proposta trabalhar com temas geradores, onde os conteúdos estão 
inseridos de forma criativa, contextualizada que tem despertado um 
certo interesse dos alunos e também promovendo no docente um perfil 
pesquisador pois alguns temas abrange informações que vão além do 
conteúdo de matemática por si só. Isto não desvincula os desafios de 
tempo e recurso, mas vale a pena. 

 Excluir
 

 

 

RARM 
Mediad

or  

Responder
 

concordo... 

20/11     10:33:54 
Em resposta a esta mensagem:  
SEM CONTEÚDO É IMPOSSÍVEL DESENVOLVER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
... AINDA É PRECISO MUITA ORGAMIZAÇÃO PARA TERMOS UM MA... 
Concordo com você Carlos, como algo pode ser completo no mundo atual, 
com a globalização, novas tecnologias, etc???!!!! Gosto muito da frase:"Nossa 
principal qualidade é a qualidade AUSENTE, aquela que estamos sempre 
buscando..."  

javascript:__doPostBack('GridForumMensagem$lnkPai_4','')
javascript:__doPostBack('GridForumMensagem$lnkPai_4','')
javascript:__doPostBack('GridForumMensagem$lnkPai_5','')
javascript:__doPostBack('GridForumMensagem$lnkPai_5','')
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O curso se destacou em relação às outras ações e materiais de implementação do 

Currículo Oficial por utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação como 

ferramenta para possibilitar reflexões compartilhadas, e acrescentou Fóruns de 

Discussão, vídeoaulas e videoconferências que proporcionaram  uma discussão 

contextualizada na realidade da implementação do Currículo.  

Além das discussões relacionadas aos conteúdos matemáticos, os docentes 

compartilhavam outros temas como, por exemplo,  praticas e metodologias em sala de 

aula e a formação continuada, tema selecionado para discutir neste artigo.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE  

O caminho metodológico adotado na pesquisa foi constituído por passos que levaram 

a elaboração das estratégias para atingir os objetivos propostos, iniciando pela seleção 

e  leitura de todos os registros textuais do fórum de discussão.  

A seguir, a análise das interações foram realizadas a partir da seleção de registros 

textuais  representativos extraídos do fórum de discussão do módulo que tratou da 

formação de docentes. Esses registros mostraram que as interações, utilizando 

ferramentas tecnológicas, viabilizaram reflexões sobre a prática em sala de aula e que 

ações propostas para implementação de um currículo na rede pública, utilizando os 

recursos tecnológicos, puderam aproximar profissionais que procuravam na formação 

continuada aperfeiçoar seus conhecimentos, bem como buscar novas metodologias e 

projetos para cada vez mais aprimorar o ensino e a aprendizagem em suas salas de 

aula e/ou complementar a formação inicial.  
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Os dados evidenciaram que em dos módulos as discussões, as preocupações e 

dificuldades apontaram para as formas de aplicação dos conteúdos matemáticos, 

formação continuada destacando-se a temática Grupo de discussão, sendo 23% 

solicitações e propostas para a criação de outros espaços de interação como blogs, e-

mail, grupo de discussão. Esta proposta apresentou como objetivo a necessidade de 

dar  continuidade aos estudos.  

 

Gráfico 1 – Temas discutidos 

 

 

Neste módulo, explicitando a tomada de consciência dos docentes sobre a necessidade 

de estudos e das trocas de informações entre eles como fatores de extrema relevância 

para o desempenho do seu trabalho. 

Apresentamos a seguir registros textuais que evidenciam que no espaço do fórum os 

docentes puderam compartilhar, além dos conteúdos e práticas pedagógicas, as 

vivencias positivas, as dificuldades, as angustias e incertezas   relacionadas ao processo 

de ensino e de aprendizagem em sala de aula. 

 

 

 

 

Módulo 4 
T roc a de Materiais

2%

Aplic aç ão dos  C onteúdos  

4%

R eflexão

5%

F ormas  de Avaliaç ão

10%

F ormaç ão C ontinuada

19%

G rupo de Dis c us s ão

23%

C onteúdo Matemátic o

37%



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante disto, o grande desafio é oferecer possibilidades aos indivíduos de se 

adaptarem aos comportamentos virtuais, porque essa modalidade de ensino e de  

aprendizagem exige que os indivíduos desenvolvam novas competências tecnológicas 

e metodológicas. O registro textual extraído,  evidencia que a partir do momento que o 

individuo experimenta essa modalidade de ensino, ele começa a desenvolver tais 

competências e busca  outros espaços de interação para discutir sua prática 

pedagógica.   

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Os resultados da análise de registros textuais em fóruns virtuais produzidos a partir das 

interações de professores participantes mostraram que  as interações explicitaram as 

dificuldades que os docentes  de Matemática tiveram ao procurar implementar em 

suas salas de aula a metodologia sugerida no currículo.  Por outro lado, foi evidenciada 

a satisfação de muitos em relação ao material, porque, a partir dele, teriam um 

caminho norteador para desenvolver suas aulas.  

 

 [1] OLÁ!  ALGUNS PROFESSORES DE MINHA DIRETORIA ESTÃO SUGERINDO QUE NÓS 

CONTINUEMOS COM FÓRUNS DE DISCUSSÃO PARA TROCARMOS EXPERIÊNCIAS DEPOIS 

DO CURSO. ESSA É UMA DAS FALAS DOS PROFESSORES "GOSTEI MUITO DESSA 

VIDEOAULA COMO TAMBÉM DAS OUTRAS E SUGIRO QUE ALÉM DE CURSO ONLINE 

PODERIA SER ABERTO UM CANAL VIA INTERNET DE TROCA CONSTANTE DE IDÉIAS SOBRE 

AS AULAS, ALUNOS, CONTEÚDOS, PROJETOS,... O TIPO DE UM FÓRUM CONSTANTE ONDE 

NÓS PROFESSORES ESTARÍAMOS CONSTANTEMENTE TRABALHANDO EM REDE...(PCM, 

MÓDULO 4) 

, 

 

 

 [2] OLÁ PROFESSOR! BOA TARDE PROFESSORES!  CONCORDO COM VOCÊ, SERIA MUITO 

BOM SE CONTINUÁSSEMOS A DISCUTIR MATEMÁTICA MESMO DEPOIS DESTE CURSO... 
PODERÍAMOS CRIAR UMA LISTA COM OS EMAILS DOS ATPS... O QUE ACHA?  ABRAÇOS,  
(PCM, MÓDULO 4) 
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O uso de ambientes virtuais de aprendizagem,  videoaulas e videoconferências  foram 

essenciais, neste curso, uma vez que permitiram a visualização e exploração dos 

conteúdos, bem como a interação como os professores especialistas possibilitou a 

discussão e esclarecimento de duvidas relativas aos conteúdos e metodologias 

propostas.  

Os resultados apontaram também, que ações propostas para implementação de um 

currículo na rede pública, utilizando os recursos tecnológicos, podem aproximar 

profissionais que procuram formação continuada para complementar a formação 

inicial.  

Concluímos, a partir dos resultados das análises, que as interações, utilizando 

ferramentas tecnológicas, viabilizaram reflexões sobre a prática em sala de 

aula,  conteúdos específicos e que ações propostas para implementação de um 

currículo nessa rede pública, utilizando os recursos tecnológicos, puderam aproximar 

profissionais que procuravam formação continuada e/ou complementar, novas 

metodologias e projetos para cada vez mais aprimorar o ensino e a aprendizagem em 

suas salas de aula. 
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Resumo 

 
No presente trabalho objetivamos analisar no fórum de discussão virtual do curso de 
Licenciatura em Letras-Português da UAB/UnB, Brasil, por meio da escrita, como os 
estudantes-professores em formação continuada constroem os posicionamentos e seus 
significados acerca do Ser Professor de Língua Portuguesa. Entendemos que na aprendizagem 
virtual, a interação entre os participantes, o tutor e o conteúdo é o que dá sentido e 
significado a aprendizagem. Sendo o fórum visto como um espaço virtual de colaboração 
online, possibilitando a construção coletiva do conhecimento, pelas oportunidades de troca, 
comunicação e interação. A partir disso, entendemos o fórum como sendo constituído pelos 
episódios, concebidos aqui como as sequências de várias mensagens em que o autor se 
posiciona e posiciona os demais, e pelos posicionamentos, vistos como um processo de 
discurso e de mobilização de sentidos no qual o self (si-mesmo) é concretizado na relação 
dialógica, e o si-mesmo é construído na relação dialética entre os aspectos coletivos e pessoais 
no momento da interlocução. Para a realização do estudo, trabalhamos com a disciplina 
Psicologia e Escola do curso de Licenciatura em Letras-Português da UAB/UnB e para a 
presente sessão, analisaremos o primeiro fórum de discussão, de uma turma da disciplina 
sobre a identidade docente. Para análise das informações, realizamos três análises: turno de 
fala, diacronia e sincrônica. Nos resultados preliminares observamos que a construção do 
sentido sobre o ser professor de Língua Portuguesa está se fazendo pela tensão e negociação 
entre os conceitos trazidos do método tradicional x método construtivista. O mesmo 
movimento ocorre em relação à visão do estudante no processo de aprendizagem, ora é 
passivo, ora é ativo. Por fim, o sentimento que levou os estudantes-professores a escolherem a 
profissão transformando-se ao longo da vida profissional deles o que leva a novos sentidos 
sobre a prática docente.  
 
Palavras-chave: Identidade docente, posicionamentos, significados, self, mediadas pelas novas 
tecnologias. 

 
 

Resumen 
En este trabajo analizamos un foro virtual de un curso de Licenciatura en Letras-Portugués de 
la UAB/UnB en el que estudiamos cómo los estudiantes-profesores en formación continuada 
construyen los posicionamientos y los significados sobre la identidad profesional docente. 
Entendemos que, en el aprendizaje virtual, la interacción entre los participantes, el tutor y el 
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contenido es lo que da sentido y significado al aprendizaje. Del mismo modo, el foro se 
presenta como un espacio virtual de colaboración online que permite la construcción colectiva 
del conocimiento, con oportunidades para el intercambio, comunicación e interacción. En el 
foro es posible identificar los episodios o secuencias de mensajes en los que los alumnos se 
posicionan y posicionan a los otros participantes dentro de un proceso discursivo y de 
construcción de sentidos. Dentro de ese proceso tiene lugar la construcción de la identidad, 
proceso que discurre a través de una relación dialéctica entre los aspectos colectivos y 
personales. Para la realización del estudio trabajamos con la asignatura “Psicología y Escuela” 
del curso de Licenciatura en Letras-Portugués de la UAB/UnB. Para la presente sesión, 
analizaremos el primer foro correspondiente a un grupo de estudiantes-
profesores.  Realizamos tres tipos de análisis de los datos: análisis de los turnos de habla, 
análisis diacrónico y análisis sincrónico. En los estudios preliminares observamos que la 
construcción del sentido sobre "ser profesor de Lengua Portuguesa" se produce en la tensión y 
negociación entre los conceptos relacionados con el método tradicional y el método 
constructivista. Lo mismo ocurre en relación con la visión del estudiante del proceso de 
aprendizaje, que es alternativamente pasivo y activo. Por último, el sentimento que llevó a los 
estudiantes-profesores a escoger la profesión cambia a lo largo de la vida profesional, 
construyéndose nuevos sentidos sobre la práctica docente.  
 
Palabras clave: Identidad docente, posicionamientos, significados, self, mediación por nuevas 
tecnologías. 
 
 

1. ESTUDO DA IDENTIDADE DOCENTE EM UM FÓRUM DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

NA UAB/UNB, BRASIL  

 

Nesta sessão, discutiremos os aspectos discursivos e argumentativos surgidos no 

contexto de interação do primeiro fórum de discussão virtual do curso de Licenciatura 

em Letras-Português da Universidade Aberta do Brasil (UAB) para estudar como neste 

contexto acontece a constituição de posicionamentos e de significados sobre a 

identidade docente. Para nós, a construção da identidade profissional do estudante se 

dá nas experiências de participação nas atividades de aprendizagens. No entanto, 

nosso caso, os estudantes já são professores e possuem uma formação prévia na área 

de atuação, o que o diferenciam dos outros cursos de graduação no Brasil. Eles 

retornaram ao ensino superior, principalmente o a distância, em função do artigo 87, 

parágrafo 4º, número 9.394/96, da nova LDB (Leis de Diretrizes e Bases) da Educação 

Básica brasileira, que estabelece: até o fim da Década da Educação, conhecida como a 

década de 90, somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço. A partir desta especificidade estamos 

interessados em entender como eles estão relacionando os novos significados 

discutidos no fórum e na disciplina com os significados já preexistentes de suas 
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práticas profissionais. Objetivamos, desta forma, analisar no fórum de discussão virtual 

do curso de Licenciatura em Letras-Português da UAB/UnB, por meio da escrita, como 

os estudantes-professores em formação continuada constroem os posicionamentos e 

seus significados acerca do Ser Professor de Língua Portuguesa. Considerando nosso 

objeto de estudo, partiremos da concepção de Worthan (2004) de que na interação 

entre estudantes e professores no espaço escolar quando ambos discutem um dado 

tema, no mínimo dois processos acontecem: eles tornam-se socialmente identificados 

como categorias de pessoas publicamente reconhecíveis, ao mesmo tempo em que os 

estudantes aprendem o tema. No processo em que ambos tornam-se identificáveis, 

professores e estudantes utilizam-se de categorias sociais de identidade que circulam 

ao longo do tempo e espaço, ao mesmo tempo em que se posicionam e são 

posicionados com as características ou comportamentos de pessoas que são 

interpretadas em relação àquelas categorias, tornando-se pertencentes ou não a um 

determinado grupo social. Sendo assim, defendemos que é nas atividades realizadas 

no fórum pelos estudantes e entre eles e o tutor e entre eles e o conteúdo por meio 

das quais podemos compreender o processo de aprendizagem e, para o estudo, o da 

constituição da identidade profissional. No nosso caso, são os contextos de interação 

entre estudantes-tutores-conteúdo no fórum de discussão virtual, sua finalidade ou 

finalidades e seus usos efetivos que fazem dessas tecnologias os tutores e estudantes 

os que acabam determinando seu maior ou menor impacto nas práticas educativas e 

sua maior ou menor capacidade para transformar e melhorar a aprendizagem, ou seja, 

é nesse contexto onde elas adquirem significado (Coll; Mauri & Onrubia, 2008). Se, no 

presente trabalho, estamos defendendo que a identidade, no nosso caso, a do 

estudante-professor, se constrói na relação, ou seja, é relacional e se concretiza na e 

pela atividade mediada, pois opera com os signos e as ferramentas construídos social e 

historicamente, e significada, já que ela depara-se com conhecimentos, crenças, 

regras, valores em construção em um determinado contexto, essa aproximação supõe 

entender a identidade como função da ação da pessoa sobre seu contexto 

sociocultural, por meio das práticas próprias de sua comunidade. Sendo assim, a 

interação no fórum é vista como “a totalidade de mensagens interconectadas e 

respondidas” (Morueta & Garrido, 2010, p. 303). Para nós, os significados construídos 
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nas confrontações e nas negociações entre as pessoas no momento da interação 

adquirem sentido no jogo polifônico das enunciações. Esta confrontação está 

acontecendo em um fórum de discussão virtual de um curso de Licenciatura, em que 

os estudantes-professores utilizam-se de atividades desenvolvidas neste fórum, com 

utilização de textos e da escrita para discutirem e refletirem sobre o significado de ser 

professor. Dessa forma, entendemos que o que constitui o fórum são os episódios, 

concebidos aqui como as sequências de várias mensagens em que o autor se posiciona 

e posiciona os demais, e os posicionamentos, vistos como um processo de discurso e 

de mobilização de sentidos no qual o self (si-mesmo) é concretizado na relação 

dialógica (Bakhtin, 1981), e o si-mesmo é construído na relação dialética entre os 

aspectos coletivos e pessoais no momento da interlocução (Hermans, 2001; Hermans, 

Kempen & van Loon, 1992; Josephs, 2002). Deste modo, esperamos observar como as 

interações entre os participantes no fórum virtual estão gerando os posicionamentos e 

a constituição de significados e sentidos sobre o ser professor. Acreditamos ainda que 

este estudo nos permitirá criar indícios sobre o processo de comunicação e como esta 

nova comunicação impacta e gera o processo de negociação e de constituição 

identitária dentro do fórum.  

 

2. CONTEXTO DO ESTUDO: A DISCIPLINA VIRTUAL PSICOLOGIA E ESCOLA COMO 

CENÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 

 

A disciplina Psicologia e Escola é ofertada para estudantes do segundo bimestre do 

primeiro ano do curso de Licenciatura em Letras-Português da UAB/UnB, Brasil. É 

preciso ressaltar que a UAB é uma universidade a distância, criada em 2005, pelo 

governo brasileiro para atuação na formação inicial e continuada de professores da 

educação básica. Sua criação pauta-se no compromisso de expandir a oferta, 

interiorizar e democratizar o acesso à educação pública de qualidade, indo ao encontro 

do artigo 87, parágrafo 4º, número 9.394/96, da nova LDB (Leis de Diretrizes e Bases) 

da Educação Básica brasileira sobre a obrigatoriedade dos professores terem o 

diploma de nível superior da área que trabalham. Os cursos e disciplinas 

disponibilizados na UAB utilizam-se de metodologias de educação a distância (EaD). A 
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UAB na Universidade de Brasília (UnB) foi implementada em 2005 e utiliza-se de 

modelos pedagógicos baseados na tecnologia de multimídia e interatividade, por meio 

da plataforma Moodle, um Software Livre, para gestão das aprendizagens e de 

trabalho colaborativo que permite a criação de cursos online, páginas de disciplinas, 

grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, sendo uma ferramenta simples, 

fácil de usar e de modificar e que uniformiza a forma de colocar os conteúdos na web 

(Flores & Flores, s/a). Retomando a nossa disciplina, no total ela durou oito semanas 

de duração, com 60 horas de carga horária e teve a participação de 100 estudantes, 

divididos entre quatro turmas de 32 estudantes, todos professores de ensino 

fundamental e/ou médio de escolas públicas do Estado de Minas Gerais, Brasília, 

Brasil. De uma forma geral, a disciplina foi organizada da seguinte maneira: com o 

objetivo de promovermos a relação entre conteúdo trabalhado e objetivos do projeto 

de tese de uma das professoras que era de analisar o impacto das novas tecnologias de 

informação e comunicação na identidade docente, as atividades foram organizadas a 

fim de potencializarem a produção de índices da relação entre os conteúdos e 

aspectos da identidade docente mediada pelas novas tecnologias por meio de 

argumentações e narrativas. Seguindo atividades planejadas em versões anteriores da 

mesma disciplina, foram organizados dois fóruns de discussão, cada um aberto por 

três semanas, e três atividades avaliativas A terceira atividade (criação do blog) foi 

opcional, pois não era uma atividade utilizada nas versões anteriormente ofertadas na 

disciplina e planejávamos utilizá-lo para analisar a maneira como os alunos iriam 

trabalhar com o blog e os significados ali compartilhados acerca da identidade 

docente, pois como foi apontado um dos objetivos da disciplina era analisar o impacto 

nas novas tecnologias na construção da identidade docente. 

 

 

2.1 Estudo 

 

Para o presente artigo, em função do momento em que se encontra as análises dos 

dados e a pesquisa em si, analisamos apenas o primeiro fórum de discussão, de uma 

turma da disciplina sobre a identidade docente. Nele procuramos relacionar o 
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conteúdo que estava sendo estudando na disciplina, referentes às teorias do 

desenvolvimento humano e da aprendizagem, com o nosso interesse no estudo, 

construção da identidade docente na educação a distância. Como podemos ver no 

Anexo 2: 1º Fórum de discussão a seguir: 

 

3. MÉTODO 

 

Descrição do fórum: Os estudantes deveriam participar, pelo menos, duas vezes, 

sendo que na segunda vez deveria ler o comentário do colega e dar a sua opinião, 

conforme os conceitos estudados na disciplina.  

Duração estabelecida no curso: Pelo cronograma da disciplina, o fórum duraria três 

semanas, entre os dias 31/05/2011 a 19/06. Duração final do curso: A última 

participação foi no dia 29/06. Acreditamos que por causa das características da EaD, os 

estudantes sentiram-se livres em participar a qualquer dia no fórum. Comando do 

fórum: O comando do fórum foi feito da seguinte maneira: na primeira semana, os 

estudantes debaterem e aprofundarem conceitos trabalhados na disciplina; na 

segunda, os tutores abriram um novo tópico no fórum de discussão e inseriram uma 

reportagem de impacto relacionada ao que os estudantes estavam estudando e ao 

projeto de pesquisa. Neste momento, queríamos gerar a participação ativa dos 

estudantes, enfocando questões identitárias e morais, a fim de percebemos como eles 

se posicionam e eram posicionados nas narrativas e qual o impacto das questões 

emocionais na construção da identidade docente. Por último, na última semana, os 

tutores encerraram as discussões resumindo as principais contribuições da turma.  

Participantes: O fórum teve a participação de 32 estudantes que já são professores de 

ensino fundamental em escolas públicas do Estado de Minas Gerais, região sudeste do 

Brasil, por isso, nos referimos a eles como estudantes-professores. A escolha do 

primeiro ano de curso deu-se por dois motivos: o primeiro, para verificarmos o 

impacto de educação a distancia, ou seja, do uso de novas tecnologias na construção 

da identidade docente, visto que a maioria dos estudantes não tinha experiência 

anterior com o uso de computador ou desconhecia plataformas de aprendizagem, e, 
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em segundo lugar, por estarem cursando a segunda disciplina da Psicologia, cada uma 

com oito (08) semanas de duração e 60 horas de carga horária.  

Análises das informações: Para analisar as interações no fórum, realizamos três tipos 

de análises: turno de fala, diacrônica e a sincrônica. Na primeira, o turno de fala, 

consideramos a ordem das intervenções: os dias e a hora, se era a primeira vez ou as 

seguintes intervenções de entrada no fórum, e finalmente se nessas intervenções os 

estudantes aludem ou não a intervenções dos companheiros. Na segunda análise, a 

diacrônica, analisamos as entradas de forma cronológica de cada um dos participantes 

e fizemos um mapa temporal com os números das intervenções e das relações 

estabelecidas entre elas, tanto em relação aos estudantes que interagiram entre eles 

quanto os que não interagiram e somente postaram uma mensagem. Para a análise 

diacrônica tomamos e adaptamos da análise da conversão aplicada à Psicologia de 

Pontecorvo (2005), as seguintes três categorias: 1ª menção ampliada, na qual o 

estudante menciona o colega, concorda com ele, mas não especifica com o que está 

concordando e acrescenta; 2ª réplica elaborada, onde o estudante menciona o colega, 

concorda com ele e especifica com o que está concordando e acrescenta; e 3ª réplica 

com contra-argumentação e justificação, o estudante menciona o colega, contra-

argumenta e justifica o novo argumento. Na terceira análise, a sincrônica, realizamos a 

caracterização temática dos significados construídos e compartilhados pelos 

participantes em suas entradas no 1o fórum de discussão. Desta análise, criamos cinco 

categorias distintas para os temas falados por cada um deles no fórum: Identidade, 

motivação, contexto, finalidade e outro-estudante. Os significados dentro da categoria 

identidade fazem referencia a quem é o professor e o que precisa para ser professor. 

Em relação à motivação, os significados referem-se ao motivo pelo qual a pessoa 

escolheu a profissão docente. No que tange a categoria contexto, os significados 

referem-se onde e quando o trabalho docente é realizado.  Já a categoria finalidade, 

seus significados referem-se às ações que o professor precisa fazer para realizar seu 

trabalho. Por último, a categoria outro-estudante tem como significado os sentidos 

construídos pelos estudantes-professores sobre o ser estudante. Ainda para esse 

momento da análise sincrônica, consideramos o conjunto de mensagens de cada 

participante como um texto único, em que as passagens inteiras ou parágrafos estão 
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sendo transformados em categorias sintéticas. Estas enunciações são, em seguida, 

categorizadas em palavras-chave ou categorias-chave. A partir dessas categorias 

procuramos identificar quais os significados que estavam formando cada categoria, 

por exemplo, das enunciações de cada participante quais os significados que estavam 

gerando o significado de ser professor e assim por diante. Por último e para estudar o 

funcionamento do fórum, estabelecemos uma relação entre as três análises: a do 

turno de fala, diacrônica e sincrônica. Analisamos se os estudantes interagiram ou não 

entre eles de forma cronológica e se nessas interações eles fizeram menções e/ou 

réplicas elaboradas ou com contra-argumentação e justificação aos colegas e se 

utilizavam das categorias temáticas geradas no próprio discurso do fórum para mediar 

e gerar a construção da identidade docente.  

 

4. RESULTADOS  

 

Os resultados que aqui apresentamos são preliminares e serão aprofundados nas 

seguintes etapas da investigação. Neste momento, portanto, apresentamos os 

resultados observados em cada uma das três análises. Na primeira, o turno de fala, 

notamos que apesar do número total de estudantes na turma analisada tenha sido de 

32 estudantes, 22 estudantes participaram no fórum, pelo menos uma vez. Destes 22, 

13 interagiram entre eles e no total houve 44 entradas no fórum, contando com a 

entrada da tutora. Na análise diacrônica, em relação às três categorias – menção 

ampliada, réplica elaborada e réplica com contra-argumentação e justificação – 

observamos que a primeira categoria – menção ampliada – foi a mais realizada pelos 

estudantes, com seis intervenções, no total. Dentre esta categoria, as temáticas mais 

mencionadas foram contexto, com (05 vezes), identidade (03 vezes), outro e 

motivação (01 vez cada um). Em seguida foi a réplica elaborada, com cinco entradas, 

no total, em que os estudantes mencionaram o contexto (03 vezes), a motivação (02 

vezes) e a identidade, finalidade e outro (01 vez cada um). Por último, a réplica com 

contra-argumentação e justificação, apesar de só ter tido duas intervenções, a 

temáticas mais mencionadas foram: motivação (02 vezes) e identidade (01 vez). Os 

temas anunciados correspondem às categorias das análises sincrônicas. Um primeiro 
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resultado significativo que fizemos das análises foi que as trocas no fórum foram 

predominantemente de concordâncias, tendo apenas duas trocas de discordância. Um 

segundo elemento que temos em conta é que muitas dessas concordâncias se deram 

em relação à identidade docente, ao contexto prático de sua profissão e as 

motivações. Como exemplos dessas concordâncias, vamos comentar uma menção 

ampliada, nossa primeira categoria: 

 

Tabela menção ampliada 

6 
junio- 
22:31 
hs. 

Eren
ice 

Primera 
entrada. 
Mensaje 
30. 
Retoma 
a Helena 

Boa noite! Concordo com a Helena, o professor e raiz desde o inicio 
de sua formação educacional, cabe também o aluno exerce sua 
pratica de aprendizado em seu cotidiano. 

  

Neste exemplo, nota-se que Erenice menciona Helena (nomes fictícios), concorda com 

ela sobre quem é, a função a e finalidade do professor, mas não retoma exatamente a 

fala da Helena e acrescenta o aluno (sua função e relação na aprendizagem). Neste 

exemplo, verificamos a categoria identidade como sendo regulada e mediada pela 

tensão entre a identidade docente tradicional, ou seja, professor como principal 

agente da localização, instrução e transmissão do conhecimento; peça-chave da 

aprendizagem; agente transmissor do conhecimento; portador do saber, guia máximo 

da aprendizagem e o principal pilar da educação; raiz da formação educacional do 

aluno; transmissor do conhecimento; foco da atenção; leva a reconstruir as estruturas 

e a construir outras novas; leva o aluno a ser pesquisador; arte de repassar seus 

conhecimentos pra outras pessoas; transmite e falicita o conhecimento, e a visão 

construtivista, principalmente em relação ao significado do ser estudante, como 

participante ativo da aprendizagem, em que ele constrói constante o conhecimento, 

conforme sua utilização, suas experiências, seu percurso formativo e profissional. 

Outro exemplo que merece a nossa atenção refere-se à segunda categoria, sobre a 

réplica elaborada. 

 

Tabela réplica elaborada 
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Neste exemplo, observa-se como Susana concorda com Carla (nomes fictícios), 

retomando a questão das várias funções que o professor é demandado e acrescenta 

que nelas, o professor tenta se equilibrar nas inúmeras responsabilidades e se 

preparar cada vez mais para as novas funções. Neste exemplo, verificamos a categoria 

identidade regulando e mediando a construção da identidade docente, em que eles 

compartilharam e negociaram a concepção do docente como sendo polivalente e 

multifacetado, em constante formação e reflexão profissional para dar conta das novas 

exigências e funções demandas pelo contexto sociocultural. Outro exemplo de troca 

que merece destaque, diz respeito à terceira categoria, sobre discordância entre os 

estudantes: 

 

Tabela réplica com contra-argumentação e justificação 

12 

junio. 

23:05 

Mari

a 

Tercera 

entrada. 

Mensaje 

40. 

Mencion

a Erika e 

André 

Certamente Erika e André o professor tem que ter carinho 

pela sua profissão, mas muito  simplesmente estão nessa area 

por falta de opção ou mesmo por que seus pais queserão que 

fosem ou seguise a tradição da familia onde todos se 

formaram professores.Uma falha muito grande, pois a maioria 

não estão realizados profissionalmente tornandos pessoas 

amarguradas que não conseguem repasar corretamente o que 

aprenderam a seus alunos.   

 

Neste exemplo, nota-se que Maria menciona Erika e André, concorda com eles em 

relação aos sentimentos pela profissão, mas se opõe a eles e oferece outro argumento 

sobre o ser professor e sua realidade concreta, fala sobre os professores que estão na 

profissão por falta de opção ou por tradição familiar. São professores amargurados e 

que não conseguem passar corretamente o conhecimento. Neste exemplo, verificamos 

a categoria motivação regulando e mediando a construção da identidade docente, em 

3 

juni

o- 

12:

02 

Susan

a 

Primera 

entrada. 

Mensaje 

11. 

Menciona 

a Carla 

Bom dia,  Concordo com você Carla, cabe ao professor várias 

funções, porém tentam se equilibrar nas inúmeras 

respondabilidades e se preparam cada vez mais para novas 

funções. Abraços.  
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que eles compartilham e negociam duas concepções distintas de ser professor. De um 

lado, a concepção de que para ser docente é preciso que o professor tenha 

sentimentos positivos pela profissão, ou seja, tenha carinho. Por outro lado, de que 

muitos professores escolhem a profissão ou por falta de opção ou por tradição 

familiar, ou seja, que a escolha pela profissão não se faz apenas por sentimentos 

“nobres”, mas também por questões sociais, familiares, econômicas, dentre outras, 

que neste caso está ligado aos aspectos sociais (falta de opção) e familiares (tradição 

familiar).  

 

5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados sugerem que a construção do sentido sobre ser docente no nosso fórum 

de discussão virtual foi resultante da tensão e da negociação entre estudante, tutor e 

conteúdo. Nesta interação, notamos que à medida que os estudantes se posicionavam 

e posicionavam os demais ao longo das sequencias de mensagens no fórum virtual, 

eles foram se tornando socialmente identificados como categorias de professores, que 

por um lado, foram se constituindo como multifacetados e polivalentes e em 

constante formação e reflexão profissional, como podemos verificar anteriormente 

nos resultados. Por outro lado, como professores tradicionais, ou seja, constituindo-se 

como transmissores do conhecimento, guia máximo, principal pilar. O mesmo 

movimento está acontecendo em relação à visão do estudante no processo de 

aprendizagem, ora é passivo, ora é ativo. Mas, mesmo com uma visão ativa de 

estudante, o professor precisa, num primeiro momento, desenvolver a postura ativa 

do aluno, aí sim, ele irá aprender a ser ativo e se tornará um estudante participativo. 

Então, mesmo neste momento a figura do professor é importante, é o centro da ação.  

Por último, nossos resultados sugerem ainda que tal construção de significados sobre o 

ser professor no fórum virtual deu-se, principalmente, por meio da concordância entre 

os participantes. Nos únicos dois exemplos de discordância, as categorias-chave que 

mediaram e geraram a construção do sentido de ser professor no fórum dizem 

respeito à motivação, como podemos verificar nos resultados, em que parece que a 

escolha da profissão impacta os sentimentos positivos e/ou negativos em relação à 
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profissão. Ou seja, parece que esse sentimento, o que leva a ser o professor, ao longo 

da história de vida profissional da pessoal vai se transformando de forma positiva ou 

negativa, gerando assim novos sentidos sobre o ser professor.  
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Resumo 

O presente trabalho de pesquisa teve como intuito identificar estratégias facilitadoras da 
aprendizagem utilizadas por diferentes tipos de residentes existentes em um metaverso 
específico. Um grupo de 27 residentes do ambiente constituiram os participantes da pesquisa. 
Os dados foram coletados por meio da entrevista não estruturada guiada e apoiada pela 
observação assistemática. A análise dos dados foi realizada a partir da triangulação entre a 
técnica de DSC (Discurso do Sujeito Coletivo), os dados coletados na observação assistemática 
e na base teórica utilizada. Enquanto abordagem foi realizada uma pesquisa qualitativa. Como 
resultado, foi observada uma relação cíclica e autorreguladora entre os facilitadores 
identificados, o que sugere o estabelecimento de uma dinâmica própria no processo de 
aprendizagem. Essa dinâmica foi intitulada pelos pesquisadores como “ciclo metaversiano de 
aprendizagem”.  

Palavras-chave: Metaverso, Mundos virtuais 3D, Ambientes Virtuais de Aprendizagem.  
 

Resumem 
La presente investigación tuvo como objetivo identificar las estrategias facilitadoras de 
aprendizajes utilizadas por los diferentes tipos de residentes existentes en un metaverso 
específico. Un grupo de 27 residentes del ambiente constituyen los participantes en el estudio. 
Los datos fueron recolectados por medio de encuestas no estructurada guiadas y apoyadas por 
la observación asistemática. El análisis de datos ha sido hecha a partir de la triangulación entre 
la técnica del DSC (Discurso del Sujeto Colectivo), los datos recogidos en el examen 
asistemático en la base teórica empleada. Acerca del abordaje, ha sido realizada una 
investigación cualitativa. Como resultado, ha sido observada una relación cíclica de 
autorregulación entre los facilitadores identificados, lo que sugiere el establecimiento de una 
dinámica propia en el proceso de aprendizaje. Esta dinámica ha sido nombrada por los 
investigadores como "ciclo de metaversiano de aprendizaje”. 
 
Palabras-clave: Metaverso, Los Mundos Virtuales en 3D, Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
 

 
INTRODUÇÃO 

O processo de desenvolvimento tecnológico sempre esteve arraigado ao próprio 

processo de desenvolvimento do ser humano. Ao se verificar a história da 

humanidade, pode-se perceber que a tecnologia, nas suas mais diversas 

manifestações, atua como mediadora e catalisadora de transformações sociais. Essas 

transformações podem ser verificadas com o advento cada vez mais crescente da 
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globalização, visto aqui como a quebra dos paradigmas tradicionais de espaço/tempo e 

de uma maior flexibilidade e agilidade comunicacional (Virgílio, 1996). 

A partir dessas necessidades, surge, enquanto tecnologia educacional, o modelo de 

softwares de gestão fundamentados em discussões pedagógicas e metodológicas e 

que se utilizam da interação com a web como base para a sua atuação. Esses softwares 

têm como finalidade permitir uma gerência mais efetiva no que diz respeito às 

ferramentas de aprendizado online, como a integração de mídias, utilização de fóruns, 

chats, exercícios e atividades de aulas virtuais. São desses entendimentos que nascem 

os conceitos de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e de Learning Management 

System (LMS) (Almeida, 2003). 

Atrelada ainda a essas soluções, foi incorporada uma série de outras tecnologias que, 

apesar de não terem a sua finalidade diretamente orientada para a educação, atuam 

também como suporte para os processos de aprendizagem. Denominadas como 

Tecnologias Digitais Virtuais (TDVs), essas soluções viabilizam a criação de ambientes 

relacionais e colaborativos que permitem a interação, o acesso à informação, a 

construção e socialização de conhecimentos.  

Do desenvolvimento natural das TDVs emergiram tecnologias que possibilitaram a 

criação de Mundos Digitais Virtuais em 3D (MDV3D), que se caracterizam como 

realidades possíveis concebidas a partir de modelos digitais que são explorados e 

atualizados simultaneamente por seus usuários, de maneira que, quando essa 

atualização é possível, tornam-se vetores “de inteligência e criação coletiva” (Levy, 

1999, p.75). 

Esses ambientes virtuais são baseados na Web 3D e têm como seu principal exponte a 

tecnologia digital denominada de Metaverso. Enquanto constructo, o Metaverso 

caracteriza-se como uma tecnologia que se constitui a partir das TDVs e das Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) e que, por meio de ferramentas 

específicas como Virtual Reality Modeling Languagem (VRML), viabiliza diferentes 

espaços e cenários de relacionamento que se materializam no formato do MDV3D. Os 

espaços constituídos simulam a realidade física de forma a conceberem “mundos 

paralelos” representados em ambientes tridimensionais que permitem um grande 

nível de imersão por parte de seus usuários (Schlemmer, Soares & Bandeira, 2008).  
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Os educadores tentam incorporar a utilização dos instrumentos contidos no Metaverso 

como catalisadores do processo de ensino tradicional. Todavia, ao se verificar as ações 

já concretizadas nesse ambiente, o que se encontra é a transposição das metodologias 

tradicionais para os mundos virtuais, de forma que cadeiras enfileiradas, quadros 

negros e a posição do educador como detentor do conhecimento ainda estão 

presentes, mas agora, em um formato digital. Reforça-se, então, a necessidade de se 

criar novas metodologias, práticas e processos de mediação pedagógica, visto que 

existência do referirdo Metaverso, por si só, ainda contribui pouco para a educação. 

Desta forma, as premissas apresentadas contribuiram para a construção do problema 

de pesquisa: quais são os elementos facilitadores do processo de aprendizagem 

presentes na experiência do sujeito no ambiente de Metaverso? Ainda, como esses 

facilitadores podem colaborar para a constituição de estratégias mais efetivas no uso 

dos metaversos em projetos de Educação Online? 

A partir do problema apresentado, estabeleceu-se o seguinte objetivo geral: 

identificar os elementos facilitadores das estratégias de aprendizagem utilizadas por 

diferentes tipos de usuários existentes em um Metaverso específico. Do objetivo geral, 

emergiram os seguintes objetivos específicos: Identificar as peculiaridades e dinâmicas 

existentes em um Metaverso específico, a partir de suas questões sociais e culturais. 

Identificar, no discurso coletivo dos usuários de um Metaverso específico, elementos 

facilitadores de aprendizagens existentes, partindo da análise do nível de seu 

desconforto e de sua adequação. 

1. ANCORAGEM TEÓRICA SUBJACENTE À PESQUISA 

Virtualidade, Cibercultura e Metaverso 

 

A discussão a respeito da utilização de ambientes virtuais não é nova em sua essência. 

Desde a década de 70, jogos e aplicativos de entretenimento (chamados de Multi-User 

Dimension - MUD) baseados na utilização de texto ou em chat’s tentavam simular 

situações entre os seus participantes em pretensos “universos paralelos”. Com o 

advento da Internet, as possibilidades de interação foram potencializadas e já na 

década de 90 surgem modelos de realidade virtual denominados de Massive 

Multiplayer Online (MMORPG RPG) que disseminaram a utilização de pequenos 
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mundos virtuais. As novas tecnologias que surgiram nesse período passaram a povoar 

a imaginação de crianças e adolescentes que mantinham contato com brinquedos que 

simulavam desde uma vida virtual (como os Tamagochis) até ambientes fictícios que 

interagiam com o usuário (como os videogames e consoles de jogos) (Schlemmer, 

2008). 

Pontualmente, o conceito de Metaverso originou-se da ficção literária Snow Crash (em 

português Samurai: Nome de Código), escrita em 1992 por Neal Stephenson. Nessa 

obra, Stephenson apresenta as manifestações que surgem da utilização de espaços 

virtuais e que acabam se tornando emergenciais à medida que se inseriam no 

cotidiano contemporâneo (Schlemmer & Backesb, 2008). 

Por sua vez, o conceito de cibercultura encontra-se ligado intimamente à questão do 

virtual. O conceito de virtualidade (ou de virtual) muitas vezes encontra-se 

equivocadamente definido como o contraponto do chamado “real”. Lévy (1996) 

aponta essa falha ao afirmar que o termo é frequentemente utilizado para definir a 

ausência de uma existência da realidade enquanto objeto tangível, sendo o virtual a 

simples ilusão desse mundo. Segundo Lévy (1996, p. 15), a palavra “virtual vem do 

latim medieval virtualis, derivado, por sua vez, de virtus, força, potência. O virtual 

tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto, à concretização efetiva ou formal". 

Dessa forma, o conceito mais assertivo da palavra remete ao processo de oposição ao 

atual. O virtual estaria na potência do porvir. Tendo como fundamento próprio o 

caráter complexo e problemático, o virtual chamaria para si a responsabilidade da 

resolução e da atualização. 

Nesse sentido, é importante conceber que um Metaverso, enquanto modelo de 

MDV3D, somente se constitui enquanto realidade virtual a partir da ação humana de 

seus usários (habitantes e residentes virtuais). O Metaverso se materializa ou consegue 

“vir a ser” a partir dos resultados das ações de seus e-habitantes ou e-residentes que, 

por sua vez, geram resultados em tempo real, modificando e atualizando o ambiente 

de maneira a construí-lo com semelhanças ao mundo físico ou não.  

Assim, as ações normativas vinculadas à conduta e à convivência são instituídas por e a 

partir das relações e vínculos constituídos pelos próprios e-habitantes do MDV3D. 

Essas relações são constituídas de várias maneiras e em vários tempos, tanto de forma 
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síncrona (simultaneamente) quanto assíncrona (em tempos e espaços diferentes), o 

que só é possível pelas características híbridas do Metaverso (Schlemmer, Trein & 

Oliveira, 2008). 

Metaversos e Second Life: breve histórico do objeto investigado 

 

A partir de sua concepção, materializaram-se algumas propostas de uso que foram 

oferecidas aos usários da Web. Entre os mais significativos destacam-se o Open 

Simulator, There, Kaneva, Active Worlds e Second Life. Devido à grande quantidade de 

usuários já cadastrados e levando-se em conta a experiência já adquirida pelos 

pesquisadores do ambiente, foi definido como o objeto de análise o Metaverso 

denominado de Second Life (SL). 

O Second Life é mundo virtual 3D online onde grande parte dos processos de criação 

dos objetos e manutenção “social” dos espaços é idealizada, construída e mantida por 

seus residentes (ou e-residentes), mas monitorada e orientada pela empresa Linden 

Lab®. A empresa foi fundada em 1999 por Philip Rosedale, antigo CTO (Chief Technical 

Officer) da RealNetworks®, pioneira no desenvolvimento e implantação de tecnologias 

de vídeo streaming (Second Life, 2009).  

Desde o seu lançamento, o Linden Lab® atuou com projetos voltados à experiência 

compartilhada, paisagem 3D e mundos virtuais. A empresa é financiada por um grupo 

de investidores, entre os quais: Mitch Kapor, Catamount Ventures, Benchmark Capital, 

Ray Ozzie, Omidyar Network, Globespan Capital Partners e Bezos Expeditions. Sua sede 

fica em San Francisco e seu quadro conta com mais de 250 colaboradores, os quais 

atuam com conhecimentos de física, gráficos 3D e trabalhos em rede.  

O Second Life se apresenta como um ambiente altamente complexo e que assume 

uma série de situações sociais, culturais, econômicas e emocionais que interferem na 

maneira de seu residente se relacionar com o meio e com os outros. Para se tornar um 

residente no ambiente, deve-se proceder à inscrição em uma conta de usuário e 

realizar o download do software de acesso. Existem dois tipos de assinatura de contas 

possíveis: a) a assinatura básica: com exceção da aquisição de terras virtuais, essa 

assinatura lhe permite acesso a todos os recursos e a todos os ambientes do SL. b) a 

assinatura premium: além das situações previstas na assinatura básica, a assinatura 
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premium lhe permite a aquisição de terras virtuais, mas lhe cobra um valor periódico 

para a manutenção do registro.  

Depois de selecionado o tipo de assinatura, o usuário constrói a sua personificação 

digital denominada de “Avatar”. O “Avatar” assume o papel de representação visual 

para a identidade ou alterego do usuário em determinado contexto. Dependendo do 

ambiente, o avatar pode ser constituído desde imagens simples até modelos visuais 

baseados em 3D. Assim, o “Avatar” passa a representar o indivíduo no contexto 

virtual, podendo ser construído à sua semelhança física ou de maneira fantasiosa, de 

acordo com as possibilidades do recurso tecnológico disponível.  

 

Educação no Metaverso: grupos de pesquisa e produção científica 

 

Devido às possibilidades de utilização dos metaversos na educação (e, entre eles o 

Second Life) percebe-se o aumento significativo de obras e produções científicas sobre 

o tema proposto.  

Como base e orientação para esse trabalho, foi utilizado o levantamento realizado por 

Trein (2010), o qual mensura a produção a partir de seu contexto geográfico. Partindo-

se de sua taxionomia, identifica-se que a produção científica internacional sobre o 

tema se encontra em franco amadurecimento.  A autora cita o trabalho significativo de 

alguns grupos e instituições de pesquisa, como: The Immersive Education Technology 

Group (IETG), Georgia Institute of Technology, Stanford University, Boise State 

University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Tokyo University of Foreign 

Studies. 

O trabalho realizado pela IETG se foca na definição de padrões abertos e de melhores 

práticas para aprendizagem em ambientes colaborativos que combinam cursos online, 

salas de aulas interativas com gráficos 3D, jogos comerciais, tecnologia de simulação, 

realidade virtual (RV), voz sobre IP (VoIP - Voice over Internet Protocol), webcams e 

mídia digital. A convergência dessas possibilidades se estabelece no projeto Immersive 

Education, que propõe um ambiente de aprendizagem altamente imersivo e que se 

baseia nas estratégias vistas em jogos de entretenimento (vídeo games) no que refere 

à manutenção da atenção do usuário.  
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Seguindo um caminho próximo, mas ainda assim com as suas peculiaridades, a Georgia 

Institute of Technology se distingue pelas pesquisas que consideram a melhoria da 

condição humana por meio do avanço da ciência e da tecnologia. Um dos seus 

principais projetos se intitula de Electronic Learning Communities (ELC), que busca 

investigar a concepção de comunidades online voltadas para o aprendizado.   

Enquanto coleta de dados empíricos, a Stanford University desenvolve um trabalho 

pioneiro e peculiar no Second Life. Por meio de programas específicos, são coletados 

dados de avatares a cada 30 segundos, a qual abastece um significativo banco de 

dados. Essa pesquisa, denominada de Effects of Avatars in Second Life, é desenvolvida 

pelos professores Nick Yee e Jeremy Bailenson do Human Interaction Virtual Lab.  

Já no MIT, se evidencia as pesquisas da psicóloga Sherry Turkle , que escreveu 

inúmeros artigos sobre a cultura das relações do indivíduo com a tecnologia 

computacional. Uma das suas principais áreas de atuação se vincula a construção de 

criaturas e robôs simulados, especialmente projetados para crianças e idosos. Entre as 

suas obras mais relevantes encontra-se: The Second Self: Computers and the Human 

Spirit e Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet (Turkle, [2010] & Trein, 

2010). 

Ainda, verifica-se o projeto levado pelo professor Mark Peterson, da Tokyo University 

of Foreign Studies (Japão). Em seu artigo Learning Interaction in na avatar-based 

virtual, Mark Peterson busca analisar como se dá a construção das estratégias de 

comunicação tendo como base os processos interativos entre grupo de indivíduos 

imersos em MDV3D.  

No Brasil, percebe-se que a discussão sobre a utilização de metaversos na educação se 

mostra ainda em desenvolvimento. Todavia, verifica-se a constituição de importantes 

núcleos de pesquisa na área, entre os quais se destaca a produção significativa do 

Grupo de Pesquisa em Educação Digital – GPe-du da Universidade Rio dos Sinos  

(Unisinos), coordenado pela professora Drª Eliane Schlemmer, que conta com 

profunda produção sobre o tema metaverso, e o importante trabalho realizado pelo 

professor João Mattar (Universidade Anhembi Morumbi), que atua em pesquisas 

vinculadas à utilização do SL como ambiente virtual de aprendizagem, esboçadas em 
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seu livro “Second Life e Web 2.0 na educação: o potencial revolucionário das novas 

tecnologias”, escrito junto com o professor Carlos Valente. 

 

2. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

Considerações acerca do Método de Pesquisa 

 

Os procedimentos de pesquisa remetem à taxonomia de Vergara (2000), que a tipifica 

quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, o presente trabalho apresentou-

se como uma pesquisa exploratória e descritiva. Segundo Vergara (2000, p.45), a 

pesquisa exploratória “é utilizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado 

e sistematizado”, enquanto a pesquisa descritiva “expõe características de 

determinada população ou determinado fenômeno”.  

Quanto aos meios, a pesquisa se caracterizou como netnográfica e pesquisa de campo.  

Franco (1985) define a pesquisa de campo pela ação de se observar fenômenos, atos e 

fatos que ocorrem em uma situação real. Hine (2004) define a netnografia como um 

processo de imersão em locais específicos do ambiente virtual durante um 

determinado período de observação, de forma que a interação com os seus usuários 

auxiliam na construção de um cenário detalhado, onde emerge os instrumentais 

construídos para se sustentar as relações existentes. 

Nesse sentido, optou-se por utilizar técnicas de coleta e análise de dados intimamente 

vinculada à abordagem utilizada, a citar: entrevista não estruturada (guiada), 

observação assistemática e análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).  

A técnica de entrevista não estruturada (guiada) visa obter do entrevistado suas 

considerações em relação aos aspectos mais relevantes de um determinado problema. 

A observação assistemática se caracterizou pela liberdade de registro dos dados sem a 

utilização de fichas ou categorias pré-estabelecidas, ainda que tenha de cumprir as 

indicações previstas nos objetivos do relatório de pesquisa (Richardson, 1999). O DSC 

permitiu sistematizar, padronizar e agregar depoimentos e discursos sem restringi-los 

a inferências numéricas (Lefevre & Lefevre, 2005). Em se tratando de sua abordagem, a 

pesquisa se apresentou como qualitativa.  
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A coleta de dados foi realizada em seis ambientes do Metaverso Second Life. Nesses 

ambientes, abordaram-se visitantes com vários interesses. A organização dos 

participantes resultou em um grupo de 27 entrevistas, realizadas durante o período de 

10 dias corridos e que geraram 54 horas de relatos.   

 

Procedimentos para a Pesquisa Empírica 

 

O processo de coleta de dados se deu a partir das ações orientadas pela netnografia e 

pesquisa de campo apresentadas no tópico anterior.  A partir desse entendimento, 

duas ações concomitantes conduziram as atividades: a) a experiência in loco por parte 

dos pesquisadores em comunidades existentes no Metaverso; b) aplicação de 

entrevistas não estruturadas (guiadas) em residentes que participam do cotidiano do 

Metaverso. 

O roteiro da entrevista constituiu-se de quatro temas discursivos, a citar: (1) 

concepção do entrevistado sobre o ambiente; (2) as dificuldades e limitações 

encontradas pelo entrevistado no primeiro contato com o ambiente; (3) as ações e 

estratégias utilizadas pelo entrevistado para a sua adequação e conforto; e, por fim, (4) 

relações e interações do entrevistado com os demais residentes e com o próprio 

ambiente.  

Os relatos apresentados pelos entrevistados e a condução realizada permitiram a 

emergência de questões que serviram como guias para a análise dos dados realizada 

posteriormente.  

Os resultados obtidos foram apresentados simultaneamente aos enunciados das 

questões. Devido ao caráter quanti-qualitativo que a técnica de DSC permite, foram 

apresentados os gráficos com a proporção obtida em cada uma das categorias 

identificadas, ainda que, conforme dito anteriormente, a pesquisa assuma o caráter 

qualitativo enquanto abordagem processual. 

 
3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A escolha da técnica do DSC teve como intuito analisar os depoimentos coletados nas 

entrevistas sem descaracterizar sua diversidade. Dessa forma, a percepção de cada 

participante passou a constituir uma declaração expressa em forma de um discurso 
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coletivo, permitindo a sua mensuração a partir da incidência dos pensamentos 

individuais e da emergência das categorias constituídas a posteriori. Essas categorias 

representam as opiniões coletivas dos residentes entrevistados e são demonstradas 

pelos gráficos que acompanham o resultado. Dessa forma, serão apresentados 

simultaneamente os enunciados dos temas, as questões chave, a contextualização e o 

gráfico com a proporção obtida em cada uma das categorias e, por fim, a sua análise. 

 
Tema 01: Concepção do entrevistado sobre o ambiente 

Questão Chave: De que maneira o residente descreve o Second Life, tendo como base 

as suas expectativas, frustrações, triunfos, relacionamentos e experiências constituídas 

no ambiente? 

Contextualização: Esse tema emergiu da necessidade de identificar a construção 

mental que o entrevistado idealizou sobre ambiente, tendo como parâmetro a 

reflexão sobre os valores e sentimentos originados de seu cotidiano físico, indo além 

de algum conceito teórico que designaria superficialmente o próprio. O gráfico 01 

apresenta a síntese das respostas dessa questão: 

 

Gráfico 01: Resultado da Questão 01 – Radar 
 

 
Fonte: Soares (2010) 

 

28,57%

28,57%

3,57%3,57%

35,71%

A - Percepção: residente entende o 
ambiente enquanto jogo

B - Percepção: o ambiente se adéqua às 
expectativas do residente

C - Percepção: um local que exige novos 
conhecimentos

D - Percepção: um local onde problemas 
técnicos restringem o acesso

E - Percepção: ambiente enquanto 2ª 
vida/vida simulada

Gráfico Radar - Questão 01
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O gráfico indica uma tendência por parte dos residentes entrevistados em identificar o 

SL como algo que supera o entendimento do ambiente enquanto jogo. Percebe-se 

uma convergência na concentração dos posicionamentos nas categorias "B - 

Percepção: o ambiente se enquadra às expectativas do residente” e “E - Percepção: 

ambiente enquanto 2ª vida/vida simulada”, o que representa mais da metade dos 

entrevistados (64,28%). 

 

Análise do Tema 01: a identificação do ambiente enquanto entretenimento, ou jogo 

“sem relevância”, parece se estabelecer em dois casos mais comuns: residentes com 

pouco tempo de uso virtual e que desconhecem as possibilidades do Metaverso; ou 

residentes que, apesar de possuirem uma vivência maior no ambiente, ainda se 

mantêm presos as ações básicas de comunicação e modificação do avatar, visto que 

não encontram objetivos mais específicos a serem alcançados. A tendência observada 

parece indicar que, quanto mais o residente vivência o ambiente, menor é a sua curva 

de aprendizagem, mais detalhado fica a sua representação virtual e  mais profunda fica 

o seu sentido de imersão e de presença, o que acaba por modificar a sua percepção 

sobre o meio em que está inserido. 

 

Tema 02: Dificuldades e limitações encontradas pelo entrevistado no primeiro contato 

com o ambiente 

Questão Chave: Quais foram às maiores dificuldades encontradas no primeiro contato 

com o ambiente do Second Life? 

Contextualização: Corroborando-se com a afirmação de que o aprendizado se dá 

diante a perturbação do indivíduo pelo ambiente (Maturana, 1997), verificou-se a 

necessidade de identificar os limites impostos inicialmente pelo Second Life, de 

maneira que o entrevistado evidenciasse o desconforto decorrente do primeiro 

contato com um espaço que, inicialmente, poderia se apresentar confuso. O gráfico 02 

apresenta a síntese das respostas dessa questão: 
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Gráfico 02: Resultado da Questão 02 – Radar 
 

 
Fonte: Soares (2010) 

 

  

Os resultados apontam que a utilização da interface gráfica do ambiente se apresenta 

como a maior dificuldade inicial encontrada entre os entrevistados, sendo evidenciada 

em 40,74% das respostas. Ainda que não tenha valores isolados tão expressivos como 

a questão da interface gráfica, percebe-se que as questões vinculadas à interação e ao 

relacionamento interpessoal também se apresentam de maneira significativa, sendo 

identificadas, em conjunto, em 51,82% dos discursos coletados. 

Análise do Tema 02: a complexidade e dificuldade de utilização da interface gráfica do 

software utilizado para acesso ao metaverso podem gerar um sentimento de 

abandono e não pertencimento no residente, o que, por sua vez, poderia potencializar 

a sua desvinculação do ambiente. Esse fato seria observado em duas situações que 

culminam no processo de interação e imersão: a incapacidade de se relacionar com o 

meio (movimentação, construção e alteração) e a dificuldade em se relacionar com o 

outro devido a fatores relacionados à percepção sobre a imagem do avatar (que se 

daria a partir de alterações mediadas pela interface gráfica). 

 

29,63%

3,70%

40,74%

3,70%

22,22%

A - Dificuldades no Relacionamento 

B - Dificuldades na Conduta: compreender 
as normas de cada ambiente 

C - Dificuldades na Interface Gráfica
D - Dificuldades na Percepção: o real e o 

virtual

E - Dificuldades na Interação

Gráfico Radar - Questão 02
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Tema 03: Ações e estratégias utilizadas para adequação e conforto 

Questão Chave: Tendo em vista as dificuldades encontradas em um primeiro contato 

com o SL, quais foram às ações ou eventos mais relevâncias que, na opinião do 

residente, lhe proporcionaram maior sensação de conforto, conquista e pertencimento 

ao ambiente? 

Contextualização: Ao assumir que a construção do conhecimento parte da percepção 

e da ação vivenciadas especificamente pelo sujeito e considerando-se que os 

processos cognitivos se produzem em função das lacunas presentes entre o sujeito e o 

seu meio (Maturana, 1997), constatou-se a necessidade de se identificar quais atos ou 

procedimentos foram os catalisadores da interação entre o ambiente e o entrevistado. 

O gráfico 03 apresenta a síntese das respostas dessa questão: 

 

Gráfico 03: Resultado da Questão 03 – Radar 
 

 
Fonte: Soares (2010) 

 

Os resultados obtidos apontam que a interação com outros residentes se constitui 

como a estratégia de aprendizado mais eficaz na percepção dos entrevistados, estando 

presente em 37,50% das respostas. Ainda que não tenha valores isolados tão 

expressivos como a questão da interação, percebe-se que as questões vinculadas ao 

desenvolvimento de habilidades a partir da tentativa e erro e a utilização de cursos, 

25,00%

37,50%

25,00%

12,50%

A - Ação: buscar cursos, tutoriais, livros e 
apostilas

B - Ação: Interação com outros residentes

C - Ação: desenvolver habilidades a partir da 
tentativa e erro (autodidata)

D - Ação: relacionar experiência virtual com 
cotidiano físico

Gráfico Radar - Questão 03
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tutoriais, livros e apostilas também se apresentam de maneira significativa, estando 

presente, no conjunto, em 50% dos discursos coletados. 

Análise do Tema 03: o processo de interação entre sujeito-sujeito (interação com 

outros residentes) e sujeito-meio (aprendizado autônomo e heutagógico) aponta como 

fator chave para o aprendizado no metaverso. Assumindo o princípio da enação, 

verifica-se que percepção e a ação (do meio e de outros sujeitos) se mostram 

presentes nas estratégias de construção do conhecimento, sendo que caminham, 

interagem e evoluem juntas. 

 
Tema 04: Relações e interações com os demais residentes e com o próprio ambiente 

Questão Chave: Como o residente definiria as suas relações e interações com os 

demais residentes do Second Life e como essa relação contribui para o 

desenvolvimento do grupo e do ambiente? 

Contextualização: Verificou-se a necessidade de se identificar a percepção do 

entrevistado no que diz respeito às relações que englobam o “eu”, o “outro”, a 

sociedade e a cultura, visto que o pensamento ecossistêmico define a existência como 

um fenômeno emergente de conexões, ações dialógicas, relacionais, conectadas e 

integradoras. O gráfico 04 apresenta a síntese das respostas dessa questão: 

 
 
 

Gráfico 04: Resultado da Questão 04 – Radar 
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Fonte: Soares (2010) 

 

Os resultados obtidos demonstram que, para os entrevistados, as relações com os 

demais residentes e com o meio potencializam o processo de aprendizagem desde que 

pautadas em relacionamentos acolhedores e harmoniosos. Esse entendimento ficou 

evidente em 26,67% das respostas. Ainda, verifica-se que, mesmo com percentuais 

menores, as respostas que emergiram nas categorias de relações harmoniosas e de 

relações conflitantes apresentaram porcentuais expressivos, com 23,33% cada, dando 

a entender apresença de uma possível tensão a respeito das relações constatadas. 

Essa tensão é um indicativo de que as experiências sensório-motoras vivenciadas pelo 

sujeito em seu escopo biológico, psicológico, social, cultural e econômico, descritos 

pelo princípio da enação, se fazem presentes também no cotidiano virtual do sujeito, 

agindo tanto nos processos que potencializam a aprendizagem quanto naqueles que a 

dificultam. 

Análise do Tema 04: as estratégias de aprendizagem estão ligadas às relações de 

confiança e amizade estabelecidas a partir dos processos interativos no meio. Esse 

sentimento afetivo acaba por permitir e acelerar o processo de pertencimento e de 

aprendizagem do residente no SL. Percebe-se ainda que os conflitos vivenciados entre 

os residentes também agem como facilitadores no seu processo de aprendizagem, pois 

23,33%

13,33%

23,33%

13,33%

26,67%

A - Relações de amizade: ambiente SL 
harmonioso

B - Relações de amizade: impactos na Real 
Life (RL)

C - Relações conflitantes: problemas de 
relacionamento no SL

D - Relações íntimas: namoro, casamento ou 
familiar

E - Relações de amizade: potencializadoras 
de aprendizagem

Gráfico Radar - Questão 04
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se constituem pontos de desequilíbrio que serão auto-eco-organizados e utilizados 

como elementos chave para desenvolvimento de relações mais fortalecidas.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco da discussão nesse artigo consistiu em identificar os elementos facilitadores do 

processo de aprendizagem presentes na experiência do sujeito no ambiente de 

metaverso, alem de verificar como esses facilitadores podem colaborar para a 

constituição de estratégias mais efetivas no uso dos metaversos em projetos de 

Educação Online. 

Percebeu-se que os elementos facilitadores do processo de aprendizagem presentes 

na experiência do sujeito no ambiente foram destacados a partir dos dados que 

emergiram das entrevistas. A análise realizada pelo DSC permitiu definir os seguintes 

facilitadores entre os entrevistados. O gráfico 05 apresenta a síntese dessa análise: 

 

 

Gráfico 05: Facilitadores Encontrados – Radar 
 

 
Fonte: Soares (2010) 
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Gráfico Radar - Facilitadores
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A identificação do ambiente enquanto segunda vida/vida simulada permite ao 

residente a constituição de um sentido de significado que age como ancoragem para 

novas aprendizagens. Verifica-se que esse facilitador vai sendo fortalecido a partir da 

vivência do residente no ambiente, cuja imersão se apresenta como força catalisadora 

para o processo de aprendizagem. Contudo, para que o ambiente tenha significado e 

seja assumido enquanto realidade virtual é necessária que o indivíduo consiga interagir 

com os demais objetos e com os outros residentes do ambiente por meio da interface 

gráfica disponibilizada. Nesse sentido, o grau de usabilidade da interface gráfica vai 

definir esse critério como facilitador ou dificultador dessa imersão. 

O processo de imersão e o sentido de presença e pertencimento auxiliam a construção 

de interações com os demais residentes, constituindo uma ação acomodadora 

recorrente, mas que permite a manutenção de sua individualidade enquanto 

estrutura. Por sua vez, as interações recursivas do residente influenciam e são 

influenciadas pelo ambiente, no qual se evidenciam as emoções, desejos, afetos, 

cultura e história de seu processo ontogênico. Como consequência, as relações de 

amizade ou de conflito agem como potencializadoras do processo de aprendizagem, 

ou por permitir uma melhor acomodação, ou por incutir um desequilíbrio no meio que 

será auto-eco-organizado em novos processos de aprendizagem. 

Nesse sentido, parecem emergir dos resultados uma relação cíclica e autoreguladora 

entre os facilitadores identificados, que podem indicar o desenvolvimento de novas 

dinâmicas no processo de aprendizado do ambiente virtual. Esse evento foi intitulado 

pelos pesquisadores como “ciclo metaversiano de aprendizagem”, e pode ser 

visualizado na ilustração 01: 
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Ilustração 01: Ciclo Metaversiano de Aprendizagem 
 

 
 

Fonte: Soares (2010) 

 

Pautando-se nesse fato, sugere-se que a compreensão desses facilitadores possa 

contribuir para a constituição de estratégias mais efetivas no uso dos metaversos em 

projetos de Educação Online. Essa contribuição pode se efetivada por meio da 

construção de ambientes virtuais que potencializem os facilitadores encontrados a 

partir da aproximação da teoria dos mundos fantásticos de Pargman (2003) e da 

relação do sentido de mundanidade (worldness) de Klastrup (2003). 

Segundo esses autores, os sentidos de pertencimento e imersão na tensão entre o 

físico e o fantástico, na criação de zonas de equilíbrio e desequilíbrio, na convergência 

de trabalhos colaborativos e individuais e na construção de momentos emotivos e 

egoísticos (voltados para o eu). Nesse sentido, o homem é fruto das suas 

ambiguidades e de seus contrastes e esses se constituem como agentes aglutinadores 

do convívio social e da aprendizagem. 

Além disso, entende-se que os facilitadores identificados vão de encontro às reflexões 

levantadas por Soares (et al, 2009) ao indicar questões que devem ser consideradas no 

momento de planejamento das atividades nos ambientes virtuais, a citar: a) o 

educador deve estar preparado para receber essa nova realidade em sua prática 

docente, não somente no quesito técnico (o que é fundamental), mas também na 

compreensão das transformações que se inserem num cenário que era até então 
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limítrofe; b) deve-se perceber que, tal qual a realidade física, a realidade virtual acolhe 

um indivíduo que está em constante transformação, realidade esta que deve se auto-

eco-organizar continuadamente para poder suprir as necessidades desse indivíduo; c) 

que os usuários dos mundos virtuais chegam providos de uma série de expectativas e 

de instrumentos: são críticos, autônomos e munidos de infinitas fontes, recursos e 

informações que devem ser consideradas nos ambientes de aprendizagem; e d) que a 

crescente inserção da tecnologia no cotidiano educacional deve permitir ao indivíduo 

uma autorreflexão e autocrítica sobre os seus valores e a sua forma de entender o 

mundo, tanto físico quanto virtual. 
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Resumo 
 

Numa incursão teórica à análise de redes sociais enquanto área científica derivada de 
múltiplas domínios disciplinares e com aplicação em tantos mais, e focando em particular 
atenção sobre a rede social Facebook, como caso particular de análise para maior 
compreensão do fenómeno actual das online social networks, o presente trabalho procura 
contribuir para a reflexão sobre as potencialidades educativas destes ambientes virtuais de 
socialização. Descreve-se um projecto exploratório realizado com alunos do 7º ano na 
disciplina de Ciências Físico-químicas. Os dados analisados decorrem da aplicação de 
questionários e da utilização de procedimentos de análise de redes sociais. Os resultados 
encontrados denunciam percepções favoráveis dos alunos relativamente ao projecto, coesão 
no interior do grupo constituído e cumprimento integral das actividades de aprendizagem 
propostas. 
 
Palavras-chave: Análise de redes sociais, Facebook, Física e Química, Ensino. 
 

1. INTRODUÇÃO  
Decorrentes do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e 

do estabelecimento da internet enquanto infraestrutura preferencial na transferência 

de dados, as redes sociais são actualmente uma das referências mais marcantes na 

forma como a world wide web se organiza. No mundo globalizado em que se vive, uma 

rede infinita de contactos e informações, é diariamente estabelecida e engrossada 

através da web e nesta, as redes sociais são cada vez determinantes nas novas formas 

de comunicação, de relacionamento e transacção. 

 

1.1 Análise de Redes Sociais 

A atenção pelo fenómeno das redes sociais e da extracção de informação acerca da 

sua natureza, do seu comportamento e dinâmicas surgiu com a teoria popularizada em 

1967, por Stanley Milgran, posteriormente designada da Teoria dos “6 graus de 

separação”. De acordo com Nascimento (2008) esta teoria tem origem num estudo 

científico feito nos EUA onde se admitiu serem necessários, no máximo, seis elos ou 

relações de amizade para que quaisquer duas pessoas estejam entre si ligadas. Para 

comprovar a teoria foram enviadas cartas para pessoas que, após as receberem 

mailto:nspedro@ie.ul.pt
mailto:cvalentino4@gmail.com
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deveriam conseguir identificar o remetente. Caso o conseguisse, quem tinha recebido 

a carta deveria enviar outra carta ao remetente; caso não, este deveria então enviar a 

carta para alguém que tivesse a maior probabilidade de o conhecer. Quando a pessoa 

que foi identificada (o remetente inicial) recebia a carta, deveria enviar uma segunda 

carta aos responsáveis pela pesquisa.  

A teoria das redes, recorre à teoria matemática dos grafos para sua representação. 

Nesta, algoritmos e modelos estatísticos são utilizados para caracterizar a estrutura de 

conexões no interior de redes; cada elemento de uma rede é identificado como vértice 

(ou nó) e a ligação entre estes é designada de aresta (Chartran & Oellermann 1993). 

De igual modo, e por posterior associação à sociometria, a análise de redes sociais 

associa-se a Psicanálise, em particular ao trabalho de Jacob Moreno pelos estudos 

feitos em torno do papel das redes individuais de suporte nos processos 

psicoterapêuticos, da análise posicional de indivíduos no seio de grupos (Scott, 2000). 

A Análise de Redes Sociais (ARS) evidencia assim uma natureza interdisciplinar, tanto 

na sua génese como na sua aplicação, sendo utilizada como método de representação 

e análise de dados relacionais em múltiplos domínios científicos. Esta pode ser descrita 

como uma área de investigação que estuda os padrões de relação entre pessoas, 

grupos, organizações e comunidades, permitindo conhecer o tipo de interações que 

ocorre entre uma classe de sujeitos (Alejandro & Norman, 2005). Segundo Wasserman 

e Faust (1999), o estudo de redes sociais aborda teorias, modelos e aplicações que são 

expressas em termos de processos relacionais que descrevem os componentes 

fundamentais de determinada rede. Entenda-se rede como um grupo de elementos 

que, de forma conjunta ou subagrupada, se relacionam estabelecendo entre si fluxos 

ou transferências de recursos/bens/dados. As relações existentes entre entidades são 

o principal foco da análise de redes sociais. Desta forma, a relação passa a ser a 

unidade de análise, o foco é o conjunto de ligações entre os seus elementos (Pedro & 

Matos, 2010).  

A ARS assume duas abordagens de análise que se revelam complementares: uma 

abordagem sociocêntrica, que analisa estruturalmente o conjunto social em interação, 

e uma abordagem egocêntrica que não só identifica a posição específica de cada ator 
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mas também analisa o papel social que este desempenha na rede ou em parte dela 

(Scott, 2000).  

A ARS é considerada, segundo Carrington, Scott e Wasserman, (2005), uma 

metodologia francamente útil e eficaz no estudo da comunicação online e 

consequentemente da aprendizagem mediada por ambientes virtuais, uma vez que 

permite analisar os efeitos da dimensão relacionais na aprendizagem (os fluxos de 

interacção), através de mecanismos rigorosos e sistemáticos de representação de 

dados- matrizes e sociogramas- complementados pelo cálculo e interpretação de 

indicadores sociométricos criteriosamente seleccionados para o efeito e que têm 

sempre em consideração a dimensão e a natureza da rede em apreço.  

A ARS é uma excelente metodologia para monitorizar a participação a interação online 

e a colaboração desenvolvida num grupo, não apenas após a implementação das 

atividades mas sobretudo como sistema de regulação dos padrões de comunicação e 

das relações que se estabelecem durante essa implementação (Pedro & Matos, 2010). 

Decompondo as interações desenvolvidas por cada um dos elementos que fazem parte 

de uma comunidade virtual de aprendizagem, torna-se possível conhecer informações 

relevantes acerca dos processos de aprendizagem subjacentes. Essas informações 

podem ser produtivamente utilizadas para estimular a presença social de 

determinados sujeitos numa turma, identificar elementos chave na estruturação do 

grupo, redirecionar fluxos de informação, na medida em que suporta assim de forma 

não meramente intuitiva os processos de tomadas de decisão de 

professores/tutores/formadores na procura de melhoria da experiência de 

aprendizagem.  

 

1.2 Facebook: A rede social online 

Segundo Murphy (2012) o Facebook domina actualmente os rankings das redes sociais 

apresentando o mais elevado número de utilizadores e tráfego de acessos. Dos 137 

paises analisados o Facebook surge como principal social network em 126 países, 

incluindo países como os EUA, Austrália, Japão, Reino Unido, Canadá, India ou 

Portugal. A rede está disponível já em cerca de 50 idiomas o que permite que 70% dos 

seus utilizadores esteja já fora dos EUA, ainda que originalmente esta começando por 
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ser uma comunidade restrita de estudantes da Harvard University. Atualmente 

existem cerca de 400 milhões de utilizadores ativos no Facebook, sendo que destes, 

cerca de 120 milhões de utilizadores utilizam o Facebook pelo menos uma vez por dia.  

Enquanto ‘social network site’, o Facebook permite aos utilizadores: “ to (1) construct 

a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other 

users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of 

connections and those made by others within the system’ (boyd & Ellison, 2007, 

parag.4) 

A proliferação destes ambientes virtuais de suporte a redes de conexão veio alterar a 

forma como aos indivíduos se relacionam entre si bem como a sua própria noção do 

que se constituiu como o seu círculo pessoal de amizade. “Interactions between 

individuals who see each other daily are no longer bounded by time and space. Our 

presentations of self, and our relationships are increasingly being enacted through 

screen-based text-making, and this activity allows us to read our presentations of self 

and each other in multiple ways. Text-based social networking has embedded in their 

quotidian lives” (p.28) E neste contexto, ‘it seems that Facebook, in particular, has 

become an integral part of our identity work and of ‘doing’ friendship” (Davies, 2012, 

p. 28). 

De acordo com Boyd, o registo nestas redes sociais é um traço identitário de extrema 

importância para um número cada vez maior de adolescentes. “(It) impacts on their 

sense of themselves, their identity formation; participants use this as a key identity 

marker. (…) If you’re not on (…), you don’t exist” (boyd, 2010, p. 79).  

Tirando partido da crescente popularidade que o Facebook assume junto dos jovens, 

tanto no contexto internacional como igualmente na realidade portuguesa (Simões, 

2011), investigadores e educadores começam a procurar explorar as potencialidades 

educativas do mesmo, tanto no ensino básico e secundário (Minhoto & Meirinhos, 

2011) como no ensino superior (Morais, Miranda, Alves & Dias, 2011; Patrocínio & 

Gonçalves, 2010). De acordo com Patrício e Gonçalves (2010), várias são as 

funcionalidades que nesta rede social revelam utilidade educativa:  

i. Constituição de grupos – possibilidade de se criar grupos para turmas ou 
grupos de trabalho/estudo;  
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ii. Partilha de ligações, fotos e vídeo – partilha de Websites educativos 
interessantes para os conteúdos curriculares a ser trabalhados, 
nomeadamente fotos e vídeos; permite simultaneamente a publicação de 
fotos e vídeos de autoria própria;  

iii. Publicação de comentários - suporta e dá visibilidade a reflexões individuais e 
registos de aprendizagem, evidenciando progressos, ao mesmo tempo que 
permite a partilha de dúvidas, dificuldades e soluções que podem ser 
posteriormente comentadas/completadas pelo professor e outros alunos, 
dando assim espaço a presença social de todos e cada um dos estudantes; 

iv. Troca de mensagens entre utilizadores – envio e receção de mensagens entre 
colegas e com o professor;  

v. Adicionar ‘notas’ – permite a adição de pequenos textos, reflexões ou 
observações, que podem ser comentadas;  

vi. Ligação ao Slideshare e SlideQ – possibilitam a partilha de powerpoint e pdf;  
vii.  ‘Calendário’ – permite organização de atividades diárias, colocar avisos e 

partilhar todos estes elementos com amigos;  
viii.  Criação de eventos – permite criar e gerir eventos como seminários e 

workshops, avaliações, submissão/apresentação de trabalhos, para os quais se 
pode convidar amigos; 

ix. Suporte a vídeo/Chat-room – disponibiliza comunicação em tempo real entre 
utilizadores, o que permite o contacto com pessoas distantes (tornando por 
exemplo, possível contactar especialistas em determinada área cientifica) ou 
mesmo atendimento online aos alunos.  

Segundo Phillips, Derek e Fogg (2011), o Facebook pode proporcionar um ambiente 

educacional favorável na medida em que abre novas estratégias para o ensino e 

aprendizagem, onde não só a interação entre alunos mas sobretudo entre alunos e 

professor se pode tornam mais regular, transparente e ubíqua se previamente 

assegurados todos os necessárias procedimentos de segurança. Simultaneamente, 

pode constituir uma forma de motivar os alunos para as aprendizagens em sala de aula 

ao mesmo tempo que promove a literacia digital. 

Ainda assim, a utilização das redes sociais como espaço online de suporte as 

actividades escolares tem encontrado reduzida aceitação; elevada resistência é 

evidenciada por encarregados de educação, professores e administradores/diretores 

escolares (Phillips, Derek & Fogg, 2011). O perigo de assédio online, a preocupação 

com o facto de os alunos navegarem até conteúdos inapropriados são dois dos 

motivos para essa resistência. Justifica-se deste modo o limitado número de projectos 

educativos e de investigações de onde se possa extrair dados de relevo acerca dos 

riscos e das mais valias que à utilização desta rede em contexto educativo podem estar 

associados.  
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO  
Com o objectivo de contribuir para a sinalização das potencialidades educativas da 

utilização do Facebook em contexto escolar, e recorrendo à anàlise de redes sociais 

como uma dos métodos de recolha de dados, um projecto educativo foi desenhado e 

implementado no ano lectivo 2010/11 com alunos do 7º ano de escolaridade. Com 

este pretendia-se explorar o Facebook, enquanto espaço de cariz informal com 

propósitos eminentemente sociais e cuja aceitação no contexto escolar se releva 

crítica, como contexto online de suporte as aprendizagens em Ciências Físico-químicas. 

A selecção desta rede decorreu do facto desta ser a rede social online onde quase a 

totalidade dos alunos da turma se encontrava registado. 

O projecto operacionalizou-se através da realização de um conjunto de tarefas 

associadas ao tema “Energia”, integrado na unidade temática “Terra em 

Transformação” do programa curricular da disciplina em causa. Nesta procura-se que 

os alunos adquiram conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da 

terra e com os fenómenos que nela ocorrem (DEB, 2001b). Procedeu-se à planificação 

de uma proposta didáctica orientada para a utilização de recursos educativos digitais 

no desenvolvimento de atividades de natureza investigativa, com a duração de 5 

semanas, implementada durante o 2º período.  

Pela importância que a comunicação e discussão dos resultados obtidos em 

actividades experimentais revestem, a turma foi solicitada, durante e sobretudo após a 

conclusão dos trabalhos de investigação, a publicar o resultado final e/ou reflexão na 

página do Grupo criado no Facebook “E-On” e onde todos os alunos foram convidados 

a integrar como ‘amigos’. A figura 1, ilustra a página principal do grupo. 

 

Fig. 1 
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Á medida que as aulas iam decorrendo, este grupo funcionou como espaço de acesso 

por parte dos alunos aos recursos de suporte às actividades de aprendizagem que 

deveriam realizar, especificamente: hiperligações para recursos Web, observações, 

propostas de actividades, materiais de apoio aos conteúdos programáticos. Este grupo 

funcionava igualmente como espaço de comunicação, interação e partilha de ideias 

entre a turma, bem como espaço para colocar dúvidas sobre os conteúdos e/ou sobre 

as tarefas a realizar. 

Com este projecto procurou-se responder às seguintes questões de investigação:  

1. Que potencialidades atribuem os alunos à utilização do Facebook como 

plataforma de suporte às aprendizagens escolares?  

2. Que tipo de rede emerge das interações usando o Facebook e o que revela esta 

acerca dos processos sociais de aprendizagem estabelecidos? 

Na primeira questão pretende-se aceder à avaliação dos alunos acerca das 

potencialidades que os alunos identificam à utilização educativa do Facebook. Na 

segunda questão procura-se analisar o tipo de rede que com base na comunicação 

emerge das interações que ai se registaram bem como analisar o que a estruturação 

da rede evidencia acerca das dinâmicas sociais estabelecidas pelas actividades 

realizadas online. 

3. METODOLOGIA  
Apresentando uma natureza sobretudo exploratória e com propósitos iminentemente 

descritivos, este trabalho apresenta parte dos resultados do projecto acima descrito. 
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Realizou-se numa escola Básica e Secundária do distrito de Leiria, onde uma das 

autoras exerce funções docentes. Participaram no estudo os alunos de uma turma de 

7º Ano de escolaridade, do 3º ciclo do Ensino Básico na disciplina de Ciências Físico-

Químicas. Nesta a turma está dividida em dois turnos (1 e 2) que funcionam em dias 

diferentes da semana. O turno 1 é constituído por seis raparigas e seis rapazes, o turno 

2 é constituído por quatro raparigas e oito rapazes. A faixa etária situa-se entre os 12 e 

os 15 anos. 

Pela observação da figura 2, verifica-se que três alunos possuem idade superior à 

esperada para a frequência do 7ºano.  

Fig. 2 

Género Idades Nº total de 

alunos 12 13 14 15 

Masculino 6 4 1 2 13 

Feminino 7 2 0 0 9 

Nº de alunos 13 6 1 2 22 

 

3.1 Instrumentos e Procedimentos de recolha dos dados 

O processo de recolha e análise de dados foi desenvolvido com base a aplicação de 

questionários e através de técnicas de análise de redes sociais desenvolvidas com base 

nas publicações estabelecidas no interior do grupo criado- interacções online. 

O questionário foi aplicado com o objectivo de recolher dados relativos à percepção 

dos alunos acerca da utilização do Facebook como meio online de suporte as 

actividades de ensino-aprendizagem na disciplina e foi aplicado em dois momentos 

distintos. O primeiro momento de avaliação (semelhante ao que genericamente se 

identifica como pré-teste nos estudos experimentais), decorreu no início da lecionação 

da unidade temática. No final da unidade, submeteu-se novamente o mesmo 

questionário a todos os alunos realizando-se, assim, o segundo momento de avaliação 

(pós-teste, por analogia). A aplicação do mesmo questionário em dois momentos 

distintos, prévia e posteriormente ao trabalho desenvolvido, pretendia estabelecer 

forma de se identificar mudanças registadas nas perceções dos alunos sobre o ensino e 
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aprendizagem, nas aulas de Ciências Físico-Químicas através do Facebook. Como 

refere Almeida e Freire, (2008) numa investigação que tem como ambição uma 

apreciação de efeitos, de mudanças ou de ganhos, é importante a existência de dois ou 

mais momentos de avaliação, sendo pelo menos um antes da manipulação da variável 

sob análise e outro após essa manipulação. 

Para estruturação do questionário foi utilizada uma escala de auto- avaliação de Likert 

composta por itens com 5 opções de resposta, variando as mesmas entre “Discordo 

totalmente” e “Concordo totalmente”. O questionário (que apenas parte é 

apresentado no presente artigo) foi devidamente validado por especialistas na área 

das tecnologias da educação da Universidade de Lisboa. 

No que se refere aos registos das interacções realizadas na página do grupo 

constituído no Facebook, estes foram alvo de análise, tanto no conteúdo, como nas 

ligações de comunicação que evidenciam entre os elementos da rede. Estas últimas 

foram analisadas com base em procedimentos de análise de redes sociais e a análise 

de conteúdo estabelecida não é no presente trabalho apresentado podendo ser 

consultado em Ferreira (2012). Neste domínio registaram-se as interacções iniciadas 

(Xi -> Xii) e os respectivos comentários/’likes’/partilhas (Xi <- Xii). As interacções 

analisadas podiam registar assim um formato unidireccional (Xi -> Xii) ou bidireccional 

(Xi <-> Xii). 

 

4. RESULTADOS  
O processo de análise dos dados foi organizado em duas fases. Primeiro, os dados 

foram codificados e categorizados, procedendo-se a uma análise estatística 

(frequências absolutas) dos dados recolhidos através da aplicação dos questionários, 

tendo sido utilizado para o efeito o programa Excel. A segunda fase associou-se à 

análise do tipo de interações que emergem do grupo suportado pelo Facebook, 

através da aplicação “myFnetwork” [https://apps.facebook.com/myfnetwork/?ref=ts]. 

 

 

4.1 Potencialidades que os alunos atribuem ao uso do Facebook 

As potencialidades que os alunos atribuem ao uso o Facebook foram analisadas com 

base na parte do questionário associado à categoria ‘Características da Rede Social’. 

file:///E:/Definições%20locais/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/8KEB9AAI/%5bhttps:/apps.facebook.com/myfnetwork/%3fref=ts%5d
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Para esta categoria foram distinguidas as subcategorias: i) comunicação, ii) partilha e 

iii) trabalho em casa (extra-escolar). 

Relativamente à subcategoria ‘Comunicação’, comparam-se os resultados do pré-teste 

e pós-teste para as seguintes afirmações: o uso do Facebook facilita a comunicação 

entre alunos e professora (Fig. 3) e o Facebook permite rápida interação entre os 

elementos do grupo (Fig. 4). 

No que respeita a forma como os alunos percecionaram mediação estabelecida pelo 

Facebook na comunicação entre alunos e professora, verificou-se que no pré-teste 

cinco alunos não concordaram com a afirmação assinalando como resposta as opções 

associadas aos números 1 e 2 da escala disponibilizada. Já no pós-teste estas duas 

opções não foram selecionadas pelos alunos. Seis alunos selecionaram no pré-teste o 

número 5 da escala contra 17 alunos no pós-teste. 

 

 

Fig. 3 

 

Estes resultados parecem indicar que a utilização efectiva desta rede social constitui 

uma ferramenta facilitadora da comunicação que é feita entre alunos e professora e 

que esta noção não era tão claramente aceite pelos alunos previamente ao projecto 

desenvolvido. 

As redes sociais permitem estimular a participação individual e a autonomia dos 

alunos, além de suportar a união de ideias e a partilha de recursos e de interesses 

entre os seus elementos. Interessa assim também perceber se os alunos consideram 

que esta rede permitiu uma interação rápida entre os elementos do grupo. 
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Comparando os resultados do pré-teste e do pós-teste (Fig. 4), verifica-se que 19 

alunos assinalaram as opções de resposta associadas aos números 4 e 5 da escala de 

respostas no pós-teste, contra os apenas 10 alunos que o fizeram no pré-teste. 

Verifica-se assim que, com o projecto, foi possível aos alunos percecionaram o 

Facebook como um meio de comunicação rápido e eficaz também entre colegas, 

favorecendo assim o desenvolvimento de trabalho de grupo. 

 

Fig. 4 

 

 

 

As potencialidades da rede social no suporte à partilha de conteúdos, pela divulgação e 

uso de diferentes recursos educativos digitais foi igualmente objeto de estudo como se 

encontra patente na figura 5. Nesta, é possível constatar que no pós-teste, 17 dos 19 

alunos envolvidos no projecto concordaram já com a afirmação (6 destes 

moderadamente e 11 totalmente), números não favoráveis surgiram no pré-teste (3 

alunos concordavam moderadamente e 5 totalmente). 

 

Fig. 5 
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Relativamente à subcategoria ‘Trabalho em casa’, verifica-se, pela figura 6, uma nítida 

alteração nos resultados do pré-teste para o pós-teste. Inicialmente apenas 8 alunos 

concordavam com a afirmação apresentada aumentando esse numero para 15 no final 

do projecto. De igual modo, as iniciais respostas de discordância (3) não voltaram a 

registar-se no pós-teste.  

Fig. 6 

 

 

Os alunos evidenciam assim que as tarefas de sala de aula eram cumpridas em casa 

através do Facebook. Em síntese, a partir dos dados recolhidos, verifica-se que os 

alunos percecionaram a rede social como um meio de comunicação rápido e eficaz de 

suporte ao trabalho escolar, favorecendo a partilha de recursos e potencializando o 

cumprido da totalidade as tarefas que lhe foram propostas. 
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4.2 Analise das Interacções online 

Os dados seguidamente apresentados decorrem da análise da rede constituída pela 

turma com base nas interações que emergiram no grupo do Facebook. 

Para a construção da estrutura representacional da rede, recorre-se à aplicação 

Myfnetwork, obtendo-se uma representação das interações estabelecidas no grupo, 

através do sociograma apresentado na figura 7. O sociograma surge como uma 

representação pictográfica do tipo de rede e das relações que são estabelecidas pelos 

alunos. Permite identificar informações relevantes acerca das interações estabelecidas 

e importância de cada um dos participantes na rede e ainda distinguir elos centrais e 

elos periféricos no interior uma rede. De igual modo, permite assinalar a existência de 

sub-grupos de elementos que se relacionam mais ativamente entre si (clusters ou 

cliques) bem como pontos de rutura ou fragmentação na rede. 

A figura apresentada encontra-se constituída como base no índice de centralidade de 

cada elemento na rede. O índice de centralidade de uma rede associa-se a análise da 

atividade relacional direta de cada ator. Segundo Freeman (1978, citado por Pedro & 

Matos, 2009) podem-se detetar associações entre a posição de centralidade estrutural 

de um elemento numa rede e os processos de influência desses elementos na rede. O 

ator que ocupa a posição mais central é aquele que possui o maior número de 

conexões diretas com outros atores (Lemieux & Ouimet, 2008). A centralidade de um 

ator representa o quanto este é essencial para a comunicação estabelecida entre os 

restantes elementos na rede; se um ator estabelece um elevado número de 

interacções pode ser considerado um elemento proeminente ou de prestígio na rede 

(Pedro & Lemos, 2011). 
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Fig. 7 Sociograma da Rede social 

 

 

O sociograma encontrado permite constatar que a rede em causa se apresenta 

circularmente organizada o que, por princípio, anuncia uma estrutura não hierárquica 

nas interações estabelecidas, ou seja, organizada em torno de posições de igualdade 

entre os elementos, logo sinónimo de equidade na distribuição da influência e do 

prestígio entre os participantes na rede. Na verdade, é possível verificar que 10 dos 

elementos da rede exercem na mesma papéis de elevada preponderância, o que 

evidencia que as interações registadas não se encontram apenas centralizadas sobre 

um único elemento ou sobre um grupo restrito de elementos da turma mas que estas 

comportam antes cerca de metade dos elementos da turma.  

Complementarmente, é possível constatar que existem apenas 2 elementos que se 

destacam pelo papel mais periférico ou de menor relevância exercido na rede. É 
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possível referir que apresentaram menor centralidade, os alunos que ao longo do 

projecto evidenciaram deter condições menos favoráveis de acesso e utilização da 

internet fora do contexto escolar. 

Verifica-se também que não se revela possível identificar subgrupos no interior da 

rede, isto é, a rede comporta a totalidade dos seus elementos o que evidenciam que as 

atividades desenvolvidas promoveram o trabalho colaborativo entre todos os 

elementos da turma, não contribuindo pois para a sua fragmentação em subgrupos, o 

que surge como sinónimo de coesão no seio da rede.  

Para aprofundar a análise das características da rede, complementa-se a análise visual 

estabelecida com base no estudo da centralidade dos elementos, com uma análise 

baseada em indicadores sociométricos. Para o efeito recorre-se a indicadores simples e 

de cálculo direto, atendendo aos dados que se revela imediatamente possível 

trabalhar com base no output gerado pela aplicação myfnetwork, a saber: índice de 

inclusividade e de reciprocidade.  

A inclusividade encontra-se relacionada com a proporção de sujeitos incluídos nas 

interacções tendo em consideração o total de elementos da rede; surge em proporção 

inversa ao total de elementos excluídos, ou seja, que não iniciaram ou receberam 

qualquer interação (Scoot, 2000). O grau de inclusividade de uma rede é indicativo do 

nível de integração dos elementos dessa rede. Pelo sociograma construído com base 

nas interações estabelecidas pelos alunos no Facebook revela-se possível concluir que 

não houveram sujeitos isolados. Desta forma, a rede assume um índice de 

inclusividade de 100%, o que indicia que as atividades desenvolvidas no Facebook 

apresentaram elevada participação, tendo todos os participantes interagido entre si, 

pelo menos uma vez. 

O índice de reciprocidade de uma rede social representa a mutualidade das interações, 

ou seja, o número de conexões recíprocas entre os participantes. A ideia de 

reciprocidade na rede apresenta-se associada à intensidade da associação ou força do 

vínculo estabelecido entre os elementos na rede. A análise do sociograma revela a 

existência de interações reciproca entre todos os participantes deste grupo (100%), o 

que permite suportar a ideia de que não apenas se encontra estabelecida um grau 
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favorável de coesão entre os elementos da rede como também o facto das interacções 

estabelecidas relevarem mutualidade. 

 

5. CONCLUSÕES  
Os resultados relativos à perceção das potencialidades que os alunos atribuem ao uso 

o Facebook, mostraram que esta rede social na sala de aula pode actuar como 

ferramenta facilitadora da comunicação rápida e eficaz tanto entre alunos como este 

estes e a professora. Também foi assinalado vantagem na utilização da rede social 

como meio de partilha de conteúdos (hiperligações e ficheiros) de suporte à realização 

das actividades propostas. O sentido de responsabilidade foi evidente, dado que todas 

as tarefas propostas em sala de aula foram escrupulosamente cumpridas pelos alunos, 

sendo os resultados e produtos das mesmas partilhados através do Facebook. Tais 

resultados aparecem em concordância com as conclusões encontradas por outros 

estudos (Minhoto & Meirinhos, 2011, Patrício & Gonçalves, 2010, Phillips, Derek & 

Fogg, 2011) que sinalizam as redes sociais online como uma ferramenta 

pedagogicamente útil nomeadamente pela partilha de conteúdos e como espaço de 

comunicação e reflexão para os utilizadores.  

De igual modo, os procedimentos de análise de redes sociais estabelecidos 

evidenciaram que a rede constituída com base nas interações dos alunos no grupo do 

Facebook apresentou uma estrutura que denota horizontalidade nas interações 

estabelecidas, ou dito de outra forma, equidade na distribuição da influência e do 

prestígio entre os participantes na rede. A rede comportou a totalidade dos seus 

elementos, evidenciando a presença de todos os alunos da turma no trabalho 

colaborativo realizado online e no completar das diferentes tarefas propostas, não 

contribuindo pois para a sua partição em grupos menores e dissociados mas 

enunciando antes união entre a turma. Verificou-se igualmente que se estabelecem 

interações mútuas entre os alunos, revelando estes disponibilidade para devolver as 

interacções recebidas e alimentar a comunicação online entre os elementos da rede.  

Importa ainda notar que esta forma dimensão relacional desembocada do trabalho 

online não concorreu contudo contra a consecução das actividades escolares e dos 

objetivos de aprendizagem estabelecidos, todas as tarefas propostas foram 

completadas pelos alunos. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2277 

O estudo em causa aponta assim para a existência de vantagens na utilização 

educativa do facebook no suporte as actividades escolares, salientando contudo a 

necessidade de i) acautelar adequadamente todas as questões de segurança dos 

alunos (utilizando as actividades para educá-los neste domínio), ii) chamando 

previamente a integrar esse processo os encarregados de educação, iii) garantir formas 

equitativas de acesso a internet aos alunos e, finalmente- se não em primeiro lugar- de 

iv) desenhar propostas didácticas pedagogicamente ricas e cientificamente desafiantes 

para consubstanciar essa utilização. 
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Resumo  
 

Os Quadros Interativos Multimédia foram introduzidos, em Portugal, em larga escala, através 
do Plano Tecnológico da Educação, tendo este possibilitado também que uma parte dos 
professores recebesse formação na sua utilização. Apresentam-se, neste trabalho, algumas 
conclusões de um estudo que ainda está a decorrer, desenvolvido no Centro de Formação de 
Associação de Escolas de Sousa Nascente e que envolve um total de 386 formandos de várias 
áreas disciplinares. Os dados apresentados foram recolhidos através de dois questionários, um 
da responsabilidade do Ministério da Educação e distribuído no final da formação e o outro 
desenvolvido propositadamente para a coleta de dados no âmbito da investigação. Estes 
instrumentos que foram respondidos com intervalo temporal de um ano pretendem analisar o 
impacto desta formação na prática letiva dos professores e a utilização que é dada por estes 
aos Quadros Interativos Multimédia. 
 
Palavras – chave: Formação contínua de professores, Quadros interativos, Reações dos 
formandos. 

Abstract 
 

Interactive Whiteboards were largely introduced in Portugal through the Technological Plan 
for Education that also potentiated teacher education training in their use. In this paper we 
present some conclusions of a study that is still being developed in the Sousa Nascente 
Association of Schools Training Centre. The study focuses on 386 trainees from 
different subjects. Data reported include their reactions collected by two questionnaires. One 
of them was answered at the end of the training which has been developed by the Ministry of 
Education and the second questionnaire, developed by the researchers, was answered one 
year after. We intend to characterize the teacher training impact and the purpose of use of 
IWB. 
 
Keywords:  Teacher training, Interactive Whiteboards, Trainees reactions. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, os Quadros Interativos Multimédia (QIM) são uma tecnologia que 

muito pode contribuir para um ensino interativo e participativo. Argumentos 

mailto:danidesg@gmail.com
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favoráveis à sua utilização são vários: apresentação de trabalhos de um modo mais 

interativo (National Centre for Technology in Education, 2009); gravar, editar e 

recuperar dados (Beauchamp & Parkinson, 2005; Wood & Ashfield, 2008); flexibilidade 

e versatilidade, apresentações multimédia, desenvolvimento de competências TIC (Hall 

& Higgins, 2005; Smith et al., 2005); utilização de materiais previamente preparados 

por outros professores (Glover & Miller, 2001). Existem estudos que apenas reportam 

benefícios a nível de atenção, concentração e motivação (Somekh et al., 2007), mas 

outros focam melhorias nos resultados escolares (BECTA, 2002; Higgins et al., 2005).  

Os motivos mais frequentemente apontados para a não utilização de um QIM são: 

técnicos e falta de competências dos alunos na área das TIC (Hall & Higgins, 2005); 

impossibilidade de ver o que está projetado quando o sol lhe está a incidir e falta de 

formação na área (Smith et al., 2005).  

 

2. A FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES EM PORTUGAL  

A formação contínua de professores surgiu em Portugal por Decreto-Lei pela primeira 

vez em 1986, através da Lei de Bases do Sistema Educativo. No Decreto-Lei 344/89 de 

11 de outubro surge a creditação das ações de formação contínua e no Decreto-Lei 

139A/90 de 28 de abril surge a formação contínua de professores associada à 

progressão na carreira docente. Esta característica foi alvo de críticas, pois fomenta a 

procura de formação sem intenção de atualização de conhecimentos (Batista, 2009; 

Estrela, 2001; Nóvoa, 2007; Pereira, 2008; Rebelo, 2004). Na Resolução de Conselho de 

Ministros 137/2007 surge um estudo diagnóstico sobre as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) em Portugal e, em anexo, o Plano Tecnológico da Educação (PTE). 

Posteriormente, a Portaria 731/2009 de 7 de julho cria as condições normativas 

subjacentes à formação que visa a certificação de competências TIC dos professores.  

 

3. O PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO  

O PTE mencionava que um dos objetivos governamentais era a aposta da formação de 

professores no domínio das TIC e apresentava objetivos auspiciosos, na medida em 

que pretendia que em 2009 40% dos professores estivessem certificados a nível de 

competências TIC e, em 2010, 90%. O PTE previa ainda o apetrechamento das escolas 
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com QIM, computadores com ligação à Internet, impressoras e videoprojectores, no 

entanto, esta etapa não foi integralmente cumprida, uma vez que nem todas as 

escolas foram alvo desta reestruturação tecnológica.  

Em 2009 foi criado o normativo legal que permitiu definir e implementar a formação 

contínua de professores no domínio das TIC, tal como preconizava o PTE. Estas 

formações tiveram apenas uma primeira fase de implementação no final de 2010, sob 

a responsabilidade dos Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) de todo 

o país.   

 

4. A FORMAÇÃO PTE NO CFAE DE SOUSA NASCENTE E O ESTUDO 

DESENVOLVIDO 

No CFAE de Sousa Nascente foram implementadas, em 2010, no âmbito do PTE, 28 

ações de formação, num total de 568 formandos. Destas formações são estudadas 19 

que se dedicaram exclusivamente à utilização do QIM. 

As formações, na modalidade de curso de formação de 15 horas, foram ministradas 

por dois formadores, em par pedagógico ou, excecionalmente, apenas por um 

formador.  

No âmbito desta formação está a ser desenvolvido um estudo de caso 

(Stake, 1995; Yin, 2003) que pretende caracterizar a formação e analisar a integração 

que os professores fazem do QIM nas suas aulas. 

 

4.1 Reação à formação – questionário do Ministério  

No final da formação, os formandos responderam a um questionário, em papel, da 

responsabilidade do Ministério da Educação. A este tinham de responder usando uma 

escala de 1 a 5, sendo 1 referente ao nível mais baixo de concordância e 5 ao nível 

mais elevado. Apresentam-se, na tabela 1, a média por turma e a média global a cinco 

questões desse questionário, sendo: 1. A ação de formação veio ao encontro das 

minhas necessidades de formação; 2. As competências adquiridas vão ter impacto na 

minha atividade profissional; 3. Após esta formação irei utilizar mais as TIC nos 

processos de ensino e aprendizagem; 4. A calendarização foi ajustada; 5. Apreciação 

global. 
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Tabela 1 – Reação à formação: médias por turma e média global (n=386) 

Nome do Curso Turmas 
Questão 

1 2 3 4 5 

Quadros Interativos Multimédia no Ensino 

Aprendizagem da Língua Portuguesa 

1 4,7 4,6 4,5 3,9 4,2 

2 4,3 4,2 4,2 4,0 4,2 

Quadros Interativos Multimédia no Ensino 

Aprendizagem das Línguas Estrangeiras 

3 4,1 4,2 4,5 3,5 3,3 

4 4,0 3,9 4,2 4,2 4,0 

5 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 

Quadros Interativos Multimédia no Ensino 

Aprendizagem da Matemática 

6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,2 

7 4,5 4,3 4,4 4,3 4,3 

8 4,6 4,7 4,6 4,3 4,6 

Quadros Interativos Multimédia no Ensino 

Aprendizagem das Humanidades e Ciências 

Sociais 

9 3,9 3,8 3,8 4,0 3,7 

10 3,7 3,7 3,8 3,0 3,7 

11 4,3 4,4 4,5 4,2 3,9 

12 4,3 4,3 4,3 3,6 3,5 

13 4,4 4,4 4,4 4,0 4,2 

Quadros Interativos Multimédia no Ensino 

Aprendizagem das Artes e Expressões 

14 4,4 4,5 4,5 3,8 4,3 

15 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 

16 4,5 3,9 4,2 4,3 4,7 

Quadros Interativos Multimédia no Ensino 

Aprendizagem das Ciências Experimentais 

17 3,4 3,2 3,4 4,2 3,3 

18 4,3 4,0 4,1 4,1 4,0 

19 3,9 3,8 4,1 4,5 4,3 

Média global _ 4,2 4,1 4,2 4,0 4,0 

 

Pelo que se observa da tabela 1, a primeira e a terceira questões – a ação de formação 

veio ao encontro das minhas necessidades de formação e após esta formação irei 

utilizar mais as TIC nos processos de ensino e aprendizagem – apresentam o valor 
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médio de resposta mais elevado, situando-se os valores médios mais baixos nas 

questões quatro e cinco – a calendarização foi ajustada e apreciação global. De notar 

que todos estes valores médios globais são iguais ou superiores a 4, pelo que se 

considera que as reações foram bastante positivas.  

Destaca-se o caso da turma 17, de Ciências Experimentais, uma vez que em média foi a 

turma que pior classificou as questões 1 (média 3,4), 2 (média 3,2), 3 (média 3,4) e 5 

(média 3,3). 

As questões analisadas são particularmente importantes para o estudo na medida em 

que apresentam uma primeira reação à formação em termos de impacto na atividade 

letiva. A questão 4 foi também considerada, pois a calendarização foi tão condensada 

que poderá constituir um entrave à adoção do QIM. 

 

4.2 Reação à formação – um ano depois 

Um ano após a formação e no âmbito do estudo em curso, foi elaborado um 

questionário online para todos os formandos. O seu objetivo prendeu-se, 

essencialmente, com a necessidade de conhecer até que ponto a formação produziu 

ou estimulou mudanças nas práticas e promoveu a integração do QIM como 

ferramenta pedagógica.  

O questionário desenvolvido teve por base o modelo UTAUT (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology), apresentado em 2003 (Venkatesh et al., 2003).  

Ao questionário responderam 236 formandos (61%) num total de 386. Segue-se uma 

caracterização dos formandos respondentes, bem como uma análise às suas respostas. 

 

4.2.1 Caracterização dos formandos 

No que concerne à idade, gráfico 1, verifica-se que a maior percentagem (46%) de 

respondentes tem de 40 a 49 anos, seguida dos que têm de 30 a 39 anos (35%). Com 

mais de 49 anos têm 18% e apenas 1% tem menos de 30. 
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Gráfico 1 – Idade dos respondentes (n=236) 

 

 

Dos respondentes, a maioria (73%) são do sexo feminino a apenas 27% são do sexo 

masculino (gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Sexo dos respondentes (n=236) 

27%

73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Masculino Feminino

 

  

1% 

35% 

46% 

18% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Menos de 30 De 30 a 39 De 40 a 49 Mais de 49



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2286 

4.2.2 Acerca da formação e da utilização do QIM 

As primeiras oito questões diziam respeito à formação e à utilização do QIM, tendo os 

formandos de responder utilizando a seguinte escala de Likert com cinco pontos: 1. 

Discordo Totalmente; 2. Discordo; 3. Nem Discordo Nem Concordo; 4. Concordo; 5. 

Concordo Totalmente. 

Na tabela 2 apresentam-se as respostas dos formandos relativas a cada questão. 

 

Tabela 2 – A formação e a utilização do QIM (n=236) 
 

Acerca da formação e da utilização do QIM 
Escala de Likert (%) 

Média 
1 2 3 4 5 

A formação em QIM contribuiu para o meu 

desempenho profissional 
5 7 22 51 15 3,6 

O QIM é um meio eficaz no processo de ensino 

aprendizagem 
1 3 16 61 19 3,9 

Tenho os conhecimentos necessários para a 

utilização do QIM 
5 24 18 45 8 3,3 

Sinto-me à vontade para utilizar o QIM 5 33 22 33 7 3,0 

Utilizar o QIM é fácil 4 22 28 42 4 3,2 

Utilizar o QIM rentabiliza o meu trabalho 3 13 33 41 10 3,4 

Quem me avalia valoriza a utilização do QIM 3 15 49 28 5 3,2 

Na escola tenho os recursos necessários para a 

utilização do QIM 
14 27 16 30 13 3,0 

 

A maioria dos formandos (66%) consideram que a formação contribui para o seu 

desempenho profissional, 22% mostram-se indecisos e os restantes 12% discordam. 

Apenas 4% dos formandos não consideram o QIM um processo eficaz no processo de 

ensino aprendizagem, tendo opinião contrária 80%. Esta questão é aliás a que 

apresenta uma média de respostas mais elevada com um valor de 3,9. 
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Cerca de metade (53%) considera ter os conhecimentos necessários para a utilização 

do QIM, havendo 18% de indecisos e 29% a considerarem o contrário.  

Quanto ao à vontade para trabalhar com o QIM as opiniões dividem-se bastante, 

havendo 38% que não estão à vontade, 22% encontram-se indecisos e 40% admitem 

estar.  

Quando questionados acerca da facilidade de utilização do QIM, 46% consideram ser 

fácil, 26% não consideram ser fácil e os restantes (28%) mostram-se indecisos. 

Quase metade dos inquiridos (51%) considera que o QIM rentabiliza o seu trabalho e 

apenas 16% tem opinião contrária. 

Cerca de metade dos inquiridos (49%) não manifesta opinião quanto à valorização do 

QIM por parte dos avaliadores, 33% considera que a sua utilização é valorizada em 

contexto de avaliação de professores e 18% tem opinião contrária. 

Quanto à existência de recursos necessários à utilização do QIM na escola, 41% 

consideram não existir, 16% manifesta indecisão e 43% considera que existem.  

 

4.2.3 Acerca do QIM e da minha prática letiva 

Um pouco mais de metade dos inquiridos (52%) admite não usar o QIM, 37% referem 

que o utilizam e 11% mencionam que apesar de ainda não o terem utilizado ainda 

pretendem fazê-lo (gráfico 3). 

Gráfico 3 – Utilização do QIM (n=236) 
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Na tabela 3 apresentam-se as razões apontadas pelos formandos para a não utilização 

do QIM.  

 

 

 

 

 
Tabela 3 – Razões apontadas para a não utilização do QIM (n=148) 

 

Razões para a não utilização do QIM f % 

Inexistência de QIM nas salas onde habitualmente leciona 45 30,4 

Formação insuficiente e falta de prática 39 26,3 

Escola sem QIM 25 16,9 

Conteúdos não adaptados ao QIM 12 8,1 

Falta de tempo para preparar aulas com QIM e atraso no 

programa 

10 6,8 

Problemas técnicos 7 4,7 

Não se proporcionou ou não sentiu necessidade de o 

utilizar 

6 4,0 

Nenhuma razão 2 1,4 

Retirou-se do ensino 1 0,7 

Não gostar do QIM, preferir métodos tradicionais 1 0,7 

 

As razões apontadas para a não utilização do QIM são de vária ordem, no entanto, 

destacam-se a inexistência de QIM na maioria das salas (30,4%), formação insuficiente 

e falta de prática (26,3%) e a inexistência total de QIM nas escolas (16,9%). 
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Dos 88 formandos (37%) que utilizam o QIM, 51 (58%) referem que produzem 

materiais para o quadro. Os recursos que utilizam para os produzir são essencialmente 

o PowerPoint (74,5%), o Software do quadro (62,7%) e Software didático (54,9%), 

conforme consta da tabela 4. De realçar que a combinação destes recursos é mais 

frequente do que a sua utilização isolada. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Tipo de recursos utilizados na produção de materiais (n=51) 

Recursos utilizados na produção de materiais f % 

PowerPoints 38 74,5 

Software do QIM  32 62,7 

Software didático 28 54,9 

Outros (Applets, HotPotatoes, Vídeos) 3 5,9 

 

Dos 88 formandos (37%) que utilizam o QIM, 73 (83%) afirmam que reutilizam 

materiais para o quadro. A sua proveniência é diversificada, como se observa na tabela 

5. 

Tabela 5 – Proveniência dos materiais reutilizados para o QIM (n=73) 

Proveniência dos materiais f % 

Sites 57 78,1 

Outros colegas 40 54,8 

Produzidos pelo próprio 8 11,0 

Recursos que acompanham os manuais 3 4,1 

Não especifica 1 1,4 
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Os materiais provenientes de sites apresentam-se como a resposta mais frequente 

(78,1%), logo seguida de materiais provenientes de outros colegas, com 54,8% das 

opções. Destaca-se ainda que 11,0% dos formandos refere que produz os seus 

próprios materiais, sendo as restantes opções escolhidas por um número pouco 

significativo de respondentes. 

Na tabela 6 apresentam-se as finalidades que os 88 formandos utilizadores dão ao 

QIM.  

 

 

 

 

Tabela 6 – Uso do QIM (n=88) 

Finalidade de utilização do QIM f % 

Usufruir da sua interatividade 75 85,2 

Projetar conteúdos  55 62,5 

Usar como um quadro tradicional 24 27,3 

 

A maior parte dos formandos (85,2%) utiliza o QIM para usufruir da sua interatividade, 

havendo 62,5% que refere que refere que o utiliza para a projeção de conteúdos e 

27,3% utiliza-o como um quadro tradicional.  

De notar que estas características são maioritariamente escolhidas combinadas entre 

si, no entanto, nota-se uma excessiva utilização do quadro apenas para projetar ou 

usufruir como um quadro tradicional. 

No gráfico 4 é apresentado o número de vezes, por mês, que os formandos utilizam o 

QIM. 

 

Gráfico 4 – Número de vezes, por mês, de utilização do QIM (n=88) 
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A utilização do QIM é ainda reduzida, uma vez que mais de metade (59%) dos apenas 

88 utilizadores inquiridos utiliza-o esporadicamente (entre uma a cinco vezes por mês). 

Os utilizadores mais fervorosos, com mais de dezasseis utilizações mensais são apenas 

12%.  

 

5. CONCLUSÃO 

Apesar do entusiasmo inicial manifestado no final da formação em relação à adoção do 

QIM, ainda poucos professores o adotam como ferramenta pedagógica. Na verdade, 

um ano após a formação o entusiasmo com o QIM esmoreceu um pouco, facto este 

bastante notório em termos de médias de resposta apresentadas quando se 

comparam as tabelas 1 e 2.  

No segundo momento de recolha de dados, um ano após a formação, uma grande 

percentagem de respondentes considera o QIM um meio eficaz no processo de ensino 

aprendizagem, no entanto, essas percentagens descem consideravelmente quando se 

questionam os conhecimentos para a sua utilização, o à vontade e a facilidade de 

utilização. Um outro entrave existente para a utilização do QIM parece ser a falta de 

recursos existentes nas escolas. 

Existem ainda professores que utilizam o QIM sem tomar partido da sua interatividade, 

que é na realidade o que este material tem de inovador em relação a um quadro 

tradicional, facto já reportado por vários autores (Glover & Miller, 2001; Santos & 

Carvalho, 2009).  
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Resumo 

No contexto da sociedade do conhecimento torna-se necessário apostar numa formação 
docente que alie o uso das tecnologias à teoria e prática educativas reflexivas. A proposta que 
apresentamos neste trabalho tem como objetivo contribuir para uma melhoria do exercício 
profissional de professores de diferentes áreas curriculares, tendo em conta a utilização 
eficiente dos quadros interativos multimédia. Para o efeito promovemos uma ação de 
formação com o intuito de proporcionar aos professores conhecimentos que lhes permitissem 
utilizar os quadros interativos de uma forma eficaz. Os dados recolhidos resultantes da 
inquirição que fizemos aos professores permitem-nos concluir que estes consideram os 
quadros importantes na sua prática, referindo inclusive que a sua utilização permite 
equacionar o processo de ensino-aprendizagem de forma diferente. Concluímos, ainda, que os 
professores estão bastante motivados para o uso destes quadros interativos, sublinhando a 
necessidade de continuar a frequentar ações de formação neste âmbito para se sentirem mais 
proficientes. 
Palavras-chave – quadros interativos multimédia, tecnologias, ambientes de 
aprendizagem, ensino. 

Abstract 

In the context of the knowledge society it becomes necessary to invest in teacher training that 
combines the use of technology with reflective educational theory and practice. The proposal 
presented in this paper aims at contributing to an improvement of the professional practice of 
teachers from different subject areas, taking into account the efficient use of multimedia 
interactive whiteboards. For that intent we have drawn up a teacher training programmer so as 
to provide teachers with skills that would enable them to use the whiteboard effectively in the 
classroom. The data collected resulting from the inquiry we have made led to the conclusion 
that teachers consider these tools important in their practice, referring that its use provides a 
different approach to the teaching and learning process. We also concluded that teachers are 
highly motivated for the use of whiteboards, however emphasizing the need to continue to 
attend training initiatives in this area to become more proficient. 
Keywords: whiteboards, technology, learning environments, education 
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INTRODUÇÃO  

O predomínio dos recursos tecnológicos, equipamentos e programas, fez aparecer 

novas formas de trabalho, de produzir e distribuir produtos. Passaram, por isso, a ser 

exigidas novas competências e uma atualização constante dos conhecimentos ao 

professor para enfrentar os novos desafios digitais. As tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) têm de ser encaradas, acima de tudo, como uma oportunidade para 

ensinar melhor. Há, no entanto, que saber escolher os melhores momentos para as 

utilizar e a melhor forma de tirar partido delas (Boavida, 2010).  

A tecnologia pode ser utilizada de diversas formas na sala de aula e o seu uso pode ser 

mal ou bem aproveitado, promovendo ou não a aprendizagem dos alunos. Dado que 

ela tem inevitavelmente um papel importante na sociedade, cabe aos educadores a 

tarefa de tirar partido das suas características ainda que conservando algum sentido 

crítico (Ponte, 2003), pois os meios informáticos podem conduzir a uma aprendizagem 

colaborativa, favorecer a partilha de saberes e facilitar a aprendizagem pela 

descoberta através de ambientes interativos disponíveis em qualquer lugar e a 

qualquer hora (Dede, 1996). 

O modo como os professores atuam perante as TIC em sala de aula varia (Ponte, 

2000), por isso os instrumentos e as técnicas devem ser adaptados, passando o 

computador a ser uma ferramenta educacional de complementação, aperfeiçoamento 

e de possível transformação na qualidade do ensino. Apesar do significado que os 

programas dão às TIC, “não tem sido fácil a estas tecnologias afirmar a sua posição 

dentro da escola.” (Ponte, 2000: 10). O crescente acesso à tecnologia e a variedade de 

ferramentas disponíveis nas escolas tem dificultado a maneira dos professores as 

utilizarem (Russel, Bebell & O’Dwyer, 2004). Alguns professores continuam a evitar 

lidar com a tecnologia, outros utilizam-na só quando têm alguma ou mesmo muita 

necessidade na sua vida profissional, apresentando, por vezes, dificuldades em 

transportar os conhecimentos que têm dela para a prática da sala de aula. Uns 

insistem em usar a tecnologia sem fazer a adaptação correta às suas práticas, 

enquanto outros entendem que o seu uso “desbrava caminho, explorando 

incessantemente novos produtos e ideias” (Ponte, 2000: 3). 
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Tem-se constatado que a utilização das TIC promove alterações significativas ao nível 

das práticas dos professores, pelo que professor e aluno devem ser parceiros de um 

mesmo processo de construção do conhecimento (Ponte, 2000). A grande variedade 

de conteúdos constantes dos programas da maioria das disciplinas, o interesse e a 

necessidade do professor de ir ao encontro das motivações dos alunos, conduzem-no à 

frequência de ações de formação no âmbito das TIC, sobretudo dos Quadros 

Interativos Multimédia (QIM), que podem contribuir para um melhor desempenho 

profissional e para a aquisição de conhecimentos e competências na área das TIC. 

Portanto, esta formação é essencial, não só para a atualização do seu conhecimento 

profissional, mas também como forma do professor se tornar proficiente no seu uso. 

Ao nível do relacionamento entre intervenientes de uma mesma comunidade 

educativa (professores, alunos, pais e restantes elementos da comunidade) as TIC 

também podem dar um importante contributo possibilitando um melhor e mais fácil 

trabalho colaborativo/comunicativo, promovendo uma nova interação entre os 

intervenientes de uma comunidade escolar. 

Apesar das inegáveis vantagens que as TIC apresentam, existe a necessidade de o 

professor estar envolvido num processo quase permanente de formação contínua, 

porque nesta área a inovação acontece a todo o momento, podendo proporcionar 

mudanças substanciais nas práticas do professor e na sua vida.  

É, pois, nossa intenção, com este trabalho, proporcionar aos docentes uma adequada 

formação na área dos quadros interativos multimédia, avaliando a perceção dos 

professores/ formandos relativamente ao impacto da formação recebida.  

Para o efeito recorreremos a questionários administrados no início e no fim da 

formação (disponibilizados online a todos os formandos), a entrevistas não 

estruturadas de tipo focus group e à observação participante. 

1. A ESCOLA NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E A FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 

PROFESSORES 

A chegada das tecnologias à escola está a ter grande influência e consequência na 

educação e na aprendizagem. Araújo (2009) refere que o acesso e a utilização desses 

produtos tecnológicos é um grande desafio para a sociedade atual e exige reforços e 
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transformações na esfera educativa. A este respeito, Morais (2006) refere que a 

sociedade do conhecimento exige um professor criativo, com capacidade de aprender 

a aprender, trabalhar em grupo e que seja sensível à inovação para que possa 

responder às mudanças da sociedade. Na realidade o professor detém um papel 

fundamental neste processo, enquanto utilizador das novas tecnologias, não só na sua 

prática letiva, mas também enquanto promotor de uma nova atitude face às mesmas. 

Torna-se uma necessidade inquestionável o decisivo papel do professor, no sentido em 

que os ritmos atuais de permanente inovação tecnológica parecem não ser 

compatíveis com os ritmos dos contextos escolares, apesar das pressões que as escolas 

têm vindo a ser alvo no sentido de se adequarem à sociedade de informação e 

conhecimento.  

A introdução destas tecnologias fez aparecer novas formas de trabalho, de produzir e 

distribuir produtos. Passaram, por isso, a ser exigidas novas competências aos 

profissionais e uma atualização constante dos conhecimentos. Corroboramos a opinião 

de Marques (2009) quando diz que os professores devem procurar frequentar ações 

de formação contínua, pois estas são essenciais para que estes se adaptem ao ritmo 

das exigências educacionais atuais, assim como para melhorar as suas competências 

na área das novas tecnologias digitais. Caso não o façam, ficam desfasados no 

conhecimento, o que pode comprometer a qualidade da educação, pois estas 

competências digitais permitem-lhes, na maior parte das vezes, explorar as novas 

tecnologias, analisar as suas potencialidades e estabelecer conexões entre essas 

tecnologias e as suas atividades em sala de aula (Barros et al., 2011). Porém, no 

terreno, pensamos que não tem existido proporcionalidade entre as infraestruturas 

informáticas e tecnológicas disponibilizadas e a oferta de formação aos professores no 

âmbito das mesmas. Daí que, os professores sejam convidados a realizar formação 

contínua, capaz de prepará-los para a aquisição de conhecimentos da era digital em 

rede global. Foi, pois, nosso intuito facultar uma formação capaz de os motivar e 

estarem sintonizados com os recursos multimédia e suas implicações cognitivas e 

comunicacionais na educação presencial.  

A este respeito, (idem, p. 4) o mesmo autor refere que “o professor, historicamente 

acostumado a esquemas unidireccionais de transmissão e reprodução, precisará de 
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desenvolver uma inclusão digital que o motive a operar com as tecnologias digitais de 

informação e comunicação para formar e educar com a cultura digital”, pois com a 

implementação do Plano Tecnológico de Educação os recursos tecnológicos, 

equipamentos e programas, foram colocados nas salas de aula, de forma a colaborar 

ativamente nos processos criados pelo próprio sistema educativo com a missão de os 

transformar em “espaços de interatividade e de partilha sem barreiras, preparando as 

novas gerações para os desafios da sociedade do conhecimento”(PTE, 2007). 

Deste modo, esta integração estará dependente das próprias possibilidades e do 

reconhecimento que as pessoas implicadas em todo o processo educativo lhe 

atribuam.  

Por outro lado, no âmbito dos conteúdos é salientada a necessidade de desenvolver 

ferramentas, conteúdos e materiais pedagógicos que possam suportar um ensino mais 

inovador. Por essa razão, assume especial relevância a produção e certificação de 

conteúdos e aplicações digitais criativas, que promovam confiança e motivem os 

professores a apropriar-se delas, a desenvolvê-las e a usá-las em contexto de sala de 

aula, contribuindo, assim, para uma mudança nas metodologias de ensino, na 

expectativa de melhores resultados (GEPE, 2010). 

Perante este desafio, o professor recorrendo às tecnologias que já possui na sala de 

aula, nomeadamente os recursos multimédia e a internet, deve combiná-los com o seu 

talento pessoal, tendo assim a oportunidade para revolucionar e inovar na educação. 

No entendimento de Moran (2007) as TIC criaram novos espaços de construção do 

conhecimento e são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que representam 

e medeiam esse nosso conhecimento. São diferentes formas de representação da 

realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear 

ou paralela, mas todas elas, combinadas e integradas, possibilitam uma melhor 

apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do 

educando, dos diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes. 

Também, Morais refere que “o recurso à tecnologia será de todo necessário como uma 

das componentes a que a escola poderá recorrer de forma a socializar os seus alunos, 

sem descurar, obviamente, todos os métodos e estratégias que docentes utilizam, 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2301 

porque será todo esse conjunto de procedimentos que irá determinar o tipo de 

interacções que se estabelecerão com os meios”(2006: 23). 

Por isso, os “profissionais da área educacional, comprometidos com a qualidade da sua 

prática pedagógica, reconhecem a importância da integração das tecnologias no 

currículo e na prática escolar, como um veículo para o desenvolvimento social, 

emocional e intelectual do aluno” (Barros et al., 2011: 100). 

Podemos, então, dizer que hoje, e mais do que nunca, novos desafios se impõem à 

escola, tornando-se prioritário afirmar que a escola atual tem de, inevitavelmente, 

acompanhar toda esta evolução, procurando vencer qualquer obstáculo. Reforçamos 

esta ideia com a opinião igualmente dos autores suprarreferidos que a integração das 

tecnologias digitais fomenta, na prática pedagógica, o desenvolvimento de 

aprendizagens significativas. 

2. OS QUADROS INTERATIVOS MULTIMÉDIA  

2.1. Ferramenta ao serviço do professor produtor de conteúdos digitais 

Conscientes da realidade descrita no ponto anterior, os docentes não podem ficar 

alheios ao facto de que o QIM se assume como uma ferramenta de trabalho que 

permite implementar estratégias de ensino inovadoras, despertando a atenção e 

motivação dos alunos. As diferenças e potencialidades deste recurso são diversas e 

estão na ordem do dia, porque as escolas foram equipadas com quadros interativos 

com o objetivo destes serem um contributo para melhorar o ensino e a aprendizagem. 

Este esforço deve ser acompanhado de uma análise das potencialidades e das 

implicações dessa tecnologia que permita encontrar orientações claras de natureza 

pedagógica para que, dessa forma, constitua um elemento de inovação e não mais 

uma 'moda' a acrescentar a tantas outras que têm inundado as escolas, tal como é 

referido no PTE (2007). 

Existem estudos que defendem que são muitas as vantagens da utilização deste tipo 

de meios tecnológicos para o processo de aprendizagem dos discentes devido ao 

estímulo da motivação, ao permitir um uso mais variado e dinâmico dos recursos, tal 

como referem Gerard e Levy (citados por Meireles, 2006). Numa fase prévia é nossa 

intenção aferir a interação entre o QIM e os docentes e simultaneamente analisar a 
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integração destes nas suas práticas educativas. Dessa forma, pretendemos contribuir 

para uma melhoria significativa do exercício profissional de professores, tendo em 

conta a utilização eficiente do QIM. Para que os professores encarem esta nova cultura 

digital como uma oportunidade de alcançar o sucesso educativo, serão propostas e 

elaboradas um conjunto de atividades possíveis de serem implementadas no ato 

educativo, utilizando os QIM. Porém, apesar destes recursos multimédia se 

apresentarem de fácil utilização e como um potente recurso didático, é importante 

referir que a sua introdução na sala de aula não garante por si só a aprendizagem dos 

conteúdos e o desenvolvimento de competências por parte do aluno, visto que o 

aproveitamento escolar de um determinado aluno está diretamente dependente do 

grau de atenção e de motivação que este dedica à aula (Lencastre & Araújo, 2007; 

Blanco & Silva, 1993), logo se o ambiente da sala de aula não for interativo e dinâmico, 

este perderá mais facilmente a motivação e consequentemente a concentração. 

2.2. Aprendizagem colaborativa e construtivista 

Num ambiente de ensino tradicional mais conservador, o professor é o único 

responsável pela preparação e apresentação dos conteúdos que serão lecionados na 

sala de aula e o aluno assume uma postura passiva face aos mesmos. Na era digital o 

professor deve ser também produtor de conteúdos e gestor de informação, deve 

utilizar de metodologias de trabalho colaborativo no decorrer da aula, apelando a uma 

maior participação dos alunos e impulsionando uma maior troca de informação 

(Moreira, 2012). Em ambientes colaborativos é dada a possibilidade de os alunos 

interagirem e contribuírem eles próprios na construção de conhecimento, 

aumentando assim a participação dos mesmos e fazendo-os sentir-se parte integrante 

da sala de aula. A sua utilização no sistema educativo deve apontar como principal 

objetivo uma perspetiva clara de atuação dos professores, que não se restringe apenas 

à melhoria da eficácia do ensino tradicional ou à mera utilização tecnológica escolar, 

através dos meios informáticos. Segundo Clark (1994), os Media Educativos, por si só, 

nunca influenciarão o desempenho dos estudantes. No mesmo sentido, parecem 

surgir as palavras de Moreira ao notar que “a relação entre a tecnologia e a pedagogia 

mudou substancialmente o paradigma a que estávamos habituados” (2012: 28) pelo 

que, os efeitos positivos serão percetíveis quando houver uma adoção de novas 
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atitudes e abordagens resultantes duma reflexão cuidada sobre a melhor condução do 

processo de integração da tecnologia em sala de aula.  

3. A FORMAÇÃO CONTÍNUA DE DOCENTES: UM DOS PILARES DA ESCOLA 2.0 

Assim, o professor, considerado um dos agentes da “escola 2.0”, é essencial para que o 

projeto não fracasse, pois sem ele os cinco pilares da escola atual não fariam sentido, a 

saber: aulas digitais, conectividade e internet, formação de professores, materiais 

digitais educativos e envolvimento da família e dos alunos. 

As características da sociedade pós-moderna colocam novas exigências ao «saber 

conhecer», ao «saber fazer»; ao «saber conhecer os outros» e, sobretudo, ao «saber 

como fazer» dos profissionais de educação, como é referido por Delors (1996), pelo 

que daí advém a importância atribuída à formação contínua de professores. Esta 

deverá valorizar não só a aquisição de conhecimentos, mas sobretudo o 

desenvolvimento de competências e, nesse sentido, as práticas formativas devem-se 

articular com os contextos profissionais dos docentes. Por isso, parece-nos 

fundamental que, a par do apetrechamento, se criem condições para que os 

professores possam responder aos desafios colocados pelo PTE, potenciando os 

benefícios da tecnologia através de mudanças efetivas nas suas práticas que possam 

constituir mais-valias significativas da qualidade e eficiência da Educação. 

Consideramos, pois que a formação contínua de docentes é, a par de uma motivação 

para a autoaprendizagem, uma das condições essenciais para a concretização destas 

finalidades. 

Nóvoa (2002: 56) considera que a formação contínua de professores assenta numa 

nova visão modelar, entendida como essencial ao desenvolvimento das pessoas e das 

organizações: “defendo três eixos estratégicos: investir a pessoa e a sua experiência; 

investir a profissão e os seus saberes; investir a escola e os seus projectos.” E 

acrescenta que (Idem) “O espaço pertinente da formação contínua já não é o professor 

individual, mas sim o professor em todas as suas dimensões colectivas, profissionais e 

organizacionais.” 

Com base na literatura existente, consideramos que a formação contínua deverá ser 

ajustada à realidade de cada escola e do seu grupo de professores, onde as práticas 
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formativas sejam significativas e pertinentes para os profissionais. Assim, para 

Formosinho (2009), as tendências da formação contínua na atualidade têm como 

principais preocupações a formação centrada na escola e nos professores, 

aproximando estas preocupações com o seu desenvolvimento profissional. 

4. A FORMAÇÃO EM QIM NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA: 

PROCEDIMENTOS, DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

Previamente à concretização da formação em QIM, procurámos auscultar os 

professores da escola com o intuito de perceber como é que os QIM eram utilizados 

em contexto educativo e que tipo de formação seria necessária.  

Assim, a partir de conversas informais e de um questionário administrado a vinte 

docentes do agrupamento confirmámos essa necessidade. Constatada esta 

necessidade, contactámos a direção do agrupamento e, posteriormente, o Centro de 

Formação Intermunicipal Adolfo Portela (CFIAP) para agendar a formação em QIM 

(Ilustração 1).   

 

 

 

 

 

 

Visto que o processo de estruturação de uma formação creditada é um processo 

moroso, contactámos a diretora do CFIAP para verificar a disponibilidade em 

integrarmos o Plano de Formação através de uma formação em QIM, previamente 

aprovada pelo Conselho Científico de Formação de Professores (CCPFC). Uma vez 

obtida resposta favorável, contactámos a direção do agrupamento para tomarmos 

conhecimento das infraestruturas TIC disponíveis, mais especificamente o número e a 

marca dos QIM instalados. Posteriormente, e já com a acreditação pelo CCPFC, a 

formação na modalidade de Curso de Formação (25 horas presenciais) teve o 

propósito de “certificar competências que habilitassem o professor a integrar as TIC 

Ilustração 6 - Entidades 
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nas suas práticas” (Estudo de Implementação do Projeto “Competências TIC”, 2008: 

114).  

A formação foi estruturada em seis sessões presenciais que decorreram ao longo dos 

meses de abril e maio. 

E apesar da formação ter sido inicialmente pensada apenas para o departamento de 

Português (grupo 300) acabámos por estendê-la também a professores do 2º, 3º Ciclos 

do Ensino Básico e do Ensino Secundário do AEA de outros grupos disciplinares. 

Organizámos a disciplina da formação na plataforma Moodle do CFIAP (Ilustração 2) e 

o sítio (Ilustração 3) onde disponibilizámos os recursos do QIMTERATIVO de Português. 

A disciplina Moodle visou acompanhar e auxiliar os formandos ao longo de todas as 

sessões da formação. Foi criado um tópico para cada uma das sessões, num total de 

nove, sendo que apenas seis correspondiam aos momentos da formação. Nesses 

espaços foram disponibilizados os recursos necessários para o desenvolvimento das 

atividades, bem como as tarefas a realizar. Criámos também um fórum de dúvidas, 

caso os formandos pretendessem partilhar as suas dificuldades relativamente aos QIM 

em contexto educativo ou sobre a construção dos recursos para QIM.  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7- Panorama geral da disciplina Moodle que serviu de base à 
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Optámos por colocar nesta plataforma o endereço do nosso sítio, cuja consulta 

poderia fornecer informação adicional e recursos de diferentes grupos disciplinares 

(construídos pelas formadoras) aos formandos. 

 

  

 

 

 

 

 

No que concerne a avaliação da ação, foi tida em consideração a escala de 1 a 10 

valores, de acordo com as orientações estabelecidas pela Carta Circular CCPFC – 

3/2007 – de setembro de 200747. Contemplámos a participação, o empenho e a 

produção de trabalhos (flipchart e plano de aula).  

Deste modo, a ação foi sujeita a uma avaliação interna e a uma avaliação externa. A 

avaliação interna decorreu ao longo de toda a formação e foi feita pela investigadora e 

formadora que de modo continuado foi registando o decurso de cada sessão, 

adaptando metodologias e práticas formativas com o intuito de melhorar os processos 

de ensino aprendizagem dos formandos. Esta análise efetuou-se não só a partir dos 

registos da observação participante da formadora, mas também das comunicações via 

e-mail, do fórum disponibilizado na plataforma moodle e presencialmente, no local de 

trabalho de todos os envolvidos (formadora e formandos), através do contacto direto 

com os formandos nos dias em que não havia formação. 

                                                      
47

 http://www.ccpfc.uminho.pt/uploads/003-cir%20-%202007.pdf (consultado em12 abril 2012) 

Ilustração 8 - Panorama geral do sítio de apoio à 

http://www.ccpfc.uminho.pt/uploads/003-cir%20-%202007.pdf
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A avaliação externa da formação desenvolveu-se em três momentos: uma ocorrida 

pela formadora após a ação, outra desenvolvida por cada um dos formandos on-line e 

por escrito e, uma terceira, avaliação final, realizada pelo próprio CFIAP. No que 

respeita a avaliação final realizada pela formadora, tivemos em conta os resultados das 

avaliações dos formandos, que respeitaram os parâmetros previamente definidos; a 

análise dos inquéritos preenchidos pelos formandos, quer para a nossa investigação, 

quer para o Centro de Formação e, por último, uma análise comparativa do impacto da 

formação nas possíveis alterações que esta possa ter tido nos docentes ao nível das 

suas práticas. Em síntese, a nossa avaliação incidiu sobre os objetivos e metodologia da 

formação, sobre as competências desenvolvidas no uso do QIM, sobre os 

conhecimentos das potencialidades do QIM e sobre as metodologias usadas durante a 

construção dos recursos. 

Os vinte formandos da ação pertenciam a diferentes grupos disciplinares do 

agrupamento, a saber: Educação Visual, Educação Tecnológica, Português (sete 

professores), Inglês, Ciências Naturais, CFQ, Biologia e TIC., sete eram do sexo 

masculino e os restantes treze do sexo feminino. Numa tentativa de caracterizarmos 

os formandos, no início da formação foi pedido a todos os formandos que 

respondessem a um inquérito por questionário, disponibilizado on-line, constituído 

por vinte e duas questões, sendo que três delas tinham carácter obrigatório. Através 

deste inquérito pretendíamos compreender a posição de cada um deles perante o 

QIM, assim como os conhecimentos e a desenvoltura para trabalhar com o software 

Activ Inspire.  

Constatámos que a maioria dos inquiridos nunca trabalhou com QIM. Os dados 

indicam, também, que a maioria dos formandos o usa apenas como projetor, para 

mostrar PowerPoint’s nas suas aulas. 

Os resultados obtidos, provenientes dos questionários administrados no início e no fim 

da formação (disponibilizados online a todos os formandos), das entrevistas não 

estruturadas de tipo focus group e da observação participante, permitem-nos afirmar 

que a formação pode conduzir a uma alteração na utilização das ferramentas TIC em 

contexto educativo, podendo ajudar os docentes a ultrapassar algumas das 
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dificuldades sentidas na sua manipulação. Para além disso, a formação poderá indicar-

lhes percursos que lhes permitirão fazer uso das TIC de uma forma pedagógica e 

correta. Contudo, estes objetivos nem sempre são conseguidos na totalidade, daí 

defendermos que este tipo de formação deve acontecer ao longo de toda a vida 

profissional, de forma sistemática e não como forma de obtenção de créditos para 

progredir na carreira. 

Tendo em consideração os registos das observações participantes durante a formação, 

verificamos que os formandos se mostraram muito interessados em utilizar este tipo 

de recursos nas suas práticas. A quase totalidade dos recursos desenvolvidos teve 

como objetivo a sua futura implementação em contexto educativo, apesar de a 

formação ter coincidido com o final do ano letivo.  

Por um lado, pensamos estar na posse de informação que nos permite afirmar que a 

formação facultada, por si só, não será suficiente para alterar hábitos e práticas 

pedagógicas. Constatámos que a globalidade dos formandos comunga da necessidade 

de reformular as suas práticas socorrendo-se cada vez mais das tecnologias a fim de 

inovar e empreender.   

Por outro lado, esta formação poderá ter contribuído para preparar estes docentes 

para esta “era digital”, permitindo-lhes lidar mais à vontade e sentirem-se mais 

motivados para a manipulação das ferramentas TIC nas suas aulas. Deste modo, 

alertámos para a necessidade de alterar hábitos de ensino tradicionais antes de 

desenvolver novos materiais, porque tem de haver uma mudança de paradigma que 

assente no aluno como centro de todo o processo educativo, remetendo o papel do 

professor para o de simples tutor.  

Através da análise dos dados obtidos, percebemos que os QIM não se encontram 

instalados em todas as salas de aula, o que é comum a tantas outras escolas a nível 

nacional. Por conseguinte, os formandos, apesar de não terem acesso regular a uma 

sala equipada com esta tecnologia, possivelmente passarão a utilizá-la de forma 

regular, porque cada vez mais são reclamadas aos professores novas competências e 

uma atualização constante para fazer frente a estas novas exigências.  
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Antes da sua frequência, quinze dos formandos afirmavam nunca ter utilizado o QIM e 

quatro faziam-no uma vez por mês. No final da formação, seis mencionaram que o 

passariam a utilizar “frequentemente”, pelo que os restantes mostraram intenção de o 

utilizar “algumas vezes”. Posteriormente, apercebemo-nos de que alguns formandos 

passaram a utilizar o QIM para incluir e promover atividades mais interativas. A 

motivação dos alunos, a atenção/concentração e a aplicação de conceitos são os 

motivos mais assinalados para a utilização do QIM em contexto de sala de aula.  

Temos ainda a perceção clara de que a formação não lhes proporcionou o domínio 

total sobre as potencialidades técnicas e pedagógicas do QIM (a frequência de 

formação no âmbito de um tema específico não o esgota), no entanto, constatámos 

que alguns formandos alteraram ou esperam vir a alterar o seu “estilo de ensino”, 

porque passaram a dominar outras potencialidades do QIM, descobrindo novas formas 

de o utilizar pedagogicamente, privilegiando o método demonstrativo, interrogativo e 

ativo, em detrimento do método expositivo, facilitando uma maior interação 

professor-aluno e professor-turma. 

Concluímos que, apesar de alguns dos inquiridos afirmarem ter já frequentado ações 

de formação no âmbito do QIM, não o utilizavam com regularidade. Tal facto permitiu-

nos reconhecer que a frequência de formação específica, ou não, não é a única 

responsável pela não utilização do QIM em contexto sala de aula. Os docentes 

consideraram que o QIM poderá ajudar a resolver alguns dos problemas que o ensino 

atravessa, nomeadamente a falta de interesse por parte dos alunos em relação à 

escola em geral e aos conteúdos lecionados nas diversas disciplinas.  

Com base na análise dos dados constantes nestes questionários foi-nos possível 

concluir que a frequência da formação levou a que os formandos colocassem a 

hipótese de passar a utilizar o QIM com maior frequência, tendo considerado esta 

formação de extrema utilidade, porque permitiu aliar o aspeto prático (construção do 

recurso flipchart) ao aspeto teórico (construção do plano de aula). Porém, apesar de se 

mostrarem cativados pelas suas potencialidades, consideraram que a sua manipulação 

técnica e pedagógica lhes exige mais dispêndio de tempo na preparação das aulas, por 
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isso, terão necessidade de modificar as planificações às especificidades dos QIM e às 

exigências dos diferentes conteúdos a lecionar.  

Salientamos, ainda, o receio de muitos formandos no que concerne a falibilidade dos 

meios técnicos existentes nas salas de aula, isto é, o acesso à internet e o 

estabelecimento das ligações entre os diferentes aparelhos. Por tudo isto, revela-se 

importante que os docentes tenham sempre preparado um plano de aula alternativo 

de modo a minimizar este tipo de constrangimento.  

Finalmente, os formandos constataram que, para se sentirem proficientes no uso das 

tecnologias, será necessário continuar a frequentar outras ações neste âmbito a fim de 

desenvolverem as suas potencialidades específicas a nível pedagógico. Alguns 

referiram que seria útil e pedagogicamente proveitoso que, no seguimento desta 

formação, tivessem a oportunidade de frequentar uma outra mais prolongada (oficina 

de formação) para que pudessem exercitar-se na construção deste tipo de recursos. 

Apercebemo-nos de que não adianta equipar as salas de aula com material TIC se não 

“ensinarmos” os docentes a manipulá-los de forma eficaz e eficiente, fazendo-os 

compreender as suas potencialidades e as suas limitações. Consequentemente, a 

correta utilização dos QIM é fundamental na preparação dos alunos para a sociedade 

atual em constante mutação. Portanto, será necessário que o docente estruture 

métodos e estratégias diversificadas e inovadoras que permitam aos alunos atingir um 

maior envolvimento com o conhecimento, levando-os a colaborar de modo 

interessado nas tarefas propostas.  

No final da formação percecionamos as dificuldades existentes em cada escola por eles 

representada, sendo pertinente desenvolver uma ação concertada dentro do 

agrupamento tendo em vista a potenciação dos recursos instalados a fim de melhorar 

os resultados escolares e como forma de se atingirem as metas definidas no projeto 

educativo do agrupamento.  

Apesar de ainda não termos conseguido criar uma comunidade de partilha, 

pretendemos fazê-lo futuramente, como forma de potenciar o trabalho colaborativo e 

cooperativo dentro desta comunidade escolar. 
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CONCLUSÕES  

As novas tecnologias surgem aqui como instrumentos para serem usados livre e 

criativamente por professores e alunos, na realização das mais diversas atividades 

(Ponte, 2000), pois se por um lado a sociedade reclama por uma adequação da escola 

à evolução tecnológica, por outro, a investigação mostra que não há mudanças na 

escola sem os professores. Logo, estes devem ser entendidos como colaboradores 

dessa mudança do sistema educativo (Arabaolaza, 1996; Ponte & Serrazina, 1998; 

Ponte et al., 1999; Varanda et al., 1999; Piano, 2007). Logo, os esforços dos centros de 

pesquisa e dos centros de formação de professores devem promover a utilização das 

TIC segundo o paradigma construtivista. 

Em síntese, importa investir na formação porque só ela pode possibilitar que os 

professores integrem efetivamente as tecnologias como ferramentas cognitivas, tal 

como definidas por Jonassen (2007). E, apesar de fazermos a apologia do QIM em 

detrimento de outras tecnologias, pensámos que caberá ao docente a seleção daquela 

que se coadune melhor em função do público-alvo, dos conteúdos a abordar, das 

estratégias a seguir e das atividades a implementar dentro do espaço sala de aula. 
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Resumo  

 
Ensinar programação pela primeira vez a uma criança pode ser uma tarefa muito difícil e 
frustrante. Esta situação acontece, principalmente, porque os conceitos da programação são 
em certa forma abstratos e esta atividade é considerada como sendo difícil e pouco divertida. 
Este documento apresenta o Boobo World, um Massivily Multiplayer Online Game cujo 
objectivo principal é ensinar os conceitos da programação de uma forma séria e ao mesmo 
tempo divertida. O conceito por trás deste jogo é incentivar as crianças a manterem a 
motivação nas atividades de programação e a convidarem os amigos para o jogo de forma a 
poderem resolver todos os desafios propostos de forma colaborativa.  
 
Palavras-chave: Jogo sério, programação, colaboração  

 
Abstract  

 
To teach programming for the first time to kids can be really a hard and frustrating task. This 
situation happens mostly because the principles of programming are in some away abstract 
and not a funny thing. 
This paper introduces Boobo World, a Massively Multiplayer Online Game whose main goal is 
teach fundamental programming concepts to children, without losing the fun. The concept 
behind this game is to encourage the children to maintain motivation in programming 
activities and invite their friends to the game so they can solve all the challenges proposed 
collaboratively.  
 
Keywords: Serious Game, programming, collaboration  

 

1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E OBJETIVOS 

Atualmente a programação é vista como uma atividade técnica, restrita a um pequeno 

segmento da população. Esta visão é consequência das dificuldades iniciais que a 

aprendizagem da programação traz. Ou seja, é necessário aprender a sintaxe e 

comandos das linguagens de programação, aprender a estruturar o pensamento na 
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resolução dos problemas e compreender como os programas são executados a fim de 

resolver os problemas quando estes surgem (Resnick et al., 2009). 

Por outro lado temos os videojogos como atividades bastante apelativas, levando 

pessoas, em especial as crianças e jovens, a passarem muitas das horas disponíveis a 

jogar. Porém, os videojogos não servem apenas para entreter, também são meios para 

o ensino e aprendizagem (Prensky, 2002).  

Neste sentido, este trabalho surge como um elemento de ligação entre estas duas 

realidades e tem como objetivos: 

- Projeto de um jogo - Projetar um jogo sério de ensino dos conceitos da 
programação de forma fácil, colaborativa e ao mesmo tempo divertida e que 
mantenha as crianças motivadas. 

- Implementação - Implementar o projeto do jogo, com as suas principais ideias e 
tendo em conta o seu público-alvo. 

- Avaliação - E por fim, realizar um conjunto de testes com crianças e avaliar a 
preferência destas sobre outros sistemas existentes. 

Este documento apresenta uma visão geral do trabalho realizado de forma a cumprir 

cada um desses objetivos. 

2. CONCEITO DO JOGO 

Boobo World  é um jogo que pretende aproveitar os pontos fortes de sistemas já 

existentes e superar as limitações que estas apresentam, como por exemplo a 

colaboração, ambientes multi-utilizador ou mesmo mais diversão.  

Boobo World  é um Massivily Multiplayer Online Game (MMOG) onde os jogadores são 

convidados a explorar um mundo virtual através de um avatar e do seu robô, o Boobo. 

O Boobo é um robô programável que, inicialmente, o único comportamento que 

possui é seguir o seu dono para todos os sítios onde este vá. Cabe a cada jogador 

programar o seu robô com novos comportamentos, tornando o mais esperto e 

independente. Para isso, é necessário resolver os desafios de programação presentes 

no jogo. A resolução destes desafios pode ser feito sozinho ou colaborando com mais 

jogadores. 
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3. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

A programação do Boobo, de forma a este superar os desafios, é feito numa nova 

linguagem de programação baseada no Kodu e adaptada ao contexto do jogo. Utiliza o 

mesmo conceito de regras, ou seja, uma regra é uma linha de programação na forma 

de uma condição e de uma ação (Stolee et al., 2011). 

Desta forma, esta nova linguagem é constituída por um conjunto de instruções, 

divididas em categorias de forma a facilitar a construção de uma regra. Estas 

categorias podem ser vistas na Figura 1. 

Figura 39 - Instruções da linguagem programação no Boobo World 

 

 

 

 

 

 

 

Os sensores (Sensor) permitem determinar condições do ambiente ou estado do robô. 

São utilizados em conjunto com os filtros (Filter), objetos do mundo virtual, na 

construção de uma condição. As ações (Actuator) representam as ações básicas que o 

robô pode efectuar no mundo. Estas podem, ou não, ser acompanhadas com 

instruções do conjunto Selector e Modifier. 

Um exemplo de uma regra criada com estas instruções é: “When see wall Do stop”, 

onde a primeira parte da frase é a condição e a segunda a ação. A condição contém 

uma instrução da categoria Sensor e outra da categoria Filter, e a ação contém apenas 

uma instrução, que pertence à categoria Actuator. 

Estas instruções foram depois incorporadas num ambiente de programação visual e 

intuitivo. 

4. COLABORAÇÃO 

Para iniciar o processo de colaboração no Boobo World, um jogador terá, primeiro, de 
convidar outros jogadores que estejam ligados ao jogo. Este convite é dirigido apenas 
aos jogadores que estejam no mesmo nível. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2319 

 

 

 

Figura 40: Processo colaborativo 

 

 

Na Figura 2, podemos ver uma descrição de todo o processo de colaboração. O 
Jogador1 envia um convite a outros jogadores – Jogador2 e JogadorN. Após a resposta 
positiva destes dois jogadores o Jogador1 é nomeado líder, por ter sido este a enviar o 
convite inicial. De seguida, é iniciada uma ronda onde cada jogador dá a sua solução 
para o desafio e cabe ao líder escolher aquela que lhe pareça ser a correta. Se a 
solução escolhida pelo líder estiver certa, então todos os jogadores são 
recompensados e avançam para o próximo nível, caso contrário, os jogadores poderão 
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optar por continuar a jogar e então um novo líder é nomeado. Este novo líder é o 
primeiro jogador que aceitou o convite inicial, neste exemplo, o Jogador2. A nomeação 
do líder é rotativa até os jogadores encontrarem a solução dos desafios. Estando o 
líder nomeado, o processo repete-se até encontrarem a solução do desafio. 

5. IMPLEMENTAÇÃO 

O protótipo do jogo implementado contêm as principais ideias e conceitos do Boobo 

World, contém um mundo virtual, os desafios de programação e o ambiente de 

programação com as respetivas instruções – Figura 3. 

 

Figura 41 - Componentes do Boobo World 

 

 

O mundo virtual é constituido pelo avatar do jogador e seu respetivo robô, um terreno 

e os pontos de acesso aos desafios. Nos desafios os jogadores poderão ver o robô, a 

descrição do desafio e os outros objetos. E por fim, o ambiente de programação 
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contém as instruções, com o qual os jogadores terão de criar as regras para superar os 

desafios. 

6. TESTE E RESULTADOS 

Estando o  protótipo concluído, realizou-se um teste com um grupo de dez crianças. 

Este teste tinha como objetivo determinar a preferência das crianças, do Scratch 

(Maloney et al. 2010) em relação ao Boobo World e quais os pontos chaves da mesma. 

Na Figura  4 podemos ver que as crianças gostaram mais do Boobo World em todos os 

aspectos, exceto na componente visual. Esta situação já era esperada visto o Scratch 

ser um sistema completo e o Boobo World apenas um protótipo em desenvolvimento. 

Figura 42: Scratch vs Boobo World - Preferências das crianças 

 

 

As crianças envolvidas no teste tinham entre os 8 aos 13 anos de idade e todos com 

alguma experiência na utilização de computadores e a jogar online.  

7. CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO 

Existem alguns sistemas que conseguiram tornar a programação mais acessível a 

crianças. Alguns deles são sistemas ricos em termos visuais e ferramentas que 

permitam as crianças construírem coisas que lhes interessem, mas nenhuma dessas 

abordagens é um jogo, e esta é a principal diferença para este trabalho. Esta diferença 

é importante uma vez que conseguimos ter num só ambiente uma ferramenta de 

ensino e um jogo divertido que consegue manter as crianças motivadas a continuarem 

a jogar e assim aprender mais.  

Como trabalho futuro vai-se estudar a possibilidade do Boobo World, para além do 

ensino dos conceitos da programação, passar a incluir outras áreas de ensino como 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2322 

matemática, línguas e ciências e permitir as crianças criarem desafios e depois integrá-

los no jogo. 
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Resumo 
Define-se o Letramento Digital como a capacidade dos indivíduos em buscarem informações 
por meio das tecnologias, buscarem o auto-desenvolvimento e aprendizagem, com consciência 
crítica e  criatividade, além de participação social mais ativa e inclusiva. Visando apresentar 
diretivas que possam subsidiar o letramento digital na construção da autonomia no acesso e 
uso da informação e contribuir para o conceito de Letramento Digital para além do uso de 
recursos computacionais, é feita uma revisão bibliográfica que aponta para a Cidadania e 
considera o Letramento Digital um degrau para a Inclusão Social e um direito do cidadão. Os 
conceitos e premissas para a competência informacional foram analisados em uma pesquisa 
amostral que retratou que o acesso não é a garantia de desenvolvimento de tais competências 
e da autonomia no uso da informação. Os resultados apontam para uma promoção do 
Letramento Digital em pessoas que podem demandar e produzir novos conceitos, novas 
opiniões e novas demandas criticamente mais elaboradas e, em consequência, promover uma 
melhoria qualitativa em cadeia: os educadores.  
 
Palavras-chave: Letramento Digital, literacia digital, competência informacional, cidadania. 

Abstract 

The information literacy is understood here as the ability of the individuals to search for 
information through the technologies, to search for the self development and apprenticeship, 
with a critical conscience and creativity, a more active and inclusive participation. Aiming to 
provide policies that can subsidize and contribute to the concept of Information Literacy for 
beyond the computational resources, it presents a bibliographic review that points to the 
citizenship and develops the subject “Information Literacy” as a step to the social inclusion. 
The concepts and premises for the informational competence have been analyzed in a sample 
research that indicated that the access is not a guarantee of development of the informational 
competence and development of the autonomy in the use of information. The results point to 
the promotion of Information Literacy on people that can demand and produce new concepts, 
new opinions and new demands critically more elaborated and, as a consequence it promotes 
a qualitative improvement, the educators.  
 
Key words: information literacy, Digital Literacy, citizenship.  
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Considerando que a tecnologia está inserida em diversos serviços públicos e privados, 

para atendimento a clientes e fornecedores, prestação de serviços, consultas e acesso 

a informações, e que os usuários não foram consultados sobre a forma de obtenção de 

dados ou não têm outra alternativa em relação a muitos deles, é correto afirmar que é 

um direito do “cidadão” ter o acesso a tais tecnologias e saber utilizá-las em seu 

benefício.  

Trata-se do que Morin (2003) chama de “emergência social” ao discorrer sobre  certo 

número de “qualidades que emergem, qualidades de autoprodução, autorreprodução, 

autodesenvolvimento, comunicação, movimento, etc.” advindas das interações entre 

os indivíduos e que são transmitidas pela sociedade que o cerca (p. 15). 

Nos dias atuais, o acesso e a apropriação das TIC (Tecnologias da Informação e da 

Comunicação) fazem parte do compêndio do que chamamos de Cidadania, que trata 

dos indivíduos que gozam dos direitos civis e políticos de um Estado. A falta de 

apropriação dessas habilidades e competências impede os cidadãos de exercerem 

plenamente seus deveres e de usufruírem de seus direitos e benefícios de forma plena.    

Para respaldar esse entendimento, foram encontradas sustentações em leis e 

diretrizes de governo ou órgãos governamentais, que vão ao encontro da proposta 

deste trabalho. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 205, garante:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (Constituição da República Federativa do Brasil, 

1988, artigo 205) 

A Lei estabelece a garantia de um Plano Nacional de Educação visando à articulação do 

ensino em diversos níveis e à integração do Poder Público de modo que conduza à: I - 

erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - 

melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção 

humanística, científica e tecnológica do País. (Constituição da República Federativa do 

Brasil, 1988, artigo 214). 
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O programa de Inclusão digital do Governo Federal surgiu a partir do projeto do e-Gov 

que tem como princípios a “promoção da cidadania como prioridade” e a 

“indissociabilidade entre inclusão digital e governo eletrônico”, dentre outros (Comitê 

Executivo do Governo Eletrônico, 2004). 

Segundo o Comitê Executivo do Governo Eletrônico, em seu Relatório das Oficinas de 

Planejamento Estratégico: 

 ... a Inclusão digital deve ser tratada como um elemento constituinte da 

política de governo eletrônico, para que esta possa configurar-se como política 

universal. Esta visão funda-se no entendimento da inclusão digital como direito 

de cidadania e, portanto, objeto de políticas públicas para sua promoção.  

(Comitê Executivo do Governo Eletrônico, 2004). 

Entendendo que a promoção de cidadania, tendo em vista esse viés da Inclusão Digital, 

não se dá apenas pelo acesso às TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) ou 

pela formação de consumidores para novos tipos de bens e serviços, nem se resume 

em saber utilizar as TIC, será ampliado, neste trabalho, o conceito de Inclusão Digital 

para o de Letramento Digital,   entendido como  capacidade de buscar informações por 

meio das TIC, desenvolver a consciência crítica e a habilidade de análise das reais 

possibilidades que elas trazem para o cotidiano,  promover o autodesenvolvimento e a 

aprendizagem,  utilizar os serviços públicos e privados em benefício próprio, ter maior 

participação social, seja nas ações do governo, seja em grupos e comunidades. 

Considerando essas premissas,“Letramento Digital” é entendido aqui como direito do 

Cidadão, cujo acesso deve ser fomentado pelo Estado e engajado pelas iniciativas 

privadas, de forma a proporcionar um aumento da autonomia dos cidadãos quanto ao 

uso e à busca da informação, quer seja para fins de necessidades essenciais, quer para 

fins de necessidades específicas do mercado de trabalho, vida acadêmica, pessoal e 

comunitária.  

As necessidades das pessoas, nos dias atuais, são bem diferentes das exigências de 

décadas anteriores. Elas mudaram em função das modificações ocorridas nas formas 

de trabalho, nas relações interpessoais, nas relações empresariais, no mercado de 

trabalho, nas rotinas e estruturas familiares, nos tempos e nos espaços atuais de 
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convivência, trabalho, trânsito e até na moeda. Muitas dessas alterações foram 

ensejadas pelas mudanças, inovações e ampliação de acesso tecnológico. 

O termo “Ciberespaço”, também chamado de apenas “rede” e com uma tendência a 

ser chamada de “nuvem”, segundo Lévy (2000): 

...é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de 

computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material de 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica 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 

(Lévy, 2000, p.17). 

Nesse universo, o risco de um crescimento de desigualdade social e exclusão são reais, 

pois o acesso ao Ciberespaço – que compreende materiais, informações, seres 

humanos, máquinas, programas de computador, servidores virtuais, códigos e 

linguagem própria – exige infra-estrutura de comunicação e acesso, além de 

apropriação de habilidades necessárias e de qualificação dos indivíduos. O risco, 

contudo, é de uma exclusão social e não meramente digital, pois a cibercultura é 

inexorável e já compõe a cultura e a sociedade. 

A “Sociedade da Informação”, termo que começou a ficar conhecido a partir de 

meados dos anos 70, com uma série de desenvolvimentos na área tecnológica e 

avanços qualitativos na difusão de tecnologias, tanto para as organizações quanto para 

os indivíduos, representa o cotidiano em que vivemos hoje. Muitas das descobertas 

que marcaram esse período foram baseadas em conhecimentos já existentes, mas o 

aumento da acessibilidade e da qualidade, aliado à redução de custos, fez com que as 

tecnologias fossem difundidas em maior proporção que nos anos anteriores. Isso fez, 

em cascata, crescer também a pesquisa e o desenvolvimento nessa área.  

Castells (2008) trata esse período de evoluções como “o divisor tecnológico dos anos 

70” (p. 91). Considerando as transformações sociais que viriam a partir desse “novo 

paradigma tecnológico”, Castells (2008) aponta que “em cada novo paradigma, um 
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insumo específico ou um conjunto de insumos pode ser descrito como o “fator-chave” 

desse paradigma caracterizado pela queda dos custos relacionados e pela 

disponibilidade universal.” (Freemann apud Castells, 2008. p.107) 

A partir dessa afirmação, destacam-se os aspectos centrais do “Paradigma da 

Tecnologia da Informação”, a fim de “orientar a jornada pelos caminhos da Sociedade 

da Informação”. Tais aspectos são considerados por Castells (2008) a “base material da 

Sociedade da Informação” (p.108). 

A primeira característica destacada por Castells (2008) é “que a informação é a 

matéria-prima”. As tecnologias agem sobre a informação. A informação é o fim e as 

tecnologias são os meios (p. 108). 

 Outra característica é a forma com que a informação integra toda atividade humana.  

Apesar de não “determinar”, a tecnologia acaba por “moldar” as atividades individuais 

e coletivas. A “lógica das redes” é, sem dúvida, outro aspecto que é muito importante. 

Trata da maneira como as relações e as interações se ligam cada vez mais em formato 

de rede, que  talvez seja a única forma de “estruturar” os “não-estruturados” 

processos do desenvolvimento derivados de tais interações possíveis, hoje, e do 

crescimento exponencial delas. Isso possibilita um ambiente propício à criatividade 

humana. 

Em conseguinte, a “flexibilidade” é o quarto aspecto. “O que distingue a configuração 

do novo paradigma tecnológico é a sua capacidade de reconfiguração, um aspecto 

decisivo em uma sociedade caracterizada por constante mudança e fluidez 

organizacional” (Castells, 2008. p. 109). O autor ressalta, contudo, a importância da 

análise entre a lógica do novo paradigma e as consequências das interações entre as 

novas formas sociais na interação com tais tecnologias. 

A convergência de tecnologias e a integração de sistemas compõem a quinta 

característica apontada por Castells (2008). Essa convergência, segundo ele, não 

envolve apenas “chips”, hardware ou software, mas “integração de empresas e 

construção de alianças estratégicas e projetos de cooperação” entre organismos 

(p.109). Outras convergências, de ordem mais complexas, vêm se agregando, como as 
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“redes neurais”, que permitem a interação inclusive de sinais de eletroencefalogramas 

ou reconhecimento de voz com equipamentos eletrônicos (p.110).  

Todos os aspectos ressaltados por Castells são fáceis de comprovar, tendo em vista as 

mudanças de diversas ordens que têm ocorrido tanto nas organizações privadas, 

quanto no cotidiano das pessoas e mesmo nos serviços e trâmites governamentais, 

principalmente advindos da popularização da World Wide Web (www) nos anos 90 e 

da Web 2.0. 

Não há uma discriminação quanto à classe social, todas elas são impactadas pelo 

advento de novas tecnologias e sua influência no modo de vida e nas rotinas 

familiares, de trabalho e de convívio social. O que diferencia é a frequência do uso e a 

falta de capacidade de acesso a elas ou a subutilização delas. Muitas pessoas usam da 

tecnologia passivamente e não entendem o funcionamento ou as vantagens de seu 

uso. Em 2003, Marcuzzo (2003) afirmou que “cerca de 70% dos serviços do governo 

federal são oferecidos na rede mundial de computadores”. (Marcuzzo, 2003).  Em 

2010, o governo federal brasileiro lançou um novo portal com mais de 500 serviços 

disponíveis, com um investimento anual de 11 milhões de reais. Isso implica a 

existência de “cidadãos” que vão utilizar e sabem utilizar esses serviços e outros 

“cidadãos” com menor capacidade de uso desses recursos. 

As tecnologias e os ambientes virtuais possibilitam uma grande interação social e 

permitem muitas oportunidades de aprendizado, por meio da pesquisa, da socialização 

e da colaboração para fora do seu mundo, do seu ambiente de trabalho e da sua 

comunidade. 

Lévy (2003) também fala da universalidade, da colaboração e da inteligência coletiva, 

permitida no ciberespaço: 

Essa presença virtual do todo em qualquer ponto encontra, talvez, o seu 

paralelo físico no fato de que um edifício qualquer de uma cidade contém 

elementos materiais vindos de todas as partes do mundo, concentrando 

conhecimentos, competências, processos de cooperação, uma inteligência 

coletiva acumulada ao longo dos séculos, com a participação, de alguma 

maneira, dos mais diversos povos. (Lévy, 2003. p.188) 
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A ampliação e a qualificação no uso de computadores e de acesso à Internet foram 

objeto de pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil e são foco do governo 

federal para 2010. As ações governamentais têm sido maiores no sentido de ampliar o 

acesso às TIC, com a criação de telecentros (espaços públicos, em que pessoas possam 

utilizar microcomputadores, a Internet e outras tecnologias digitais que permitem 

coletar informações, criar, aprender, comunicar-se com outras pessoas, além de poder 

desenvolver habilidades digitais essenciais) e apoiar os telecentros já existentes. 

Segundo Cezar Alvares,  coordenador de programas de inclusão digital do governo 

federal, “a qualificação e expansão da atual rede de telecentros constituem 

importante contribuição para incluir no universo digital aquela população que ainda 

não dispõe de renda para comprar computador e conectar-se à internet” 

(governoeletronico.gov.br, 2010). Em 24 de fevereiro de 2010, o governo brasileiro 

lançou um edital para investir 165 milhões de reais na inclusão digital e pretende 

fomentar a criação de mais três mil telecentros. 

Hoje, a maioria das pessoas que não possui computadores em domicílio já faz uso 

deles em outros locais públicos ou privados. A principal causa da ausência de 

computador em domicílio é o alto custo dos mesmos. Segundo a Pesquisa “TIC 

Domicílios” (Pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação no 

Brasil 2008) do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI. br), 75% dos entrevistados 

não possuem condições financeiras para adquirir um computador; em seguida, as 

menções foram referentes à falta de habilidades de uso. 
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Gráfico 1 - Motivos para a falta de computador no domicílio (%) 

 
Fonte: Pesquisa TIC Domicílios – 2008 (cgi.org, p. 92) 

Mesmo dentre aqueles que já utilizaram o computador, muitos ainda não usam a 

Internet e 61% dos consultados declaram que a falta de habilidade é o maior motivo. 

 

Gráfico 2 - Motivos pelos quais nunca utilizou a Internet (%) 

 
Fonte: Pesquisa TIC Domicílios – 2008 (cgi.org, p. 93) 

Embora o custo elevado do computador seja o maior impeditivo de posse do mesmo 

em domicílio, o crescimento de utilização via centros de acesso pago, como lan houses, 

cafés, livrarias, etc., tem se mostrado elevado nos últimos três anos, conforme a 

mesma Pesquisa do CGI.br, mostrando que 47% da população já  utilizam dos centros 

de acesso pago (Internet Café, lan house ou similar), contra 3% que acessam os centros 
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públicos gratuitos (correios, telecentros, biblioteca, etc), sem falar do acesso na casa 

de amigos, na escola ou no trabalho. 

“Da mesma forma que o custo é limitante para a posse do computador, a falta de 

habilidade é fator determinante no processo de viabilização do uso do computador e 

da Internet”. (TIC Domicílios, 2008, p.91) 

 

Gráfico 3 -Local de Acesso Individual à Internet (%)  

 
Fonte: Pesquisa TIC Domicílios – 2008 (cgi.org, p.147) 

 

Desde o ano 2000, o Ministério de Ciência e Tecnologia, no “Livro Verde da Sociedade 

da Informação do Brasil,” já levantava a questão de que as novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) poderiam aumentar ainda mais a disparidade social 

entre pessoas, nações e os blocos de países , o que representava um grande desafio. 

Na era da Internet, o Governo deve promover a universalização do acesso e o 

uso crescente dos meios eletrônicos de informação para gerar uma 

administração eficiente e transparente em todos os níveis. A criação e 

manutenção de serviços equitativos e universais de atendimento ao cidadão 

contam-se entre as iniciativas prioritárias da ação pública. Ao mesmo tempo, 

cabe ao sistema político promover políticas de inclusão social, para que o salto 

tecnológico tenha paralelo quantitativo e qualitativo nas dimensões humana, 

ética e econômica. (SARDENBERG, 2000: p. v) 
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Para Takahashi (2000, p.45), não se pode ter uma visão reducionista acerca da 

educação na Sociedade da Informação, com o foco apenas no uso de tecnologias. 

Pensar em educação, segundo ele, “exige considerar um leque de aspectos relativos às 

tecnologias de informação e comunicação, a começar pelo papel que elas 

desempenham na construção de uma sociedade que tenha a inclusão e a justiça social 

como uma das prioridades principais”.  

A falta de cultura digital pode advir de uma falta de familiaridade e conhecimento das 

tecnologias, da falta de confiança nos serviços públicos ou por conservadorismo – que 

é próprio de quem quer se preservar do novo, do desconhecido. Na medida em que os 

sujeitos estejam mais autônomos informacionalmente, essa resistência tende a 

diminuir. O governo, como provedor e fomentador do bom uso da informação, não 

pode se eximir das responsabilidades para essa mudança de cultura. 

O aprendizado permitido pelas novas formas eletrônicas de comunicação parte do 

próprio cidadão e encontra mais significado, pois ele é iniciado na medida da 

necessidade e não por imposição de um cronograma ou currículo dos ambientes 

tradicionais de aprendizagem, nem ocorre de forma linear como os métodos formais 

de ensino. 

Quanto maior for o seu acesso e a sua exposição ao universo de informação, quanto 

mais incluído nesse meio, tanto maior será a sua possibilidade de produzir sentido, de 

aprender, de participar socialmente e de buscar o autodesenvolvimento.  

Inclusão e justiça social pressupõem formação para o exercício da Cidadania. 

Takahashi (2000), ao encontro dessa afirmação, completa: 

Formar o cidadão não significa “preparar o consumidor”. Significa capacitar as 

pessoas para a tomada de decisões e para a escolha informada acerca de todos 

os aspectos na vida em sociedade que as afetam, o que exige acesso à 

informação e ao conhecimento e capacidade de processá-los judiciosamente, 

sem se deixar levar cegamente pelo poder econômico ou político. (TAKAHASHI, 

2000, p. 45) 

O conceito de cidadania e os direitos a ela associados se alteram no decorrer do 

tempo. “Cidadania é mutável desde os primórdios da sociedade organizada” (FRADE, 
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2002, p.1).  Os princípios de Cidadania, porém, são os mesmos: os princípios da 

convivência coletiva e da participação do sujeito em uma sociedade, com seus deveres 

e seus direitos.  

Quando esses princípios não são devidamente respeitados, as pessoas em questão não 

conseguem se adaptar ou buscar o seu desenvolveimento pessoal e sua participação 

na sociedade de forma justa. Uma das dimensões dessa falta de capacidade ou de 

habilidades necessárias para viabilizar o desenvolvimento pessoal e profissional do 

cidadão, atualmente, é chamada de analfabetismo funcional – que limita as pessoas e 

impossibilita-as de “exercer funções básicas nas sociedades modernas” (BARBOZA e 

NUNES, 2007). 

Ferreira e Dudziak (2004) apontam que um dos desafios para o ser ativo e crítico, 

capaz de exercer plenamente a cidadania, é a obtenção das habilidades de uso de 

computadores e de Internet, paralelamente ao desenvolvimento de competência 

informacional, que é a competência para lidar com a informação e que envolve a 

construção e a apropriação do conhecimento, cujos objetivos apontam para a Inclusão 

Social. (p. 4 a 8).  

Existem autores que sobrepujam a Inclusão Digital sobre a Inclusão Social, como Silva 

Filho (2004) que alega que, “para que o processo de inclusão digital seja efetivo, é 

preciso haver inclusão social uma vez que esta depende de dois fatores essenciais que 

compreendem renda e educação. Esses dois fatores, por sua vez, com as TIC’, 

constituem os pilares da inclusão digital” (p.2). Segundo o autor, a “exclusão sócio-

econômica desencadeia a exclusão digital ao mesmo tempo em que a exclusão digital 

aprofunda a exclusão sócio-econômica” (p.2). A figura a seguir, criada por Silva Filho 

(2004), retrata e defende essa relação. 

Figura 1 -  Inclusão Social para fazer Inclusão Digital. 
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Fonte: Revista Espaço Acadêmico, nº 40. Inclusão Digital: em busca do tempo perdido 

Em contraposição ao autor, o presente trabalho defende a idéia de que a Inclusão 

Social perpassa a Inclusão Digital, ou melhor, o “Letramento Digital”, uma vez que 

defende que esse seja um direito do Cidadão como um dos princípios básicos de 

participação na sociedade. 

Uma proposição que retrataria essa concepção é a figura a seguir, que coloca o 

“Letramento Digital”, em ligação com a educação, como um meio de se promover a 

Inclusão Social e como forma de impulsionar o acesso às novas oportunidades de 

trabalho e renda, além de oportunizar o exercício da cidadania e da participação social. 

Figura 2 -  Letramento Digital como degrau para a Inclusão Social  

– proposição da autora. 

 

 

 

 

 

Nos tempos atuais, as TIC são meios utilizados em inúmeras atividades do dia a dia, as 

quais podem e devem ser integradas à Educação como meio de oportunizar o maior 

ganho de habilidades e de aproveitamento e apropriação das tecnologias para o bom 

uso delas. 

Frade (2002) fala do novo conceito de cidadania, na Sociedade da Informação, e 

adverte que os indivíduos devem incorporar a capacidade de interpretação e 

construção de sentido. Segundo Frade (2002), o que importa na formação dos 

cidadãos, sob essa perspectiva, é que sejam capazes de construir significados (p.13).  

Concorrendo com a idéia de que o Letramento Digital é um degrau para a Inclusão 

Social (FIG. 2), Rocha (2000) defende a idéia de que a informação possibilita ao 

indivíduo compreender a dimensão das transformações que estão alterando o 

panorama mundial e oferece os meios de ação individual e coletiva de auto-

ajustamento.  
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Esse auto-ajustamento citado por Rocha (2000) se dá por meio do Letramento Digital e 

se refere a formas de equalizar oportunidades para o aprendizado, para a maior 

consciência de seus direitos e deveres, para maior acesso aos meios de garantia dos 

mesmos, para o desenvolvimento profissional, para participação social, para obtenção 

de maior clareza das escolhas e maior assertividade de decisões; por conseguinte, 

maior oportunidade de acesso à renda. 

A informação constitui uma necessidade essencial para a construção da autonomia de 

uso de tecnologias e de busca de informações relevantes para as atividades 

desenvolvidas pelas pessoas no seu cotidiano e para o seu desenvolvimento. Entende-

se aqui a necessidade como aquilo que é realmente preciso ou exigido individual ou 

socialmente para a participação em um determinado meio ou contexto.  

Obviamente, essas necessidades vão variar de acordo com o meio e com o contexto 

dos indivíduos, estabelecendo níveis de habilidades diferenciados para eles. “Meio” 

aqui está entendido como lugar em que os indivíduos vivem ou atuam (rural, urbano, 

metropolitano, empresarial, etc.) e que pode interferir e moldar comportamentos e 

atitudes e “contexto” (cultura, nível de escolaridade, função dentro de uma 

organização, hábitos de leitura etc.), como a forma com que os indivíduos participam e 

que permite uma compreensão diferenciada de indivíduo para indivíduo, dentro de um 

mesmo meio. 

Outra idéia que deve estar clara é que necessidade não tem a mesma conotação de  

desejo ou vontade. Há aqueles indivíduos que realmente buscam obter informações e 

aprendizado por vontade própria, para uma realização pessoal. Os desejos ou 

vontades podem variar, mas há aquelas informações e aprendizados que são 

necessários ao indivíduo. Nesse caso, eles devem buscar e ter oportunidades de 

aprendizado, mesmo quando não há um desejo intrínseco. As necessidades 

normalmente vêm do ambiente para o indivíduo e os desejos do indivíduo para o 

ambiente. 

Principalmente após o ano de 1990, quando se expandiu a Internet, o processo de 

“revolução contemporânea das comunicações” tem perturbado e conduzido à 

“revolução informacional contemporânea”, que tende a “concentrar-se no tratamento 
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de informações e das mensagens: a gestão dos signos”  (LEVY, 2003, p. 186). Segundo 

Levy (2003), com a automatização de todas as áreas, inclusive as de transformação da 

matéria, como agricultura, citada por ele, “o trabalho humano tende a deslocar-se 

para o “inautomatizável”, ou seja a criatividade, a iniciativa, a coordenação e a 

relação” (p.186). Isso pressupõe o discernimento sobre o que selecionar, que conexões 

realizar, onde encontrar, como usar e expor a informação e a velocidade com que 

essas informações são acessadas e as decisões tomadas a partir daí. 

O suprimento dessas necessidades emergentes de manuseio e uso efetivo da 

informação mediada por computadores será tratado a seguir: o  “Letramento Digital”. 

Conforme tratado em Soares (2006), há alguns anos anos o conceito de Alfabetismo 

tem sofrido questionamento sobre sua completude e sobre o seu real significado, ou 

mesmo se o seu significado, que foi “completo” em certo momento histórico, dá conta 

de todas as novas idéias, novas maneiras de compreender os fenômenos e a 

emergência de novos fatos (p. 32). 

Segundo Soares (2006), na segunda metade dos anos 1980, o vocábulo Letramento foi 

introduzido no discurso de especialistas em Educação e Ciências Linguísticas (p. 33). O 

mesmo, porém, não é apresentado ainda nos dicionários atuais. Apenas a palavra 

Letrado é indicada, significando “aquele que é versado em Letras, erudito” e o Iletrado 

é “1.aquele que não tem conhecimentos literários 2. é analfabeto, ou quase” 

(FERREIRA, 1989). 

O termo Letramento, segundo Soares (2006) foi trazida do termo Literacy que significa 

“o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever”.  O termo, 

segundo a autora, traz a idéia de que a escrita promove consequências sociais, 

culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, para o indivíduo que aprende a 

usá-la e para o grupo social do qual ele faz parte. A condição que o indivíduo ou grupo 

social passam a ter, sob o impacto dessas mudanças, e seu envolvimento nas práticas 

sociais é que são designados por literacy (p. 34). 

Segundo Kleiman (2002) os estudos do letramento veem a aprendizagem da “escrita 

como processo instável, em constante movimento e transformação” (p. 99). 
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Kleiman (2002) fazendo uma comparação sobre o conceito de Alfabetização tradicional 

e o conceito de Letramento, sinaliza algumas práticas que os diferenciam e que, no 

estudo atual, serão transportados para o conceito de Letramento Digital (p. 99).  

No primeiro conceito, o de Alfabetização tradicional, a prática é focada no indivíduo e 

no seu domínio do código; no Letramento, a prática é social, determinada por 

contextos sociais e culturais. 

De um lado, o foco é centrado na aquisição individual da escrita e, no outro, o foco 

concentra-se na participação de cada indivíduo, de acordo com sua experiência e sua 

capacidade em uma prática coletiva.  

Um privilegia uma prática homogênea e generalista; no Letramento, as práticas 

diversificadas segundo os papéis dos participantes são levadas em conta. 

Na Alfabetização tradicional, o fim da leitura e da escrita é o de aprender a 

ler/escrever; no Letramento, o objetivo é a aplicação da leitura e da escrita para outras 

finalidades (prazer, aprendizagem, contato, etc.). 

Sob essa perspectiva, devemos ampliar o conceito de alfabetismo para o conceito de 

letramento. No que se refere à capacidade de uso das tecnologias informacionais, o 

letramento digital é mais que apenas dominar a leitura e a escrita ou o manuseio de 

equipamentos e alguns softwares: 

... parece haver uma tendência no entendimento de que alfabetização é a 

simples habilidade de reconhecer os símbolos do alfabeto e fazer as relações 

necessárias para a leitura e a escrita, o que encontra correspondente na 

alfabetização digital como aprendizagem para o uso da máquina. O letramento, 

contudo, é a competência em compreender, assimilar, reelaborar e chegar a 

um conhecimento que permita uma ação consciente, o que encontra 

correspondente no letramento digital: saber utilizar as TIC, saber acessar 

informações por meio delas, compreendê-las, utilizá-las e com isso mudar o 

estoque cognitivo e a consciência crítica e agir de forma positiva na vida 

pessoal e coletiva. (Silva, Jambeiro, Lima & Brandão, 2005, p.30). 
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O Letramento não substitui o conceito de alfabetização, mas o amplia para explicitar a 

garantia que o indivíduo deve ter para ser capaz de enfrentar as situações e 

necessidades sociais atuais e suas transformações, para ser autônomo.  

Para ser autônomo, o indivíduo depende do meio exterior e das necessidades advindas 

do seu grupo social e da sociedade; “ (...) para ser um espírito autônomo, ele depende 

da cultura de que alimenta os seus conhecimentos e sua faculdade de conhecer e 

julgar” conforme Morin apud Martins (2003, p. 16). 

Em contrapartida, o sujeito também interfere e modifica o seu entorno e afeta a 

sociedade com suas interações: “Os produtos e seus efeitos são necessários ao 

produtor e ao causador” (...), “produzimos a sociedade que nos produz” (Morin, 2003, 

p. 16). Isso acontece de forma circular e crescente, como numa espiral, e o grau com 

que as interações e modificações são realizadas depende da capacidade de os 

indivíduos  perceberem, adaptarem e/ou  transformarem a sua realidade, sem a visão 

ingênua de que só o outro é responsável pelas mudanças.  Morin lembra que:  

... não devemos esquecer que somos não só uma pequena parte de um todo, o 

todo social, mas que esse todo está no interior de nós próprios, ou seja, temos 

as regras sociais, a linguagem social, a cultura e normas sociais em nosso 

interior (Morin, 2003, p.17) 

Essa autonomia, ou a falta dela, pode ser relacionada com as concepções e os índices 

de Pobreza, já que o conceito de Pobreza não pode ser ligado apenas a condições de 

acesso à renda do Indivíduo.  

A amplitude do conceito de Pobreza foi mudando com o tempo. De um conceito 

focado na “subsistência”, foi ampliando para as “necessidades básicas”, para “privação 

relativa”, “privação de necessidades” e, por fim, para o caráter “multidimensional” 

(Codes, 2008, p. 12).  

Se o conceito de Pobreza for revisitado, pode-se concluir que esse fenômeno vai bem 

além da ausência de Renda. Em uma visão mais complexa e abrangente, Rocha (2008, 

p.9) define que “é um fenômeno complexo, podendo ser definido de forma genérica 

como a situação na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada”. 
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Para fins deste estudo, foca-se no caráter multidimensional de pobreza e mais 

especificamente no conceito de “Privação de Necessidades” que, segundo Codes 

(2008, p. 12), numa perspectiva derivada das reflexões de Amartya Sem, não é no 

sentido de incapacidade, mas de falta de realização de funcionamentos de base 

(modos de levar a vida) e de aquisição de capacidades. 

Segundo a autora, “as vantagens individuais são aferidas em termos de capacidades 

que uma pessoa possui, ou seja, das liberdades substantivas de que ela usufrui para 

levar um tipo de vida que valoriza”.  A autora  completa observando que a pobreza não 

deve ser identificada pelo padrão de escassez de renda, mas por uma privação das 

chamadas “capacidades básicas”. (Sen apud Codes, 2008, p. 19)  

Nos atuais tempos, há uma profusão de termos que tentam dar conta da abrangência 

da questão de letramento digital: inclusão digital, inclusão informacional, infoinclusão, 

competência informacional, entre outros. Todos eles buscam, incessantemente, 

destacar e defender a idéia de que pessoas precisam ser “incluídas” e que as 

disparidades sociais vêm aumentando, em certa medida, em função das novas 

tecnologias e o advento da Sociedade da Informação. Entretanto, podemos considerar 

que a questão não está na inclusão, mas na aquisição de capacidades, não só para o 

manuseio e operação, mas para crítica, seleção, busca, adaptação, aprendizagem e 

transformação: autonomia.  

Para se apropriar, é necessário mobilizar uma série de saberes e experiências, estejam 

elas dentro ou fora do sujeito, para que se possa criar algo novo, adequado e próprio 

para cada nova necessidade, para cada novo problema a ser resolvido, para cada 

situação. Esse conjunto de habilidades para localizar, analisar e usar as informações 

em situações de interesse pessoal é chamado de Competência Informacional e seu 

conceito vai ao encontro do conceito de Letramento Digital. 

A disponibilidade de informação para uma pessoa “alfabetizada” e para uma pessoa 

“letrada” será aproveitada e apropriada de forma diferenciada, com filtros diferentes e 

com poros resilientes que podem absorver mais quando for relevante e filtrar mais 

quando não há consistência.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2340 

Em algumas situações, a disponibilidade da informação pode ser até negativa, pois 

pode influenciar pessoas que não têm competência para buscar, filtrar, analisar, 

criticar, comparar e cruzar informações e casá-las com as experiências e a análise de 

necessidades. 

As competências informacionais, dentro das novas perspectivas mediadas pelas TIC, 

constituem níveis de Letramento digital. 

Bruce (1997) fala da “competência informacional” em sete categorias, de acordo com 

o grau de profundidade e habilidades do sujeito na busca por esses saberes e 

experiências e na solução de problemas. 

Na primeira categoria, a autora apresenta a utilização das TIC como o centro das 

atenções e se refere ao acesso à informação e à sua recuperação. Nesse caso, a autora 

considera a informação como algo fora do indivíduo. O indivíduo depende da 

disponibilidade e da capacidade de uso das tecnologias. É a concepção baseada na 

Tecnologia da Informação. 

Na segunda categoria, cuja concepção está baseada nas fontes de informação, muda 

da utilização das tecnologias para as fontes de onde se extraem as informações. O 

importante aqui é conseguir encontrar a informação em diferentes formas de 

exposição e diversas fontes de informação. 

Os processos são os mais importantes na categoria três: são as estratégias escolhidas 

pelas pessoas para resolver problemas e tomar decisões a cada necessidade, as 

maneiras como elas buscam e usam as informações. Nessa categoria, a capacidade de 

enfrentar e de lidar com novas situações vai variar de pessoa para pessoa e depende 

muito da experiência de cada uma. Nessa concepção, a competência informacional é 

vista como um processo de execução. 

No controle da informação, reside a quarta categoria. A autora defende que é uma 

competência saber utilizar vários meios para trazer as informações de que se precisa e 

a forma de organizar as informações de forma a recuperá-las e manipulá-las 

facilmente, quando for necessário.  

Na categoria cinco, a competência consiste em uma construção de uma base pessoal 

de conhecimento. Isso é conseguido a partir da avaliação crítica das diversas 
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informações e na construção de uma nova base de conhecimento sobre temas de que 

não se tinha domínio.  É a construção do conhecimento. 

A categoria seis é baseada na extensão do conhecimento. Extensão aqui reconhecida 

como a capacidade de ampliação do conhecimento. Consiste no desenvolvimento de 

novas idéias, novos conhecimentos e soluções criativas, a partir do modo como se 

trabalha a informação, capacidade de intuição e insights criativos. Aqui a competência 

é vista  como o trabalho com o conhecimento e as perspectivas pessoais adotadas para 

se obterem novos pontos de vista. 

Por fim, a categoria sete, em que a autora define que envolve o “como” usar a 

informação de forma inteligente, de forma sábia. É a competência do saber usar a 

informação. Usar a informação de uma forma sábia pressupõe uma consciência dos 

valores pessoais, atitudes e crenças. É enxergar a informação em um contexto maior e 

mais amplo, por exemplo, historicamente, temporalmente, socio-culturalmente. 

Quando a informação é vista e usada dessa maneira, ela é utilizada e aproveitada de 

forma otimizada e qualitativamente maior trazendo maiores benefícios para a própria 

pessoa. (Bruce, 1997) 

Dentro da trajetória entre a primeira categoria e a sétima, apontada por Bruce (1997), 

podemos constatar que: o foco na Primeira Categoria são as TIC; na Segunda 

Categoria, as TIC passam para o segundo plano, dando lugar às fontes de informação; 

na Terceira Categoria, o processo é o foco principal tendo como plano de fundo o uso 

da informação, as TIC aí passam para o terceiro plano; na Categoria Quatro, o primeiro 

plano passa a ser o controle da informação, em prol do uso da informação e as TIC 

permanecem no terceiro plano até a Categoria Sete; na Categoria Cinco, o primeiro 

plano é o uso da informação, considerando a capacidade de análise crítica, para 

construir uma base conceitual em segundo plano; na Sexta Categoria, o uso da 

informação permanece em primeiro plano, considerando a criatividade, a intuição e os 

insights criativos, também tendo como segundo plano a base de conhecimento; na 

Sétima e última Categoria, os valores no uso da informação são o foco, tendo como 

segundo plano a Base de Conhecimento e, em terceiro, as TIC, como mencionado 

anteriormente. 
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Figura 3 -  Sete faces da competência informacional e seus níveis de concentração 

- Elaboração própria a partir das sete competências de Bruce. 
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Na medida em que o uso das TIC  fica mais familiar e o acesso mais constante e 

familiar, outras habilidades são desenvolvidas e o uso da informação se torna mais 

eficaz, uma base de conhecimento se faz mais sólida e abre-se lugar para a criatividade 

e a criação.  

Na era digital, saber usar as tecnologias não é suficiente. O necessário é 

aprender como utilizar as diversas tecnologias com eficiência para pesquisar, 

recuperar, organizar, analisar, avaliar a informação e usá-la para a tomada de 

decisões específicas e resolução de problemas.  (UNESCO, 2007, p. i).  

O processo pelo qual o usuário passa para ampliar esses conhecimentos é um dos 

pontos primordiais para o Letramento Digital. Ele deve ser orientado em vez de 

conduzido pela tentativa e erro, pois isso pode implicar caminhos incorretos e 

resultados inesperados ou indesejáveis, além de ser uma via mais pensa e longa, 

muitas vezes. O processo vai interferir no controle da informação, na construção de 

novos conhecimentos por meio de um olhar crítico, intuitivo e seletivo de ler a 

informação. É introduzido aqui o processo preponderante para o Letramento Digital e 

não para a simples utilização mecânica de recursos informacionais e fontes de 

informação.   

Quanto maior for a qualidade das demandas dirigidas aos alunos, tanto melhor será a 

sua aprendizagem. Nota-se, muitas vezes, uma grande quantidade de demandas que 

não levam a lugar nenhum, que não levam ao questionamento e sim à cópia.  Se a 

cópia pura e simples tem sido aceita, então o desenvolvimento da crítica e da 
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criatividade não tem sido estimulado. É o mesmo que acontecia na época do “papel 

almaço” e dos volumes da “enciclopédia britânica”: uma transcrição literal para a 

folha. 

É uma linguagem “nova” a linguagem computacional possibilitada hoje, advinda de 

novos recursos de comunicação, de registro, de processamento, de disseminação e de 

construção. Contudo, a incorporação vem acontecendo de forma desordenada e 

desigual. 
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Resumo 

 
Trata-se de uma experimentação de proposta metodológica de pesquisa em Educação, 
fundamentando-se no desejo de mapear alguns comportamentos contemporâneos mediados 
pelos Sites de Rede Sociais (SRS). O trabalho explora como recurso investigativo o 
compartilhamento de posts no estilo viral do Facebook e, também, um formulário online 
criado com o Software Aplicativo Google Docs. Os sujeitos são jovens do ensino médio e o 
tema da investigação é a utilização de SRS no ensino. Evidenciou-se a participação e interesse 
dos indivíduos e a viralização do post. Através do questionário online, constatou-se o uso de 
SRS por alguns professores para o ensino, entretanto, os jovens desejam maior apropriação 
desses dispositivos para que haja uma possibilidade de mudança nas formas de ensinar. 
 
Palavras-chave: Google Docs, Compartilhamento viral, Site de Redes Sociais, Pesquisa em 
educação. 

 
Abstract 

 
It is characterized by experimentation with a methodological proposal for research in 
education, basing on the need to investigate the behaviors mediated by contemporary Social 
Networking Sites (SNS). The paper explores how resource sharing investigative posts in the 
style of the viral Facebook and also created an online form with the Application Software 
Google Docs. The subjects are young high school and the theme of the issues is the use of SRS 
in teaching. Throughout the investigation revealed the participation and interest of individuals 
and viralização the post. Through the online questionnaire, demonstrated the use of SRS by 
some teachers to teach, however, young people want more ownership of these devices to the 
teaching process. 
 
Keywords: Google Docs, viral sharing, Social Networking Site, Research in education. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

Inspirado no marketing presente nas mídias digitais, em especial as publicidades 

propagadas em Sites de Redes Sociais (SRS), nasce a proposta para este trabalho que 
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tem como objetivo explorar/testar o compartilhamentos de posts no estilo viral no SRS 

Facebook (www.facebook.com) e o uso de um questionário online (e-survey), 

ordenado com Software Aplicativo Google Docs (docs.google.com), visando assim, as 

consequencias pedagógicas do uso desses dispositivos por pesquisadores/professores. 

Dessa forma o trabalho caracteriza-se como uma atividade experimental para uma 

futura proposta metodológica de pesquisa na área de Educação. 

Desde os anos 40 pesquisadores como Vaneuar Bush, Licklider e Doug Engelbart vêm 

trabalhando na informática pessoal (LEMOS, 2008), entretanto observa-se que na área 

da educação as metodologias de pesquisa estão iniciando as apropriações de tais 

formas de investigação e de coleta de dados. Vivemos em um mundo digital, mas 

agimos numa perspectiva analógica com processos automatizados de pesquisa/ensino, 

enquanto nossos alunos vivem a fluidez das redes e hábitos desterritorializados. 

Na crescente utilização da internet destaca-se a área do marketing, porém, também, 

pesquisadores na área da Educação demonstram interesse em aproximar tais 

estratégias metodológicas do campo educacional. Segundo FRAGOSO (2011) os 

trabalhos científicos que utilizavam a internet como corpus, inicialmente mantinham 

uma oposição entre real e virtual, sobrevalorizando “o modo como o ciberespaço 

afetava a ordem social, econômico e político do mundo real” (FRAGOSO, 2011, p.58).  

Atualmente as pesquisas com o uso de mídias sociais atingem diferentes sociabilidades 

e modos de ser da sociedade contemporânea. Utilizaremos um desses 

“comportamentos”, o compartilhamento no estilo viral, ou seja, correntes de 

postagens que se propagam de perfil em perfil nos SRS, como proposta metodológica 

de pesquisa. Publicações que “viralizam” possuem características de meme e são 

estudados dentro da memética originada por Richard Dawkins. Cabe ressaltar que o 

objetivo do presente trabalho é o teste da metodologia, para isso utilizou-se o tema 

“uso de SRS no ensino” no formulário, contudo a mesma pode ser aplicada em 

qualquer área do conhecimento. 

 
2. METODOLOGIA 

A pesquisa realizou-se em duas etapas, sendo a primeira a aplicação de um formulário 

criado através do Software Aplicativo Google Docs, uma tecnologia da web, contendo 
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dez questões de múltipla escolha e uma dissertativa. O inventário foi distribuído 

intencionalmente, via bate-papo interno do Facebook, para sete sujeitos (jovens do 

ensino médio) juntamente com o pedido de que o mesmo fosse expedido adiante, 

exclusivamente para jovens, também do ensino médio. Essa etapa durou quatro dias e 

caracterizou-se como a fase de controle da experimentação. 

No quinto dia criou-se o post: um anúncio com o chamado para nossos sujeitos de 

pesquisa contendo o link que direcionava os mesmos ao formulário - Google Docs 

(Figura 1), foi publicado no Feed de notíciais do perfil do primeiro autor desse trabalho 

no SRS Facebook e dado início a fase de pós-compartilhamento (segunda etapa). No 

total foram dez dias de experimento, portanto, mais cinco dias após a fase de controle. 

Ao final de cada dia tabulou-se o número de questionários enviados para o sistema do 

Google Docs, bem como a quantidade de compartilhamentos do post no Facebook. Os 

resultados da pesquisa constituem dois conjuntos, os decorrentes do próprio 

inventário investigativo que possui o tema “uso de SRS no ensino” e algumas pistas 

sobre a utilização do compartilhamento viral na área de Educação. 

 

Figura 1: Post publicado no Feed de notícias do SRS Facebook com o chamado e link 
para o questionário online 

 
 

3. PISTAS SOBRE O USO DO COMPARTILHAMENTO VIRAL 

Com os questionários respondidos na etapa de pré-compartilhamento obtivemos um 

número crescente de respostas, evidenciando-se o engajamento dos sujeitos na 
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pesquisa, seja por responderem o formulário online, seja por terem repassado para 

seus pares, chegando a um total de 36 participações (ver 4° dia no Gráfico 1). Dessa 

forma o uso de SRS se mostra eficaz na propagação de questionários para pesquisas na 

área da educação. Ao analisarmos o arquivamento dos dados, na fase de pós-

compartilhamento (Segunda etapa), havia 75 compartilhamentos e 88 inventários 

respondidos, indicando a eficiência do compartilhamento viral frente à busca de 

sujeitos para a pesquisa, uma vez que agregou o dobro de jovens do ensino médio. 

No Gráfico 1 nota-se que entre o quinto e o sexto dia ocorre uma redução no número 

de respostas, esse fenômeno nos causou estranhamento, pois não deveria ocorrer, 

uma vez que os sujeitos não têm o poder de cancelar o envio de suas respostas após 

finalizarem o inventário. Esse fato deve-se ao que chamamos de “Edição fantasma”, 

isto é, uma alteração que não foi feita pelos pesquisadores. 

Esse comportamento inesperado do dispositivo mostrou-se como um aspecto negativo 

em sua utilização; de resto, o emprego de formulários online, via Google Docs, revela-

se eficiente para pesquisas na área de Educação. Entre as suas vantagens destacamos: 

a organização automática dos dados diretamente em uma tabela, o resumo das 

respostas em gráficos simples, a fácil propagação e baixo custo, pois não necessita de 

impressão. Segundo VASCONSELLOS (2007) a utilização de questionários online 

possibilita diferentes estímulos aos respondentes como, por exemplo, cor, sons e 

imagem.  

Tanto o compartilhamento quanto o número de respostas do questionário 

mantiveram-se em uma progressão positiva durante os dez dias desta experiência de 

pesquisa (ver Gráfico 1), chegando a um total de 117 compartilhamentos e 80 

participações no preenchimento do formulário. Durante o período de coleta de dados 

um dos indivíduos que propagou a publicação fez o seguinte relato: “Tua pesquisa já 

está em Manaus”, indicando que além do expressivo número de sujeitos respondentes 

temos a possibilidade de obter diferentes realidades e outros contextos sobre o tema 

de pesquisa, que outrora não seria impossível de conseguir na forma presencial, mas 

demandaria de certo capital financeiro e tempo para o mesmo.  
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Gráfico 1: Eixo vertical – quantidade; Eixo horizontal – Dias. Em azul o número de respostas do 
formulário e em vermelho o de compartilhamento do post. 

 

Acima dos 117 compartilhamentos exposto no Gráfico 1 houve uma série de outros 

não quantificados, Boyd e Ellison (2007) denominam esse fenômeno de audiências 

invisíveis. Para o presente trabalho nos deteremos nos compartilhamentos sucedidos 

diretamente de nosso post. Sendo assim, o alcance dos compartilhamentos no estilo 

viral propaga-se a uma “distância” maior ainda que a quantificada, aprimorando o 

emprego do método na pesquisa. 

VASCONSELLOS (2007), ao elencar alguns pontos negativos sobre o uso de 

questionários online, cita a necessidade de alto nível educacional/informática para a 

aplicação desses. Em nossa proposta analisamos um hábito comum em SRS dentro dos 

SRS, dessa forma não encontramos essa dificuldade na pesquisa porque os sujeitos 

encontravam-se imersos no contexto pesquisado. 

O foco da análise do compartilhamento viral possui características metodológicas de 

pesquisa, porém podemos pensar em consequencias pedagógicas de sua aplicação na 

sala de aula. O professor pode fazer uso do mesmo em seu processo de ensino, bem 

como aplicar trabalhos e avaliações via formulário do Google Docs. Metodologias de 

ensino que priorizem o uso das mídias digitais, além de contemplar o modo de ser dos 

alunos contemporâneos, tormam menos fastidioso o trabalho dos docentes. 
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4. SITES DE REDES SOCIAIS, ENSINO E APRENDIZAGEM 

Como dito anteriormente, outro conjunto dos dados coletados na experimentação 

foram os provenientes de um formulário online contendo dez questões de múltipla 

escolha e uma dissertativa. As questões aplicadas apresentaram o tema “uso de SRS no 

ensino” e o objetivo principal do formulário era testar o alcance e aceitação do 

mesmo, porém consideramos válida a análise das respostas obtidas. 

 Os 117 compartilhamentos possibilitou o alcance de 80 sujeitos, desses 72% de 

escolas públicas e 52% do terceiro ano. Com esses dados podemos traçar um perfil dos 

nossos pesquisados e concluir que os mesmos são, em sua maioria, estudantes de 

escolas públicas cursando o terceiro ano do ensino médio. 

Dos jovens pesquisados 39% afirmam que estão sempre conectados aos SRS, esse 

dado relaciona-se diretamente com o fato de 52% dos mesmos possuírem aparelhos 

telefônicos com sinal 3G. Quando os estudantes foram questionados sobre a 

viabilidade de ocorrer aprendizagem em Sites de Redes Sociais 73% responderam 

acreditar ser possível. Essa é uma das questões principais dessa investigação, pois 

demonstra o interesse, ou ainda, que os jovens estão abertos à ideia de inserir os SRS 

como dispositivos de aprendizagem. O Gráfico 2 apresenta quais os SRS costumam ser 

utilizados para a aprendizagem da fração dos alunos pesquisados que diz possuir esse 

hábito. 

 
Gráfico 2: Sites de Redes Sociais que os jovens pesquisados costumam utilizar para a 

aprendizagem 
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Atualmente o Facebook está em evidência entre os SRS, ultrapassando a marca de um 

bilhão de usuários no mundo, tendo no Brasil 46 milhões de usuários. Ocupamos a 

segunda colocação entre os países que mais acessam o site (RODEGUIERO, 2011). 

Possuem-se inúmeras aplicações pedagógicas para o site nos processos de ensino, por 

exemplo, a utilização da ferramenta Grupos, onde os alunos podem compartilhar 

documentos e informações entre si e com o professor. Normalmente, no contexto 

escolar, observamos os alunos formarem esses Grupos no SRS, porém destacamos a 

importância dos professores se apropriarem desse dispositivo, uma vez que os 

próprios discentes dizem motivarem-se mais em aprender com o uso de mídias sociais. 

Dos jovens pesquisados 79% já utilizam essa ferramenta para fins educativos. 

O Twitter (www.twitter.com) ocupou a segunda colocação, tratando-se de um 

microblog no qual os usuários criam posts com no maximo 140 caracteres, 

denominados de Tweets. Sobre o mesmo RODEGUIERO diz: 

“A característica mais marcante deste SRS 
talvez seja a facilidade com que a informação chega ao 
mundo em questão de segundos, instantaneamente. O 
jornalismo ganhou uma nova identidade a partir do 
Twitter, o qual permite que qualquer pessoa, em 
qualquer lugar do mundo, noticie um fato importante 
no momento em que ele está acontecendo” 
(RODEGUIERO, 2011, p. 43). 

Essa facilidade em transmitir/receber as informações pode ser a razão de estes jovens 

utilizarem o Twitter como dispositivo de aprendizagem, pois atualmente os Gadgets 

(dispositivos eletrônicos portáteis) e suas conexões com os SRS: 

“Permitem às crianças de hoje ter controle 
sobre o fluxo de informações, lidar com informações 
descontinuas e com a sobrecarga de informações, 
mesclar comunidades virtuais e reais, comunicarem-se 
e colaborarem em rede, de acordo com suas 
necessidades” (VEEN & VRAKKING, 2009, p.12). 

Apesar de 55% dos jovens pesquisados utilizarem o Twitter apenas 15% emprega a 

ferramenta para o ensino/aprendizagem. Possuímos um dispositivo pouco explorado 

por professores, contudo com grandes possibilidades de apropriação para o ensino. 

Um dado díspar do Gráfico 2 é o terceiro dispositivo mais utilizado pelos jovens para 

fins educativos. O Tumblr (www.tumblr.com) é um SRS fundado em 2007 que possui 

características semelhantes às de Blogs, porém sua operabilidade é mais dinâmica, 
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possuindo formas simplificadas de postagens. Todos os SRS exposto no Gráfico 2 

possuem opções de ferramentas das quais os professores podem se apropriarem. 

Acrescentamos a isso o fato de que estudar através de SRS é uma realidade para os 

alunos contemporâneos, cabendo a escola oportunizar tais metodologias. 

Descrito na opção “outros” estão: Blogs, Youtube (www.youtube.com), LastFM 

(www.lastfm.com) e Weheartit (www.weheartit.com). Todos os SRS descritos, 

também, são passiveis de ocupação para atividades de 

pesquisa/ensino/aprendizagem/. No Gráfico 3 apresentaremos os dispositivos que os 

jovens indicam como sendo utilizados pelos professores em salas de aula e para 

comunicarem-se. Nosso objetivo é confrontar esses dados com o desejo dos alunos, 

também exposto no questionário. 

 
Gráfico 3: Em azul os dispositivos indicados pelos jovens que os professores utilizam em aula. 

Em vermelho os dispositivos que os jovens gostariam que os professores utilizassem 

 

Partindo do Gráfico 3 destacamos algumas tendências dos jovens investigados (nessa 

questão havia a opção de marcar mais de um alternativa, por isso o resultado 

ultrapassa os 100%). As pesquisas na área de marketing têm nos mostrado que urge a 

necessidade de conhecer os hábitos, os desejos e anseios de seus clientes para que o 

produto obtenha sucesso. Bem como, saber por onde os discentes transitam (neste 

caso no contexto da web), em quais dispositivos sentem-se motivados a aprender e 
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onde eles possuem maiores familiaridades torna-se cada vez mais relevante no 

processo de ensino/aprendizagem. 

Analisando a opção Sites de Redes Sociais percebe-se que alguns professores utilizam 

os mesmos, todavia, o desejo de que essa prática seja mais utilizada fica evidente com 

a exposição de 71% dos jovens respondentes do questionário. Em contrapartida temos 

a opção E-mail, na qual mostra-se amplamente empregada pelos professores, no 

entanto os alunos não indicam motivação com a utilização do mesmo. O E-mail é uma 

das primeiras tecnologias da web e dentro do conjunto da web 2.0, acabou perdendo 

espaço para os dispositivos síncronos de comunicação. VEEN & VRAKKING (2009) e 

outros autores salientam a forma ativa de receber informações e maneiras hábeis de 

resposta a problemas, dessa forma as ferramentas assíncronas de comunicação podem 

não satisfazer as necessidades da juventude contemporânea. 

A possibilidade Sites assemelha-se à SRS, bem como a opção Slides possui uma 

quantificação semelhante à E-mail, porém a diferença entre uso e desejo de ser 

utilizado na alternativa Slides não é significativa, pois a primeira apresenta 56% de 

marcações e a segunda 52%. Este dado pode indicar que mais ou menos metade dos 

jovens pesquisados possuem essa tecnologia em suas instituições escolares, ou mesmo 

que os que utilizam o dispositivo aprovam seu emprego durante as aulas. Por fim, a 

opção Somente aulas tradicionais obteve 35% das marcações, indicando uma parcela 

expressiva de professores que buscam outros meios de expor seus conteúdos durante 

as aulas e se comunicarem com seus alunos.  

Sobre a utilização do questionário online ordenado com Software Aplicativo Google 

Docs, observamos que nosso total de respostas não chegou aos 100% em algumas 

questões, mantendo-se entre 97% a 98%. Esse fenômeno ocorreu pelo falo de não 

tornarmos obrigatória nenhuma pergunta do formulário, ou seja, alguns jovens não 

responderam todas as questões propostas. Esta constatação serve para alertar os 

futuros pesquisadores sobre a importância de tornar obrigatória todas as questões de 

seus formulários de pesquisa. 
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5. CONCLUSÃO 

Ao longo dos dez dias do acompanhamento dessa experimentação evidenciou-se a 

participação e o interesse das pessoas que compartilharam o post. Nossa proposta de 

investigação viralizou, ou seja, propagou-se através de compartilhamentos no SRS 

Facebook. Este fenômeno nos trouxe a possibilidade de congregar inúmeros jovens 

provenientes de diferentes contextos escolares distribuídos em espaços geográficos, 

também, diferenciados.  

A proposta metodológica foi efetiva quanto ao manuseio de dados e contemplou 

comportamentos sociais contemporâneos descritos na cibercultura. A comunicação 

intermediada pelas mídias sociais contemporâneas como sendo um indicador de um 

hábito de vida atual, uma vez que o fluxo de informação apresenta-se de forma 

dinâmica na direção todos-todos. 

O Software Aplicativo Google Docs apresentou uma pequena falha na quantificação do 

número de questionários, porém se mostrou como um ótimo instrumento de coleta de 

dados para a pesquisa em Educação. Sobre as respostas do questionário online, 

evidenciou-se que alguns professores estão utilizando os SRS para o 

ensino/aprendizagem, contudo os jovens pesquisados demonstraram o desejo de que 

a escola se aproprie de forma mais intensa destes dispositivos sociais. Sendo assim, se 

faz necessário repensar nossas práticas, não com o intuído imparcial de atualização 

absoluta, mas para aprimorar cada vez mais nossos métodos e procedimentos de 

pesquisa. 
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Resumo 
 

A presente comunicação descreve a implementação de um netfólio por formandos de um 
curso de Educação e Formação de Adultos, no contexto do módulo de Tecnologias de 
Informação e Comunicação. Discute-se, de forma sucinta, a importância da adoção do netfólio 
como estratégia de ensino e de aprendizagem e, em particular, a relevância da colaboração 
como prática pedagógica potenciadora da aquisição de conhecimentos e competências. O 
Google Sites foi o suporte tecnológico escolhido para o desenvolvimento do netfólio. Os 
resultados do estudo reportam-se à adequação desta plataforma online para o 
desenvolvimento de netfólios e às suas potencialidades como instrumento 
educativo/formativo, personalizado e colaborativo, através do qual podem ser fomentadas 
aprendizagens significativas e interdisciplinares.  
 
Palavras-chave: netfólio, e-portefólio, colaboração, formação, aprendizagem. 
 

Abstract 
 

This communication describes the implementation of a netfólio by trainees of a course of 
Education and Training of Adults in the context of a module of Information and 
Communication Technology. Here we discuss briefly the importance of adopting the netfólio as 
a teaching and learning strategy and, in particular, the importance of collaboration to foster 
pedagogical practice and acquisition of skills. Google Sites was the technological tool chosen 
for the development of this netfólio. The results of the study relate to the appropriateness of 
this online platform for the development of netfólios and its potential as a tool for 
education/training either in a personalized or collaborative perspective through which 
significant interdisciplinary learning can be potentiated. 
 
Keywords: Netfolio, e-Portfolio, collaboration, training, learning. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A utilização do portefólio recorrendo às novas tecnologias de comunicação, conduziu 

ao aparecimento de novos conceitos, entre os quais o de netfólio, reportando-se a e-

portefólios ligados em rede em plataformas online.  

Esta comunicação pretende dar a conhecer uma experiência de implementação do 

conceito netfólio, por formandos de um curso de Educação e Formação de Adultos 
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(EFA). A criação do netfólio integrou-se nos objetivos do programa do módulo de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), no que diz respeito à aquisição de 

conhecimentos e competências relativamente à Internet e à criação de Websites. No 

seu desenvolvimento procurou-se implementar práticas pedagógicas interdisciplinares 

e atividades colaborativas.  

O Google Sites foi o suporte tecnológico escolhido para o netfólio e a sua 

implementação mobilizou uma variedade de outras ferramentas informáticas 

relacionadas, entre outros, com o processamento de texto, a folha de cálculo, o 

tratamento de imagem e o correio eletrónico. 

2. OS PORTEFÓLIOS DIGITAIS EM CONTEXTO EDUCATIVO/FORMATIVO 

Em contexto educativo, o portefólio digital pode ser definido como uma seleção de 

materiais recolhidos, selecionados e refletidos, através da qual é possível avaliar a 

evolução de conhecimentos (Barrett, 2006) e qualificações.  

Podendo colecionar materiais em diferentes formatos (texto, imagem, vídeo e áudio), 

proporciona aos alunos/formandos a possibilidade de porem “em prática, com a ajuda 

do feedback fornecido pelo professor, as suas capacidades (…), tornando-se 

estudantes mais autónomos e responsáveis quer pela sua aprendizagem quer pela sua 

avaliação” (Alves & Maria João, 2007, p. 2). Neste sentido, Scallon (2003, citado por 

Alves, 2007) define os portefólios digitais como instrumentos de aprendizagem e de 

avaliação com capacidades metacognitivas e de autorregulação, que se expressam no 

envolvimento do aluno/formando na reflexão e autoavaliação da sua aprendizagem e 

em consequentes ações visando a sua melhoria.  

O portefólio digital também é visto como um facilitador da regulação das atividades de 

ensino e de aprendizagem entre professor e aluno/formando, dado que permite 

efetuar os ajustes que a sua observação regular mostrar necessários em cada 

momento (Asturias, 1994; Garrison, 1999). Esta faculdade é acrescida quando apoiada 

na Web e as condições de acesso à tecnologia são adequadas, refletindo-se, por 

exemplo, na “possibilidade de um muito frequente e célere feedback entre o professor 

e o aluno”, em “momentos de partilha e colaboração entre (…) alunos (…) ou entre 

uma comunidade de aprendizagem mais alargada, privilegiando a motivação do aluno 
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e o seu envolvimento na construção do seu conhecimento” (Barca, Peralbo, Porto, 

Duarte da Silva, & Almeida, 2007, p. 1036-1037).  

Neste sentido, os portefólios digitais são também uma estratégia de avaliação 

formativa, visto possibilitarem que o aluno/formando se aproprie de modo próprio da 

informação, reconstruindo os seus conhecimentos (Sá-Chaves, 2005), propiciando, ao 

mesmo tempo, práticas de avaliação baseadas em fontes mais diversificadas do que os 

testes tradicionais no final de cada matéria lecionada (Barca et al., 2007).  

Como repositório de conhecimentos refletidos e a cada passo reconstruídos, são 

instrumentos de grande utilidade para as necessidades da era atual, na qual os 

indivíduos precisam cada vez mais de “aprender a aprender” (Castells, 2004, p. 299), 

ou seja, de saber procurar, processar e transformar a informação “em conhecimento e 

o conhecimento em acção” (Dutton, 1999, citado por Castells, 2004, p. 300).  

A utilização de portefólios digitais tem vindo a desenvolver-se sobretudo em áreas do 

ensino superior como Medicina, Enfermagem e Arquitetura, “devido à necessidade de 

valorizar a auto-reflexão, o feedback, e de supervisionar a aprendizagem que é feita ao 

longo da vida” (Barbas, 2010, p. 43).  

O netfólio difere dos restantes portefólios digitais por ser usado como uma plataforma 

à qual os alunos/formandos estão ligados em rede para trabalharem 

colaborativamente na sua construção (Barbera, 2009).  

3. DESENHO DO ESTUDO 

O estudo reporta-se à criação de um netfólio por um grupo de formandos do Curso de 

Educação e Formação de Adultos de Máquinas e Ferramentas, levado a cabo em 

2011/2012, na Associação Industrial do Distrito de Aveiro, no contexto do 

desenvolvimento de temas do módulo de TIC. Assim, insere-se no tipo de investigação 

descritiva que tem como principal objetivo descrever situações e fenómenos e a 

relação entre estes (Coutinho, 2011; Almeida & Freire, 2003).  

Os formandos possuíam os conhecimentos básicos de manuseamento do computador 

e de utilização de algumas ferramentas informáticas, na maior parte dos casos 

adquiridos no decorrer do curso. 
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Com a implementação do netfólio procurou-se atingir, como principais objetivos, a 

aquisição de conhecimentos e habilidades relativos à pesquisa e tratamento de 

informação na Internet, à planificação e construção de websites, ao desenvolvimento 

integrado de competências no domínio de diversas ferramentas informáticas 

(processador de texto, folha de cálculo, aplicações para tratamento de imagem, 

correio eletrónico, entre outros), num contexto pedagógico no qual se procurou 

desenvolver práticas interdisciplinares e envolver os formandos no processo de 

aprendizagem através de atividades motivadoras. 

 A opção pelo Google Sites para plataforma do netfólio foi tomada por consenso, 

tendo influenciado esta escolha a familiaridade que alguns formandos já tinham com o 

motor de pesquisa Google e algumas das suas ferramentas, entre as quais o correio 

eletrónico. 

O estudo incide, por um lado, na adequação do Google Sites para a criação de 

portefólios digitais/netfólios e, por outro lado, no modo como se efetuou a construção 

do netfólio, nomeadamente em relação ao trabalho colaborativo envolvido no 

processo. 

A fase de implementação foi precedida pelo esclarecimento do conceito de netfólio e 

pelo seu enquadramento nos objetivos programáticos do curso, e ainda pela ilustração 

da utilidade deste artefacto para o desenvolvimento de aprendizagens. 

Nas sessões de formação, os formandos utilizaram computadores individuais com 

acesso à Internet e, durante o processo, foram-lhes facultados, pelo formador, 

diversos materiais de apoio, entre os quais guiões sobre a utilização das ferramentas 

do Google Sites e fichas para planeamento dos artefactos a criar. Estes materiais foram 

também disponibilizados no blogue “Na era das novas tic” 

(http://eradasnovastic.blogspot.pt/), criado pelo formador para apoio às atividades 

letivas/formativas.  

O tempo destinado à implementação do netfólio foi de cerca de 15 horas.  

 
 
 
 
 

http://eradasnovastic.blogspot.pt/
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Figura 1 – Blogue e materiais de apoio às atividades letivas/formativas 
 

 

 

4. IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE FORMAÇÃO 

Numa primeira fase procedeu-se à exploração das principais funcionalidades do 

Google Sites e à planificação do netfólio. Assim, a estrutura e grafismo do netfólio 

foram definidos por consenso do grupo, tendo cada formando ficado com liberdade 

para estruturar e desenvolver criativamente o seu espaço individual.  

 

Figura 2 – Página principal do netfólio teccnc 

 
 

A estruturação do netfólio contemplou as seguintes áreas: Actividades, para iniciativas 

formais e não formais desenvolvidas durante o curso; Formandos, para os e-

portefólios dos formandos; Ferramentas Tecnológicas, destinado a experiências de 

trabalho prático dos formandos com máquinas de Comando Numérico Computorizado 

(CNC); Módulos, destinado a cada uma das disciplinas do curso. 
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Como ajuda à conceção dos espaços individuais dos formandos, foi criado, pelo 

formador, um exemplo de e-portefólio cuja estrutura contemplava informações 

pessoais, saudação e apresentação aos visitantes, e diversos links para curriculum 

vitae, módulos do curso, experiências profissionais, sites de interesse e hobbies. 

 

Figura 3 – Página principal do exemplo de e-portefólio fornecido aos formandos 

 
 

A implementação do netfólio ocorreu somente durante as sessões do módulo de TIC, 

devido ao facto de vários formandos não disporem, em casa, de ligação à Internet e, 

também, por ainda terem condicionantes ao nível de conhecimentos informáticos que 

dificultavam uma participação mais autónoma.  

Apesar de cada formando poder colocar restrições de acesso ao seu espaço individual, 

incentivou-se o acesso mútuo, a crítica e entreajuda. Assim, a ligação em rede de todos 

os formandos à mesma plataforma permitiu, por um lado, que cada um se inspirasse 

no trabalho dos outros e, por outro lado, que interagissem para pedir e dar sugestões.  

Para as interações privilegiou-se o uso do chat e do correio eletrónico e, para tornar a 

colaboração mais profícua, formaram-se díades para o desempenho de algumas das 

tarefas.  

Os diferentes ritmos de aprendizagem, de conhecimentos e de habilidades 

informáticas dos formandos, refletiram-se nos produtos finais de cada um. Contudo, 

importa realçar a motivação e envolvimento dos formandos no processo, bem como o 

significado positivo que todos deram à experiência vivenciada. 
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Figura 4 – e-portefólios dos formandos 
 

 

5. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

A recolha de dados assentou essencialmente na observação participante do 

investigador, o qual teve oportunidade de acompanhar todo o processo e de registar 

os aspetos que considerou de interesse, seja para reflexão sobre o curso no sentido de 

dar resposta a necessidades em cada momento reveladas, seja como dados para a 

avaliação final dos formandos.  

Na construção do netfólio procurou-se incentivar a autonomia e a colaboração entre 

os formandos, não deixando o formador de intervir, sempre que foi necessário, para 

dar resposta a problemas e dificuldades.  

Os registos das observações efetuadas contribuíram para a avaliação final dos 

formandos no módulo de TIC, tendo esta sido baseada, entre outros parâmetros, na 

participação, na motivação, na aquisição e aplicação de conhecimentos, na 

mobilização de competências, nas relações interpessoais e no trabalho em equipa.  

Como instrumentos para a recolha de dados foram utilizados uma ficha de registo das 

observações, fichas de trabalho relacionadas com a criação de Websites e a 

planificação de e-portefólios, bem como um bloco para anotações diversas destinadas 

a análises posteriores. 

No final do módulo de TIC os formandos responderam a um questionário com 

perguntas relacionadas com os conteúdos e com o decorrer do curso, através do qual 

puderam avaliar aspetos do processo e fazer observações e comentários sobre a forma 

como vivenciaram a experiência. 
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6. RESULTADOS 

A construção do netfólio por formandos de um curso de EFA constituiu uma 

experiência importante, na medida em que despertou o interesse e a motivação para a 

aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e habilidades em diversos domínios da 

informática (Internet, corrreio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo, 

tratamento de imagem, entre outros) e, ao mesmo tempo, permitiu desenvolver 

atividades interdisciplinares.  

Entre outros fatores motivadores, contribuíram para este resultado: a compreensão 

sobre o funcionamento do netfólio como artefacto que compatibiliza a liberdade de 

personalização do espaço de cada formando com a possibilidade de todos os membros 

do grupo poderem interagir e colaborar; o reconhecimento da importância da 

utilização do netfólio como coletânea de materiais de caráter educativo/formativo e 

profissional, bem como da sua utilidade para evidenciar a evolução de conhecimentos 

e competências; a utilização de vários recursos multimédia, de forma integrada e em 

função de necessidades concretas do desenvolvimento do projeto. 

O caráter interdisciplinar que se procurou dar ao projeto refletiu-se, por um lado, nas 

áreas comuns do netfólio dedicadas a conteúdos relacionados com os módulos do 

curso e, por outro lado, no desenvolvimento de atividades específicas cujo produto 

final foi incluído como conteúdo do netfólio. Neste sentido, foram formadas díades 

com a tarefa de selecionar os materiais a colecionar em cada uma das áreas dedicadas 

aos módulos do curso, e, na perspetiva do desenvolvimento integrado de 

aprendizagens, foram desenvolvidas atividades interdisciplinares, como, por exemplo, 

a criação de uma lista de ofertas de emprego na área profissional dos formandos, nas 

quais foram implicados outras áreas modulares, tais como Linguagem e Comunicação e 

Cidadania e Empregabilidade.  

A utilização do Google Sites como plataforma para a criação do netfólio revelou-se 

adequada para os objetivos pretendidos. Ao nível do domínio da tecnologia, as 

ferramentas básicas do Google Sites foram facilmente apreendidas, apesar do escasso 

tempo de que se dispôs para a implementação do projeto. Quanto à estrutura 

delineada para o netfólio, o Google Sites revelou ter flexibilidade para compatibilizar 
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espaços comuns a que todos podiam aceder, com espaços individuais passíveis de 

terem acesso restrito.  

A planificação geral do netfólio foi efetuada com a intervenção de todos os formandos. 

A facilitação, pelo formador, de um exemplo de e-portefólio individual devidamente 

estruturado, ajudou os formandos a conceber a planificação de cada um dos seus 

espaços.   

A colaboração entre os formandos revelou-se intensa e profícua, tanto entre os pares 

constituídos para desenvolver as áreas comuns do netfólio, como entre todos para 

superar dificuldades relacionadas com o domínio tecnológico e a implementação dos 

e-portefólios individuais. Com efeito, a interação foi extensível a todo o grupo pela 

permissão de acessibilidade que todos deram aos seus espaços individuais, permitindo 

inspirações e sugestões mútuas. 

O feedback entre formandos permitiu desenvolver um processo de avaliação formativa 

que, embora acompanhada por uma observação atenta do formador e pela sua 

intervenção quando tal foi necessária, promoveu a autonomia, a motivação, a 

responsabilização e o envolvimento dos formandos.  

A pouca atividade reflexiva conseguida deveu-se às limitações de tempo, as quais 

restringiram o desenvolvimento do projeto, sobretudo no que diz respeito à coleção 

de conteúdos. No entanto, os resultados obtidos relativamente às aprendizagens e à 

satisfação dos formandos com a experiência, permitem concluir que a utilização do 

netfólio como instrumento simultaneamente personalizável e colaborativo é 

motivadora e facilitadora de aprendizagens significativas e interdisciplinares, 

promovendo melhores resultados. Deste modo, os resultados do estudo vão no 

sentido das conclusões de Barbera (2009), segundo a qual os netfólios proporcionam 

melhor compreensão dos objetivos de aprendizagem e a existência de uma cadeia de 

coavaliadores (avaliação entre pares) geradora de feedbacks mútuos e de atividades 

de reflexão e de auto revisão fomentadoras de progressivos processos de melhoria, 

que se repercutem positivamente nos resultados das aprendizagens.  
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7. SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

A curta duração da experiência de construção de um netfólio não permitiu aprofundar 

devidamente a vertente da interdisciplinaridade nem desenvolver outros objetivos 

associados a este tipo de ferramentas, como é o caso da reflexão sobre as 

aprendizagens e as experiências, pelo que é importante que investigações futuras 

possam abarcar um ciclo mais alargado, de modo a proporcionar condições para uma 

melhor concretização de tarefas de caráter mais tecnológico e das que são relativas à 

seleção, organização e reflexão sobre os conteúdos. 

Outra vertente relevante diz respeito à investigação acerca do netfólio ser ou não 

adequado como instrumento de aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, averiguar 

vantagens e inconvenientes da utilização do netfólio como plataforma que liga em 

rede utilizadores que, diferentemente do que acontece num curso, podem não ter 

contextos comuns. 
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Resumo  
 

Esse trabalho tem como objetivo investigar o amadurecimento metodológico assim como o 
uso de tecnologias em sala de aula de professores de física do ensino médio. Utilizamos como 
espaço de pesquisa a disciplina “Metodologia de pesquisa em ensino de ciências” que faz parte 
da grade curricular do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas oferecido na 
Universidade Federal de São Carlos. No inicio da disciplina os professores-cursistas 
apresentaram aulas com temas pré-selecionados, a partir de suas concepções metodológicas e 
respectiva prática docente. Esses trabalhos revelaram uma forma tradicional de conceber o 
processo de ensino e aprendizagem e pouco se utilizou dos recursos digitais na elaboração das 
aulas propostas. No final da disciplina foi possível observar que, a maioria dos planos de ensino 
reelaborados contava com o uso de recursos digitais no desenvolvimento dos mesmos e o 
aluno como sujeito mais ativo no processo. Pode-se observar que, apesar de não ter sido o 
objetivo da disciplina incentivar o uso dos recursos digitais, o aumento do seu uso nos 
trabalhos finais veio em decorrência de um amadurecimento metodológico e da reflexão da 
função docente. 
 
Palavras chave: Metodologia, Tecnologia, Ensino de Física. 

 
Abstract  

 
This study aims to investigate the methodological maturing and the use of technology in the 
classroom performance of high school physics teachers. We used as research ground the 
discipline "Research methodology in science education" that is part of the curriculum of the 
Professional Master in Science Teaching offered at the Federal University of São Carlos. At the 
beginning of the course the attending teachers gave classes about pre-selected themes from 
their methodological conceptions and their teaching practices. These studies revealed a 
traditional way of conceiving the process of teaching and learning and little use of digital 
resources when resubmitting the work. At the end of the course it was possible to observe 
that most of the reworked teaching plans relied on the use of digital resources in their 
development, taking the student as an active subject in the process. It may be noted that 
although it was not the objective of the course to encourage the use of digital resources, we 
can conclude that their increased use in the final work is due to a methodological maturity and 
reflection about the teaching profession. 
 
Keywords: Methodology, Technology, Physics teaching  
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1. INTRODUÇÃO 
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) criou recentemente um Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Exatas com duas áreas de pesquisa, Ensino de Física 

e Ensino de Matemática. Esse curso visa à melhoria da qualificação profissional de 

professores de Ciências Exatas nos ensinos Fundamental e Médio. Os alunos 

selecionados para esse programa são professores de física e matemática atuantes no 

ensino médio com experiências docentes variadas. 

No ano de 2012, foi proposta a disciplina “Metodologia de pesquisa em ensino de 

ciências”, organizada a partir das perspectivas metodológicas do ensino de ciências, 

visando proporcionar uma reflexão docente sobre a evolução metodológica da área e 

o aumento do uso da tecnologia no chão da escola. Essa disciplina foi o espaço de 

pesquisa deste trabalho e teve como objetivo investigar as escolhas metodológicas e o 

uso de tecnologias em sala de aula por parte de professores de física do ensino médio. 

Nas últimas décadas assistimos ao nascimento e desenvolvimento de um novo 

paradigma na pesquisa educacional, o paradigma construtivista, que deu origem a uma 

profunda reestruturação do ensino e aprendizagem das ciências e a um amplo 

consenso em uma nova visão de ensino, que caracterizou o enfoque da disciplina 

Metodologia de pesquisa em ensino de ciências. 

Dentro dessa nova perspectiva pedagógica, várias outras mudanças foram se fazendo 

necessárias. Hoje, como reflexo de tendências em todo mundo, os paradigmas 

educacionais que orientam o discurso pedagógico vão ao encontro do domínio das 

novas tecnologias. A literatura vem apontando a real contribuição do desenvolvimento 

tecnológico quando utilizado dentro de perspectivas educativas e construtivas.  

Segundo Vieira (2003), “Estudos demonstram que a utilização das novas tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), como ferramenta, traz uma enorme contribuição 

para a prática escolar em qualquer nível de ensino. Essa utilização apresenta múltiplas 

possibilidades que poderão ser realizadas segundo uma determinada concepção de 

educação que perpassa qualquer atividade escolar”. 

Nesse sentido, Oliveira Filho (2010) afirma que a incorporação das novas tecnologias 

da Informação e Comunicação nas escolas implica em novas práticas docentes, as 
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quais necessitam processos de informação e acompanhamento que garantam sua 

adequada integração durante a formação profissional dos docentes e se transforme 

em mais um apoio aos constantes esforços por alcançar a qualidade educativa. 

Pode-se assim dizer, que as novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

estão trazendo novos desafios pedagógicos para as escolas. Os educadores precisam 

aprender a gerenciar vários espaços e a integrá-los de forma aberta, equilibrada e 

inovadora. Estas transformações que estão ocorrendo exigem uma nova postura da 

escola, preocupada em formar pessoas ativas, capazes de viver no mundo da imagem 

e da informação, seres humanos hábeis para construir seus próprios conhecimentos, 

utilizando as TICs como forma de desenvolvimento crítico e da capacidade de 

raciocinar. As novas tecnologias apontam para uma mudança do tradicional papel do 

profissional da educação, de mero transmissor de informações para mediador do 

processo de aprendizagem.  

Sendo assim, essa pesquisa buscou discutir alguns aspectos relevantes sobre a relação 

da utilização das TICs e a concepção metodológica dos professores. Qual a relação 

possível de se estabelecer quanto à compreensão pedagógico-metodológica dos 

profissionais da educação e como essa se relaciona com o uso da tecnologia no 

ambiente escolar? 

Segundo Araújo (2004), sobre a relação do uso da tecnologia em sala de aula e o 

processo de ensino e aprendizagem, defende que “... a construção dos conhecimentos, 

na forma que concebemos, pressupõe um sujeito ativo, que participa de maneira 

intensa e reflexiva das aulas – um sujeito que constrói sua inteligência e sua identidade 

por meio do diálogo estabelecido com seus pares, com os professores e com a cultura, 

na própria realidade cotidiana do mundo em que vive”. 

No entanto, ainda se encontra grande parte dos docentes centralizados numa prática 

pedagógica desatualizada e desvinculada da realidade social, com conteúdos 

trabalhados de forma descritiva, propedêutica e autoritária, sem recursos didáticos 

apropriados e sem a participação ativa dos alunos, que por sua vez não tem seus 

interesses e necessidades atendidos, causando o grande abismo entre os alunos e a 

escola. 
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Esse artigo discute o processo de amadurecimento metodológico de professores de 

física e a relação desse amadurecimento como o uso da tecnologia na educação, traço 

importante da educação do século XXI. 

 

2. RELAÇÃO TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO E SUAS POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 
Muitos grupos de pesquisa têm defendido o uso de recursos digitais, também 

chamados de objetos de aprendizagem (Arantes, 2010 e Studart, 2011), no processo 

de ensino e aprendizagem e trabalhado na elaboração dos mesmos (Adams, 2008a e 

b). Em artigos publicados tanto no Brasil como no exterior, como por exemplo, Chagas 

(2010) e Gentile (2012), pode-se constatar que as novas tecnologias fazem parte do 

dia-a-dia de muitos professores e alunos e são utilizadas com sucesso e bons 

resultados. 

Porém, embora seja clara essa evolução tecnológica e seu avanço no cotidiano social, é 

possível observar que na prática as novas tecnologias ainda não estão efetivamente 

incorporadas no espaço escolar como recursos didático-pedagógicos. Sabemos, 

também, que a introdução desses meios não é suficiente para a melhoria na qualidade 

do ensino no país, principalmente quando não há envolvimento dos professores ou 

quando a formação específica para a utilização dos recursos midiáticos não é oferecida 

aos mesmos, gerando desmotivação e impedindo as novas práticas e possibilidades 

nas relações didático-pedagógicas. 

Com a inserção da tecnologia no espaço educativo, a prática docente deve ser 

orientada a partir de uma nova lógica e uma nova cultura. Uma lógica fundamentada 

na exploração de novos tipos de relacionamentos, não excludentes, que enfatize várias 

possibilidades de encaminhamento das reflexões, estimulando a possibilidade de 

outras relações entre áreas de conhecimento aparentemente distintas. Nessa 

abordagem se altera principalmente os procedimentos didáticos, pois é preciso que o 

professor se posicione como aliado, um parceiro no sentido de encaminhar e orientar 

o aluno diante das possibilidades e formas de se relacionar com o conhecimento 

(Honey e Hilton, 2011). 

Nesse sentido, a dinâmica da sala de aula em que alunos e professores encontram-se 

fisicamente presentes, também se altera. As atividades didáticas orientam para 
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privilegiar o trabalho em grupo, em que o professor passa a ser um dos membros 

participantes. Nesses grupos, o tempo e o espaço são os da experimentação e da 

ousadia em busca de caminhos e de alternativas possíveis, de diálogos e trocas sobre 

os conhecimentos em pauta, de retroalimentação permanente de tudo e de todos. 

No entanto, de acordo com Lopes (1989), em muitas escolas a atual prática pedagógica 

mostra-se confusa e desvinculada da realidade social, com conteúdos trabalhados de 

forma autoritária, sem perspectivas de atenderem aos interesses e necessidades dos 

alunos, e com recursos reduzidos a meros objetos inadequados aos propósitos 

didáticos. 

Fica evidente a falta de preparo dos professores no uso do computador e da Internet 

em sua prática pedagógica, reduzindo-se apenas a um recurso didático. É necessário, 

portanto, que a utilização dessas mídias pelo professor ultrapasse a dimensão 

utilitarista e seja incorporada a novas possibilidades educativas. Para isso, 

consideramos que os programas de formação de professores podem ser canais 

eficazes para promover esse tipo de habilidade do professor, na medida em que se 

constitui em espaço específico para a reflexão sobre a relação tecnologia e educação e 

suas possibilidades pedagógicas. 

 

3. A PESQUISA REALIZADA 
A presente pesquisa consiste em um estudo de caso realizado durante a disciplina 

semestral “Metodologia de pesquisa em ensino de ciências”. Os sujeitos dessa 

pesquisa foram nove pós-graduandos que atuam como professores de física no ensino 

médio, tanto na rede particular como na pública. O curso contou com 14 encontros 

presenciais, utilizando como base teórica a metodologia investigativa de ensino. A 

reflexão da prática docente dos professores-cursistas foi trabalhada em conjunto 

(professor-aluno). Durante todo o curso utilizamos o ambiente virtual de 

aprendizagem “Plataforma Moodle” para disponibilizar as tarefas reflexivas resultantes 

de cada encontro, com retornos semanais dos professores aos cursistas. Essa dinâmica 

de trabalho possibilitou um processo construtivo do conhecimento pelos professores-

cursistas, fruto das reflexões provocadas, estimuladas pelas discussões, feedback das 

atividades realizadas e recomendações de leituras de trabalhos. Os dados da pesquisa 
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são resultados das análises das tarefas realizadas com os respectivos feedbacks e 

discussões em sala de aula. 

 

4. RELATO DA EXPERIÊNCIA 
A disciplina foi ministrada ao longo do primeiro semestre de 2012. Na primeira aula foi 

pedido aos nove professores-cursistas que relatassem suas trajetórias docentes, o 

porquê da escolha da profissão, suas análises ao trabalho realizado, críticas e 

percepções do cenário profissional. Nesse momento do curso, o discurso dos 

professores estava pautado numa concepção tradicional de ensino e de docência. O 

aluno aparece como o vilão do sistema, que não quer aprender, que não presta 

atenção e não tem interesse pelo processo; e, como consequência, a docência aparece 

como algo autoritário, rígido e sem a participação do aluno. 

Na segunda aula, foi solicitado que os professores-cursistas elaborassem um plano de 

aula que considerassem eficaz para o processo de aprendizagem, a ser apresentado 

para a turma. Os temas escolhidos foram: circuitos elétricos, propagação de calor, leis 

de Newton, óptica e cinemática. É importante mencionar que os professores possuíam 

diferentes experiências de prática docente, com duração variando de 3 a 18 anos. 

As aulas apresentadas estavam pautadas numa abordagem tradicional de ensino, com 

o professor como detentor do conhecimento e restrita participação dos alunos. As 

propostas experimentais foram pensadas a partir de uma perspectiva demonstrativa e 

poucos recursos didáticos foram citados. Quanto aos recursos tecnológicos, somente 

dois alunos citaram vídeos e simulações nos planos de aula, mais como atividades 

complementares ao processo de ensino que estavam ministrando. Podemos dizer que 

a tecnologia ainda não fazia parte do processo educativo vivenciado por esses 

professores. 

Essas aulas foram analisadas pelas docentes da disciplina e um feedback individual foi 

enviado a cada professor-cursista, junto com uma reportagem atual do jornal “A Folha 

de São Paulo” que relatava o abandono da profissão por um professor de física, com 

pós-graduação, das aulas da rede publica de ensino da cidade de São Paulo, por não 

conseguir a atenção dos alunos. 
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Esse momento da disciplina foi bastante rico, pois gerou conflitos cognitivos nos 

professores-cursistas, que passaram a se questionar sobre a forma em que vinham 

ministrando suas aulas, o retrato do professor de física descrito na reportagem e o 

feedback reflexivo das professoras quanto à aula ministrada. Questionamentos 

importantes, voltados para as perspectivas metodológicas, passaram a permear os 

demais encontros, nos quais foram discutidos artigos de pesquisa sobre as 

perspectivas metodológicas do ensino de ciências e avanços da área. 

Dentre as diversas tarefas solicitadas no decorrer do curso, foi solicitada uma atividade 

que consistiu na busca bibliográfica sobre o tema do plano de aula de cada professor-

cursista. Essa busca deveria ser realizada entre os períodos de 2006 a 2012 nos 

seguintes periódicos: Revista Brasileira de Ensino de Física, Caderno Brasileiro de 

Ensino de Física, Física na Escola e na busca de 6 artigos na Resource Letter: PER-1: 

Physics Education Research do American Journal of Physics. A pesquisa deveria ser 

apresentada no formato de um texto acadêmico. Essa exigência surgiu com o objetivo 

de prepará-los para escrita da dissertação e, segundo os professores, foi de grande 

valia. 

Ao apresentar essa atividade, um grande debate foi realizado em sala de aula para 

análise dos artigos científicos que cada grupo elaborou e algo que os chamou a 

atenção foi a quantidade de novidades da área pedagógica para o ensino de física. 

Refletiram sobre as tendências metodológicas utilizadas e o grande aumento do uso da 

tecnologia nos trabalhos apresentados. Foi importante notar, nesse período do curso, 

a grande surpresa e empolgação, por parte dos docentes, de que tais inovações 

pedagógicas são possíveis na prática docente, como leram nos artigos estudados. 

Como trabalho final da disciplina, os professores foram convidados à reelaboração, em 

duplas, da aula apresentada no começo do curso sobre a temática pré-estabelecida, 

agora focando a perspectiva de ensino por investigação. Na reconstrução da aula, eles 

deveriam considerar as discussões durante o curso sobre o processo de 

amadurecimento metodológico da área. Essa aula deveria ser apresentada como parte 

de uma monografia. A aula seria apresentada na forma de seminário para todos os 
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colegas. O curso foi finalizado com uma discussão do texto “Pluralismo Metodológico 

no Ensino de Ciências”, de Laburú, Arruda e Nardi (2003). 

A partir dessa experiência foi possível observar um grande amadurecimento dos 

professores-cursistas quanto à questão metodológica para se ensinar conceitos 

científicos no cenário atual da educação. 

Os trabalhos finais apresentaram reflexões docentes sobre a importância da 

participação ativa dos alunos durante o processo ensino e aprendizagem. As propostas 

experimentais apareceram seguidas de questões problematizadoras, com espaço para 

se trabalhar com as hipóteses dos alunos e discussões sobre os conceitos, e não 

somente apresentação dos mesmos. O desenvolvimento das aulas também contou 

com o uso de recursos digitais, organização dos alunos em grupos, com o objetivo de 

problematizar os assuntos trabalhados e como mecanismos de construção de tais 

conceitos, o que compreendemos como um amadurecimento dos professores-

cursistas frente ao processo autônomo dos alunos referente ao seu percurso de 

aprendizagem. Todos os trabalhos apresentados utilizaram recursos digitais, como 

possibilidades educativas. 

Ao final da disciplina, durante a autoavaliação do grupo, ficou mais bem evidenciada 

essa relação entre o amadurecimento metodológico e o uso das tecnologias. Apesar de 

esse não ter sido um objetivo central do curso, o incentivo do uso das tecnologias na 

educação, porém foi possível perceber que, com o amadurecimento metodológico e 

pedagógico do professor, esse o faz refletir sobre as necessidades atuais, e no caso, a 

tecnologia aparece como grande aliada para esse processo de amadurecimento e 

crescimento da pratica a ser desenvolvida. 

 

A disciplina foi fundamental para iniciar questionamentos sobre minha 

prática docente, pois a partir do curso minhas ações em sala de aula são 

mais reflexivas. Percebi que estava defasado metodologicamente e por isso 

não conseguia chegar aos meus alunos. Não sei se será fácil mudar minha 

prática totalmente, mas já enxergo recursos que podem me auxiliar nesse 
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processo, como o uso da tecnologia em minhas aulas e sempre, permitir 

que o aluno faça parte do processo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A experiência vivenciada e relatada nessa pesquisa revelou a possível relação entre o 

amadurecimento metodológico docente e o uso adequado da tecnologia no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Essa constatação se faz importante e vem complementar o que as pesquisas da área 

trazem quanto ao uso pedagógico do computador permitindo ao professor percorrer 

concepções de aprendizagem que contrapõem a escola tradicional, possibilitando uma 

relação onde o sujeito estabelece novas formas de interação e construção do 

conhecimento. O uso da tecnologia no ensino traz um novo cenário para o processo de 

ensino e aprendizagem, que deve vir acompanhado de amadurecimento, formação e 

preparação de todos os atores. 

O que nos faz refletir sobre recentes iniciativas governamentais e institucionais 

brasileiras, de grande valia para o momento, porém se separadas de uma preparação 

pedagógica e reflexiva dos profissionais envolvidos, acarretará pequeno impacto na 

prática docente. 
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Resumo 

A diversidade de veículos para a aquisição de conhecimento e a sua facilitada disponibilização 
e banalização tendem, por vezes, a fragilizar a função de ensinar, dada por excelência à 
instituição escolar. Acontece que nenhum desses veículos ocupa o espaço da escola 
substituindo-a e, ainda menos, desempenha a função do professor. A finalidade maior da 
escola é a aprendizagem efetiva e real reconhecida não só na aquisição de conhecimentos mas 
também no desenvolvimento de capacidades, aptidões e, em particular, de competências. 
Contudo a escola não deve nem pode ignorar esses veículos mas sim integrá-los na 
racionalidade da sua utilização, potenciando a aprendizagem pretendida. Entende-se que a 
aprendizagem será melhor conseguida se for partilhada e distribuída através da relação 
multilateral. Nesse sentido, assume-se o paradigma interpessoal como gerador da comunidade 
que se dispõe a aprender, em ambientes recriados e reforçados pelas tecnologias de 
informação e comunicação. Seleciona-se o blogue como uma ferramenta que tem a 
particularidade de motivar a intervenção, lançando desafios que conduzem à interação. Assim, 
esta comunicação desenvolve-se em torno de três pontos que se sequenciam e interligam: o 
paradigma interpessoal, a aprendizagem colaborativa e o blogue, recorrendo a um estudo 
exploratório e descritivo. 
 
Palavras-chave: paradigma interpessoal, blogue, aprendizagem colaborativa  

Abstract 

The variety of means for the acquisition of knowledge and the easier access to it, as well as its 
trivialization, sometimes tends to weaken the function of teaching, which is mainly attributed 
to the school as an institution.  Nonetheless, none of these means occupies the role of the 
school replacing it and it does not replace the teacher. The main purpose of school is effective 
and real learning recognized not only by the acquisition of knowledge but also by the 
development of skills, abilities, and in particular skills. However, school cannot and must not 
ignore these means; it should integrate them by rationalizing its use instead, enhancing the 
intended learning. It is assumed that learning is best achieved if shared and distributed 
through the multilateral relationship. Therefore, the interpersonal paradigm is regarded as a 
generator of the community that is willing to learn and it is rebuilt and reinforced by the 
information and communication technologies. The blog has been selected as a tool that has 
the particularity of motivating action, creating challenges that lead to interaction. Thus, this 
communication is developed around three points that are connected: the interpersonal 
paradigm, collaborative learning and the blog, using an exploratory and descriptive study. 
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1. INTRODUÇÃO 

Numa escola que, cada vez mais, se caracteriza como um espaço plural, do ponto de 

vista social e cultural, e em que as motivações, os interesses, as expetativas e as 

capacidades de aprendizagem dos alunos que a frequentam são muito díspares, torna-

se necessário (re)pensar o ato de ensinar e aprender, de modo a ajustá-lo a essa 

mesma realidade. 

À escola cabe a promoção de práticas democráticas e inclusivas, de modo a constituir-

se uma janela geradora e potenciadora de igualdade de oportunidades, não podendo, 

por isso, isolar-se das influências e de todas as condicionantes externas, devendo 

conseguir dar resposta à diversidade cultural, social e psicológica dos seus alunos.  

Em suma, a escola tem que estar preparada para responder a novas exigências, a 

novos desafios, a novas necessidades e a novas funções, no pressuposto de que a 

aprendizagem é também uma atividade social, enquanto a mesma escola deve 

promover a inovação. 

Estando, hoje, a informação ao alcance de todos que têm diversos meios para a 

conseguir, o paradigma funcional do professor passou da transmissão para a promoção 

do conhecimento. Isto é, espera-se do professor que ensine a procurar, selecionar e 

reconstruir o conhecimento, visando o ‘saber aprender’ o ‘saber fazer’, o ‘saber estar’ 

e o ‘saber ser’, numa atitude de (re)descoberta. 

É frequente atribuir-se às tecnologias uma função motivadora na aprendizagem e 

auxiliadora no desenvolvimento da autonomia, em relação à mesma aprendizagem. 

Neste sentido, refere Pinto que  

as TIC, ao tornarem mais amigável a realização de tarefas-padrão inerentes 

a situações educativas, por um lado, e ao requalificarem as tarefas, por 

outro, ampliando-as e dando-lhes uma qualidade insuspeita, estão a mudar 

as componentes activas das aprendizagens, tornando-as cada vez mais 

frequentes, mais consistentes e mais rentáveis (2001: 155).  

Com efeito, as TIC encontram-se presentes no dia a dia dos nossos alunos e a sua não 

inclusão em sala de aula é inimaginável, tornando-se, por isso, fundamental que a 

escola consiga apresentar ambientes de aprendizagem que possam responder aos 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2384 

desafios com que se depara. A integração dessas ferramentas na escola/sala de aula 

reveste-se de elevada importância nomeadamente na: (i) participação em projetos 

comuns; (ii) forma de ensinar e aprender; (iii) mais-valia que oferecem para os alunos 

que demonstram dificuldades de aprendizagem e de integração na vida escolar, 

permitindo e facilitando a colaboração entre todos. Ressalta, portanto, a importância 

da inclusão de novas ferramentas educacionais multimédia em sala de aula, 

nomeadamente do blogue. São várias as razões que podem ajudar a explicar e a 

justificar a opção por esta ferramenta tecnológica. O blogue é considerado como uma 

ferramenta que propicia e desenvolve a capacidade de trabalhar em grupo, ajudando 

no desenvolvimento de estratégias colaborativas, incentivando e aumentando a 

participação, o debate e as interações sociais entre alunos, entre alunos e professor e 

entre alunos e comunidade. Ou seja, o blogue surge como um meio de comunicação 

coletivo que “promueve la creación y consumo de información original y veraz, y que 

provoca, con mucha eficiencia, la reflexión personal y social sobre los temas de los 

individuos, de los grupos y de la humanidade” (Santamaría González, 2005: 3). 

 Nesta perspetiva, desenvolvemos um texto em torno de três ideias - a 

interpessoalidade no ensinar e aprender, a aprendizagem colaborativa e o blogue – 

numa interligação consequente.  

E, tendo em vista a problemática a abordar neste trabalho, entendeu-se que a opção 

por um estudo fundamentalmente exploratório e descritivo seria a mais adequada. 

Exploratório porque consideramos, tal como Meirinhos e Osório, que este trabalho 

pode constituir-se como “o prelúdio para uma investigação subsequente” (2010: 57) e 

descritivo porque pretendemos representar a descrição de um fenómeno (a 

implementação de um blogue escolar) inserido no contexto teórico aqui abordado. 

Neste sentido, pareceu-nos também relevante o conhecimento das características da 

temática em estudo e os seus aspetos mais significativos, que o carácter exploratório 

permitiu. 

 

2. ENSINAR E APRENDER NO ÂMBITO DO PARADIGMA INTERPESSOAL 

Dada a heterogeneidade do público escolar não é mais possível “ensinar a todos como 

se fossem um só, tornando-se urgente passar da lógica da uniformização à lógica da 
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individualização; passar de uma lógica disciplinar, para uma lógica transdisciplinar; 

passar da rotina da lição, para a inquietude do projecto” (Barroso, 1999: 141). Este 

facto significa que se torna inadiável a reflexão sobre os princípios orientadores de 

paradigmas, por referência aos processos de ensinar e aprender, remetendo para a 

necessidade de recordar, em traços gerais, a respetiva fundamentação teórica, e de, 

em seguida, proceder à caracterização sucinta dos aspetos que influenciam o contexto 

educativo. 

Daí que Gaspar, Pereira, Teixeira e Oliveira refiram que 

em situação de aprendizagem diversificada, paradigmas diferentes serão 

norteadores fundamentais do ensino. Contudo, eles não poderão afirmar-

se em exclusividade", salientando ainda que "qualquer deles focaliza quer 

o ensino quer a aprendizagem com uma acentuação específica, obrigando 

[assim] a uma análise em separado (2008: 28).  

Os paradigmas garantem, assim, a coerência interna de qualquer proposta na área da 

educação e fazem a articulação entre o que se faz e o que se pensa, permitindo ao 

professor o agir intencional. Para isso, é necessário que este estabeleça pontos de 

referência, a partir dos quais poderá exercer a sua dimensão hermenêutica: atribuir 

sentidos e produzir interpretações do que vive nas ações pedagógicas desenvolvidas, 

inserindo-as numa vertente teórica e tendo condições de propor a continuidade de 

uma reflexão-ação sobre o seu projeto educativo, fundamentando, desta forma, as 

suas práticas pedagógicas.  

Assim, de acordo com o objeto deste trabalho, selecionámos o Paradigma Interpessoal 

que aponta para a aprendizagem, conseguida pela interrelação numa atitude 

construtivista do conhecimento. Em paralelo, vão-se fixando valores como a 

solidariedade e o respeito, entre muitos outros. Ao estimular as competências sociais, 

o Paradigma Interpessoal pode proporcionar ao aluno o desenvolvimento de uma 

maior capacidade para enfrentar as constantes mudanças e diversidades, o que de 

resto lhe será, mais tarde, exigido na atual sociedade da globalização e da informação. 

E, se um vetor deste paradigma é o ‘aprender a viver juntos’, a educação terá, neste 

contexto, de impulsionar a descoberta gradual do próprio indivíduo na relação com o 
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outro e favorecer a participação em projetos comuns, os quais podem ajudar a 

desenvolver a capacidade de comunicação e a partilha de conhecimentos. Assim, o 

objeto do mesmo paradigma cruza dois aspetos: o modelo de sociedade que desenha 

o ambiente de ensino/aprendizagem e a relação interpessoal que incentiva a 

aprendizagem, procurando-se o desenvolvimento de competências de partilha, de 

colaboração e de construção coletiva da aprendizagem, numa relação de 

interdependência, ao mesmo tempo que se procura que cada um se aproprie 

individualmente dessa aprendizagem, construindo, então, a sua própria identidade. 

De acordo com Durkheim (citado por Gaspar et al., 2008: 30), a educação dirige-se ao 

ser social: visa integrar o indivíduo na sociedade, constituindo-se como um elemento 

fundamental para a manutenção e funcionamento do sistema social. Neste sentido, 

Gaspar et al. (idem) sustentam que o paradigma interpessoal pode ter duas raízes: o 

modelo de sociedade ou matriz social, ligado a um conceito de sociedade; o 

desenvolvimento das relações interpessoais, que assentam na comunicação. Então "a 

interacção desenvolve-se numa sociedade que se assume como o seu referente. […] A 

matriz social poderá ser considerada uma determinante na aprendizagem, enquanto a 

interacção social sustenta essa aprendizagem" (idem, ibidem: 40).  

Neste contexto, a definição de educação como "acção social, global, unilateral, de 

natureza unitária e harmónica" (idem, ibidem: 31) é algo de fundamental. Para esta 

construção de conhecimento concorrem as relações sociais, por meio da comunicação, 

privilegiando-se a linguagem, que, para Vygotsky é "um meio de partilha social" (citado 

por Gaspar et al., idem: 32) através do qual se desenvolvem a interação e as relações 

interpessoais, conduzindo a formas distintas de as aprendizagens se realizarem. Daí 

podermos afirmar que a aprendizagem depende de contextos culturais e históricos 

diferenciados e visa uma relação dialógica, que leve à autonomia, ao sentido de 

pertença, de partilha e de construção comum, que configuram uma comunidade, 

numa permanente relação indivíduo – sociedade.  

Speck (2002) e Kagan e Kagan (1999), citados por Gaspar et al., (idem: 34-35) 

investigam a aprendizagem social, pela colaboração, surgindo o conceito de 

comunidades de aprendizagem: a construção do conhecimento num ambiente 
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modelado, suportado pelas relações interpessoais, em que se gerem o consenso e o 

conflito pela negociação, implicando comunicação e experiência (construtivismo 

social). "A dimensão comunitária do indivíduo, responsável pela comunicação e a 

consecutiva interacção" (idem, ibidem: 13) constitui a centralidade da raiz do 

paradigma interpessoal, já que a interrelação entre o homem e a sociedade pressupõe 

uma interação baseada na comunicação como geradora de outras interações. 

A construção social no meio escolar remete-nos para a aprendizagem, fruto das 

relações interpessoais, confronto de ideias, partilha de saberes e experiências; para a 

aprendizagem em conjunto, em comunidade, desenvolvendo, simultaneamente, o 

sentido de autonomia, de comprometimento e de corresponsabilização em cada 

aprendente.  

Na figura 1, sintetizamos algumas das principais características do Paradigma 

Interpessoal.  

Figura 1 – Características dominantes do Paradigma Interpessoal 

 

 

Paradigma 
Interpessoal 

• Considera as relações interpessoais como  a 
chave da educação de todos e para todos;                        

 • Assenta no interrelacionamento, na 
comunicação e na interação social, entre os 
atores socioeducativos ("aprender a viver 

juntos"). 

• Assume que a interrelação entre o homem e a 
sociedade pressupõe uma interação baseada na 

comunicação;  

• Promove a aprendizagem em conjunto, em 
comunidade, desenvolvendo, simultaneamente, 
o sentido de autonomia, de comprometimento e 

de corresponsabilização em cada aprendente.  

• Estimula as competências sociais, podendo 
proporcionar ao aluno o desenvolvimento de 
uma capacidade para enfrentar as constantes 

mudanças e diversidades;  

• Defende que a participação em projetos 
comuns ajuda a desenvolver a capacidade de 
comunicação e a partilha de conhecimentos. 
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Em suma, o ambiente escolar torna-se decisivo na construção da aprendizagem e as 

relações interpessoais consideram-se a chave da educação de todos e para todos. Esta 

aprendizagem em conjunto, formando uma comunidade, confere sentido e está na 

génese da aprendizagem colaborativa, sobre a qual nos debruçaremos de seguida. 

 

3. A APRENDIZAGEM COLABORATIVA: CARACTERÍSTICAS DOMINANTES 

Das inúmeras definições de aprendizagem colaborativa que encontramos na literatura 

da especialidade, parece-nos que aquela que Dillenbourg nos fornece, apesar de o 

próprio a considerar pouco satisfatória, é bastante elucidativa e simples: “it is a 

situation in which two or more people learn or attempt to learn something together” 

(1999: 1). Ou seja, a ideia relevante que nos parece estar aqui em foco é o aprender 

em conjunto, já que “a aprendizagem colaborativa desenvolve-se no âmbito da 

comunidade que vincula as relações: os seus membros sentem que ensinam uns aos 

outros e aprendem uns com os outros” (Gaspar, 2007: 6). Assim, aprender implica 

também a construção de uma rede social na qual os diversos intervenientes 

interagem, criando laços e estabelecendo relações sociais e interpessoais, pois 

“aprende-se pela troca de ideias e informações, pela discussão, pela crítica recíproca, 

pelo reforço emocional mútuo – enfim, pela colaboração e pelo diálogo” (idem, 

ibidem: 9).  

A aprendizagem faz-se através da descoberta, aumentando a motivação para o 

aprender, e o conhecimento surge assim como uma construção pessoalmente 

significativa, embora construída no seio do grupo. Segundo Dias “os aspectos 

colaborativos são caracterizados pelo mútuo envolvimento nas actividades da 

comunidade, na partilha do conhecimento entre os seus membros e na participação 

conjunta na construção das aprendizagens” (2001: 6). Wiersema vai ainda mais longe 

quando refere 

 CL is a philosophy: working together, building together, learning together, 

changing together, improving together. It's a philosophy that fits today's 

globalized world. If different people learn to work together in the 

classroom, then I believe they will become better citizens of the world. It 
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will be easier for them to interact positively with people who think 

differently, not only on a local scale, but also world-wide (2000: 1). 

Ao nível da dinâmica de grupo, a aprendizagem colaborativa permite: (i) prosseguir 

objetivos qualitativamente mais ricos em conteúdo; (ii) desenvolver a 

interdependência positiva entre os alunos, o que requer que cada um se responsabilize 

mais pela sua própria aprendizagem e pela aprendizagem do outro; (iii) incentivar os 

alunos a aprender entre eles, a valorizar os conhecimentos do outro e a tirar partido 

das experiências das aprendizagens individuais; (iv) possibilitar uma maior 

aproximação entre os alunos e um maior intercâmbio de ideias no grupo; (v) 

transformar a aprendizagem numa atividade social; (vi) aumentar a satisfação pessoal 

pelo trabalho e pela aprendizagem. 

Ao centrar o ensino no aluno (Panitz, 1996) ao invés de o centrar no professor, a sala 

de aula, seja uma sala de aula tradicional ou uma sala de aula virtual, torna-se uma 

comunidade de aprendizagem, influenciando a motivação, o interesse e a colaboração. 

Mas, evidentemente isto  

implica que o aluno compreenda o que faz e por que razão o faz, e que 

tenha consciência, a qualquer nível, do processo que está a seguir; deste 

modo, poderá prevenir as suas dificuldades e pedir ajuda, se necessário. 

Deste modo poderá, também, sentir que aprende, o que com certeza o 

motivará para continuar a esforçar-se (Zabala, 2001: 183). 

Nesta aprendizagem, construída de forma autónoma, a presença do professor é uma 

realidade, e deverá ser uma constante, pois dele depende o sucesso de todo este 

processo, ajudando a criar a dinâmica de grupo e orientando todo o trabalho, ou seja 

constituindo-se como um guia em todo este processo (Dias, 2001; Dillenbourg, 1999; 

Gaspar, 2007; Panitz, 1996; Wiersema, 2000).  

Através da figura 2, podemos observar algumas das características distintivas desta 

aprendizagem. 
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Figura 2 – A aprendizagem colaborativa – características dominantes 

 

Veremos, de seguida, como estas características se interrelacionam com as 

características da ferramenta tecnológica – o blogue – que passaremos a expor. 

4. O BLOGUE EM CONTEXTO EDUCATIVO 

O blogue, enquanto ferramenta tecnológica cada vez mais usada pela sociedade em 

geral, encontra-se, ainda, pouco difundido em contextos educativos. No entanto, 

vários são os autores que defendem que esta ferramenta facilita a promoção da 

vertente de trabalho prático e do trabalho colaborativo, permitindo a criação de 

ambientes de aprendizagem mais significativos e centrados nos aprendentes. 

Santamaría González, a este propósito, refere que  

esta herramienta de carácter colaborativo  es un instrumento ideal para los 

alumnos, tiene un carácter motivante, el verse comentado y visto sus 

artículos por muchos lectores. Debe potenciar el análisis, la reflexión, y a la 

vez poder compartir experiencias, conocimientos, contenidos va creando en 

• Construção de uma 
comunidade de 
aprendizagem;             

• Partilha de 
conhecimentos e 
construção conjunta 
de aprendizagens. 

• Conhecimento 
construído no seio do 
grupo;           

• Processos de 
aprendizagem 
orientados para a 
comunidade. 

• Professor como 
orientador e promotor 
de um pensamento 
autónomo;             

• Responsabilização do 
aluno pela sua 
aprendizagem e pela 
dos seus pares. 
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el alumno una entidad de aprender colectivamente, y mientras desarrolla 

sus entradas (post), se hace dueño de su propio proceso de aprendizaje  

É neste sentido que Davis refere que os blogues “give students ownership of their own 

learning. They provide opportunities for their voices to be heard and let them see that 

people care about what they have to say” (2008: 1). Além disso, qualquer pessoa, 

independentemente da sua cultura e dos seus conhecimentos informáticos, já que o 

blogue é um recurso aberto de fácil utilização, pode criar o seu próprio blogue, de uma 

forma gratuita e simples e ele pode apresentar-se como um ambiente de 

aprendizagem colaborativa, constituindo-se como um meio de construção dessa 

aprendizagem ao propiciar a discussão, a troca de informações e ideias, a motivação 

para a participação e o estimular do respeito e da responsabilidade entre pares. 

Citando, novamente, Davis: “Students working together as a learning community to 

create a new culture of learning and teaching through blogging positively affects 

learning in many ways” (ibidem:1).  

Para Amar, o blogue permite que cada um exponha o melhor de si, de uma forma 

criativa e responsável, implicando uma nova forma de gerir, criar e distribuir 

conteúdos. Para este autor, o blogue surge como “una experiencia rica que mira al 

conocimiento como algo que se construye de forma activa participativa” (2010: 115). 

Para além disso, o blogue pode constituir-se como “una herramienta de publicación, 

ciertamente creativa, con posibilidades para compartir el conocimiento” (idem, ibidem: 

117), pois a capacidade que oferece em incluir comentários permite que vários autores 

participem na discussão a partir de uma entrada no blogue. E a colaboração pode 

começar aqui, pois as mensagens podem ser imediatamente partilhadas, permitindo 

que todos possam ler e comentar, facilitando a interação e a distribuição, pois tal 

como refere Amar, o blogue deve ser “algo interactivo y que provoque interacción”, 

salientando a importância do “diálogo virtual (reflexivo y argumentativo) que se 

produce entre los diferentes estudantes com su pertinente intercambio de información 

y contenidos” (2010: 114). 

Ferdig e Trammell (2004) afirmam que o uso do blogue no campo educativo apresenta 

várias vantagens, nomeadamente o aumento do interesse dos alunos na aprendizagem 
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e “les abre cauces efectivos de participación y les acerca y ofrece nuevas perspectivas 

dentro y fuera del aula”. E Barujel vai ainda mais longe, asseverando que “descubrir a 

los alumnos a través de sus blogs, resulta una tarea fascinante. Desde el punto de vista 

del profesorado, permite visualizar el impacto, la forma en que construen su 

aprendizage en el recorrido que realizan de la asignatura” (2005: 21).  

Tendo em conta todas estas opiniões e a nossa experiência, consideramos que o 

blogue pode constituir-se como uma ferramenta tecnológica que propicie um espaço 

de reflexão, de interação e de colaboração, facilitando as aprendizagens, a integração 

e o relacionamento interpessoal, aspetos relevantes na promoção do gosto pela leitura 

e pela escrita junto dos alunos, atendendo à aprendizagem da Língua Portuguesa, que 

podemos considerar como “a pedra basilar do currículo, não sendo por acaso que se 

considera o seu domínio uma formação transdisciplinar” (Valadares, 2002: 32) e 

admitindo que o trabalho com o blogue permite aprofundar. Importará ter presente 

que as publicações colocadas no blogue e os respetivos comentários implicam que o 

aluno ponha por escrito as suas ideias, sínteses ou comentários. E, este ato envolve um 

trabalho de reflexão, de escrita cuidada que facilitará a aprendizagem da língua 

materna e a socialização. 

Ao entender os processos colaborativos como essenciais para o desenvolvimento 

humano, ou seja, como bases sobre as quais as comunidades se devem construir, 

sublinhando-se o ‘aprender a ser’, pelo crescimento e aprendizagem, e o ‘aprender a 

estar’ ou ‘aprender a viver juntos’, pela participação em projetos comuns, pela 

cooperação e, depois, pela colaboração, elege-se esta ferramenta como um meio de 

alcançar esse mesmo desenvolvimento e integração social. Com efeito, através do 

blogue é possível atender aos interesses dos alunos que aprendem a responsabilizar-se 

pelas suas tarefas; a pesquisa pessoal que leva os alunos a aprender a aprender; a 

partilha e a colaboração com o grupo; a socialização e o desenvolvimento de relações 

afetivas e o aprender a expor e justificar as suas opções e pontos de vista. Neste 

contexto, cada indivíduo contribui com as suas experiências e conhecimentos para a 

construção de saberes, mobilizando os conhecimentos que já detinha, transpondo-os e 
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formando constantemente novos conhecimentos, ou seja, mudando o seu próprio 

saber, através da interação social e da interpretação coletiva do meio envolvente.  

Na figura 3 podemos verificar uma síntese das vantagens que acabámos de elencar 

sobre esta ferramenta de comunicação educacional. 

 
 
 
 

Figura 3 – Principais vantagens do blogue em contexto educativo 
 

 
 

Assumindo estas vantagens, temos vindo (desde o ano letivo 2007/2008) a utilizar esta 

ferramenta de comunicação educacional como suporte à disciplina de História e à Área 

Curricular Não Disciplinar de Formação Cívica. A construção do(s) blogue(s) teve como 

principais objetivos apoiar o processo educativo, permitindo aos alunos a publicação 

dos trabalhos que realizavam, de forma a que os pares os pudessem ler e comentar e 

funcionar como um espaço de reflexão e partilha de materiais sobre a disciplina. Não 

foi nunca, no entanto, nosso propósito transformar o blogue num repositório de 

Blogue 

• Facilita o trabalho prático e 
colaborativo;     
• Promove a criação de ambientes de 
aprendizagem colaborativa;                  
•Permite compartilhar experiências, 
conhecimentos e conteúdos.          

• Propicia a discussão, a troca de 
informações e ideias;                    

• Facilita a interação, a integração e o 
relacionamento interpessoal;               

• Estimula o respeito e a 
responsabilidade entre pares. 

• Constitui-se como um recurso 
tecnológico aberto (acessível a todos);                    

 • É uma ferramenta de comunicação 
multimedia de fácil utilização. 
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textos, atividades e tarefas escolares (apesar de também o termos aproveitado para 

essa função), mas sim torná-lo um espaço de aprendizagem conjunta. 

Se no início não houve uma grande recetividade e as participações dos alunos foram 

muito reduzidas, verificámos que à medida que o tempo passava o hábito de ir ao 

blogue, «ver as novidades», acrescentar uma informação ou um comentário, foi 

aumentando até que se tornou uma tarefa diária. E, rapidamente, o colocar um 

trabalho, um relatório, ou mesmo um relato de uma visita de estudo se tornou uma 

rotina, sobretudo quando se aperceberam da facilidade com que divulgavam o seu 

trabalho enriquecido com fotografias, vídeos e links, fazendo com que fosse mais 

facilmente lido por todos. Os comentários não tardaram e o facto de saberem que a 

professora estava presente, mas tinha deixado de ser o único emissor, também 

contribuiu para a interação que se foi estabelecendo entre os elementos da turma. 

Poderemos afirmar que esta ferramenta teve também como vantagem, além de se 

constituir como um auxiliar interativo da disciplina, permitindo a construção do 

conhecimento e a comunicação assíncrona, o fortalecimento das relações 

interpessoais, criando laços duradouros de amizade e companheirismo. 

 

5. REFLEXÃO FINAL 

Percorrendo o caminho da educação ao longo do último século, verificamos que esta 

"foi perdendo o sentido da unilateralidade do ensino e a percepção de algo com 

características de simplismo e de simplicidade" (Gaspar et al., 2008: 29). A realidade 

educativa surge-nos, assim, como uma atividade complexa e o ato de 

ensinar/aprender ultrapassa a dimensão bilateral professor/aluno, desenvolvendo-se 

em vários  sentidos e direções. No interior desta complexidade coexistem diferentes 

olhares e sentimentos, diferentes culturas e daí emerge o paradigma interpessoal, 

assente no interrelacionamento, na comunicação e na interação social, entre todos os 

atores socioeducativos, que se focaliza na noção de aprendizagem que procura atingir 

o "aprender a viver juntos", um dos alicerces da Educação para o séc. XXI (Delors et al., 

1996). 

Assim, a educação atual e a sociedade do conhecimento conferem uma inegável 

relevância ao paradigma interpessoal, uma vez que na escola se encontram vários 
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públicos, com características e aspirações tão diferentes, exigindo, por isso, um 

repensar dos atos de ensinar e aprender como construções sociais, em comunidade e 

pressupondo a interação em contextos muito diferentes – formais, não formais, 

presenciais e a distância. Podemos mesmo afirmar que, por referência às linhas 

estruturantes  deste paradigma, o professor, ao ser capaz de gerir as suas práticas em 

função das necessidades educativas de todos os seus alunos, poderá contribuir, 

também, para a educação plena do ser humano, no sentido do bem-estar geral da 

Humanidade. A comunicação e a colaboração assumem, neste contexto, um enorme 

protagonismo, no desenvolvimento de atitudes humanistas, de cariz integrador. 

Ballion (1991, citado por Vilhena, 1999: 88) refere que socializar a geração mais nova 

constitui-se, efetivamente, como “a primeira missão da escola”, e a educação surge 

como um meio que permite “a inscrição do indivíduo na sociedade”.  

Nesse sentido, a escola também assume a educação da sociedade: prepara cidadãos 

para a mudança, conjugando o papel reprodutivo com o construtivo. Neste quadro, o 

uso do blogue pode constituir-se como um elemento agregador, conduzindo os alunos 

num processo proativo de inclusão e de socialização dado o seu carácter colaborativo 

e social. O blogue pode ajudar a que o ensino se centre no aluno, pela via da sua 

integração em comunidades de aprendizagem, incentivando a motivação, a 

colaboração e a cooperação e sustentando-se na comunicação, onde professor e 

alunos interagem num processo comunicacional de construção partilhada, baseado na 

reflexão conjunta, ancorada nos conhecimentos que cada um possui, para que cada 

um consolide a sua aprendizagem. Isto significa que professor e aluno, enquanto 

sujeitos em interação, tornam-se seguros de si pela afirmação de uma interonomia, 

aproximando-se sem se anularem, sentindo o valor da relação interpessoal que daí 

decorre, encarando com segurança e confiança a aprendizagem e a realização de si, ou 

seja, o desenvolvimento do processo de personalização do que aprende e a ação do 

que ensina orientada para este processo e refletindo-se, também, no seu próprio 

percurso de vida. 

Numa escola que se pretende para todos, a colaboração pode ajudar a reduzir a 

competição, permitindo que todos os intervenientes no blogue possam conseguir 
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benefícios relevantes quer a nível académico quer a nível social (Sprinthall & Sprinthall, 

1993), sobretudo quando esse blogue é utilizado em contexto de sala de aula. Sendo o 

«aprender a viver juntos» um dos objetivos centrais do paradigma interpessoal, a 

educação tem, aqui, um papel importantíssimo, ao estimular a descoberta de si e do 

outro, fomentando, ao longo da vida, a participação em projetos comuns que podem 

ajudar a resolver conflitos, a estimular a partilha de conhecimentos e a desenvolver a 

capacidade de comunicação, fazendo com que o aluno, aja de uma forma 

interrelacional, fixando valores como a solidariedade e a aceitação e respeito do outro. 

O trabalho torna-se, então, colaborativo, resultando de uma negociação entre 

professores e alunos, no sentido de uma construção social do conhecimento e esta 

aprendizagem colaborativa apresenta-se como uma das tendências mais relevantes 

deste paradigma, mas também desta ferramenta comunicacional, foco deste artigo – o 

blogue. 

Ao permitir que todos os alunos se envolvam num projeto comum, o blogue facilita a 

aprendizagem colaborativa, criando oportunidades para que todos trabalhem de uma 

forma solidária, aprendendo uns com os outros, participando e colaborando em 

tarefas comuns e aprendendo a valorizar o trabalho de todos. A aquisição destas 

competências, segundo Arends, é fundamental, pois “são muito importantes na 

sociedade, já que muito do trabalho adulto é realizado em organizações amplas e 

interdependentes e as comunidades estão a tornar-se mais globais na sua 

organização” (1995: 172). Os ambientes colaborativos de aprendizagem, 

nomeadamente o blogue, apresentam, assim, inúmeras vantagens para os alunos quer 

a nível pessoal quer a nível do grupo: (i) aumenta as competências sociais, de interação 

e comunicação; (ii) incentiva o desenvolvimento do pensamento crítico e a abertura 

mental; (iii) permite conhecer diferentes temas e adquirir mais e novas informações; 

(iv) diminui os sentimentos de isolamento e o receio da crítica; (v) aumenta a 

autoconfiança, a autoestima e a integração no grupo; (vi) aumenta o sentimento de 

solidariedade e respeito mútuo.  

Terminamos com as palavras de Santamaría González, que nos parecem cada vez mais 

pertinentes e atuais e que focam alguns dos principais aspetos elencados neste artigo: 
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La finalidad del proceso educativo es proporcionar a las generaciones 

jóvenes los conocimientos requeridos para desenvolverse en la sociedad. La 

educación ha de preparar para la vida y debe integrar la recreación del 

significado de las cosas, la cooperación, la discusión, la negociación y la 

resolución de problemas. Para ello habrá que utilizar metodologías activas 

que favorezcan la interacción entre el alumnado, la integración social, la 

capacidad de comunicarse, de colaborar, el cambio de actitudes, el 

desarrollo del pensamiento y el descubrimiento del placer de aprender, al 

tiempo que se fomenten actitudes de cooperación y solidaridad (2005: 2). 
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Resumo 
 

A participação nas comunidades Web 2.0 tem criado oportunidades de aprendizagem, 
constituindo uma das razões pelas quais as tecnologias sociais online tanto têm entusiasmado 
a comunidade da educação. Nesta linha, muitos dos argumentos a favor da Web 2.0 baseiam-
se na “crença ideológica na desescolarização da sociedade na era do digital” (Selwyn, 2011).  
Contudo, estudos empíricos recentes sobre a utilização da Web 2.0 por parte de aprendentes 
jovens sugerem uma clara falta de atividades de aprendizagem participativa e colaborativa. 
Não há evidências sobre a publicação ou atividades de divulgação fora dos sites de networking 
social e de que as gerações atuais de aprendentes estejam inerentemente sintonizadas com as 
tecnologias e as atividades da Web 2.0, como alguns autores nos querem fazer crer.   
Neste contexto, apresentam-se dados sobre a utilização das tecnologias digitais online e em 
rede por estudantes universitários, as suas práticas e conhecimentos no domínio da utilização 
de software social, que vêm sublinhar os resultados dos estudos empíricos referidos. A 
utilização de tecnologias sociais online e em rede pelos estudantes inquiridos parece ser 
fracamente diversificada e realizada de modo passivo, sendo o Youtube e as redes sociais as 
aplicações de software social usadas pela maioria dos estudantes.  
 
Palavras-chave: Web 2.0, software social, redes sociais, estudantes universitários 

 
Abstract 

 
Participation in communities Web 2.0 has created learning opportunities and is one of the 
reasons why online social technologies have so excited the education’s community. On this 
line, many of the arguments in support of Web 2.0 are based on "ideological belief in 
unschooling society in the Digital Age" (Selwyn, 2011).  
However, recent empirical studies about the use of Web 2.0 by young learners suggest a lack 
of participatory and collaborative learning activities. There is no evidence about the 
publication or dissemination activities outside of social networking sites and the current 
generation of learners is attuned to the technologies and Web 2.0 activities, as some authors 
would have you believe. 
In this context, we present data on the use of digital technologies and online networking for 
higher education students, their practices and knowledge in the use of social software, which 
have emphasized the results of these empirical studies. The use of online technologies and 
social networking by students surveyed seem to be poorly diversified and performed passively, 
with Youtube and social networks are the social software applications used by most students. 
 
Keywords: Web 2.0, social software, social network, higher education students. 
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1. INTRODUÇÃO 
A Internet, com os ambientes online que a integram, tem assumido uma cada vez 

maior preponderância nas ações do dia-a-dia da população em geral, a todos os níveis 

e domínios da sociedade. Com a disseminação de diversas tecnologias, serviços, 

ferramentas ou comunidades online torna-se cada vez mais fácil, simples e rápido 

aceder à informação e adquirir conhecimentos, comunicar e produzir conteúdos 

(Viana, 2009).  

A recente “’socialização em massa’ da conetividade online baseada em ações coletivas 

de comunidades de utilizadores e não de indivíduos” (Selwyn, 2011: 35) tem alterado 

inquestionavelmente o caráter de utilização da Internet. Os serviços online, baseados 

em conteúdos digitais, partilhados abertamente e cuja autoria, críticas e 

reconfiguração pertencem a uma massa de utilizadores integram-se na noção de Web 

2.0 propagandeada atualmente.  

A evolução e o êxito crescente das aplicações designadas por software social, 

“software that supports group interaction” (Shirky, 2003 in Mota, 2009) e dos 

ambientes de aprendizagem personalizada (Personal Learning Environment’s – PLE’s) 

vieram alterar e questionar a forma como se aprende com a Internet (Schaffert & 

Hilzensauer, 2008). Aprender usando a Web 2.0 implica recorrer a ferramentas que se 

associam à facilidade de criação de conteúdos e da sua disponibilização online.  

Vemos esbaterem-se as fronteiras entre o que aprendemos em contextos formais e 

em contextos informais, entre a nossa vida pessoal e a profissional, entre sermos 

estudantes e sermos indivíduos que aprendem, sempre, ao longo da vida. O conceito 

de estudo foi alterado para em qualquer lugar, em qualquer altura, com a 

possibilidade de optar por vários dispositivos para levar a cabo uma aprendizagem: 

desde o computador, o telemóvel, o mp3, o tablet, entre outros (Bartolomé, 2008). 

As redes sociais LinkedIn e Facebook, o Youtube, os blogs e os espaços de partilha de 

documentos têm um enorme impacto sobre o que fazemos, como aprendemos e 

como adquirimos novos conhecimentos (Kirah, 2008). 

Torna-se fundamental perceber de que modo a escola e os processos educativos 

podem adaptar-se às atividades emergentes das camadas mais jovens, bem como 

identificar o “capital digital” (Marchant, 2007 in Luckin et al, 2008) que se obtém das 
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participações online e os novos tipos de atividades de construção de conhecimento 

que estão a emergir do uso de tecnologias de software social.  

Os alunos usam as suas próprias ferramentas e tecnologias, criando as suas 

comunidades e redes, em função das suas necessidades, independentemente dos 

objetivos e metas dos governos, ou dos seus professores.  

Em geral, os mais jovens demonstram uma atitude contraditória em relação à Internet, 

assumindo posturas e comportamentos distintos: desde utilizarem demasiado os sites 

de social networking, não utilizarem ou não saberem como usar, a preferirem falar 

com pessoas cara-a-cara.  

Contudo, a participação nas comunidades Web 2.0 tem criado oportunidades de 

aprendizagem informal, cada vez mais valorizadas, constituindo uma das razões pelas 

quais as tecnologias sociais online tanto têm entusiasmado a comunidade da 

educação. É nesse contexto que os educadores tendem a elogiar a autonomia dos 

indivíduos na sua aprendizagem através das ferramentas da Web 2.0.  

Nesta linha, muitos dos argumentos a favor da Web 2.0 baseiam-se na “crença 

ideológica na desescolarização da sociedade na era do digital” (Selwyn, 2011). A escola 

parece ser incapaz de lidar com os desafios colocados pelas tecnologias sociais da Web 

2.0, por uma série de razões de ordem estrutural, incluindo a contínua confiança em 

pedagogias de transmissão e em relações do tipo hierárquicas lineares, para 

facilitarem a aprendizagem e o acesso ao conhecimento (Selwyn, 2011).  

De acordo com os dados apresentados no estudo realizado no âmbito do projeto “New 

Millennium Learners” da OCDE (2008), a investigação empírica indica que existe uma 

certa “euforia” relacionada com a Web 2.0 e com o seu possível potencial educativo, 

apesar de se saber muito pouco sobre os seus efeitos.  

Estudos empíricos recentes sobre a utilização da Web 2.0 por parte de aprendentes 

jovens em ambientes formais e informais, na Noruega (Brandtzaeg, 2008), no Reino 

Unido e Austrália (Chan e-McLouglin, 2008; Kennedy et al., 2008; Nicholas et al., 2008; 

Luckin et al., 2009) e nos EUA (Caruso e Salaway, 2008) sugerem uma clara falta de 

atividades de aprendizagem participativa e colaborativa (Selwyn, 2011). Há pouca 

evidência sobre a realização de pesquisa crítica ou consciência analítica, de construção 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2403 

de conhecimento colaborativo e pouca publicação ou atividades de divulgação fora 

dos sites de networking social (Luckin et al., 2009 in Selwyn, 2001: 44).  

É com o propósito de contribuir, ainda que modestamente, para a caracterização da 

utilização pelos jovens das tecnologias sociais, enquadradas no conceito de Web 2.0, 

que se apresentam os seguintes dados.  

 

2. O ESTUDO 
Com a finalidade de recolher dados sobre as tecnologias sociais online e em rede 

usadas por estudantes universitários, as suas práticas e conhecimentos no domínio da 

utilização de software social, foram inquiridos, no âmbito da unidade curricular (UC) 

Tecnologias Educativas, os alunos do 2º ano da licenciatura em Ciências da Educação, 

do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

Para a recolha de dados, foi usado um questionário online, criado através da aplicação 

Survs (http://www.survs.com), na qual os alunos tinham de assinalar, numa lista pré-

definida, quais as tecnologias sociais que: i) conhecem; ii) costumam utilizar; iii) estão 

registados ou têm um perfil criado; iv) já utilizaram em contextos e com objetivos 

educativos, e v) as tecnologias sociais que, na sua opinião, possuem maior potencial 

pedagógico.  

O inquérito foi realizado em diferentes turmas da UC, nos anos 2009 (N=47 alunos), 

2010 (N=53 alunos) e 2011 (N=49 alunos). 

 

3. RESULTADOS 
Apresenta-se, de seguida, a análise comparativa dos dados recolhidos, a partir do 

questionário realizado aos estudantes da UC nos três anos letivos. 

3.1 Youtube e redes sociais: o software social mais usado pelos estudantes  
As tecnologias sociais online que a maioria dos estudantes inquiridos dizem conhecer 

são o Youtube e as redes sociais, nomeadamente Facebook, MySpace, Hi5 e Twitter 

(gráfico nº 1). São também essas que os alunos, em geral, referem usar (gráfico nº 2), 

observando-se uma diferenciação nas redes sociais utilizadas pelos estudantes entre 

2009 e 2011: enquanto que, em 2009, o Hi5 era usado pela maioria dos estudantes 
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(94%), em 2011 essa percentagem diminuiu para cerca de 16%, aumentando a 

percentagem de alunos a usarem o Facebook, de 47% para 88%.  

 

Gráfico nº 1 – Software social que os estudantes dizem conhecer 

 

2009 (N=47), 2010 (N=53) e 2011 (N=49) 

 

Os resultados estão em sintonia com os dados gerais de utilização dessas mesmas 

redes sociais ao longo dos últimos anos. Em janeiro de 2009, o Facebook tornou-se a 

rede social mais popular (McCann, 2009), ultrapassando o MySpace (Jesus, 2009). 

Entre os 2,9 milhões de utilizadores ativos em Portugal em 2009, 2,1 milhões de 

utilizadores criaram perfis em redes sociais. Em fevereiro desse mesmo ano, o 

Facebook registava cerca de 90 mil utilizadores em Portugal, incluindo os que 

migraram do Hi5 (Lenhart, 2009a). De acordo com outro estudo (McCann, 2009), em 

março, o Hi5 continuava a ser o site mais visitado em Portugal, com cerca de 3,2 

milhões de perfis registados, e o Facebook registava apenas 400 mil utilizadores (uma 

percentagem consideravelmente superior aos 90 mil utilizadores em fevereiro).  

Gráfico nº 2 – Software social que os estudantes costumam usar 
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2009 (N=47), 2010 (N=53) e 2011 (N=49) 

 

A utilização do MySpace diminuiu para menos de metade e o Twitter, apesar de ser 

conhecido entre os estudantes (mais de 50%) da UC em 2009 e 2010, não era utilizado 

pela esmagadora maioria.  

Os Weblogs, apesar da sua utilização massiva nos últimos anos, especialmente em 

contexto educativo, não são referidos pela maioria dos estudantes como uma 

tecnologia social que conheçam ou usem, apresentando percentagens inferiores, por 

exemplo, ao SlideShare. Esta situação pode dever-se ao facto do SlideShare ser 

particularmente usado para a partilha das apresentações eletrónicas usadas no 

decorrer das atividades escolares.  

Em termos de registo ou posse de um perfil em ferramentas de software social (gráfico 

nº 3), é dado privilégio às redes sociais, observando-se que a maioria dos estudantes 

em 2009 tinha perfil no Hi5, enquanto que o ano 2010 parece ter sido um ano de 

mudança da rede social usada, para o Facebook, usado pela maioria em 2011, o que 

vai ao encontro dos dados gerais de utilização destas redes sociais em Portugal, 

apresentados anteriormente.  

Gráfico nº 3 – Software social em que os estudantes estão registados 

 

2009 (N=47), 2010 (N=53) e 2011 (N=49) 
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significa que apenas estes partilham e publicam vídeos online, sendo os restantes 

alunos considerados utilizadores passivos.  

3.2 As redes sociais não são uma escolha no contexto educativo 
As ferramentas online usadas pela maioria dos alunos em contextos e com objetivos 

educativos (gráfico nº 4) são o Youtube, o e-mail e as ferramentas de chat (MSN, Gtalk, 

entre outros). Observa-se o lento crescimento da utilização do Slideshare ao longo dos 

três anos, assim como do Facebook. 

Gráfico nº 4 – Tecnologias sociais online usadas pelos estudantes em contextos e com 

objetivos educativos 

 

2009 (N=47), 2010 (N=53) e 2011 (N=49) 

 

No entanto, weblogs, podcasts ou wikis não constituem tecnologias sociais usadas pela 

esmagadora maioria dos estudantes, pese embora os incentivos à sua utilização em 

contexto educativo, decorrentes das potencialidades que lhes são conhecidas em 

termos pedagógicos.  

Com a crescente e massiva utilização das redes sociais, em larga expansão a partir do 

ano 2009, os weblogs perderam terreno no que respeita à partilha de informação e de 

conteúdos multimédia (McCann, 2009), o que em certa medida explica os resultados 

obtidos.  

Quando inquiridos sobre as potencialidades de diversas tecnologias sociais online do 

ponto de vista pedagógico (gráfico nº 5), as opiniões dos estudantes dispersaram. 

Observa-se que a indicação dos weblogs e wikis apresenta maiores percentagens do 

que nas questões anteriores, ao contrário do que acontece para as redes sociais. O 
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Youtube continua no topo da lista, seguido do TeacherTube (talvez devido à 

designação).  

Gráfico nº 5 – Tecnologias sociais online com maior potencial pedagógico na opinião dos 

estudantes 

 

4. CONCLUSÕES 
Em jeito de conclusão, sublinha-se que, se por um lado, vários são os autores a 

sugerirem o potencial dos serviços da Web 2.0, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de novas competências e atitudes valorizadas pela sociedade em 

geral; por outro lado, existem poucas provas empíricas de que as gerações atuais de 

aprendentes estejam inerentemente sintonizadas com as tecnologias e as atividades 

da Web 2.0, como alguns autores nos querem fazer crer (Selwyn, 2011).   

Os resultados apresentados, recolhidos junto dos alunos do 2º ano do ensino superior, 

sublinham isso mesmo: a utilização de tecnologias sociais online e em rede pelos 

estudantes parece ser fracamente diversificada e realizada de modo passivo, uma vez 

que poucos são os estudantes registados nas aplicações usadas, ou seja, não partilham 

e publicam conteúdos online. O Youtube e as redes sociais são as aplicações de 

software social usadas pela maioria dos estudantes, provavelmente e especialmente 

para comunicarem e “estarem em contacto” e acederem à informação partilhada 

pelos seus grupos de contacto, o que no caso do Youtube poderá referir-se em grande 

parte a videoclips de músicas.  

Estes dados enquadram-se no cenário retratado em diversos estudos realizados 

recentemente que revelam: i) poucas evidências de que a maioria das pessoas utilize 

as tecnologias sociais de formas especialmente participativas, interativas ou até 
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socializadoras; ii) as ferramentas e aplicações, na sua maioria e as que se encontram 

mais generalizadas, são geralmente apropriadas para consumo de conteúdos, de 

forma passiva (Selwyn, 2011) - o Youtube ou a Wikipédia são dois exemplos, nos quais 

a maioria dos utilizadores acedem aos conteúdos existentes e pouco (ou nada) 

contribuem com conteúdos adicionais ou reconfiguram os existentes; iii) a criação 

ativa de conteúdos é apenas realizada por cerca de 0.5% dos utilizadores (Arthur, 

2006).  

É preciso notar que estamos perante temáticas, situações e contextos bastante 

recentes, urgindo por isso a necessidade de desenvolver mais investigação neste 

domínio, por forma a avaliar os impactos e efeitos criados pela utilização das 

tecnologias sociais online e pelas atividades que daí decorrem.  
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Resumo 

 
As comunidades da internet, por exemplo, expõem ou potencializam o imaginário dos usuários e 
viabilizam as relações sociais envolvidas neste ambiente virtual. O ciberespaço também 
possibilita modelos de comunidades, onde os usuários participam em ritmo próprio, levando o 
tempo que for necessário para ler, refletir, escrever e revisar antes de compartilhar perguntas, 
insights e informações com os outros. Neste sentido, o objetivo deste artigo é discutir as 
possibilidades de uso das redes sociais como espaços de representações, sociabilidades e 
aprendizagem em arte na pós- modernidade e que possam constituir novas formas de vivenciar 
práticas pedagógicas no ensino de teatro, no curso de formação de professores em rede - Pró-
Licenciatura em Artes Cênicas, Universidade de Brasília. 
 
Palavras-chave- comunidades virtuais, Arte, educação a distância 
 

Abstract 
 

The communities of the Internet expose the imagination of potential users and enable the social 
relations involved in this virtual environment. The cyberspace also includes models of 
communities, where users participate in their own pace, taking as long as is necessary to read, 
reflect, write and review to share questions, insights and information with others. In this sense, 
the purpose of this article is to discuss the possibilities for use of social networks as spaces of 
representations, sociability and learning in art in post-modernity and which could be new ways 
of teaching art experience in teaching theater, in the course of teacher training network, 
graduation in Scenic  Art, University of Brasilia. 
 
Keywords - virtual communities, art, tele- education. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, em 9 de agosto de 2005, tornou-se público a  RESOLUÇÃO CD/FNDE/Nº 

34/2005 do  Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento, que 

estabelece  critérios e  procedimentos para a apresentação, seleção e execução de 

projetos de cursos de licenciatura para professores em exercício no ensino fundamental 

e médio.  A  Educação a Distância (EAD) foi implementada no ensino superior como uma 

mailto:leciaugusto@gmail.com
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modalidade que surge para propiciar a formação de professores em exercício, os 

chamados "professores leigos",  assim como a formação de novos professores para 

Educação Básica, configurando-se como uma política pública de expansão de vagas nas 

instituições públicas. O Governo Federal alicerçou suas ações a partir do sistema de 

avaliação da Educação Básica, que apontou as deficiências na escolarização. Um 

consórcio de várias Instituições de Ensino superior (IES) federais se estruturou no ano de 

2000, com a mediação e interlocução da Secretaria de Educação a Distância do 

Ministério da Educação (SEED/MEC), possibilitando um modelo final de Educação a 

Distância para o ensino público, gratuito e de qualidade. Neste processo estão 

envolvidos vários Estados da Federação (Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas 

Gerais, Amapá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Pará, Alagoas, 

Paraná e Distrito Federal. No Distrito Federal, a Universidade de Brasília está 

consorciada com a Universidade Estadual de Montes Claros , a Universidade Federal de 

Goiás, a Universidade Federal de Rondônia e a Universidade Federal do Maranhão, é 

responsável  por vários  cursos, entre eles, o Pró-Licenciatura em Artes, do Instituto de 

Artes da Universidade de Brasília que oferta os cursos de licenciatura em Artes Cênicas, 

Artes Visuais e Música. 

 

2. CURSO PRÓ-LICENCIATURA EM ARTES CÊNICAS – (UNB/EAD) 

Em diferentes contextos educativos, observa-se no ensino das linguagens artísticas a 

busca por metodologias que contemplem tanto a formação do cidadão como, 

simultaneamente, ao fazer artísticos, em particular o fazer teatral. Este tema, também 

tem sido foco de discussão  constante nos estágios dos cursos de formação de artistas-

educadores , principalmente em EAD (educação a distância). Emergentes destas 

discussões surgem metodologias alternativas, criadas a partir das experiências vividas 

e fruto da relação dialógica com a sociedade, conforme as propostas educativas 

apresentadas, por exemplo, pelo Teatro do Oprimido de Augusto Boal, centrado na 

educação política e de ação e reflexão, pela concepção educacional de Paulo Freire, ou 

da proposta de Viola Spolim, que  aborda o jogo teatral como possibilidade de 

desenvolvimento da sensibilidade, percepção e conhecimento das especificidades 
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cognitivas ligadas à prática da improvisação,  afirmando que o jogo teatral na educação 

é importante forma de aprendizagem cognitiva, afetiva e psicomotora. Por outro lado, 

associadas à pesquisa metodológica de ensino e aprendizagem da linguagem artística 

estão as tecnologias digitais, que modificam nossas formas de educar, aprender e 

sentir, possibilitando repensar a noção de arte, do ensino de teatro  e da própria 

educação. Estamos em época de transformação que gera novas formas de 

conhecimento, novas técnicas de transmissão de informações e dos avanços da arte e 

da tecnociência, e suas ações continuam modificando o espaço e o tempo, as relações 

sociais, a economia, o corpo, a cultura e na aprendizagem das várias linguagens da 

arte, que exigem novas posturas do educador e novas metodologias de ensino, 

que  venha a transformar o pensamento tradicional, propondo um referencial teórico-

prático mais coerente com as inovações artísticas advindas da convergência entre  arte 

e  tecnologia e de uma arte que pensa as tecnologias digitais e de comunicação 

também como meio de expressão de sua poética. 

Edgar Morin (2001) compreende que a questão fundamental da educação do futuro é 

saber como ter acesso às informações e como ter a possibilidade de articulá-las e 

organizá-las.  Indica que, entre outros fatores, para se pensar o futuro, é fundamental 

a valorização da “consciência antropológica, que reconhece a unidade na diversidade”. 

Esta capacidade de reconhecimento do outro é princípio fundamental na educação 

contemporânea e implica  que a comunicação entre os pares esteja comprometida em 

estabelecer relações interativas intersubjetivas em sua práxis. 

Sobre o termo – interatividade –, Lévy (1999) ressalta “a participação ativa do 

beneficiário de uma transação de informação”, esta é uma constatação que pressupõe 

que o beneficiário não seja nunca passivo. Sendo assim, na educação, no ato de 

comunicação, entende-se que o aprendiz decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu 

sistema nervoso, sempre de forma diferente dos colegas e professor. 

A perspectiva dialética apontada por Paulo Freire (1996) e Edgar Morin (2001) baseia-

se em uma concepção de homem e de conhecimento, em que o homem é entendido 

como um ser ativo e de relações, e o conhecimento é construído pelo sujeito na sua 

relação com os outros e com o mundo. Isso significa que qualquer conteúdo precisa 
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ser trabalhado, refletido, reelaborado pelo homem nas relações dialógicas, para  

construir o conhecimento.  

 

2.1 Indivíduo 

Adam Schaff (1995) é da opinião de que o indivíduo - ser social-, é formado pelos 

aspectos sociais e genéticos em processo de influência mútua. Consequentemente, a 

compreensão das mudanças no modo de produção e as correlatas mudanças técnico-

científicas na sociedade implicam, necessariamente, mudanças nas relações sociais e 

no modelo de ser humano.  

Reconhece-se que há um movimento social no ciberespaço que, segundo Pierre Lévy, 

está configurado a partir da interconexão, da criação de comunidades virtuais e da 

"inteligência coletiva" (Lévy, 1998), que corresponderia a um desejo de comunicação, 

de inteligência coletiva e dos diversos dispositivos cognitivos (rádio, TV, livro, pessoas, 

internet, celulares,  etc.) que utilizamos  nas interações que resultam em processos 

sociais. Para o autor, a inteligência nunca é individual, é sempre coletiva e a 

“interconexão constitui a humanidade em um contínuo sem fronteiras, cava um meio 

informacional oceânico, mergulha os seres e as coisas no mesmo banho de 

comunicação interativa. A interconexão tece um universal por contato” (Lèvy, 1999). É 

neste coletivo do ciberespaço que se realiza a identidade cultural e que se complexifica 

a cultura. Peter Anders (1998) fala que o ciberespaço é  um ambiente cognitivo, social, 

baseado na informação e  suas ferramentas  nos ajudam a pensar, seus objetos 

estendem nosso pensamento para além dos nossos corpos. Dai sua relevância como 

espaço educativo, já que nossa posição dentro do ciberespaço define a nossa relação 

com seu conteúdo.  

 

2.2. Comunidades virtuais/ Redes Cibernéticas 

Atualmente, podemos entender as comunidades virtuais como aquelas que se 

organizam, sobre uma base de afinidades por intermédio de sistemas de comunicação 

telemática. Seus membros estão reunidos pelos mesmos núcleos de interesse, pelos 

mesmos problemas: a geografia, contingente, não é mais nem ponto de partida, nem 
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uma coerção. Apesar de “não-presente”, essas comunidades estão repleta de paixões, 

projetos,  conflitos e  amizades. Elas estão em  lugares de referência estável: em toda 

parte onde se encontram seus membros móveis. “A virtualização reinventa a cultura 

nômade” (Lévy, 1998). 

No ciberespaço, existem diversos tipos de comunidades e são construídas por diversos 

tipos de interesses, projetos, afeições, conhecimentos. A característica principal das 

redes sociais da internet, de acordo com Lúcia Santaella (2010) está na dinamicidade e 

na emergência, adaptação e auto-organização, próprias dos sistemas complexos.  Com 

formação livre, o valor intrínseco desta tecnologia é a liberdade dos cidadãos de 

criarem e publicarem suas informações, tornando-se emissores.  

Castell (2003) entende que o desenvolvimento das práticas comunicacionais da 

cibercultura está se constituindo sob diversos formatos - fóruns de discussão, weblogs 

pessoais ou coletivos, fotoblogs, emails, chats -, que utilizam a troca de mensagens do 

tipo SMS (short message service), aos sistemas mais sofisticados como os jogos 

eletrônicos - MUD (Multi User Domains ), que são jogos feitos para multiusuários, em 

ambientes virtuais, onde se pode criar, conversar, navegar. Acessa-se ao MUD através 

de um comando que liga o computador do jogador ao computador onde reside o 

programa MUD. Na maioria destes jogos, a comunicação é feita através de texto, o que 

possibilita a criação de uma ”nova forma de literatura de escrita coletiva” (Turkle, 

1995), onde a palavra é ação e os participantes criam as situações, assim como a si 

próprios, para, na interação, viverem a experiência de uma identidade escolhida. No 

jogo, suas ações são comparadas, pela autora, com aquelas realizadas no teatro de 

improviso, ou mesmo a uma espécie de Commedia dell’arte, neste gênero não há texto 

escrito a priori e costumava-se usar máscaras na representação. 

No faz- de - conta das existências criadas nos MUDs, o que está exposto é a 

personagem, um eu virtual, flúido e mutável. O eu real está preservado pelo virtual. 

Cada pessoa pode ser quem desejar ser e estar onde quiser, tudo é lícito. Os MUDs 

“são o domínio privilegiado para representação de papéis e as identidades falsas” 

(CASTELL, 2003).  

2.2.1. Obras de Cindy Sherman (1954-). 
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As obras ilustram a mudança do sujeito do iluminismo, cuja identidade era fixa, 

estável, reconfigurada pelo nascimento histórico das políticas de identidade - uma 

para cada movimento, resultando nas identidades abertas, contraditórias, inacabadas, 

fragmentadas, do sujeito pós-moderno. 

Michell Mafessoli (2004) fala que, na experiência da vida cotidiana, “a perda do 

próprio corpo no corpo coletivo, seja metaforicamente, seja stricto sensu, parece ser a 

característica da comunhão sensível ou afetiva que vem substituir a sociedade, 

puramente utilitária”.  

As comunidades expõem ou potencializam o imaginário dos usuários e viabilizam as 

relações sociais envolvidas neste ambiente virtual. O número de comunidades é 

equivalente à variedade e diversidade de tribos, grupos e perfis de pessoas que 

integram e interagem no imaginário da sociedade contemporânea. O ciberespaço 

também possibilita modelos de comunidades, onde os usuários participam em ritmo 

próprio, levando o tempo que for necessário para ler, refletir, escrever e revisar antes 

de compartilhar perguntas, insights e informações com os outros. Com a apropriação 

do pólo da emissão de mensagens pelos protagonistas, o modelo de difusão da 

comunicação  é “todos-todos”, em substituição ao modelo da indústria cultural - “um-

todos”, cujos  indivíduos eram receptores passivos.  

Fazendo um levantamento histórico do termo interatividade, Lucia Santaella (2007) 

aponta o vasto campo semântico de abrangência da palavra e os diferentes graus e 

modalidade de interação.  Cita teórico que relacionam o termo às tecnologias reativas 

e interativas. No entanto, de forma mais simples, ela relaciona o termo à palavra 

diálogo, visto que, no diálogo, estão explícitos os pólos do processo comunicativo. A 

autora também confirma que os vários tipos de processos interativos da comunicação, 

mediada por computador, possibilitaram mudança no “esquema clássico da 

comunicação, pois muda o estatuto do receptor por meio da participação-intervenção, 

muda a natureza da mensagem e muda o papel do emissor”. 

Um terceiro modelo de rede social, que vem atendendo a uma demanda crescente no 

Brasil e no mundo contemporâneo, são as comunidades de conhecimento, que 
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utilizam ambientes preparados para a prática de educação a distância, são os 

ambientes virtuais de aprendizagem.  Entende-se que a aprendizagem se realiza na 

interação, na troca, na experiência, podendo se realizar, a princípio, em qualquer lugar 

do ciberespaço, como observamos em fóruns de discussão, listas, blogs, etc., mas, 

devido ás peculiaridades do processo ensino-aprendizagem, observa-se que a criação e 

inserção de algumas ferramentas nestes ambientes determinam e contribuem para 

que a aprendizagem ocorra de forma sistematizada.   

Lèvy (1999) afirma que qualquer reflexão sobre educação passa pela análise prévia do 

aprender no ciberespaço, isto porque o autor entende que as tecnologias  amplificam 

e modificam numerosas funções cognitivas humana, por exemplo a memória através 

do uso de hiperdocumentos, os bancos de dados, a percepção e o raciocínio pela  

modelização de fenômenos complexos.    

Os processos construtivos em rede ocorrem a partir de motivações, experiências de 

vida e conhecimentos anteriores do indivíduo, os quais interagem com os novos 

conhecimentos para produzir novas e singulares interpretações da realidade. Espera-se 

que as novas informações sejam capazes de promover mudanças estruturais e 

qualitativas na forma do estudante encarar o mundo. No contexto de desenvolvimento 

da prática de EAD em curso de licenciatura em Artes, esperam-se resultados 

divergentes, respostas singulares que contribua com o diálogo, autonomia, 

participação ativa do aluno na produção dos saberes.  

É comum que as comunidades virtuais criem laços afetivos e intelectuais, podendo as 

relações e os contatos, dos vários tipos, serem transportadas para fora do ciberespaço.  

Mesmo considerando que as relações no ciberespaço podem oferecer um campo de 

relações mais aberto, mais participativo e distributivo, Lévy (1999) é da opinião de que 

as relações on line não substituem as off line, ou os contatos físicos. Turkle (1995) 

parece ser de opinião contrária. A autora relata uma experiência de um Jovem 

americano, que, em sites de relacionamentos sexuais, teve uma experiência positiva e 

prazerosa, acrescenta que os ecrãs podem realizar nossas fantasias, tanto eróticas 

quanto intelectuais. 
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Acredito que muitas pessoas recorrem aos computadores para convívios em 

comunidades, que possam afetar ou alterar suas vidas, nas novas experiências comuns 

que os liguem ao outro. Mesmo que seja para a exacerbação do emocional e do 

sensível, na busca do gozo, do frívolo, conforme Mafessoli (2004) que reconhece 

“nesse ludismo um dos fatores essenciais da vida social que esta renascendo nas 

sociedades contemporâneas”. 

Diversas comunidades estão on line para participação, intervenção ou mesmo 

exploração. As trocas ou intercâmbios artísticos em rede abrem uma área de "jogo" e 

um espaço social lúdico que acentua o sensível, as estratégias de compartilhamento e 

o entendimento que a rede, enquanto espaço de produção de sentido, é também 

espaço de experimentação sensível e da multivocalidade.  Huizinga (2007) é da opinião 

de que o homem, assim como os animais, experimenta imenso prazer e divertimento 

no jogo. Para o autor, “o jogo é uma função significante, isto é, encerra um 

determinado sentido”.  

Ao observarmos as características do jogo proposto pelo teórico, podemos perceber o 

que faz e o que sente  o homo ludens nas comunidades do ciberespaço. Para o autor, a 

intensidade do jogo e a fascinação que exerce não podem ser explicadas por análises 

biológicas. Isso significa que, se formos capazes de brincar e jogar é porque o jogo é 

livre e é liberdade, por  se tratar de evasão da vida real para uma esfera temporária de 

atividade com orientação própria, realiza uma satisfação que consiste na própria 

realização do jogo. 

No jogo, a “limitação do espaço é mais flagrante do que a limitação do tempo” . O que 

certamente nos aproxima do ludismo das comunidades virtuais e das possibilidades 

das trocas de máscaras, a criação de outros -  fakes. Durante o tempo do jogo, tudo é 

movimento, alternância, mudança, acaso. 

Mafessoli (2004) ressalta que, na pós-modernidade, o liane social, baseado na emoção 

compartilhada ou no sentimento coletivo é exatamente o que constitui o festivo, o 

lúdico, o dionisíaco, que integra, na vivência, a paixão e o sentimento comum. É 

também no jogo que repousa a fragmentação do eus sociais. 
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Os internautas, protegidos pelas interfaces e pela distância, experienciam uma 

situação na qual, os diferentes graus de interação podem acontecer.  Tendo sempre 

em mãos a possibilidade de sair e de entrar no ambiente interacional virtual com outro 

nickname. O gerenciamento de informações propicia, desta forma, a possibilidade de 

“desconstrução” e reconstrução de aspectos da identidade e, em especial, da escolha 

da aparência desejada. É neste jogo que se cria uma maior facilidade em “iludir” o 

interlocutor quanto ao estado emocional vivenciado, tendo em vista a utilização de 

mecanismos de representações particulares. 

 

3. APLICAÇÕES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ARTES 

Redes sociais,  mídias locativas,   telefones celulares, GPS, lap e palmtops em redes Wi-

Fi, bluetooth, 3G e 4G,  tem demonstrado grande penetração no contexto sócio-

urbano, nas diversas camadas sociais, o que tem provocado diferentes hábitos, assim 

como a  compreensão dos limites dos espaços entre o publico e privado. O acesso 

always-on com voz, dados e sua condição ubíqua têm possibilitado distribuição e 

colaboração de informações em diversas áreas do conhecimento e alcançando 

diversos fins, artísticos e educacionais. 

 Na cidade, espaço urbano ou no ciberespaço, tribos se conectam, em comunicações 

remotas, trocando informações em tempo real, tele-transportando-se, por espaços e 

cartografias por GPS,  com visualização a distancia em  visão computacional de objetos 

em realidade aumentada, enviando ou recebendo cenas sintéticas, criadas por 

narrativas colaborativas em vida  urbana misturada,  por  SMS ou MMS, em 

happenings,  flash mobs e performances que  subvertem, transgridem  a noção de 

espaço/ tempo, e que   permitem vislumbrar um futuro  para as plataformas sociais do  

co-criar, co-viver, que permitem apropriação dos modelos de interação pelo processo 

educativo, na formação em artes cênicas. 

3.1  Aplicação das tecnologias no ensino e criação artística 

3.1.1. Mídias locativas 

O uso de celulares tem demonstrado grande penetração no contexto sócio-urbano 

brasileiro, nas diversas camadas sociais, o que tem provocado diferentes hábitos, 
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assim como a compreensão dos limites dos espaços entre o publico e privado. O 

acesso always-on com voz, dados e sua condição ubíqua têm possibilitado distribuição 

e colaboração de informações em diversas áreas do conhecimento e alcançando 

diversos fins. A evolução dos aparelhos celulares tem permitido comunicação por SMS, 

compartilhamento de áudio, vídeo e fotos, em narrativas públicas. 

3.1.2. "flash mob" 

As representações surgem das mais variadas formas e expressam os mais variados 

interesses. O primeiro "flash mob" (mobilização relâmpago) surgiu em 2003, de autor 

desconhecido. A mobilização aconteceu em Nova York e conseguiu reunir, por 

mensagens de celular e internet, 200 pessoas. Reunidos na seção de tapetes de uma 

loja, todos diziam procurar, ao mesmo tempo, um "carpete do amor". Daquela época 

em diante este tipo de narrativa pública foi acontecendo no mundo inteiro e reunindo 

os mais diversos tipos de interesse, principalmente, como recurso para ações políticas 

de protesto populares.  

3.1.2.1. Anti- Bullying, Canadá, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.Narrativas urbanas 

Consiste na possibilidade de criação de narrativas digitais sobre  locais físicos urbanos 

em diferentes localidades, através do uso de tecnologias móveis e seus dispositivos - 

SMS, MMS, cellcams, GPS, Google Maps, QRcodes e visão computacional, bem como 

de plataforma social on-line e de tecnologias  de Realidade Misturada (RM) e sistemas 

geo-localizadores com visão computacional e simulação tridimensional.  As narrativas 

são criadas durantes os  percursos urbanos que são previamente estabelecidos entre 

os participantes, os quais têm o sentido de presença co-locado, aqui e acolá, ou seja, 
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na cidade e no ciberespaço, ao trocarem mensagens com outros parceiros, recriando 

pela imaginação e pela visita aos  lugares, personagens, hábitos, a partir de textos, 

sons, imagens. A experiência física da vida, na cidade e a criação colaborativa de 

narrativas que usam celulares, como interfaces locativas, por trocas de mensagens que 

ampliam a relação com o lugar, num processo de vida urbana. Essas narrativas ao 

serem depositadas na rede são compartilhadas com outros participantes da cidade e 

ainda com usuários da rede on line e /ou comunidades virtuais. Onde as histórias 

podem ser re-contadas em estados de constante transformação pelos fluxos no espaço 

físico da cidade e no ciberespaço (ciber+híbrido). No processo, os participantes das 

narrativas recebem as informações  acerca do tema, instruções técnicas sobre o uso 

das tecnologias  da mobilidade, computação ubíqua e vida urbana misturada e, 

posteriormente, passam-se às etapas de criação na rua, acompanhando-se os 

participantes nos deslocamentos na cidade e posteriormente em espaço de 

laboratório, sala de aula, podem ser  desenvolvidas as etapas das plataformas on line. 

 

3.1.4.Ustream 

Canal de Tv disponível na internet onde as pessoas interessadas em transmitir 

performances podem abrir um canal pessoal e convidar seus amigos para 

apresentação, em hora marcada. O site permite que a plateia interaja por mensagens, 

quando logadas ao evento. Normalmente, após a apresentação, o autor pode 

disponibilizar o vídeo, que é gravado durante o período de ação performática. Alguns 

artistas brasileiros tem usado este sistema  para transmissão de performances.Esta 

tecnologia pode ser perfeitamente adequada as necessidades de ensino dentro de um 

programa de formação em Artes Cênicas, pois possibilita a interação por  telepresença 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Essa reflexão sobre redes sociais como espaços de representações, sociabilidades e 

aprendizagem em arte na pós-modernidade possibilitou uma visão geral do 

funcionamento das comunidades virtuais e seu potencial de operacionalização em 

contexto educativo formal e formas de vivenciar práticas educativas no  ensino  de 

teatro, como um movimento social de apropriação da comunicação e do 

entendimento do homem pós-moderno, nas relações sociais do ciberespaço e como 

protagonista do espaço de expressão – emissão.  

Os estudos não se findam, visto que, cada assunto abordado pode se aprofundado, 

debatido, complementado, pelas importantes contribuições teóricas, principalmente 

aquelas produzidas por intelectuais, pesquisadores, artistas  e arte-educadores que 

trabalham na web e com a web, autores/emissores das mais variadas formas de 

expressão e processos interativos, em obras cada vez mais abertas, abertas e  

coletivas, conforme conceito de obra aberta proposto por Humberto Eco (1997), quer 

dizer, “abertura entendida como ambiguidade fundamental da mensagem artística”. 

São obras que requerem a imersão ativa e a intervenção do(s) usuário(s). E no campo 

das artes cênicas, há obras com possibilidades de participação simultânea, como em 

performances com uso de internet, tais como o partilhar de um tempo e espaço de 

vida, como acontece nas narrativas urbanas com uso de celulares que permitem o 

entrelaçamento de características geo-sócio-étnico- culturais diversas. Assim como 

apropriação do espaço, ambiente em que vivemos.  
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Resumo 

 
Este trabalho busca discutir como as redes sociais podem ser usadas como ferramentas 
tecnológicas de apoio ao ensino e aprendizagem da Matemática. Estas redes encontram-se em 
plena expansão na atualidade, e com grande influência no público jovem. A tendência é que 
elas continuem se expandindo e, com isso, ganhem notoriedade em diversos espaços sociais. 
Dentre elas, hoje, destacamos como uma das principais redes sociais vigente no Brasil, o 
Facebook.  Esta rede, que pode ser considerada como uma das TIC, Tecnologia da Informação 
e Comunicação, tem um potencial educativo latente. Assim este trabalho, baseado em uma 
boa revisão bibliográfica e em análise de dados coletados de um questionário aplicado a 
professores da UNEB- Universidade do  Estado da Bahia, trazem algumas informações 
importantes sobre as potencialidades destas redes. Um dos motivos que levaram a realização 
desta pesquisa foi a constatação de que há uma busca constante dos educadores para tornar o 
ensino de Matemática mais atraente e mais próximo dos alunos. Considerando essa demanda, 
acredita-se que é possível aproveitar as múltiplas potencialidades do Facebook enquanto 
espaço de partilha e interação, no intuito de promover ações que permitam os estudantes 
refletirem sobre os aspectos envolvidos na construção do conhecimento. Nesse sentido, o 
presente artigo visa discutir a rede social Facebook e suas potencialidades como um espaço de 
ensino da matemática e abordar alguns questionamentos como: Os professores compreendem 
as redes sociais como espaço de aprendizagem? Ele está integrado nesse mundo virtual? Os 
resultados obtidos a partir da análise dos dados deste trabalho demonstram que apesar dos 
professores usarem as redes sociais e compreenderem seu potencial pedagógico, poucos a 
usam como um espaço de construção do saber. 
 
Palavras Chave: Ensino de Matemática, Facebook, Interação, Rede social.  
 

Abstract 
 

This paper discusses how social networks can be used as technological tools to support 
teaching and learning of mathematics. These networks are booming today, and with great 
influence on young people. The trend is that they continue to expand and thereby gain 
notoriety in different social spaces. Among them, today, highlighted as a major force in Brazil 
social networking, Facebook. This network, which can be considered as an ICT, Information 
Technology and Communication, has a latent learning potential. Thus this work, based on a 
good literature review and analysis of data collected from a questionnaire administered to 
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teachers UNEB-Universidade do Estado da  Bahia, provide some important information about 
the potential of networks. One of the reasons why this research was the realization that there 
is a constant search of teachers to make mathematics teaching more attractive and closer to 
the students. Considering this demand, we believe that you can take advantage of the multiple 
potential of Facebook as a space for sharing and interaction, in order to promote actions that 
allow students to reflect on the issues involved in constructing knowledge. Accordingly, this 
paper discusses the social networking site Facebook and its potential as an area of 
mathematics education and address some questions such as: Teachers understand the social 
networks as a learning space? It is integrated in this virtual world? The results obtained from 
analysis of data from this study show that although teachers use social networks and 
understand their educational value, few use it as a space for the construction of knowledge. 
 
Keywords: Teaching Mathematics, Facebook, Interaction, Social Networking. 
 

1. INTRODUÇÃO 
O século XXI possui uma sociedade sustentada na tecnologia, onde dois de seus pilares 

são a informação e o conhecimento, proporcionado pela constante evolução das 

tecnologias, principalmente a internet, e, por isso mesmo, eles possuem, hoje, uma 

importância nunca vista antes. Assim, Patrício e Gonçalves afirmam que:  

“A inovação tecnológica, a massificação das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) e a constante evolução da Internet, e mais concretamente da WWW (Word Wide 

Web), ou simplesmente Web, constitui um dos principais pilares da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento.” (2010, p.25). 

Esta constante evolução da Web proporcionou, nas ultimas décadas, a criação de 

inúmeras ferramentas e aplicações que estão presentes no cotidiano da sociedade 

contemporânea e globalizada, tornando-a cada vez mais conectada e interativa, 

aproximando indivíduos com interesses em comum. Citando Castells (2004) e Lévy 

(1997), Patrício e Gonçalves (2010) denominam este fenômeno de “Sociedade em 

rede”. Neste contexto, eles tornam a citar Lévy (1997, p.58) para definirem o conceito 

de Ciberespaço: “(...) um espaço de comunicação aberto pela interligação mundial dos 

computadores e das memórias informáticas, ou seja, é o espaço onde as informações 

digitais circulam, permitindo às pessoas a construção e partilha de inteligência 

coletiva.”. Este espaço rompe a barreira geográfica e social que separa a comunicação 

entre os seres humanos. Assim, para além da construção e partilha de inteligência 

coletiva, o ciberespaço proporciona a conexão entre os indivíduos.  

Este caráter social e interativo existente na Web é caracterizado por Patrício e 

Gonçalves de Web 2.0. Segundo a revista Super Interessante (Jul/2012), é nela que se 
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encontram grande parte dos jovens brasileiros. Portanto, é este espaço que 

professores e educadores devem fortalecer ou se fazer presentes, a fim de aproveitá-

lo como um espaço de ensino formal e sistemático, tornando-a uma extensão da sala 

de aula. 

Inicialmente este artigo abordará o conceito de Web 2.0, com especial atenção as 

redes sociais na internet, e seu papel na sociedade contemporânea. Posteriormente, 

apresentará o conceito e a importância das redes sociais na atualidade, focando na 

rede social Facebook e suas potencialidades para o ensino de matemática. Por fim, 

descreve e discute o resultado de uma pesquisa quantitativa realizada com professores 

do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado da Bahia na 

cidade de Alagoinhas. 

 

2. WEB 2.0 E REDES 
Segundo Patrício e Gonçalves, o termo Web 2.0, segundo Reilly (2005), surgiu numa 

sessão de brainstorming no MedialLive Internacional e, desde Outubro de 2004, tem 

sido popularizado como a nova tendência da Internet. E a definem como: “ grupo de 

tecnologias associada a termos como: blogs, wikis, podcasts, etc. que facilitam a 

conexão da sociedade com à Web onde todos são capazes de publicar e editar 

informações.” (Anderson, 2007, p.15), ou seja, a Web 2.0 é uma plataforma que, sobre 

ela, são construídas e utilizadas softwares que proporcionam a interação, 

comunicação, partilha e a colaboração entre os indivíduos que utilizam a Web. 

Nesta perspectiva, surgiram, nos últimos anos, diversos tipos de redes que 

proporcionam essa interação e colaboração. Oliviere(2012) define rede como:  

 

Sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma 

democrática e participativa, em torno de causas afins. Estruturas flexíveis e 

estabelecidas horizontalmente, as dinâmicas de trabalho das redes supões atuações 

colaborativas e se sustentam pela vontade e afinidade de seus integrantes, 

caracterizando-se como um significativo recurso organizacional para a estruturação 

social. (OLIVIERE, 2012, p.35) 

Assim, o termo “rede” define-se como o conjunto de entidades interligados uns aos 

outros. São sistemas que reúnem indivíduos e instituições em torno de causas afins. 
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Uma rede permite assim circular dados materiais ou imateriais dentro dessas 

entidades, seguindo normas bem definidas. A palavra rede é bem antiga e vem do 

latim retis, significando o entrelaçamento de fios com aberturas regulares que formam 

uma espécie malha, e esta, com o tempo foi se evoluindo e ganhando novos 

significados e utilidades em diversas situações dentro da sociedade. 

Uma das grandes conquistas da humanidade foi a evolução da comunicação entre os 

indivíduos. Esta busca iniciou-se com o surgimento da escrita e posteriormente de 

cartas e telegramas, depois surgiram a televisão e o telefone, e por fim a internet. Se 

utilizando do espaço criado pela evolução da internet sugiram as redes. Assim,  “O 

início da aldeia global é também o início da desterritorialização dos laços sociais. O 

advento das cartas, do telefone e de outros meios de comunicação mediada iniciam as 

trocas comunicacionais, independente da presença". (Recuero, 2009, p.135).  

Segundo Mizruchi (2006), “Multiplicam-se as pesquisas que sugerem que as redes 

sociais influenciam o comportamento de indivíduos e grupos (...)”. Esta afirmação é 

notada atualmente, através das redes, também chamadas de redes sociais, que os 

indivíduos, com objetivos em comum, se unem com o intuito de alcançarem tais 

objetivos. Nesta perspectiva, Olivieri(2012) diz que: 

Nesse período de virada de século e de milênio, a sociedade civil potencializa sua 

organização em iniciativas, cujos atores envolvidos percebem a colaboração 

participativa como um meio eficaz de realizar transformações sociais (...) a sociedade 

civil se organiza em redes para a troca de informações, articulação institucional e 

política e para a implementação de projetos comuns. Olivieri(2012, p.56) 

Já para Afonso (2009, p. 29) “A comunicação em rede tem sido explorada como 

instrumento de ativação de movimentos sociais e culturais como a luta dos direitos 

humanos, feministas, ambientalistas, etc.[...]”. 

Conforme Shimazaki e Pinto “As redes sociais se tornaram um fenômeno de 

comunicação que atinge pessoas de diferentes classes sociais, faixas etárias, graus de 

escolaridade e identidades culturais”. 

Portanto, a rede social deixou de ter um caráter estático (somente de comunicação e 

interação) e passou a ter um caráter dinâmico (surgimento de articulações para 

alcançar objetivos em comum). Assim, em seu texto, Olivieri defende que, o auge das 
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redes sociais, proporcionou uma mudança na sociedade, principalmente nos jovens, na 

defesa de seus direitos perante as instituições macro, ou seja, “(...) as redes 

possibilitam a articulação dos movimentos culturais e informacionais capazes de 

propor alternativas para a humanidade, fundamentadas em valores democráticos 

(...)”. Essa mudança afeta com mais intensidade os jovens, pois este é o maior público 

vigente nas redes sociais atualmente segundo revista SuperInteressante no Brasil, dos 

indivíduos conectados a internet, 73% estão conectados a alguma rede social. É 

denominada Geração tecnológica, indivíduos que cresceram fazendo uso de aparelhos 

tecnológicos, ou seja, possuem domínio completo, referente ao manuseio, da 

tecnologia. Esse fato nos remete a analisar que, o espaço do jovem é a internet e as 

redes sociais. Portanto, é este espaço que professores e educadores devem fortalecer 

ou se fazer presente a fim de aproveitá-lo como um espaço de ensino formal e 

sistemático, tornando-a uma extensão da sala de aula. Sendo assim, Miranda, Morais, 

Alves e Dias (2011) afirmam que: “O uso de tecnologias da Web 2.0, como os wikis e as 

redes sociais, para complementar a aprendizagem em contexto de sala de aula, 

permite desenvolver formas interativas e colaborativas de aprendizagem para os 

estudantes, recorrendo a meios com os quais estão familiarizados.”  

Neste sentido, Martins (2007), citando Vygotsky, afirma que “[...] o processo de 

ensino-aprendizagem também se constitui dentro de interações que vão se dando nos 

diversos contextos sociais[...]”. Portanto, se as Redes, denominadas também de redes 

sociais, proporcionam a interação e colaboração, então nelas existe a potencialidade 

para o ensino.  

Atualmente as redes sociais são utilizadas pela maioria das pessoas, sendo a maior 

parte dela constituída de jovens. Conforme Minhoto e Meirinhos (2011)a escola não se 

pode ater a essa realidade que a circunda, pois a presença das redes sociais no 

cotidiano dos alunos é incontornável e perceptível. De encontro aos interesses e 

prazeres dos jovens encontradas nas redes sociais, o professor pode tirar proveito, e 

proporcionar um ambiente de ensino, onde, através da cooperação, haja interação 

entre os alunos, compartilhando e produzindo conhecimento, e daí realizando as 

competências previstas pelos programas do componente curricular. 
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As redes sociais são ferramentas que fazem parte do dia a dia dos alunos e de vários 

educadores, merecendo ser incluídas nas estratégias de uso educacional da escola. 

(Seabra, 2010) 

Hoje a importância das redes sociais é indiscutível, a exemplo, a importância do 

facebook é tão grande que, segundo o IBOPE, se contabilizarmos os usuários do 

facebook como habitantes de um território, seria o quarto maior país do mundo com 

mais de 500 milhões de habitantes. No Brasil, segundo a consultoria SocialBakers são 

46,3 milhões de usuários, tornando o Brasil o segundo país no ranking de usuários do 

Facebook no mundo e o primeiro em expansão, só em primeiros três meses de 2012, o 

facebook cresceu 22%no Brasil. 

 

3. FACEBOOK E AS POTENCIALIDADES PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 
O Brasil possui o segundo maior número de pessoas conectadas ao Facebook, 

perdendo apenas para os estados Unidos. São mais de 46,3 milhões de usuários. E 

segundo o MonkeyBusiness (2012), a média no ano de 2011 de horas conectadas foi 

de 5,3 horas/mês para as mulheres e 4,1 hora/mês para os homens. Estes dados 

justificam a escolha desta rede social como espaço de estudo deste artigo, cujo 

objetivo é mostrar as potencialidades que esta rede possui para o ensino de 

matemática onde o professor pode usá-lo para atrair os estudantes e junto a eles 

explorá-lo como ambiente de ensino, buscando sempre soluções originais para 

representar os conhecimentos que estão sendo construídos, de modo cooperativo e 

interativo. Afonso define o Facebook da seguinte forma:  

“O Facebook é uma rede social que reúne pessoas a seus amigos e àqueles com quem 

trabalham, estudam e convivem. As pessoas participam do Facebook para manter 

contato com seus amigos, carregar um número ilimitado de fotos, compartilharem 

links e vídeos e aprender mais sobre as pessoas que conhecem (2009, p.43).” 

Logo, se constitui como um espaço para o ensino muito importante, pois, no momento 

que estamos inserindo dentre as atividades cotidianas dos alunos, algo que lhe atraia, 

podendo contorná-lo como ambiente de aprendizagem, a mesma transforma a 

aprendizagem numa atividade social, aumentando a satisfação em produzir e 

compartilhar conhecimento, tornando-se ambientes colaborativos de aprendizagem. 
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Assim, Minhoto e Meirinhos (2011, p.12) definem aprendizagem colaborativa como 

“[...] centrada no grupo e não em indivíduos isolados. O individuo aprende em grupo, 

mas individualmente também contribui para a aprendizagem dos outros”. Neste 

sentido, o Facebook possui potencial para a utilização do ensino em grupo, e assim, 

estimulando a aprendizagem colaborativa, pois nele pode haver a interação, partilha e 

colaboração de experiências e troca de conhecimento, se as atividades elaboradas 

pelos docentes permitirem que estas características sejam exploradas. Assim, citando 

(Romanó, 2003), enumera as vantagens, a nível pessoal e de grupo, que a 

aprendizagem colaborativa proporciona aos alunos: 

1. Aumentam as competências sociais, de interação e comunicação efetivas; 

2. Aumenta a autoconfiança, a autoestima e a integração no grupo;  

3. Fortalece o sentimento de solidariedade e respeito mútuo; 

4. Os grupos estão baseados na interdependência positiva entre os alunos o que 

requer que cada um se responsabilize mais pela sua própria aprendizagem e pela 

aprendizagem dos outros elementos;  

5. Incentiva os alunos a aprender entre eles, a valorizar o conhecimento dos outros e a 

tirar partidos das experiências das aprendizagens individuais.(p. 25-26) 

 

A concepção de ensino até a revolução industrial se pautava na transmissão do 

conhecimento, pelo professor para o aluno. O professor detinha a verdade absoluta e 

o aluno era um ser passivo. Era o modelo da Educação Bancária, já citada por 

Freire(1996). Nos dias atuais a concepção de aprendizagem se baseia, ou deveria se 

basear, em o professor ser o mediador entre o conhecimento e o aluno, além disso, o 

professor deve estimular a motivação dos alunos em pesquisas e investigações, com o 

intuito de despertar o olhar critico e consciente, permitindo aos alunos, liberdade de 

escolha e responsabilidade individual, não submissão e passividade. Para Afonso 

(2009): 

 

“Na educação, a participação em comunidades virtuais de debate e argumentação 

encontra um campo fértil a ser explorado. Através dessa complexidade de funções, 

percebe-se que as redes sociais virtuais são canais de grande fluxo na circulação de 

informação, vínculos, valores e discursos sociais, que vêm ampliando, delimitando e 

mesclando territórios”. (2009,p.29) 
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A matemática é uma área do saber extremamente abstrata. Entretanto, nos últimos 

anos, o surgimento de softwares matemáticos como o Geogebra, Cabri-Geometre, 

dentre outros, proporcionou aos alunos um auxilio numa melhor compreensão dos 

conteúdos ministrados pelos professores. E nesta perspectiva, o Facebook com suas 

ferramentas e por ter uma utilização intensa entre os jovens, torna-se potencialmente 

um espaço para o ensino de Matemática que vise a aprendizagem colaborativa e 

estimule a pesquisa e investigação.  

No Facebook podemos encontrar aplicações e funções próprias da rede social como 

também outras aplicações externas, não desenvolvidas pelo mesmo, que facilmente 

podem ser utilizadas e adicionadas ao perfil do usuário. Inserido num espaço chamado 

grupo, onde este pode ser constituído por alunos de uma turma ou por pequenos 

grupos de trabalho e estudo, destacamos as ferramentas, existente, que possuem 

potencialidades para o ensino: 

 

Escrever publicação:Permite o envio e recepção de mensagens e/ou notícias de 

qualquer finalidade, além de permitir a partilha de Websites educativos interessantes; 

Perguntas:Permite a criação de enquetes e/ou elaboração de perguntas para qualquer 

finalidade; 

Criar/carregar Arquivos: Permite adicionar,também, pequenos textos, reflexões ou 

observações, que podem ser comentadas;  

Eventos: Permite criar eventos como por avaliações, proposta e entrega de trabalhos, 

seminários e workshops, com a possibilidade de adicionar detalhes (descrição, 

imagens, vídeos e ligações), convidar pessoas, promover o evento num anúncio, editar 

e imprimir a lista de convidados e comentar o evento;  

Inserir fotos: Permite carregar e tirar fotos ou criar um álbum;  

Inserir vídeo: Permite gravar e carregar um vídeo. Com esta ferramenta pode-se expor 

vídeos de explanações de conteúdos que utilizem softwares matemáticos e assim, 

facilitando a compreensão dos alunos; 
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Chat: Comunicação em tempo real, ótimo para atendimento aos alunos e discussões 

online; 

 

Algumas pesquisas realizadas nessa área mostram que os alunos aprovam a utilização 

do Facebook como extensão da sala de aula, neste sentido citamos as pesquisas de 

Patricio e Gonçalves (2010) e Meirinhos e Minhoto (2011), ambas tratam do mesmo 

objeto de estudo, o Facebook como espaço de ensino, entretanto, com focos distintos. 

Contudo, as duas pesquisa, indicam que o Facebook possui potencialidades como 

espaço para o ensino e aprendizagem, tornando-se uma extensão da sala de aula e 

mais um espaço para auxilio dos alunos. Entretanto, devemos tomar alguns cuidados 

na abordagem e utilização das ferramentas existentes no Facebook. Devem-se criar 

metodologias de abordagem que estimule o interesse dos alunos na participação das 

atividades propostas pelo professor e neste processo o professor deve ser sempre a 

figura central desta relação. Assim, para Seabra (2010) não basta que os alunos 

simplesmente acessem as informações, para que estas tecnologias sejam significativas, 

eles precisam ter a habilidade de utilizar, relacionar, sintetizar, analisar e avaliar. O 

professor deve estar a todo o tempo como o mediador, desafiando os alunos a irem 

além de respostas simples, desafiando ideias e conclusões. Ademais, Seabra(2010, 

p.20) alerta que “O uso das redes sociais no processo educativo deve ser feito de 

maneira bem pensada, pois corre o risco de ser apenas uma distração, gerando mais 

ruído do que ajudando no processo de ensino e aprendizagem.”. Este aspecto deve ser 

considerado pelos docentes que pretendem usar esta ferramenta como espaço de 

ensino e aprendizagem, para não correr o risco subutilizar ou até mesmo desvirtuar o 

potencial desta rede social. 

 

4. REPRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
Na busca de discutir a relação dos professores do curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade do Estado da Bahia – Campus II, Alagoinhas, Brasil com as 

redes sociais e como tais professores compreendem a relação do Facebook com o 

ensino de Matemática, foi realizada uma pesquisa cujo objetivo foi responder tais 

questões. 
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Os resultados desta pesquisa estão associados aos resultados obtidos a partir das 

respostas dadas pelos sujeitos da amostra de professores. Acerca dos procedimentos 

realizados, os professores foram convidados a responder um questionário com 9 

(nove) questões sendo 7 (questões) fechadas e 2 (duas) abertas, separadas em três 

blocos: Caracterização da amostra; Relação dos professores com as redes sociais e 

como a utilizam; e a relação Facebook e o ensino de Matemática. 

A amostra foi obtida a partir de uma população constituída por 24 professores no qual 

58% responderam ao questionário, 21% não puderam responder, pois são professores 

afastados da instituição para Doutorado ou integrantes do artigo; e 21% não quiseram 

responder ao questionário. Dentre os professores que responderam 57% são do 

gênero feminino e 43% são do Gênero masculino, Sendo que 22% estão na faixa etária 

entre 30 a 35 anos, 14% possuem entre 35 e 40 anos, e 64% possuem acima de 40 

anos. 

Referente a relação dos professores com as redes sociais, verificou-se que 93% dos 

professores acessam alguma rede social, enquanto 7% nunca se conectou as redes 

sociais. O motivo citado por este professor foi: “Para mim a comunicação através de e-

mails é suficiente para minha atividade profissional”. Dos professores que estão 

conectados as redes sociais, 50% acessam o Facebook, 15% o Orkut, 14% o Skype, 7% o 

MSN e 14% não souberam responder. Observando as respostas e comentários, 

verificou-se que alguns docentes não souberam definir o que são redes sociais. A 

média horária de conexão foi de 46% até uma hora por dia, 7% de uma à duas horas, 

8% de duas à três horas, 8% não soube responder e 31% optaram pela opção outros 

que representou, como foi observado, uma hora por semana em média ou menos.  

No bloco que investiga arelação facebook e o ensino de Matemática, foi apresentado 

aos professores a seguinte questão:“Você considera o espaço existente nas redes 

sociais como um espaço de ensino-aprendizado?” onde65% responderam que sim, 

14% que não e 21% não soube responder. Dentre os professores que responderam 

SIM, 56% não estimula seus alunos a utilizarem o espaço existente nas redes sociais 

com a finalidade de estudar, entretanto 44% estimulas seus alunos. Porém, apesar 

desses professores identificarem potencialidades no espaço no facebook para o ensino 
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de matemática, apenas 11% utiliza tal espaço como extensão de sala de aula enquanto 

89% não o fazem. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os dados recolhidos no presente estudo evidenciaram que grande parte dos 

professores do curso de Matemática da UNEB/Campus II – Alagoinhas, Brasil,  estão 

integrados ao mundo virtual das redes sociais em que os alunos estão inseridos, dentre 

as quais, a mais acessada por professores e alunos é o facebook, e indo de encontro 

aos argumentos de MIRANDA, MORAES, ALVES, DIAS (2011), estes educadores 

compreendem o Facebook como um espaço para o ensino-aprendizagem. 

Entretanto,grande parte desses não estimula seus alunos a usarem o Facebook ou 

qualquer outra rede social para o estudo e não se utilizam deste espaço para o ensino 

de matemática, ou seja, não a utilizam como um espaço a mais de auxílio, socialização, 

discussão,  para os alunos em relação aos conteúdos ministrados em sala de aula. Esta 

contradição encontrada nos resultados refere-se, de acordo com os pesquisadores, ao 

receio que os docentes possuem em inserir novas estratégias de uso das tecnologias e 

novas metodologias de ensino que levem em conta a realidade que está inserida os 

alunos, e a deficiência que estes docentes possuem no manuseio de tais ferramentas. 

Durante o recolhimento dos dados verificou-se que alguns professores só 

consideravam como uma rede social o Facebook, Orkut e MSN, mesmo fazendo uso 

constante de uma rede social não a consideravam assim. Um dos comentários que 

mais chamou atenção, em relação a utilização do Facebook como um espaço de ensino 

da Matemática, foi um professor que afirmou: “Não havia pensado nesta possibilidade, 

mas acho viável e interessante.” Sendo assim, este artigo cumpriu seu principal 

objetivo, a de iniciar esta discussão/reflexão acerca desse espaço virtual, em plena 

expansão, que estão inseridos grande número de jovens em idade escolar. 
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Resumo 

Esta comunicação insere-se numa investigação que procura estudar a influência que uma 
comunidade de aprendizagem online, para alunos e professores do ensino secundário, em 
Portugal, pode ter enquanto elemento facilitador da aprendizagem dos alunos, com efeitos na 
formação de aprendentes ao longo da vida. Analisamos os dados recolhidos num questionário 
online, enviado a todos os membros. Emergem como determinantes na sustentação destas 
comunidades factores relacionados com o enriquecimento pessoal, expressos na valorização 
do acesso a oportunidades de aprendizagem únicas, assentes na curiosidade científica dos 
membros. A comunidade constitui-se como espaço de aprendizagem adequado para o 
desenvolvimento e cultivo do gosto por comunicar em torno de conteúdo científico e, por essa 
via, adequada para a formação de aprendentes ao longo da vida; dimensão essencial e que, do 
nosso ponto de vista, a escola não cumpre. 
 
Palavras-chave: Comunidades de prática online, redes sociais, escola, jovens, internet 

 

Abstract 

This communication is part of an investigation that studies the influence that an online 
learning community, for students and teachers from secondary schools in Portugal, may have 
as a facilitator of student learning and in terms of the development of lifelong learners. We 
analyzed the data collected through an online survey, sent to all community members. As 
crucial factors that sustain this community, emerged the access to unique learning 
opportunities aligned with the scientific curiosity of the members. The community constitutes 
itself as a learning space suitable for the development and cultivation for communicating 
about scientific content. Thereby, suitable for the formation of lifelong learners; critical 
dimension that, from our point of view, the school does not fulfill. 
 
Keywords: Online communities of practice, social networks, school, students, internet 

 

1. INTRODUÇÃO 

A presente comunicação insere-se no âmbito de uma investigação para doutoramento 

que pretende investigar a influência que um espaço social Web 2.0 pode ter na 

aprendizagem dos alunos de ciências, do ensino secundário e contribuir para a 

formação de aprendentes ao longo da vida. 
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Do nosso ponto de vista, os espaços sociais de aprendizagem proporcionados por 

diversas plataformas gratuitas, parecem especialmente adequados para uso educativo, 

facilitando interacções e padrões de comunicação que podem aumentar o gosto por 

aprender. Em particular, por interagir em torno de conteúdo científico. 

Encaramos esta comunicação como uma oportunidade para (1) partilha de alguns 

resultados preliminares quanto ao modo como a comunidade está a ser percepcionada 

pelos seus membros e (2) breve reflexão conjunta. 

 

2. ESPAÇOS SOCIAIS ONLINE E EDUCAÇÃO FORMAL 

Este item pretende problematizar a integração de espaços sociais online na educação 

formal. Em concreto, as práticas de ensino e aprendizagem que se podem desenvolver 

no seio destes espaços virtuais, assentes no desenvolvimento de competências de 

partilha, comunicação e interacção em torno de um dado domínio. Encontramos na 

perspectiva das comunidades de prática (Wenger, 1998, 2002, 2011) uma forma de 

“multifacetar” a escola e de a adequar à contemporaneidade, complexa e imprevisível. 

2.1 Jovens, escola e internet 

Um estudo recente da UMIC (2010) acerca da utilização da internet em Portugal, 

revela que o seu uso por parte dos jovens (15-24 anos) é marcado pelo 

entretenimento (sobretudo, na área da música) e pela exposição social (contactos 

sociais dentro do grupo de amigos e constante (re)construção de um perfil pessoal, 

que se vai actualizando em fotografias e novos status). 

Em termo educativos, a internet é usada por estes para procurar informação para a 

escola, seguida da pesquisa de definição de palavras e da procura ou verificação de 

factos. Ou seja, enquanto apoio à actividade educativa, a Internet está a ser usada 

para fazer o mesmo que se faz com os tradicionais livros de papel, embora de forma 

facilitada e mais abrangente, ainda que comportando mais riscos quanto à validade da 

informação encontrada. Regista-se um perfil de utilização marcado pela colecta de 

informação para ser debitada em trabalhos de pesquisa ou, na melhor das hipóteses, 

para ser discutida e problematizada em aula. Muitos jovens acabam por desenvolver 

uma habilidade para, intuitivamente, encontrarem coisas na web que muitos de nós 
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demoramos a encontrar. Passar-se-á o mesmo no que toca à análise dos conteúdos 

localizados? O jovem “digital” consegue ler nestes novos media, mas será que sabe 

escrever neles? E se sim, quão bem conseguem eles exprimir pensamentos próprios, 

argumentos, contra argumentos e emoções? 

Em linha com estes dados, o estudo de Implementação do Projecto ‘Competências TIC, 

vol. 2’, conduzido em 2009 pelo Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

(GEPE), do Ministério da Educação, conclui que, em sala de aula, a Internet é usada 

principalmente como “um recurso de pesquisa e de acesso à informação” (p.101). Os 

propósitos educacionais são, sobretudo, os do acesso e consumo de informação, em 

detrimento da produção de conteúdos. O mesmo estudo menciona fugazes exemplos 

de “outros recursos electrónicos potencialmente educativos e que permitem o ensino 

e aprendizagem em ambientes virtuais” (p.101), tais como fóruns ou grupos de 

discussão. Conclui que os propósitos que guiam os professores e alunos no uso das TIC, 

no processo de ensino aprendizagem, a nível do ensino secundário, “são marcados 

pelas exigências funcionais do “acesso à informação”” (p.103). 

2.2 Redes Sociais e Comunidades de Prática: reinventar a escola 

O termo rede social tornou-se numa palavra corrente, usada por todos, nas mais 

diversas circunstâncias e tendo em mente os mais diversos propósitos e contextos. 

Frequentemente, o termo é usado para nos referirmos aos mecanismos tecnológicos 

que suportam a rede ou proporcionam a ligação entre as pessoas. Porém, estas 

estruturas e serviços não são a rede, a rede são as pessoas e as relações entre elas 

(Hearn e Mendizabal, 2011). As redes são aqui entendidas como um conjunto de 

pessoas, locais ou objectos, que cada individuo constrói à sua volta, ao qual recorre 

para obter informação ou ajuda. 

Ao colocar a tónica nas pessoas, no modo como interagem e recorrem umas às outras 

para aprenderem e resolverem problemas, Wenger, Tainer e de Laat (2011) encaram 

as redes como um dos aspectos através do qual a aprendizagem se manifesta como 

processo social. 

Em termos de aprendizagens as redes comportam valor e riscos. O seu potencial para 

conexões espontâneas e imprevisíveis encerra inúmeras oportunidades de diálogo e 
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de acesso a recursos de aprendizagem importantes. Porém, dado não existir um 

comprometimento colectivo para com um único domínio de interesse, existem riscos 

de ruído e difusão (Wenger, Tainer e de Laat, 2011). As redes requerem um forte 

sentido de direcção e autonomia por parte dos indivíduos, características que 

dificilmente fazem parte do perfil de um adolescente. Estas potencialidades e riscos 

apontam para a relevância das comunidades de prática. 

Nas comunidades existe uma intenção colectiva (ainda que tácita e distribuída) para 

avançar a aprendizagem num dado domínio. As pessoas usam a experiência dos outros 

como recurso de aprendizagem e unem-se para fazer face aos desafios que enfrentam, 

individual ou colectivamente. 

Todavia, do nosso ponto de vista, estes espaços proporcionam e facilitam a interacção, 

mas não asseguram, por si só, a aprendizagem. A experiência será tão rica quanto os 

utilizadores estiverem dispostos a envolver-se nela. Que competências precisam os 

jovens e os professores para actuar e aproveitar o melhor dos dois espaços? Que 

oportunidades de aprenderem e se envolverem? Será que os jovens são 

inerentemente proficientes em termos de utilização da Web 2.0? E os professores? 

A escola, as turmas, são pequenas comunidades, porém, a sensação é a de que têm 

falhado enquanto fonte de identidade para os jovens, por oposição a outras 

comunidades a que estes pertencem. Na maior parte do tempo, os alunos assumem 

um papel com o qual estão familiarizados, ainda que isso não implique um 

envolvimento intrínseco. Os esforços pessoais são frequentemente centrados na 

performance em testes e exames, na mecanização de rotinas de cálculo e questões-

tipo, em detrimento da identificação de questões pessoais em torno dos temas em 

estudo e de iniciativas em prol dessas curiosidades. 

Há claramente um desajuste entre as exigências actuais com que os jovens se deparam 

e o que a escola lhes propõe, que está a causar grande desconforto a todos, 

professores e alunos, como evidenciam estudos recentes no nosso país (Costa, 2010). 

Temos uma escola cheia de tecnologias que, paradoxalmente, vive em função dos 

momentos pontuais de testes intermédios e exames. Toda a preparação de aulas e dos 

alunos é orientada em função disso. É, portanto, uma escola baseada no conteúdo e 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2440 

na aquisição de conhecimento, na era das “relações sociais” e da comunicação. Que 

tipo de cidadãos estamos a preparar? Aqueles que memorizam e replicam informação? 

Ou aqueles que sabem como aceder-lhe, onde e como usá-la? 

A mudança sustentável terá de ocorrer ao nível dos processos de interacção e de 

mediação das aprendizagens; sustentada por uma nova visão para a educação baseada 

em novos modelos de aprendizagem, facilitados pelas tecnologias (Dias, 2012) que 

catalisem o envolvimento pessoal dos actores. Não se trata de substituir todas as 

práticas pedagógicas. Trata-se de restabelecer o equilíbrio entre os vários tipos de 

aprendizagem (Siemens, 2006), de entre os quais salientamos a aprendizagem baseada 

em comunidades (presenciais, online, blended), com ênfase em formas de 

aprendizagem mais imersivas e contextualizadas. Esta visão da aprendizagem como 

processo de participação em comunidades de aprendizagem vai de encontro a um dos 

seis cenários antecipados pelo grupo da OCDE, Schooling for Tomorrow (secção III.1, 

p.28), em termos de possíveis sistemas de aprendizagem futuros. 

Neste quadro, a participação em comunidades científicas como aprendiz (participação 

periférica legítima), poderia configurar-se como uma espécie de iniciação às práticas 

científicas, tal como elas se desenrolam no contexto real. Comunidades globais online 

e comunidades locais presenciais que, gradualmente, exporiam os jovens a práticas 

profissionais, que moldariam os seus modos de pensar, agir e de se envolverem em 

realidades científicas concretas. Comunidades no seio das quais teriam oportunidades 

de “aprender a ser” muito mais cedo na sua educação (Brown, 2005). 

 

3. METODOLOGIA 

Neste item descrevemos, de forma breve, a comunidade em estudo quanto ao seu 

perfil e funcionalidades tecnológicas e analisamos os dados recolhidos no questionário 

online difundido aos membros da comunidade, por e-mail. 

3.1 Breve descrição da comunidade online 

A comunidade em estudo dedica-se à discussão e partilha de conteúdos científicos. 

Destina-se aos alunos e professores do ensino secundário. Porém, entre os seus 

membros estão também estudantes e professores do ensino superior, investigadores e 
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outros interessados pela ciência. Os membros são voluntários e recorrem ao espaço se 

lhe reconhecerem interesse ou se for de encontro às suas necessidades. Acresce que 

não tem associada qualquer avaliação. 

A comunidade opera em plataforma Ning e comporta múltiplos pontos de 

comunicação e partilha de conteúdo. Nomeadamente, vídeos, fotos, chat, fórum de 

discussão, blogues, apoio RSS, actualização das últimas actividades, perfis individuais 

dos membros e difusão de mensagens a toda a comunidade. Existe ainda ligação a dois 

canais exteriores: página Facebook e conta Twitter. 

Sendo uma comunidade aberta, com possibilidade de consulta da quase totalidade do 

seu conteúdo, dispõe, no entanto, de um sistema moderação para evitar spam. 

 

Gráfico 1. Evolução demográfica da comunidade 

 

A actividade da comunidade é sustentada por uma agenda de conversas mensais com 

especialistas, do mundo académico ou empresarial, e outros eventos tais como 

videoconferências e concursos online. Em contínuo decorre o esclarecimento de 

questões colocadas pelos membros. 

3.2 Recolha de dados 

O questionário elaborado teve como objectivos: 

(a) Conhecer o valor real que a comunidade tem para os membros, quer em termos da 

percepção global que têm da mesma, quer em termos concretos das dimensões 

escolar, pessoal, colectiva e recursos; 
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(b) Conhecer o tipo de envolvimento dos membros na comunidade, as razões para a 

participação activa ou episódica e as razões para a não participação expressa; 

(c) Conhecer as aspirações dos membros para a comunidade e como perspectivam o 

seu envolvimento nela. 

Estruturámos o documento em 3 grupos, visando cada um dos propósitos anteriores, 

num total de 6 questões de resposta fechada. Tendo em conta o público-alvo, 

maioritariamente jovem, com inúmeras solicitações e afazeres, preocupamo-nos em 

assegurar um questionário claro, curto e rápido de preencher. 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

O questionário esteve disponível entre 1 e 15 de Junho de 2012. Findo este período, 

foram recolhidas 114 respostas. Se considerarmos os membros que acederam à 

comunidade nos últimos 6 meses, a taxa de resposta foi de 30.2%, valor satisfatório 

face à taxa média de devolução de 25%, para questionários online, indicada por 

Marconi e Lakatos (2005). 

A maioria dos respondentes (63.92%) vê esta comunidade como um sítio credível para 

partilha de recursos e participação em discussões científicas. Percepcionam a 

comunidade não apenas como ponto de acesso a informação, mas também como local 

para comunicar em torno de conteúdo científico. 

Valorizam-se as conexões e o potencial que isso contém em termos do 

aprofundamento da aprendizagem no domínio. 
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Gráfico 2. Valor da comunidade 

 

Em termos do perfil de envolvimento e participação na comunidade, apuraram-se 

valores típicos para comunidades desta natureza (Kuhlmann, 2010). 

 

Gráfico 3. Perfil de envolvimento dos membros 

 

De entre os membros que alguma vez participaram na comunidade, o que mais os 

impele é a curiosidade científica pelos temas em discussão. 
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Gráfico 4. Motivos para a participação 

 

Evidencia-se a dimensão do enriquecimento pessoal, do acesso ao conhecimento 

científico por via do contacto com especialistas. Outro dado relevante é que o apelo do 

professor não é suficiente para desencadear a participação dos alunos. 

Em termos do que condiciona a participação activa na comunidade, a falta de tempo 

emerge como o principal entrave. Donde, a menos que a actividade na comunidade 

seja integrada na vida das pessoas, a participação será pouco provável. 

Gráfico 5. Motivos para a não participação 
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Conjugando o perfil de participação dos membros com os factores que condicionam o 

seu envolvimento, é possível verificar que a comunidade comporta uma diversidade de 

trajectórias e formas de participação, que se traduzem em modos de estar e de 

pertencer diferentes. Estas trajectórias são na sua maioria periféricas, no entanto, 

importa de entre estas distinguir alguns aspectos. Por um lado, temos 44% dos 

membros que participam ocasionalmente, movimentando-se sempre pela periferia. 

Para estes o aspecto que domina é o da “participação”. O seu silêncio está muitas 

vezes associado a timidez, falta de confiança e denota a “não participação” como 

oportunidade para aprender, com vista a uma futura participação competente. 

Entre os membros que se assumem como passivos, domina o aspecto da “não 

participação”. Ao reconhecerem que não sabem como se envolver ou que receiam 

dizer coisas erradas do ponto de vista científico, muitos destes membros parecem ter 

adoptado a “não participação como cobertura”. Optam não se exporem ao eventual 

julgamento dos outros, condicionando o seu envolvimento e aprendizagem. 

Restam os que assinalaram a dificuldade em reconhecerem valor imediato na 

comunidade que justifique um envolvimento activo. Esta dificuldade pode levar ao 

abandono da comunidade, mesmo antes de terem existido tempo e oportunidades 

para experimentar a participação. 
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As expectativas dos membros apontam, principalmente, para o acesso a 

oportunidades de aprendizagem, renovadas a cada ano escolar. No fundo, anseiam por 

novas e diversificadas experiências de aprendizagem, por via da interacção com 

outros, reconhecidos como especialistas no domínio. Este desejo de enriquecimento 

pessoal e de aprofundamento do conhecimento domina em relação ao desejo de 

aumentar o conhecimento mútuo dos membros. 

Estes resultados apontam para (i) a valorização de aprendizagens que vão para além 

das escolares e (ii) a comunidade como suplemento à escola ou até para lá da escola. 

 

5. CONCLUSÃO 

Procurámos apresentar uma perspectiva, ainda que necessariamente incompleta, 

acerca de como a comunidade em investigação está a ser percepcionada pelos seus 

membros, que valor lhe reconhecem, que factores sustentam e/ou condicionam a sua 

participação e suas expectativas. 

Através da análise do questionário aplicado, conseguimos perceber que a curiosidade 

científica e o acesso a boas oportunidades de aceder ao conhecimento são os aspectos 

mais valorizados. O apoio à típica actividade escolar é ocasional e não sustenta a 

actividade da comunidade. A dificuldade em encontrar tempo para participar, 

atendendo às restantes actividades diárias, é a principal condicionante, apontando 

para a integração destas comunidades no sistema de aprendizagem pessoal. Segue-se  

a dificuldade em saber como se envolver, evidenciando quer a necessidade do 

desenvolvimento de competências de comunicação e interacção online, em torno de 

conteúdo científico, quer a da contínua optimização do espaço de interacção. 

A favor deste tipo de comunidade, emergem razões pedagógicas, por conferirem uma 

nova dimensão à escola – a da formação de aprendentes ao longo da vida, e razões 

sociais, pelo acesso aberto ao conhecimento científico, na primeira pessoa 

(especialistas), esbatendo fronteiras geográficas, sociais e económicas. 

 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2447 

REFERÊNCIAS 

Brown, J. S. (2005) New Learning Environments for the 21st Century, documento 

baseado numa apresentação no Forum for the future of Higher Education’s 

2005 Aspen Symposium 

 

Costa, M. (2010) Há vida para lá do trabalho, Tese de Doutoramento, Instituto 

Superior de Engenharia do Porto (ISEP) 

 

Dias P. (05.05.2012) Conferência Inovação e Aprendizagem Digital. Ciclo de Seminários 

em Educação a Distância e eLearning, Le@d, Universidade Aberta. Vídeo 

retirado de http://www2.uab.pt/UAbTV/videoDetail.php?Video=130&menu=9 

 

Downes, S. (05.07.2010) Critical Literacies and Connectivism. Stephen’s Web. Retirado 

de http://www.downes.ca/post/53280 

 

GEPE (2009) Competências TIC. Estudo de Implementação vol. 2 – Relatório nacional, 

Lisboa: GEPE, Ministério da Educação. Retirado de 

http://www.scribd.com/doc/26579378/Competencias-TIC-Estudo-de-

Implementacao-Vol-2 

 

Hearn, S., Mendizabal, E. (2011) Not everything that connects is a network, 

Background Note, Maio, Overseas Development Institute. Retirado de 

http://www.odi.org.uk/resources/download/5137.pdf 

 

Kuhlmann, T. (27.07.2010) Here’s Where the E-Learning Community Provides Practical 

Value, The Rapid e-learning Blog. Retirado de http://www.articulate.com/rapid-

elearning/heres-where-the-e-learning-community-provides-practical-value/ 

 

Marconi, M. A., Lakatos, E. M. (2005) Fundamentos de metodologia científica, 6ª 

edição. São Paulo: Atlas. 

http://www2.uab.pt/UAbTV/videoDetail.php?Video=130&menu=9
http://www.downes.ca/post/53280
http://www.scribd.com/doc/26579378/Competencias-TIC-Estudo-de-Implementacao-Vol-2
http://www.scribd.com/doc/26579378/Competencias-TIC-Estudo-de-Implementacao-Vol-2
http://www.odi.org.uk/resources/download/5137.pdf
http://www.articulate.com/rapid-elearning/heres-where-the-e-learning-community-provides-practical-value/
http://www.articulate.com/rapid-elearning/heres-where-the-e-learning-community-provides-practical-value/


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2448 

 

OCDE (2006) The Starterpack: Futures Thinking in Action, série Schooling for 

Tomorrow, CERI. Retirado de 

http://www.oecd.org/dataoecd/44/55/38981492.pdf 

 

Siemens, G. (2006) Knowing Knowledge (Paperback). Retirado de 

http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf 

 

UMIC (2010) A Utilização de Internet em Portugal 2010, Relatório da UMIC – Agência 

para a Sociedade do Conhecimento, IP, Lisboa. Retirado de 

http://www.umic.pt/images/stories/noticias/Relatorio_LINI_UMIC_InternetPT.

pdf 

 

Wenger, E. (1998) Communities of Practice: learning, meaning, and identity, 13ª 

edição, New York, Cambridge University Press. 

 

Wenger, E., McDermott, R., Snyder W. (2002) Cultivating Communities of Practice: A 

Guide to Managing Knowledge, Harvard Business School Press. 

 

Wenger, E., Trainer, B., de Laat, M. (2011) Promoting and assessing value creation in 

communities and networks: a conceptual framework, relatório 18, Heerlen: 

Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum. Retirado de 

http://bevtrayner.com/base/docs/Wenger_Trayner_DeLaat_Value_creation.pd

f 

  

http://www.oecd.org/dataoecd/44/55/38981492.pdf
http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf
http://www.umic.pt/images/stories/noticias/Relatorio_LINI_UMIC_InternetPT.pdf
http://www.umic.pt/images/stories/noticias/Relatorio_LINI_UMIC_InternetPT.pdf
http://bevtrayner.com/base/docs/Wenger_Trayner_DeLaat_Value_creation.pdf
http://bevtrayner.com/base/docs/Wenger_Trayner_DeLaat_Value_creation.pdf


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2449 

ROBÓTICA EDUCATIVA/PEDAGÓGICA NA ERA DIGITAL   

 

João Vilhete Viegas d'Abreu, Josué J. G. Ramos, Luiz G. B. Mirisola, Núbia Bernardi 
 

Núcleo de Informática Aplicada à Educação - NIED/UNICAMP; Centro de Tecnologia da 
Informação Renato Acher - CTI; Universidade Federal do ABC - UFABC; Faculdade de 

Engenharia Civil Arquitetura e Urbanismo - FEC/UNICAMP 
 

jvilhete@unicamp.br;  josue.ramos@cti.gov.br;   luiz.mirisola@ufabc.edu.br;  
nubiab@fec.unicamp.br  

 

Resumo 
 

Na atualidade a Robótica Educativa pode ser inserida no contexto das diferentes tecnologias 
que têm sido incorporadas a salas de aula, na Era Digital. Entretanto, isso nem sempre foi 
assim, há duas três décadas atrás, implementar projetos de pesquisa na área de Robótica 
Educativa (Robótica Pedagógica) era uma atividade acadêmica que se realizava principalmente 
em Universidades, Centros de Pesquisa, e outras instituições do gênero. Essa atividade que 
consistia resumidamente, na concepção e desenvolvimento de projetos de pesquisa consumia 
meses e, às vezes, anos de trabalho e dedicação dos pesquisadores. Com o passar dos anos, 
em função dos avanços tecnológicos, com o surgimento dos kits comerciais para robótica, todo 
esse processo tem se tornado mais fácil, sobretudo na Era da internet com o surgimento de 
sites que disponibilizam hardware e software livre que possibilitam com que indivíduos 
minimamente experientes construam e controlem seus próprios dispositivos robóticos. 
Entretanto, no campo educacional, algo de preocupante ainda persiste, na medida em que 
fazer Robótica Educativa se fundamenta no desenvolvimento de metodologias que 
possibilitam a construção de conhecimento, inclusão social, inclusão digital, contribuir para o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes. Este artigo aborda a Robótica 
Educativa sob a ótica de desenvolvimento de atividades, na sala aula, utilizando computadores 
e material alternativo de baixo custo. Além disso, o artigo discute o desenvolvimento da 
Robótica Educativa em situações especiais de aprendizagem envolvendo pessoas com 
deficiência visual para as quais dispositivos robóticos específicos podem ser implementados 
com vistas a propiciar autonomia a essas pessoas. 
 
Palavras-chave: Robótica pedagógica, ensino, tecnologia digital, deficiência visual. 
 
 

Abstract 
 

Currently, Educational Robotics can be placed with the context of the different technologies 
that have been incorporated into the classroom in the Digital Era. However, in the educational 
field this was not always like that, there are two or three decades ago, that  research projects 
in the area of Educational Robotics (Pedagogical Robotics) has been implanted as an academic 
activity that took place mainly in universities, research centers and other institutions of these 
kind. This activity which was based on the development of research projects consumed 
months and sometimes years of work and dedication of the researchers. Over the years, due 
to technological advances, with the advent of commercial kits for robotics, this whole process 
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has become easier. Especially in the Digital Era of the Internet with the emergence of sites that 
offer free hardware and software that provides to ordinary people the possibility to develop 
and manage their own robotic devices. However, there remains something troubling, as it is 
based on Educational Robotics to develop methodologies that enable the construction of 
knowledge, social inclusion, digital inclusion and can contribute to personal and professional 
development of students. This article discuss the Educational Robotics from the perspective of 
development of the activities in the classroom, using computers and supplies as a low-cost 
alternative. Furthermore, the development of learning under special situations involving 
people with visual impairments for which specific robotic devices can be implemented in order 
to provide autonomy to these people.  
 
Keywords: Robotics teaching, education, digital technology, visual impairment. 
 

1. INTRODUÇÃO 
A Robótica Educativa é uma área de pesquisa que vem sendo desenvolvida em muitas 

instituições educacionais em diferentes países do mundo, sobretudo naqueles 

preocupados em inserir a tecnologia na educação. No contexto brasileiro a Robótica 

Educativa é geralmente denominada de Robótica Pedagógica ou Robótica Educacional 

que enfim, parecem ser sinônimos. Neste artigo utilizar-se-á o termo Robótica 

Pedagógica cuja denominação tem sido utilizada ao longo de quase três décadas pelo 

Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED/UNICAMP) na sua área de pesquisa 

que desenvolve dispositivos robóticos para serem utilizados no contexto educacional. 

Sob o enfoque da educação a Robótica Pedagógica é utilizada junto a escolas de ensino 

regular ou não, universidades, empresas, ambientes formais ou não de aprendizagem, 

dentre outros espaços nos quais situações específicas de aprendizagem podem ser 

criadas a partir de uso de dispositivos robóticos integrados a outros recursos digitais. 

Nestes espaços a Robótica Pedagógica tem sido empregada como ferramenta auxiliar 

para se enriquecer e diversificar a forma como se ensina conceitos científicos tanto no 

contexto de sala de aula para aprendizado interdisciplinar de conteúdos curriculares 

(d'Abreu & Garcia, 2010) quanto em uma fábrica no aprendizado, por exemplo, de 

princípios de automação (Borges, d'Abreu, Valente, Baranauskas, & Bonacin, 2011). A 

Robótica Pedagógica pode ser dividida em duas categorias. A primeira, a mais antiga 

delas, que se preocupa em desenvolver ambientes de ensino-aprendizagem utilizando 

exclusivamente conjuntos de montar (kits) prontos de padrão comercial. Esta é a 

categoria mais utilizada por escolas de ensino fundamental e médio de modo geral em 

função da praticidade de se montar robôs (máquinas e animais). Os Kits de montar 
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mais difundidos e utilizados nesta categoria são os da LEGO. A segunda categoria pode 

ser a que se preocupa em desenvolver ambientes de ensino-aprendizagem mesclando 

a utilização de kits de padrão comercial com materiais alternativos de padrão não 

comercial do tipo “sucata”. Para efeito deste estudo utiliza-se a expressão material 

alternativo pois, a palavra sucata denota um significado de algo a ser descartado. Ou 

seja, para ser jogado fora e não aproveitado, via de regra, o que era destinado à classe 

populacional desprovida de recursos financeiros. Porém, na Era Digital, em função da 

preocupação com a sustentabilidade do planeta isso está mudando. Na segunda 

categoria em que se divide a Robótica Pedagógica, geralmente atuam algumas escolas, 

universidades e instituições de pesquisa como é o caso do Centro de Tecnologia da 

Informação Renato Acher - CTI (http://www.cti.gov.br/). Nos âmbitos desta segunda 

categoria, com a popularização e difusão de uso de recursos de hardware e software 

livre, pesquisas no Brasil têm sido conduzidas no sentido de se criar o chamado de 

Robótica Pedagógica de Baixo Custo - RPBC. A RPBC tem possibilitado desenvolver, por 

um lado, atividades de cunho estritamente pedagógico em escolas e, por outro lado, 

construção de equipamentos que podem ser usados por pessoas com deficiência 

visual. Este artigo discute a prática da Robótica Educativa/Pedagógica na Era Digital na 

qual os recursos de hardware e software livre têm possibilitado com que esta não seja 

praticada somente sob o viés de uso de kits padrão comercial, mas também utilizando 

material alternativo de baixo custo. Neste sentido, a dimensão investigativa na qual o 

projeto de pesquisa deste artigo se insere consiste no desenvolvimento de dispositivos 

robóticos com fins educacionais e utilização destes em contextos de ensino-

aprendizagem tanto formais quanto não formais. O artigo aborda de maneira geral os 

seguintes aspectos da Robótica Pedagógica: concepção, implementação e construção 

de dispositivos robóticos com materiais que permitem baratear e popularizar o uso 

desta tecnologia educacional. Implantação da Robótica Pedagógica em uma escola. 

Robótica Pedagógica de Baixo Custo. Construção do dispositivo Robótico Mapa Tátil 

Sonoro – MTS para pessoas com deficiência visual. E, por último as conclusões deste 

trabalho. 
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2. ROBÓTICA PEDAGÓGICA 
Na Era Digital em que vivemos já não é novidade que no contexto educacional o uso de 

tecnologias auxilia na promoção de interdisciplinaridade, no trabalho colaborativo, 

cooperativo, e compartilhado entre várias disciplinas. Isso tem se evidenciado no uso 

das redes sociais, facebook, youtube, blogs, dentre outros recursos digitais que a 

internet nos proporciona.  Na medida em que se insere neste contexto, a Robótica 

Pedagógica se torna mais efetiva e atraente porque além de se ampliar as 

possibilidades de recursos digitais associa-se a este processo o design, concepção, 

construção, e o controle via computador de dispositivos que os próprios alunos podem 

desenvolver e compartilhar com seus colegas via rede. Esta forma de aprender 

aumenta a autoestima dos alunos, o empoderamento destes quando percebem que 

conseguem construir e operar dispositivos robóticos cientificamente interessantes e 

quando percebem que deixam de ser meros usuários do computador e passam a atuar 

de maneira similar a especialista ao programar os robôs para executar tarefas 

propostas por eles e ao mesmo tempo disponibilizar os seus intentos para que outros 

tenham acesso.  Isso muda a forma como lidar com o conhecimento. Entretanto, para 

que tudo isso aconteça é preciso que haja o engajamento, a participação de vários 

autores fundamentalmente, da escola, dos professores, dos pais, da direção escolar, 

enfim de toda uma comunidade educacional (Garcia, 2002). Um exemplo disto é a 

atividade de formação em Robótica Pedagógica abordada na secção 1.1.1, cujos 

resultados foram postados em um blog como forma de visibilização e 

compartilhamento com a comunidade escolar do trabalho que estava em 

desenvolvimento. 

A Robótica Pedagógica tem sido utilizada, há várias décadas, por instituições de ensino 

e pesquisa como ferramenta para enriquecimento do ambiente de aprendizagem. 

Nesse contexto ela pode ser entendida como um processo de interação com um 

dispositivo robótico (mecânico/eletromecânico), como forma de favorecer os 

processos cognitivos (d'Abreu & Garcia, 2010). Ou ainda como, um conjunto de 

recursos que visa o aprendizado científico e tecnológico integrado às demais áreas do 
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conhecimento, utilizando-se de atividades como design, construção e programação de 

robô (Lopes, 2010, p.46). 

Portanto, trata-se de um processo interativo, conciliatório, entre o concreto e o 

abstrato na resolução de um problema que envolve etapas como: concepção, 

implementação, construção automação e controle de um mecanismo. Em todas estas 

etapas pode e deve ocorrer a construção de conhecimento, advindo das mais 

diferentes áreas científicas. Este ambiente deve fazer emergir, ideias tecnológicas para 

permitir que as crianças inseridas no ambiente se apropriem delas. Nesse contexto 

entendem-se como ideias tecnológicas as possibilidades de conexão de peças 

mecânicas e de componentes eletrônicos, para construção de um robô que realiza 

uma determinada tarefa (Papert, 1994). Ou seja, componentes que permitem 

construir mecanismos que se movimentam e ferramentas de hardware e software 

para automação destes mecanismos. Neste ambiente deve existir professores e alunos 

que, interagindo entre si, produzam novos conhecimentos, novas aprendizagens. Além 

disso, o mais importante é que se deve criar possibilidades para se desenvolver 

metodologias de ensino rica e diversificada, com base no currículo (d'Abreu & Garcia, 

2010). A seguir, um exemplo de ambiente de Robótica Pedagógica desenvolvido em 

uma escola pública. 

2.1 Implantação da Robótica Pedagógica na escola junto aos alunos e professores  

Tendo como base o projeto Um Computador por Aluno - PROUCA, do Ministério da 

Educação do Brasil, (http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp), que tem como 

objetivo ser um projeto educacional utilizando tecnologia, inclusão digital e 

adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil. Na UNICAMP este projeto é 

desenvolvido no NIED, UCA-UNICAMP, e uma das ações em desenvolvimento, é a 

implantação de Robótica Pedagógica junto a uma das escolas, EMEF Elza Maria 

Pellegrini de Aguiar, participantes do projeto em Campinas, São Paulo, Brasil. Esta ação 

é implementada, como parte de formação dos professores para apropriação e o uso de 

tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. O projeto UCA-UNICAMP 

utiliza computadores de baixo custo como os mostrados nas Figuras 1a e 1b. É nesse 
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contexto de formação que se insere o uso da Robótica Pedagógica nessa escola o qual 

pode ser sintetizado em três etapas descritas a seguir. 

2.1.1 Primeira etapa: Desenvolvimento da Pesquisa no NIED 
Consistiu em estudos de possibilidades de utilização do computador classmate para 

realizar atividades de Robótica Pedagógica envolvendo o uso do programa de software 

Scratch (http://scratch.mit.edu), material alternativo de baixo custo, interface 

eletrônica com o Arduino (http://www.arduino.cc), dentre outros softwares. 

Sinteticamente as atividades desenvolvidas nesta etapa foram: 

 Início do Projeto piloto de implementação da interface eletrônica que será conectada 
no classmate. 

 Aquisição de material para montagem de estrutura básica para controle de diferentes 
tipos de dispositivos robóticos. 

 Montagem e testes experimentais de alguns dispositivos robóticos no NIED. 

Além disso, fez parte desta etapa a definição, por parte do grupo de pesquisa do que 

seria um ambiente específico de Robótica Pedagógica envolvendo o uso do Scratch, 

material alternativo de baixo custo, interface eletrônica que tem como base a placa 

controladora Arduino.  

Material alternativo de baixo custo consiste de material a base de alumínio, madeira, 

plástico, papelão, dentre outras insumos de padrão não comercial. Com estes é 

possível construir um dispositivo robótico capaz de ser automatizado utilizando 

componentes eletro/eletrônicos como motores, sensores e luzes. Esse dispositivo, por 

Figura 1a: Computador Classmate. 
 

Figura 1b: Computador XO 
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sua vez, pode ser programado/automatizado, utilizando o programa Scratch 

permitindo que o mesmo adquira comportamento de um carro, de uma máquina de 

lavar roupas, de um elevador, etc, que funciona quando acionado pelo computador 

como representado nas Figuras 2a e 2b. 

 

Figura 2a: Dispositivo montado misturando 
material alternativo e material de padrão 

comercial 

Figura 2b: Classmate rodando o 
programa Scratch 

  

 

A interface eletrônica é o componente de hardware que permite a comunicação e 

controle, com ou sem fio, do dispositivo robótico a partir do computador classamate. 

No contexto do projeto de pesquisa na escola foi utilizada a interface eletrônica da 

Figura 3. Esta interface possui entradas e saídas analógicas e digitais que permitem 

controlar diferentes tipos de motores, sensores e luzes. 

Figura 3: – Interface eletrônica para controle de dispositivos robóticos 
com classmate 
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2.1.2 Segunda Etapa: Desenvolvimento de atividades na escola, junto a 
professores e alunos. 

Antes de se iniciar as atividades que envolviam construção, automação e controle via 

classmate de dispositivos robóticos, foi realizada uma palestra para alunos e 

professores da escola. A palestra foi ministrada para as professoras que trabalham 

com os alunos monitores que foram os selecionados para participar da oficina piloto 

de implantação da Robótica Pedagógica. Alunos monitores, naquela escola, eram 

alunos de ensino fundamental I e II, de diferentes faixas etárias, que durante o período 

contrário ao período, de aulas, aprenderam a operar o classmate e passaram a auxiliar 

os professores da escola nas tarefas de apropriação e uso desse recurso digital na 

classe. A esta palestra, também esteve presente o diretor da escola que na ocasião 

conversou com os alunos sobre a importância da implantação da Robótica Pedagógica. 

Portanto as atividades da segunda etapa do estudo podem ser sintetizadas em: 

 Palestra/demonstração sobre o ambiente de Robótica Pedagógica para os professores 
da escola. 

 Definição do grupo de professores que fariam parte da equipe de Robótica Pedagógica 
da escola. 

 Realização de Oficinas Piloto na escola. 

Esta etapa se encerrou com a participação de alunos monitores em um evento na 

Câmara Municipal de Campinas em (17/09/11). Nesta ocasião os alunos puderam 

expor os projetos desenvolvidos durante as oficinas piloto, como mostrado nas Figuras 

4a e 4b. 

 

 

Figura 4a: Alunos operando um 
Guindaste 

Figuras 4b: Casa Discoteca dotada de sensores que  
apitam avisando que chegou alguém quando o carro 

entra na casa. 
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2.1.3 Terceira Etapa: Fase atual do projeto  
Esta é a etapa na qual o projeto de pesquisa se encontra atualmente, a qual consiste 

na consolidação do processo de formação dos professores com vista a garantir a 

sustentabilidade do projeto UCA-UNICAMP, como um todo nas escolas, incluindo-se aí 

a implantação definitiva do projeto de Robótica Pedagógica na escola Municipal Elza 

Maria Pellegrini de Aguiar envolvendo: 

 Aquisição de material de robótica com recursos da própria escola.  

 Realização pelos pesquisadores de atividade envolvendo professores e sua classe cujas 
turmas são compostas de, em média, 40 alunos. Nessas atividades a Robótica 
Pedagógica será desenvolvida integrada ao currículo do ensino fundamental I. 

 Produção e análise de dados da pesquisa. 

 Publicação/divulgação dos resultados em forma de artigos/trabalhos científicos. 

Durante o desenvolvimento do processo de formação, tanto as professoras quanto os 

alunos monitores se mostraram extremante receptivos, envolvidos e interessados na 

implantação da Robótica Pedagógica na escola, tanto que produziram logo nas 

primeiras oficinas pilotos um blog sobre a Robótica Pedagógica podendo ser acessado 

em http://emefelza2010.blogspot.com. O processo de formação de professores na 

escola Municipal Elza Maria Pellegrini de Aguiar, é uma atividade investigativa em 
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desenvolvimento cujo objetivo é a implantação definitiva da Robótica Pedagógica 

nessa escola como atividade curricular para os alunos de ensino fundamental I e II. 

Após isso, avaliar o quanto a Robótica Pedagógica pode auxiliar na aprendizagem 

desses alunos. 

3. ROBÓTICA PEDAGÓGICA DE BAIXO CUSTO - RPBC 

De forma geral, o barateamento e o acesso a computadores, sobretudo laptops, e a 

recursos de hardware e software livres, passíveis de serem baixados pela internet e 

utilizados por qualquer pessoa que queira trabalhar com robótica, têm ajudado na 

implementação da ideia de Robótica Pedagógica de Baixo Custo - RPBC. Alguns 

fornecedores disponibilizadores de hardware e software para este fim, que podem ser 

citados são: Arduino (http://www.arduino.cc), GoGo Board (Sipitakiat, Blikstein & 

Cavallo, 2004), Babuíno (http://babuinoproject.blogspot.com) e Scratch. No Brasil, 

com base na ideia de utilização, em projetos de âmbito governamental, de 

computadores de baixo custo do tipo XO e classmate como mostrados nas Figuras 1a e 

1b, uma experiência interessante no uso da RPBC tem sido vivenciada nos últimos 

anos. Nesse contexto, estão sendo desenvolvidas pesquisas que visam tornar a 

Robótica Pedagógica mais acessível para ser difundida em escolas públicas (Ramos et 

al, 2007). 

A Figura 5 apresenta os principais blocos esquemáticos de um ambiente de Robótica 

Pedagógica de Baixo Custo o qual consiste de uma unidade de controle - geralmente 

um processador simples - conectado a motores, sensores, engrenagens e outros 

componentes mecânicos, formando um dispositivo robótico. Para a construção do 

dispositivo robótico, podem ser utilizados materiais alternativos. Os componentes 

eletro-eletrônicos associados ao hardware e software permitem executar um 

programa que atribui ao dispositivo robótico o comportamento desejado (d’Abreu, 

Mirisola & Ramos 2011).  
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Figura 5: Componentes de um ambiente de RPBC 

 

Em função de usar hardware e software livre, interface eletrônica, muitas vezes 

montadas pelos próprios usuários e materiais alternativos para montar um dispositivo 

robótico, o custo financeiro deste chega a ser 4 a 5 vezes mais barato do que o seu 

similar montado com kit de padrão comercial. Isso tem permitido baratear e 

popularizar o uso da RPBC como tecnologia educacional. 

Outra componente importante de se mencionar no desenvolvimento de atividades em 

RPBC é à possibilidade de se construir, a baixo custo, dispositivos robóticos que podem 

ser utilizados por pessoas com deficiência visual na seção 3, a seguir, será discutida 

sucintamente esta abordagem de utilização da RPBC. Além disso, outras referências 

podem ser citadas relacionadas a área de Robótica Educativa/Pedagógica tais como: 

Instituto de Robótica de Yucatán (TRIY) (http://www.triy.org/ENG/Pedagogic.htm) cuja 

iniciativa é contribuir para a formação de competências para o desenvolvimento 

precoce de cientistas e especialistas no campo da robótica. SqueakBot: a Pedagogical 

RoboticPlatform,(http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4144945&tag

=1), uma plataforma de ensino de robótica, utilizável por pessoas jovens, para 

controlar e simular vários dispositivos robóticos. Educational Robots That Teach You 

and Your Children Robotics, (http://www.robots-and-androids.com/educational-

robots.html), um livro, disponível na Amazon.com cujo propósito é apresentar 

instruções passo-a-passo sobre como construir um robô com um microcontrolador 

Arduino. 

http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4144945&tag=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4144945&tag=1
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4. MAPA TÁTIL SONORO - MTS: UM DISPOSITIVO ROBÓTICO PARA ORIENTAÇÃO 
ESPACIAL 

A compreensão dos sistemas de leitura tátil inicia-se com o entendimento da 

simbologia utilizada. Na representação gráfica, o signo transmite a mensagem de 

forma imediata, porém os signos visuais só podem ser utilizados por aqueles 

detentores da visão. O desafio então passa a ser como transmitir a informação para 

aqueles que não possuem a visão, de forma que possam compreender a informação de 

maneira autônoma e independente. O sistema de leitura e escrita em Braille, criado 

em 1825 por Louis Braille vem ajudando essa transmissão de informação dando acesso 

à pessoa com deficiência visual à educação e à cultura e abrindo espaço para os 

diferentes campos do saber humano. Porém, nem toda informação pode ser 

transmitida de forma verbal como, por exemplo, linhas retas, curvas e formas 

geométricas. Sendo assim, para a representação do espaço urbano e arquitetônico é 

necessário à utilização de outras ferramentas e simbologias que, em conjunto com o 

Braille, irão compor um instrumento de leitura, tal como mapas e maquetes táteis. 

No contexto de uso da RPBC no NIED/UNICAMP, o desenvolvimento de maquetes e 

mapas táteis sonoros como instrumentos que auxiliam no processo de orientação 

espacial de pessoas com deficiência visual vem se constituindo, desde 2003, como 

atividade regular de pesquisa. Essa atividade no início envolvia interação com pessoas 

com deficiência em escola pública municipal, passando em seguida para a interação 

com usuários que frequentam o campus da Unicamp. Por meio desse processo foi 

desenvolvido, em 2011 o instrumento Mapa Tátil Sonoro - MTS como mostrado nas 

Figuras 6a e 6b.  
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Figura 6a: Mapa Tátil Sonoro da Rota 
Acessível do campus da Unicamp 

Figura 6b: Vista superior  do Mapa Tátil 
Sonoro da Rota Acessível do campus da 

Unicamp com botões que, quando 
pressionados, emitem de informação 

sonora 

  

 

O mapa das Figuras 6a e 6b é um dispositivo robótico de baixo custo cuja característica 

principal é a orientação espacial de pessoas com deficiência visual (Bernardi, d'Abreu, 

Kowaltowski, & Capeli, 2011). Tendo por base o traçado inicial de uma Rota Acessível, 

o instrumento auxilia na orientação espacial e possibilita deslocamento seguro de 

indivíduos com deficiência visual que percorrem o campus da UNICAMP na região 

chamada de Ciclo Básico I e II. O mapa é controlado de forma tátil à medida que o 

usuário pressiona os botões sensores. O desenvolvimento deste dispositivo robótico 

foi uma ação interdisciplinar enriquecedora que possibilitou a interação de 

pesquisadores e alunos que atuam em outras unidades distintas da UNICAMP tais 

como: Faculdade de Engenharia Civil Arquitetura e Urbanismo - FEC no que diz 

respeito à construção do mapa tátil sonoro, investigação da simbologia arquitetônica 

para este instrumento, oferecimento de disciplinas e realização de palestras sobre 

acessibilidade e inclusão espacial; envolvimento das Faculdades das Engenharias 

Elétrica e Mecânica/Mecatrônica – FEEC e FEM no projeto e implementação de 

sistemas eletro-eletrônico de automação e controle de mapas e maquetes táteis 

sonoras; da Faculdade de Educação – FE, no que tange a pesquisas que visam à 

transformação das escolas, para que se tornem espaços democráticos e abertos às 

diferenças; da Faculdade de Ciências Médicas – FCM, por meio da interação com 

pesquisadores do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação – CEPRE que atuam 
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na reabilitação de pessoas com deficiência visual; do Laboratório de Acessibilidade – 

LAB/BC - da Biblioteca Central César Lattes no que diz respeito ao atendimento de 

alunos com deficiência visual que freqüentam este espaço. Com base nisso pode se 

afirmar que o desenvolvimento da RPBC, quando bem articulada a aprendizagem, 

pode contribuir de forma interdisciplinar com atividades de ensino pesquisa e 

extensão envolvendo diversas unidades de ensino em uma universidade. Isso, do 

ponto de vista acadêmico na universidade, muda o foco de abrangência de disciplinas 

nas quais são elaboradas projetos, sobretudo nas engenharias, pois, os alunos deixam 

de fazer um projeto sem finalidade, apenas para cumprir créditos da sua disciplina e, 

passam a participar de um grupo de trabalho no qual se desenvolve e constrói um 

instrumento que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Este tipo de 

utilização da RPBC, tem se constituído um diferencial no processo de aprendizagem 

dos alunos. 

O mapa tátil sonoro assim como outros diferentes dispositivos robóticos em 

desenvolvimento no NIED se inserem no contexto de uso da RPBC tanto no contexto 

educacional quanto na disponibilização de instrumentos que propiciam acessibilidade 

e autonomia, a pessoas com deficiência. Isto se constitui em, uma forma poderosa de 

inclusão social e educacional.  

5. CONCLUSÃO 
Pelo o que foi exposto ao longo deste artigo pode se afirmar que o uso da Robótica 

Pedagógica na Era Digital, tem se constituindo aos poucos em uma forma de promoção 

de interdisciplinaridade, no trabalho colaborativo envolvendo a utilização de recursos 

digitais. A construção do blog pelos alunos da escola Elza Maria Pellegrini de Aguiar 

para divulgar os trabalhos de robótica por eles desenvolvidos evidencia isto. A 

utilização de software e hardware livres que possibilitam implementar sistemas 

acessíveis por escolas públicas tem contribuído significativamente com a possibilidade 

de expansão e difusão de uso da Robótica Pedagógica de Baixo Custo - RPBC. O uso da 

RPBC, quando bem articulada, como no caso do desenvolvimento e implementação do 

projeto Mapa Tátil Sonoro, pode possibilitar a construção de instrumentos que 
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auxiliam pessoas com deficiência e contribuir com a inclusão social e educacional, um 

dos desafios da educação na Era Digital. 
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Resumo 
 

Num contexto onde cada vez mais se reconhece a importância da aprendizagem informal 
enquanto resultado da interação social e onde as tecnologias e serviços da Web social fazem 
parte do quotidiano da maioria de nós, este artigo pretende apresentar e discutir a plataforma 
SAPO Campus (SC), uma plataforma suportada institucionalmente e que integra serviços da 
Web 2.0 que permitem a publicação e partilha de diversos tipos de conteúdos num ambiente 
seguro. Inicialmente desenvolvido para o contexto do Ensino Superior, o SAPO Campus está 
agora disponível também para outros níveis de ensino, apresentando novos serviços e 
funcionalidades congruentes com os novos  domínios em que pode ser utilizado. Mais do que 
promover a agregação de diferentes conteúdos num só espaço, esta nova plataforma 
apresenta agora uma dimensão marcadamente social, onde os utilizadores têm a possibilidade 
de construir o seu espaço pessoal de aprendizagem com os conteúdos partilhados pela 
comunidade com mais interesse para si. 
Com este artigo pretende-se dar a conhecer a evolução do conceito SAPO Campus e discutir as 
potencialidades e serviços desta nova plataforma. 
 
Palavras-chave: SAPO Campus, Aprendizagem Informal, Web 2.0 
 

Abstract 
 

In a context where the importance of the informal learning as a product of the social 
interaction is increasingly recognized and the services of the social Web are part of the 
everyday life of all of us, this paper aims to present and discuss the SAPO Campus (SC) 
platform. This is an institutionally supported platform integrating Web 2.0 services that allow 
the content sharing in a safe environment. Initially developed for the Higher Education 
context, SC is now available for other educational levels, bringing new services and 
functionalities framed with the new fields were it can be used. More than promote the 
aggregation of different content in a single space, this new platform has now a strongly social 
dimension where the users can build their personal learning environment with the content 
shared by the community. 
In this paper we intent to explore the evolution of SAPO Campus concept and discuss the main 
services and strengths of this platform. 
 
Keywords: SAPO Campus, Informal Learning, Web 2.0 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

A natureza das interações baseadas na Web tem vindo a sofrer mudanças nos últimos 

anos (Hemmi, Bayne & Landt, 2009). Mais do que um espaço onde se pode recolher 

informação, a Web é também um espaço onde os utilizadores podem criar e partilhar 

conteúdos com os restantes membros da comunidade (Lee & Mcloughlin, 2008). Neste 

contexto, O’Reilly introduziu em 2005 o conceito de Web 2.0. Este conceito representa 

“the evolution in the computer industry caused by the move to the internet as platform, 

and an attempt to understand the rules for success on that new platform. Chief among 

those rules is this: Build applications that harness network effects to get better the 

more people use them” (O’Reilly, 2006). 

A “read/write Web” (Maloney, 2007 citado por Hartshorne  & Ajjan, 2009) tem 

contribuído para a emergência de novos comportamentos online caraterizados pela 

interação, partilha e “co-criação” (Lee & McLoughlin, 2008). A sua “arquitetura de 

participação” (O’Reilly, 2004) permite que o utilizador tenha um papel ativo na 

produção de conhecimento (Drachsler, 2009) e na construção e desenvolvimento do 

seu próprio ambiente de aprendizagem e interação. 

A aprendizagem informal - as experiências de aprendizagem que ocorrem em 

contextos pessoais e sociais e sem uma dimensão formal - é atualmente vista como um 

elemento fundamental para a aprendizagem ao longo da vida (Cross, 2007). Neste 

contexto, e tendo em conta as crescentes mudanças da Web para uma Web mais 

social e participativa, o conceito de ambiente pessoal de aprendizagem (ou Personal 

Learning Environment em Inglês) começa a assumir cada vez mais importância. Este 

conceito ainda não reúne consenso quanto à sua definição, contudo vários autores 

parecem concordar que os Personal Learning Environments (PLE), não se constituindo 

enquanto aplicações de software, representam uma nova abordagem quanto ao uso 

das tecnologias em contexto de aprendizagem (Attwell, 2007).  

Segundo Attwell e Costa (2009) os PLE “are made-up of a collection of loosely coupled 

tools, including Web 2.0 technologies, used for working, learning, reflection and 

collaboration with others.” De acordo com os mesmos autores estes podem ser 

definidos enquanto “spaces in which people interact and communicate and whose 
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ultimate result is learning and the development of collective know-how”.  Assim, os PLE 

apresentam-se como espaços dinâmicos de organização de serviços e ferramentas 

onde as pessoas interagem e comunicam, dando origem ao desenvolvimento do 

conhecimento coletivo e à aprendizagem. 

Os PLE são frequentemente vistos de duas formas: ou como espaços de compilação e 

divulgação de resultados de aprendizagem ou como espaços de ligação entre as 

instituições e o mundo exterior. Contudo, esta é uma abordagem limitada e que não 

abarca todo o potencial dos PLE (Attwell, 2012). Os indivíduos desenvolvem-se 

socialmente quando colaboram com os pares. A interação é vista por alguns autores 

como um fator central na experiência educativa e como o foco principal da 

aprendizagem online (Garrison & Clevelan-Innes, 2005). Assim, mais do que espaços 

centrados no indivíduo, os PLE devem centrar-se na comunidade, onde a construção 

do conhecimento ocorre através da interação social e da negociação (Attwell, 2012). 

Em suma, os princípios e caraterísticas inerentes aos PLE coincidem tanto com a 

conceção sócio-construtivista da aprendizagem, que salienta o papel ativo do 

aprendente e a dimensão social da mesma como com a conceção conectivista que 

ressalta a importância das conexões em rede (Downes, 2011). Nesta perspetiva, a 

aprendizagem resulta da interação e da partilha e decorre não apenas em contexto de 

sala de aula, mas ambientes informais e diversificados.  

Num contexto onde cada vez mais se reconhece a importância da aprendizagem 

informal e das abordagens pedagógicas que promovam a colaboração e o 

conectivismo (Siemens, 2008), as instituições parecem ter de enfrentar um novo 

desafio que, no nosso entender, compreende duas perspetivas: a metodológica – 

como tornar possível a aplicação dos conceitos de abertura e partilha? Que 

ferramentas e estratégias usar? - e a pedagógica - qual a visão educativa e qual o 

conceito que orienta a adoção de determinadas ferramentas ou estratégias? 

2. O USO DAS TECNOLOGIAS EM CONTEXTO DE APRENDIZAGEM 

A emergência e desenvolvimento das ferramentas da Web 2.0 não garantem, por si só, 

a mudança das práticas em contexto educativo. Tal como é referido por vários autores, 
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o uso da tecnologia em contexto educativo está fortemente relacionado com a 

abordagem pedagógica adoptada (Atwell, 2012; Santos & Pedro, 2010). Assim, o uso 

de sistemas de gestão da aprendizagem (ou Learning Management Systems em inglês) 

estabelece uma determinada visão educacional e epistemológica que se materializa no 

controlo e gestão rigorosa do acesso aos conteúdos e na organização 

compartimentalizada dos mesmos (Santos & Pedro, 2010). Segundo Lee e McLoughlin 

(2008), estes sistemas são frequentemente equiparados a “walled gardens”, uma vez 

que são sistemas fechados, descentrados do aprendente onde o conhecimento 

assume tipicamente uma forma estática e pré-determinada (Downes, 2011). 

Segundo Oliveira e Cardoso (2009), os LMS e nomeadamente o Moodle - sistema de 

gestão de cursos online (Lisboa, Jesus, Varela, Teixeira & Coutinho, 2009) adoptado por 

várias escolas portuguesas (Pedro, Soares, Matos & Santos, 2008) - são plataformas 

que tendem a ampliar o espaço de aprendizagem para além da sala de aula, 

funcionando como complementos das aulas presenciais. Contudo e como já foi 

referido anteriormente, tem-se vindo a reconhecer com mais veemência a importância 

que as experiências que ocorrem em contextos pessoais e sociais representam para a 

aprendizagem ao longo da vida (Cross, 2007). Assim, num contexto em que se 

reconhece a importância das tecnologias da Web 2.0 na promoção da interação, 

abertura e da participação e onde o acesso às redes sociais (e.g. Facebook e Twitter) e 

às ferramentas de partilha de conteúdos (e.g. Dropbox, Flickr e Youtube) se torna uma 

realidade cada vez mais presente na vida dos estudantes, o SAPO Campus, enquanto 

plataforma social que visa a agregação de diferentes ferramentas e serviços que 

suportam a interação e a partilha de conteúdos, ideias e fontes de informação, surge 

como uma proposta de uma visão mais abrangente relativa ao próprio processo de 

aprendizagem.  

Na próxima secção, será apresentado o conceito da plataforma SAPO Campus bem 

como as suas principais caraterísticas e serviços. 

3. A PLATAFORMA SAPO CAMPUS 
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O SAPO Campus - plataforma integrada de serviços da Web 2.0 suportada 

institucionalmente - surgiu em 2009 fruto de uma parceria de investigação e 

desenvolvimento entre a Universidade de Aveiro (UA) e a empresa Web portuguesa 

SAPO.  

A plataforma SAPO Campus foi desenvolvida inicialmente para o contexto do ensino 

superior (http://campus.ua.sapo.pt) estando o seu conceito base relacionado com a 

implementação da plataforma a dois níveis distintos. Assim, a par de um conjunto 

independente de serviços e ferramentas disponibilizados pela instituição (blogues, 

wiki, fotos e vídeos), existe um nível de agregação e de integração de widgets (figura 1) 

com vista ao desenvolvimento da cultura dos PLE entre os membros da comunidade da 

UA. 

 
Figura 1 – Nível de agregação e integração de widgets no SAPO Campus UA 

 

 

No SAPO Campus UA todos os utilizadores pertencentes à comunidade UA têm acesso 

aos diversos serviços disponibilizados pela instituição, podendo consumir e partilhar 

informação. Estes utilizadores podem ainda aceder à sua página de perfil e à área de 

agregação de conteúdos. Por outro lado, os membros externos à comunidade UA, 

podem aceder ao conteúdo partilhado, contudo não podem criar contas nos mais 

diversos serviços.  

http://campus.ua.sapo.pt/
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Feitas algumas análises acerca dos padrões de utilização do SAPO Campus UA e seus 

diversos serviços, verificou-se que um grande número de utilizadores que se 

registaram na plataforma não a voltaram a visitar e que muitos dos utilizadores 

registados não tinham publicado qualquer tipo de conteúdo (Santos, Pedro & Almeida, 

2011). Estes dados levaram-nos a questionar alguns dos princípios pedagógicos e 

estratégias metodológicas que tínhamos vindo a adotar no que concerne ao 

desenvolvimento da plataforma. Consideramos que a aprendizagem ao longo da vida e 

o desenvolvimento de ambientes pessoais de aprendizagem não ocorrem de forma 

desintegrada e individual mas antes no seio da comunidade e num ambiente de 

partilha e interação. Por isso, consideramos ser necessário adotar um quadro de maior 

abertura institucional, enfatizando a dimensão social e interativa da plataforma. 

É num contexto de reflexão e de mudança conceptual que surge um novo desafio: 

adaptar e relançar a plataforma SAPO Campus para diversos níveis de ensino, centrada 

sobretudo na comunidade, na interação e na partilha. 

Atualmente, o SAPO Campus (http://campus.sapo.pt/) é uma plataforma integrada de 

serviços da Web 2.0 disponível não apenas para diversos níveis escolares e educativos 

mas também para o contexto empresarial e associativo. Esta plataforma contempla 

essencialmente três dimensões - a dimensão institucional, a dimensão pessoal e a 

dimensão social ou da comunidade - que apesar de estarem descritas separadamente 

funcionam como um todo, estando interligadas. 

3.1. Dimensão institucional 

O SAPO Campus é uma plataforma suportada institucionalmente, que ao contrário dos 

sistemas de gestão da aprendizagem, visa suportar não apenas o contexto de sala de 

aula mas todo o tipo de contextos de aprendizagem informais pelos quais cada 

indivíduo vai passando ao longo da vida.  

Segundo Attwell (2005, citado por Mota, 2009), o desenvolvimento de um ambiente 

pessoal de aprendizagem suportado institucionalmente implica alguma flexibilidade 

por parte da instituição sem que isso afete a segurança na partilha e na publicação de 

conteúdos. O vínculo institucional que o SAPO Campus assume permite aos 

utilizadores a publicação segura de diversos tipos de conteúdos como estados, fotos, 

http://campus.sapo.pt/
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vídeos, links e posts com vista à construção do seu próprio ambiente pessoal de 

aprendizagem.  

Neste sentido, no SAPO Campus, todos os utilizadores registados podem aceder ao 

mesmo tipo de serviços e dados, partilhando por isso os mesmos privilégios e 

responsabilidades. Além disso, esta é uma plataforma aberta que permite a interação 

entre os membros de diferentes instituições, desde que as regras e políticas de 

privacidade definidas pelas respetivos representantes assim o permitam.  

Assim, tendo em conta um cenário de utilização em contexto escolar, cada utilizador 

deve associar-se à sua escola no momento do registo e aguardar a aprovação por parte 

do(s) administrador(es). Uma vez aprovado, o utilizador fica automaticamente inserido 

num contexto que lhe é significativo, tendo a possibilidade de aceder a todos os 

conteúdos que são partilhados pelos seus membros (Figura 2). 

 
Figura 2 – Página da escola 
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Neste momento ainda não é possível que um utilizador se associe a mais do que uma 

instituição ou contexto mas, com essa possibilidade em vista, cada utilizador poderá 

criar um percurso de proximidade com os vários contextos a que pertence, 

desenvolvendo a sua identidade digital com base no seu percurso temporal. 

3.2. Dimensão Pessoal 

Apesar de o SAPO Campus ser uma plataforma com um forte vínculo às instituições, a 

dimensão pessoal está também presente de algumas formas. Cada utilizador do SAPO 

Campus pode criar um perfil público ou semipúblico e aceder à sua área pessoal que 

contém a sua informação e agrega de forma automática todos os conteúdos por si 

publicados (figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – área pessoal do utilizador  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2474 

 

De forma a que cada utilizador possa criar uma rede de contactos com base nos seus 

interesses pessoais, a plataforma SAPO Campus - assentando nos pressupostos 

inerentes às redes sociais onde os utilizadores podem criar redes de partilha e de 

interação com outros utilizadores (Boyd & Ellison, 2007) - permite que os utilizadores 

sigam pessoas de outras comunidades, podendo aceder aos conteúdos por eles 

publicados. 

Esta caraterística permite que cada utilizador, apesar de estar automaticamente 

inserido num contexto e numa comunidade, por exemplo a escola a que pertence, 

possa estar a par da atividade de outros utilizadores da plataforma. 

3.3. Dimensão social 

Como referimos anteriormente, a divisão da plataforma SAPO Campus em três 

dimensões não pode ser vista de forma estática. O facto de cada utilizador ter a 

possibilidade de criar a sua rede de contactos engloba uma dimensão pessoal mas 

também uma forte dimensão social, no sentido em que este passa a aceder a todos os 
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conteúdos publicados pelos utilizadores que segue, tendo a possibilidade de interagir 

sobre eles. 

Os conteúdos partilhados pela comunidade que o utilizador segue são 

automaticamente agregados no mural (figura 4). A par da área pessoal, onde o 

utilizador pode aceder aos seus conteúdos e da área institucional, onde pode aceder 

aos conteúdos partilhados pelos membros da instituição, o utilizador tem ainda uma 

área destinada à sua comunidade e aos conteúdos partilhados por quem segue.  

Com o objetivo de promover a interação e o envolvimento dos utilizadores, o SAPO 

Campus, à semelhança de outras redes sociais como o Facebook ou o Twitter, permite 

que o utilizador, ao publicar um estado, possa, de forma simples, fazer menções a 

outros utilizadores. Além disso, no SAPO Campus os utilizadores podem receber 

recomendações de conteúdos e pessoas, tendo por base a sua atividade na 

plataforma. Tanto as recomendações como as menções não são funcionalidades 

centrais na plataforma contudo estas podem promover o estabelecimento conexões 

relevantes com outros utilizadores. Além disso, as recomendações podem representar 

uma mais-valia na processo de seleção da informação, podendo proporcionar ao 

utilizador a oportunidade de recuperar conteúdos relevantes (Mödritscher, et al., 

2011). 
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Figura 4 – Mural do utilizador 
 

 

Uma outra funcionalidade desenvolvida com o objetivo de promover a interação e 

partilha entre os membros da comunidade SAPO Campus, diz respeito ao sistema de 

atribuição de badges. Foi implementada uma primeira versão deste sistema no âmbito 

de uma conferência – a PLE Conference – e será implementado nos restantes 

contextos num futuro próximo. O sistema desenvolvido contempla um conjunto de 

desafios - desenhados para um contexto muito específico - que ao serem superados 

pelo utilizador permitem a atribuição de badges.  

De acordo com alguma literatura consultada, os badges podem representar uma nova 

oportunidade de combinar ferramentas motivacionais e avaliativas num único 

constructo (Antin & Churchill, 2011). Assim, consideramos que a introdução desta 

funcionalidade poderá representar uma mais valia para o envolvimento dos 
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utilizadores com a plataforma, podendo fomentar uma participação mais ativa por 

parte da comunidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHO FUTURO 

Partindo de um conceito geral comum, a plataforma SAPO Campus e SAPO Campus UA 

diferem em algumas das suas caraterísticas. Ambas permitem a partilha segura de 

diversos tipos de conteúdos e fontes de informação, contudo, nesta nova plataforma a 

vertente social e interativa assume um maior destaque.  

Com o objetivo de promover um envolvimento verdadeiro por parte dos utilizadores, a 

equipa SAPO Campus está a desenvolver e implementar funcionalidades de promoção 

da partilha e interação. O mecanismo recomendações de conteúdos e pessoas e o 

sistema de publicação e categorização de links foram recentemente introduzidos e 

com eles espera-se contribuir para o desenvolvimento de um mecanismo de curação e 

partilha dos conteúdos que permitirá que os utilizadores do SC tenham experiências de 

aprendizagem mais relevantes.  

A integração de um sistema de atribuição de badges compatível com os contextos a 

que a plataforma se destina e de um sistema de partilha de ficheiros bem como a 

introdução de grupos são algumas das funcionalidades a serem introduzidas 

brevemente no SAPO Campus. Todas estas funcionalidades vêm reforçar a dimensão 

social da plataforma, de forma a promover a partilha e a interação entre os membros 

da comunidade. 

Tal como já foi referido, esta plataforma insere-se nos pressupostos de rede social, 

onde os utilizadores partilham conteúdos e constroem redes de contactos, contudo o 

facto de existir um vínculo institucional garante alguma segurança e privacidade que 

pode não existir noutro tipo de plataformas. Assim, o SAPO Campus, é uma plataforma 

que oferece um contexto seguro e organizado para a partilha de conteúdos, visando 

suportar as experiências de aprendizagem que ocorrem fora das salas de aula e 

promover a interação entre os diversos agentes educativos. 
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Resumo 

As crianças e jovens atuais crescem rodeados de novos dispositivos digitais e, por isso, 
pensam e processam informação de forma radicalmente diferente das gerações 
anteriores. Estes “nativos digitais” necessitam de novas formas de aprendizagem, mais 
interativas, participativas e individualizadas, que facilitem a criação, colaboração e 
partilha de conhecimento com colegas, professores, pais e comunidades educativas. 
Neste trabalho, os novos média digitais são considerados não só incontornáveis como 
uma excelente oportunidade para aproximar a escola à realidade do mundo atual. A 
utilização de ambientes de aprendizagem simples e intuitivos, harmoniosamente 
combinando tecnologia Web 2.0 e pedagogia, permite às crianças desenvolver desde 
cedo, e de forma controlada, importantes capacidades de literacia digital, inovação e 
criatividade, tais como: criação colaborativa, aprendizagem em rede, pesquisa, análise, 
processamento e comunicação de informação. Simultaneamente, a adopção de 
ambientes colaborativos e sociais nas comunidades escolares ajudam também a 
atenuar a barreira existente entre a educação formal, na escola, e a educação 
informal, tipicamente realizada fora da escola, mas não menos importante. Apresenta-
se aqui uma concretização desta visão, a plataforma schoooools.com, desenvolvida e 
validada em diversas escolas, seguindo uma abordagem investigação-acção, que tem 
permitido extrair diversas lições e conclusões, das quais apresentamos aqui algumas 
das principais.  
 
Palavras-chave: ambientes de aprendizagem, ensino básico, Web 2.0, colaboração, 
redes sociais  
 

1. INTRODUÇÃO 

As crianças e jovens atuais crescem rodeados de novos dispositivos digitais e, por isso, 

pensam e processam informação de forma radicalmente diferente das gerações 

anteriores, necessitando de novas formas de aprendizagem, mais interativas, 

participativas e individualizadas, que facilitem a criação, colaboração e partilha de 
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conhecimento com colegas, educativas, pais e comunidades educativas (TAPSCOTT, 

1998; PRENSKY 2001; PRENSKY 2010).  

2. NOVOS MEDIA DIGITAIS 

Na plataforma schoooools.com, tal como na opinião de vários especialistas, as TIC e os 

novos média digitais devem ser considerados uma excelente oportunidade para 

aproximar a escola à realidade do mundo atual, em que o acesso à informação e 

conhecimento é radicalmente diferente de há 10 anos atrás, por exemplo.  

 

3. AMBIENTE DE APRENDIZAGEM SIMPLES E INTUITIVO 

A utilização de ambientes de aprendizagem simples e intuitivos, harmoniosamente 

combinando tecnologia Web 2.0 e pedagogia, permite às crianças desenvolver desde 

cedo, e de forma controlada e segura, importantes capacidades de literacia digital, 

inovação e criatividade, para além da sensibilização cada vez mais necessária para a 

adopção de boas práticas (privacidade, segurança, ética, utilização moderada, direitos 

de autor, etc.) associadas à utilização da internet e redes sociais, tais como: criação 

colaborativa, partilha, aprendizagem em rede, aprendizagem informal, comunicação 

electrónica (correio, chat), bem como pesquisa, análise crítica, processamento e 

composição de informação. Naturalmente, o mesmo tipo de benefícios são aplicáveis 

aos pais e educadores, em suma, à comunidade educativa em geral. 

Simultaneamente, a adopção de ambientes colaborativos e sociais nas comunidades 

escolares ajudam também a atenuar a barreira digital existente entre a educação 

formal, na escola, e a não menos importante educação informal, tipicamente realizada 

fora da escola. A aprendizagem em rede e em parceria são hoje cada vez mais 

importantes no processo de aprendizagem ao longo da vida, e é cedo que se deve 

começar a educar para utilização adequada destas ferramentas. 

4. SCHOOOOOLS.COM 

A plataforma schoooools.com (TECLA COLORIDA 2012) é uma concretização desta 

visão e das necessidades anteriormente apresentadas (Figura 1). É um produto e 

serviço totalmente nacional, inovador tanto no mercado nacional como internacional, 
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que nasceu na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), 

capitalizando competências tecnológicas existentes para satisfazer a necessidade 

detectada no mercado global de uma solução capaz de dar resposta cabal aos desafios 

enumerados.  

A plataforma foi desenvolvida e colocada em utilização no ano lectivo 2008/09, nas 

escolas do 1º ciclo de ensino básico do concelho do Porto, tendo desde então vindo a 

ser evoluída e validada em diversas escolas espalhadas pelo país (~300 registadas, até 

Junho de 2012), seguindo uma abordagem investigação-ação, que tem permitido 

extrair diversas lições e conclusões sobre como potenciar uma efetiva utilização das 

TIC para fins educativos no Ensino Básico. 

 

Figura 1 – schoooools.com:  espaços sociais e colaborativos, pessoais e privados 
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5. TRABALHO FUTURO 

O projeto “Escolinhas Criativas” (TECLA COLORIDA 2011) é um projecto de I&D em 

consórcio atualmente em desenvolvimento que tem como parceiros principais e com 

conclusão prevista para Março de 2013. O projeto tem como objectivo principal 

colocar a plataforma na linha da frente das soluções atualmente disponíveis a nível 

global na respetiva área educativa e faixa etária, possibilitando, fomentando e 

potenciando ainda mais a colaboração, inovação e criatividade nas atividades de 

ensino/aprendizagem no seio das comunidades educativas alvo. Em concreto, visa 

suportar atividades criativas e artísticas assentes na mais recente tecnologia Web e 

nos cada vez mais difundidos média digitais e sociais: infografias, áudio, música, vídeo, 

animação, Web rádio, Web TV, jogos interativos, ambientes virtuais, tudo em contexto 

de redes sociais privadas, ancoradas na redes sociais reais, escolares. Embora numa 
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fase já final do projeto, o consórcio mantém aberto o interesse em colaborar com 

escolas e instituições piloto para a fase final de teste e validação do produto 

desenvolvido. 
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Resumo 
 

A pesquisa objetivou acompanhar e conhecer os processos de interações estabelecidas entre 
os alunos de uma turma do segundo ano do Ensino Médio durante a disciplina de estágio da 
Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, através de um 
Blog. No presente artigo apresentamos o recorte de dados referente ao questionário 
socioeconômico e a interação. Demonstramos alguns achados sobre atuações que ocorrem na 
utilização de um Site de Rede Social no ensino, bem como o acesso desses sujeitos às 
tecnologias. Percebeu-se que a interação evidenciada possibilita pistas sobre métodos de 
aprendizagem colaborativa, uma realidade existente no contemporâneo que vem ganhando 
grandes proporções através do uso do Ciberespaço. 
 
Palavras chave: Sites de Redes Sociais, Interação, Ensino. 
 

 
Abstract 

 
This research aimed to monitor and understand the interaction process established between 
students of a second year high school class, during the internship subject of the Biological 
Sciences course, from the Federal University of Pelotas – UFPel- through a Blog. In this paper, 
we present the data withdrawn from the socioeconomic questionnaire and also the interaction 
in the Blog, a Social Networking Site. Based on these elements, we are showing some findings 
on actions that occur in the use of a social network in the education, as well as the access of 
those students to the present technology. It was noticed that the interaction enables 
collaborative learning methods, a reality that exists in the contemporary world and is gaining 
big proportions through the use of the cyberspace. 
 
Keywords: Social Networking Sites, Intercation, Education. 
 
 
 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Este artigo decorre de uma pesquisa realizada no primeiro semestre do ano de 2011. 

Acompanhamos os processos de interações estabelecidas entre os alunos de uma 

turma do segundo ano do Ensino Médio de uma escola da Rede Estadual de Ensino de 
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Pelotas – Rio Grande do Sul, Brasil. A interação se deu, principalmente, no espaço 

virtual, pois nosso corpus de pesquisa foi um Site de Rede Social (Blog). A escola 

localiza-se na região central da cidade, onde os alunos dessa provêm de diferentes 

bairros e, também, da zona rural. A pesquisa ocorreu durante a disciplina de estágio do 

curso de graduação em Ciências Biológicas e foi desenvolvida pelo professor/estagiário 

com o auxilio de sua orientadora. A turma designada para a realização do estágio, não 

possuía alunos da zona rural e suas idades variavam entre 16 e 18 anos. Nosso objetivo 

central foi o de conhecer e acompanhar os processos de interação entre os alunos, 

para tanto, utilizamos o espaço virtual como um meio de agenciar discussões e 

reflexões, promovendo o debate de pontos de vista críticos dos alunos a cerca de 

diferentes temáticas. Dessa forma, no intercambio de múltiplas opiniões através da 

escrita/postagem no Blog, um Site de Rede Social (SRS), temos o recurso de análise da 

nossa investigação. 

O SRS escolhido, como dito anteriormente, foi o Blog do serviço Blogger, 

caracterizando-se como uma ferramenta que permite ao usuário a criação de weblogs 

pessoais possibilitando postar textos, vídeos, imagens, links, permitindo que os demais 

sujeitos participantes desse meio comentem e reflitam sobre os conteúdos postados. 

A cada semana a pauta discutida no Blog foi sobre temáticas que contemplaram 

acontecimentos do contemporâneo, por exemplo, ações autodestrutivas dos jovens, 

escolha profissional, união homoafetiva, etc. 

Cada aluno escreveu um parecer de forma crítica/reflexiva sobre o assunto em 

questão (um tema por semana, ou seja, postagens semanais), seus textos foram 

enviados para o e-mail da turma, sendo o professor o responsável pela postagem. 

Além do material escrito, os alunos poderiam sugerir: hiperlinks, vídeos, fotos ou 

mesmo relacionar sua produção textual com fóruns e outros SRS de sua preferência. 

Optamos pela organização/mediação dos posts (postagens) pelo professor, para assim 

moderar a autoria dos textos alunos, tendo em vista o crescente problema que a 

instituição escolar encontra ao lidar com as fontes dos trabalhos apresentados pelos 

alunos. 
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A pesquisa obteve resultados que partiram de três fontes: A)3892 inventário 

investigativo socioeconômico, no qual, objetivou-se conhecer as condições de acesso a 

computadores, internet e a SRS; B) os dados estatísticos, dos quais foram providos 

pelo dispositivo (Blog), como exemplo temos: visualizações da página, origem de 

tráfego, público, dentre outros. C) um questionário, ao final da intervenção, sendo 

analisadas as reflexões dos alunos sobre o uso do dispositivo.  

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

Com base no discurso de nossos alunos e, quiçá, em nossas vivencias, percebemos que 

há uma tendência nas instituições escolares em manterem-se próximas de 

metodologias empiristas de ensino, não aliciando a atenção nem despertando o desejo 

de aprender dos discentes. Gordon Dryden e Jeannette Vos em 1996, já questionavam 

o modo de ensinar das escolas, demonstrando diferentes metodologias como, por 

exemplo, os Mind-map. Os autores, também, discorrem sobre o formato industrial de 

ensino destacando que: 

Grande parte da educação, na verdade, ainda se 

assemelha ao método industrial de produção em declínio: um 

currículo de linha de montagem padrão dividido em matérias, 

ensinados em unidades, organizados em anos ou semestres e 

controlados por testes padronizados. Isto não reflete mais o 

mundo em que vivemos. E os sistemas educacionais 

tradicionais não acompanham mais as demandas das novas 

realidades. (Dryden, 1996, p.21). 

Sabe-se que houve pouca ou nenhuma mudança nas formas de ensino, salientando 

que nesta época, recém estava ocorrendo a popularização do micro computador, 

(Lemos, 2008).  Hoje, as práticas de ensino necessitam ser “atualizadas”, pois as 

pessoas interagem de forma diferente, intermediadas pelas mídias sociais, com 

compartilhamentos, trocas e fluxos de informações em uma velocidade jamais 

vivenciada. A Cibercultura introduziu possibilidades de aprendizagem, na qual o tempo 

e espaço se modificam, hibridizam-se, sofrem compreensões e esticam-se como molas 

que suspendem outras formas de se relacionar com o ensino/aprendizagem.  
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 Segundo Veen (2009, p.12), o “Homo zappiens é digital e a escola analógica”. O autor 

usa o termo Homo zappiens para definir a geração nascida a partir de 90, outrora 

chamada de geração x, y e z, definida como o grupo que nasceu imerso nas tecnologias 

digitais. Dentro desse viés, possuímos diferentes dispositivos para facilitar a 

aprendizagem.  

O dispositivo enquanto dimensão técnico-tecnológica 

é o mais destacado nos estudos comunicacionais, 

especialmente quando se refere à produção e circulação de 

imagens. O dispositivo, enquanto técnica, diz respeito às 

operações realizadas, e enquanto tecnologia, aos suportes 

tecnológicos, ou seja, as máquinas, os equipamentos e 

instrumentos utilizados nos processos de comunicação (Klen, 

2007, p. 06). 

Os artefatos tecnológicos digitais, hoje com grande destaque aos aparelhos móveis, 

potencializam as práticas pedagógicas, para isso, é necessário mudar paradigmas. Há 

necessidade de abrir caminho para o uso das mídias sociais na escola, ou seja, edificar 

um olhar para o que antes não era visto como dispositivo de aprendizagem (Amaral, 

2011). 

Propomos direcionar a atenção para alguns pressupostos da teoria sócio-histórica de 

Lev Vygotsky, realizando assim uma análise do uso de SRS como dispositivo 

educacional. O autor destaca a importância da interação do homem com os objetos 

culturais, linguagem e com outros sujeitos presente na sociedade, ou seja, destaca as 

relações interpessoais como forma de aprendizagem. 

Para Vygotsky o homem é construído a partir da apropriação dos significados dos 

conceitos do meio ambiente e dos intercâmbios com outros sujeitos, neste sentido os 

SRS oferecem suporte como mediação nessas interações offline.  Tais pressupostos 

auxiliam na análise das interações nos SRS, oportunizando compreendermos os 

elementos que acontecem entre pessoas e grupos, os quais indicam comportamentos 

de uma dada sociedade, (Fragoso, 2011).  

 Merece destaque a teoria Conectivista, um estudo teórico voltado para a era digital, 

proposto por George Siemens em 2004. Dentro da concepção conectivista, a 
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aprendizagem configura-se com outras ramificações, como, por exemplo, a 

aprendizagem informal. A aprendizagem acontece de maneiras variadas – através de 

comunidades de prática, redes pessoais (interação), através da conclusão de tarefas 

relacionadas ao trabalho (Siemens, 2004).  

 

3. BLOG: UM DOS POSSÍVEIS DISPOSITIVOS SOCIAIS DE INTERAÇÃO E 

APRENDIZAGEM 

 

O corpus de nossa pesquisa é o Blog: “Os weblogs, blogs, surgidos ao final dos anos 90, 

difundiram-se rapidamente, pela facilidade de produção, que não exige grandes 

conhecimentos de linguagem HTML.” (Franco, 2005).  

Os Blogs são usados para debater assuntos específicos, no qual “a nova geração de 

usuários usa cada vez mais a internet para formar comunidades e redes nas quais 

discutem qualquer coisa”, Veen (2009, p. 55). As características descritas no Blog são 

passíveis de generalizações para outros SRS, a exemplo, citamos a rede criada por 

Mark Zuckerberg, o Facebook, que atualmente é o principal SRS utilizado no Brasil, 

chegando a mais ou menos 46 milhões de usuários brasileiros (Rodeguiero, 2012) e um 

bilhão de usuários no mundo. 

 As ações e interações entre os indivíduos são observadas pelas postagens de 

comentários, possibilidade de seguir o Blog e compartilhamento de posts em outros 

SRS. Os usuários do Blog criam laços sociais entre si com base no capital social 

investido através das postagens. Os SRS, de forma geral, expressam os laços sociais 

que mantemos nas relações offline (Recuero, 2009). Outra característica dos SRS é a 

possibilidade de permissão da construção do “eu”, ou seja, as individualizações dos 

sujeitos (Rodeguiero, 2011). O uso de SRS serve “para a compreensão de uma 

sociedade que se encontra cada vez mais estruturada como rede e que utiliza novas 

ferramentas de rede” (Fragoso, 2011). 

Cabe ressaltar que cada SRS possui suas ferramentas, finalidades e peculiaridades. Dois 

exemplos de SRS com finalidades distintas são o Twitter (www.twitter.com) e a 

Pinterest (www.pinterest.com). O primeiro possui semelhanças com as ferramentas do 
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Blog, porém com configuração diferenciada. Dentro do microblog são permitidas 

postagens de apenas 140 caracteres, tornando assim as publicações mais dinâmicas e 

instantâneas. Já o segundo é um SRS de compartilhamento de fotos e vídeos, 

semelhante a um painel onde os usuários podem fixar (pins) imagens temáticas de 

suas preferências. 

A figura 1 demonstra o layout do Blog utilizado na pesquisa, as características visuais 

podem ser completamente editadas, de letras a figura de fundo. A página foi criada 

com o intuito de aproximar os sujeitos da pesquisa, pois ,dizem os alunos, que a escola 

não oportuniza espaços para expressarem as suas ideias, seja na forma escrita ou 

visual.  

 

Figura 1 – Layout do Blog Nota 2°C (www.nota2c.blogspot.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ALGUNS PERCURSOS E ACHADOS DA INVESTIGAÇÃO 

Como forma de conhecer os sujeitos que iriam participar da pesquisa aplicamos um 

questionário composto por questões estruturadas e semi-estruturadas, bem como, 

com temáticas que possibilitaram direcionar nossa investigação. Objetivamos avaliar 

como os alunos utilizam a internet e os SRS, tendo em vista que a pesquisa utilizou os 

mesmos como contexto e dispositivo. 

A investigação aconteceu com 17 alunos, porém 11 questionários foram respondidos. 

Indagamos sobre o acesso a internet em suas residências, sendo constatado que todos 

http://www.nota2c.blogspot.com/
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os jovens possuem microcomputadores, desses, sete de uso pessoal e quatro de uso 

de todos os integrantes da família.  

Tal resultado ratificou a possibilidade da realização da pesquisa, tendo em vista que 

durante a investigação o laboratório de informática da escola encontrava-se 

interditado. Esse tipo de levantamento tem reflexo direto na forma como o professor 

pode direcionar o seu trabalho, uma vez que o mesmo sabendo do acesso e domínio 

das tecnologias digitais e midiáticas de seus alunos pode intervir e propor outras 

maneiras de trabalhar com o ensino, formas, talvez, que contemplem o desejo de seus 

alunos. 

 Evidenciou-se que os alunos utilizam os SRS, sendo que 81% possuem Orkut, 72% Blog 

e 63% Facebook. Destaca-se que os dados sobre usuários de SRS são mutáveis, uma 

mesma pergunta aplicada após algum tempo apresentaria diferentes respostas. Outro 

fator passível de alterar os dados referente a porcentagem de uso de um SRS é a 

migração (possibilidade de ocorrer o desuso de um SRS). Um exemplo atual foi a 

migração dos usuários do Orkut para o Facebook; “É no contexto das falhas e 

construções de sentido do Orkut que o Facebook vem crescendo, na minha opinião” 

(Recuero, 2011). 

Como consequência pedagógica destaca-se a importância de saber por onde nossos 

alunos estão transitando na Web, uma vez que a aprendizagem é deveras ampliada 

quando unida aos hábitos cotidiano dos sujeitos, principalmente ao lazer.   

  

5. PISTAS SOBRE AS INTERAÇÕES 

Neste recorte da análise nos deteremos a um exame da interação social que ocorreu 

no Blog durante a pesquisa. Trata-se de uma apreciação qualitativa da aplicação dos 

conceitos do estudo de Sites de Redes Sociais. Segundo Recuero (2011), No estudo de 

SRS, consequentemente da interação social, é necessário determinar quem são os 

atores (sujeitos e/ou dispositivos) e o que será a conexão entre esses, ou seja, a 

interação propriamente dita. Segundo Degenne e Forsé (1999, p. 22), citado por 

Fragoso (2011), “nenhuma rede tem fronteiras naturais, é o pesquisador quem as 

impõe”, dessa forma, para uma melhor análise dos dados é feita seleção desses 
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objetos a serem pesquisados. Nosso universo da pesquisa (corpus) é o Blog, dentro 

dele definiram-se quem seria os atores/nós e quais seriam suas conexões. 

Os atores/nós foram: o dispositivo (Blog), os sujeitos participantes da pesquisa (SPP), 

assim como os sujeitos fora do contexto escolar (SFCE), e as plataformas utilizadas 

para a publicidade das postagens, dentre elas: Google, Twitter, Orkut e Facebook. Já as 

conexões existentes foram as publicações (usamos o termo publicações, pois as 

postagens poderiam ser unicamente de textos ou com adição de recursos 

multimidiáticos – Hiperlinks, vídeos e fotos), comentários e a opção de “seguir” o Blog 

(acompanhar as postagens e receber notificações quando as mesmas são publicadas). 

De acordo com Fragoso (2011, pag. 119), “é preciso decidir, inicialmente, que tipo de 

abordagem se deseja: rede inteira ou rede ego.” Na pesquisa abordaremos o conceito 

de rede ego, onde ego será o próprio dispositivo e iniciaremos o “traçado” da rede por 

ele para os demais nós com no máximo um grau de conexão, ou seja, analisaremos ego 

e os amigos (incluindo seguidores) de ego.  

Sobre os dados numéricos da interação social obtivemos 18 seguidores, sendo seis 

seguidores SFCE, ou seja, não participantes da turma. O número total de comentários 

foi de 49, com a participação de seis comentários dos SFCE.  A tabela 1 (Sociomatriz) 

demonstra estes indicadores. 

 
Tabela 1 Sociomatriz da interação no Blog 

 

 Blog SFCE SPP Google Twitter Orkut Facebook 

Blog -- 42 42 x 42 42 42 

SFCE 4 -- 2 x x x x 

SPP 40 3 -- x x x x 

Google 363 x x -- x x x 

Twitter 117 x x x -- x x 

Orkut 85 x x x x -- x 

Facebook 57 x x x x x -- 

 

Partindo de uma apreciação da Sociomatriz, o Blog possui uma interação de 42 

postagens com os SPP e SFCE, também com Twitter, Orkut e Facebook, pois cada 
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postagem era “linkada” diretamente com esses Sites de Redes Sociais. Os SFCE indicam 

interação de quatro comentários destinados diretamente ao Blog. Já os SPP postaram 

40 comentários diretos para o Blog e três comentários destinados aos SFCE. O 

intercâmbio de comentários entre esses sujeitos que não eram alunos da escola, com 

os discentes, foi curioso, pois são estudantes universitários que acabaram contribuindo 

com a aprendizagem dos sujeitos participantes da pesquisa, como evidencia o 

comentário de um SFCE extraído do Blog: 

“Vale salientar: Atualmente, nos debates e trabalhos 

científicos e acadêmicos não se costuma usar mais o termo 

"Homossexualismo", visto que o sufixo "ismo", na medicina, 

refere-se a doença. No entanto, para a ciência, não se confere 

caráter de doença ou qualquer outro tipo de patologia mental. 

Dessa forma, se faz mais adequado utilizar o termo 

"Homossexualidade", ou, para outros, "Homoafetividade", 

referentes a construção de identidade. Estes são os termos 

atuais, utilizados inclusive judicialmente.” (Por SFCE A. 

Homossexualismo e a Bíblia. Em 12/05/11). 

 

A interação nos comentários aponta pistas de aprendizagem colaborativa, essa vem 

ganhando peso através do uso do ciberespaço, e de teorias de aprendizagem, como o 

Conectivismo, que estuda fatores da complexidade das redes. Siemens (2004) 

conceitua a aprendizagem como um processo de conectar nós especializados ou fontes 

de informação, dessa forma na interação observada conectamos dois nós seguindo os 

princípios conectivistas. Os alunos relataram que através do Blog “aprenderam com os 

outros”. A aprendizagem que outrora era unilateral na relação professor-aluno foi se 

constituindo através de outras relações interpessoais no contexto digital, porém com 

reflexo direto no ensino/aprendizagem real. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os dados quantitativos são traduzidos de forma positiva na participação ativa dos 

alunos, indicando o desejo de expor sua opinião e saber a dos seus pares, bem como, 
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de partilhar curiosidades e tratar de assuntos cotidianos. Observamos uma forma de 

interação/aprendizagem que aconteceu de modo mediado pelo Site de Rede Social 

(Blog). Destacamos que o Blog obteve o total de 1.737 acessos, sendo superior ao 

próprio número de alunos que a escola possui. Ousamos afirmar que a utilização do 

Blog, como um dispositivo de interação/aprendizagem, obteve êxito. Outro fenômeno 

foi a expansão mundial das postagens, atingindo indivíduos que não faziam parte do 

contexto da instituição em foco. 

Acreditamos que esta pesquisa poderá servir como um indicador de pistas do que está 

acontecendo hoje com a juventude que frequenta as escolas, tornando-se necessário 

que os professores passem a considerar a possibilidade de utilização de práticas como 

esta nos ambientes de ensino, levando em conta as consequencias positivas que o uso 

das mídias sociais possibilitam para a prática pedagógica. 
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Resumo 

 
Nesse relato procura-se estabelecer algumas relações entre o SRS Twitter, elencado para 
estudo e reflexão da relação entre as mídias sociais e o ensino/aprendizagem. Busca-se 
elucidar a mudança de paradigma de comunicação configurada pela junção do caráter 
colaborativo/cooperativo da ferramenta, aliada a possibilidade de acesso rápido à informação, 
a ampliação das trocas culturais, ao poder de criação e síntese, às facilidades de uso e às 
inúmeras possibilidades de interação. Dessa forma, a sociedade se altera permeada por meios 
inovadores e ricos sendo capaz de integrar-se com a tecnologia de mídia e a qualidade de vida 
em um sistema interativo que produz um ciclo de melhoria, não apenas na economia e na 
tecnologia, mas também na cultura. Para tal questionamento parte-se então de uma série de 
entrevistas semi-estruturadas com professores e alunos do ensino médio e superior de 
maneira a compreender essa apropriação, ou não, do uso de tal ferramenta como meio de 
comunicação ensino/aprendizagem. Desse modo, alunos e professores relataram sua 
experiência com redes sociais, demonstrando que a subjetividade está envolvida no processo 
de utilização. 
 
Palavras-chave: Twitter, ensino, Site de Redes Sociais, formação. 
 

Abstract 
 

In this report we seek to establish some relations between the SRS Twitter, part listed for 
study and reflection of the relationship between social media and teaching / learning. The aim 
is to elucidate the paradigm shift of communication set by the junction of the collaborative 
nature / cooperative tool, combined with the possibility of rapid access to information, the 
expansion of cultural exchanges, the power of creation and synthesis, the ease of use and 
numerous possibilities of interaction. Thus, society is permeated by amending rich and 
innovative means being able to integrate with the media technology and quality of life in an 
interactive system that produces a cycle of improvement, not only in economy and technology 
but also in culture. 
To such questioning was then part of a series of semi-estruturadas with teachers and students 
of secondary and higher education in order to understand this appropriation, or not, the use of 
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this tool as a means of communication teaching/learning. Thus, students and teachers 
reported their experience with social networks, showing that subjectivity is involved in the 
process of use. 
 
Keywords: twitter, education, Social Networks Site, training 

1. INTRODUÇÃO 

O mundo virtual está cada vez mais presente na vida das pessoas. Identifica-se tal 

afirmação ao ratificarmos o uso das mídias sociais como ferramenta de diversão e 

busca por informação de maneira instantânea na grande massa, sendo essa 

constituída de indivíduos de diferentes culturas. O que cabe a esse artigo é uma breve 

discussão sobre o quanto essas tecnologias transpassam o contexto do 

ensino/aprendizagem, bem como refletir sobre suas consequencias no mesmo.  

O cenário das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) vem sofrendo 

diversificações. Partindo dessas mudanças, oriundas da Web 2.0, esse contexto é 

pensado de maneira a contribuir com a ampliação de acesso a informação e ao 

conhecimento nas instituições de ensino. No livro “O que é virtual?”, Pierre Lévy 

debate o real e o virtual.  O autor define que ambos são distintos, mas colaborativos, o 

virtual não é uma desrealização e descreve que “o virtual é mediado ou potencializado 

pelas tecnologias, sendo produto de exteriorização de construções mentais em 

espaços de interação cibernéticos”. 

Entende-se então que a nossa dinâmica fica muito mais real à medida que nos 

inserimos cada vez mais na Web, e adentramos o mundo virtual.  

 

Compreende-se agora a diferença entre a realização 
(ocorrência de um estado predefinido) e a atualização 
(invenção de uma solução exigida por um complexo 
problemático). Mas o que é a virtualização? Não mais o virtual 
como maneira de ser, mas a virtualização como dinâmica. A 
Virtualização pode ser definida como o movimento inverso da 
atualização. Consiste em uma passagem do atual ao virtual, em 
uma “elevação à potência” da entidade considerada (Lévy, P., 
1996, p.17).  

 

O Site de Rede Social (SRS) Twitter (www.twitter.com), caracterizado como uma 

microblog, é uma das ferramentas que vêm transformando a comunicação na internet. 
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Os usuários dessa mídia social são convidados a responder a seguinte pergunta: “O 

que você está fazendo agora?”, compreendendo a lógica da atualização constante do 

cotidiano dos usuários como uma das formas de comunicação no dispositivo.  

O Twitter foi instituído em 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams (RECUERO, 

2009, p. 174), possuindo a dinâmica de envio de Tweets (mensagens curtas com 

apenas 140 caracteres) entre os usuários. Permite a possibilidade de seguir diferentes 

perfis, ou seja, visualizar as publicações (Tweets) de outros indivíduos na pagina 

principal de seu perfil, assim como, a de ser seguido.  

 

Seu projeto nasceu a partir da ideia de criar uma 
ferramenta de comunicação interna da empresa norte-
americana Obvious Corp, de Jack Dorsey, tendo como base a 
pergunta “O que você está fazendo?” e limitando o número de 
caracteres postados em 140. Em julho de 2006, quatro meses 
após a criação do Twitter, o site foi disponibilizando ao público, 
permitindo a criação de perfis e, a princípio, atualizações 
através da própria página, de celulares (através de conexão 
com a internet ou SMS21) e por IM’s, no entanto, a 
popularização da mesma só veio acontecer em março de 2007 
(Spyer, 2007; Mischaud, 2007) apud Camargo (2008, p. 19). 

 

Nesse artigo procura-se estabelecer algumas relações entre o SRS Twitter, elencado 

para estudo e reflexão da relação entre as mídias sociais e o ensino/aprendizagem. Um 

dos principais atrativos do dispositivo escolhido é a simplicidade que o mesmo requer 

para sua utilização. Os usuários se apropriam de forma fácil e rápida dos recursos e 

geram, também, diferentes aplicabilidades para os mesmos. Um dos principais 

exemplos é o uso do Twitter como mídia jornalística, apropriando-se da rapidez para 

disseminação de informações, característica notável do Site de Rede Social em 

questão. 

Da mesma maneira, essa mudança de paradigma da comunicação configurada pela 

junção do caráter colaborativo/cooperativo da ferramenta, alia a possibilidade de 

acesso rápido à informação, a ampliação das trocas culturais, ao poder de criação e 

síntese, às facilidades de uso e às inúmeras possibilidades de interação - é o que 

justificaria seu uso em projetos acadêmicos, especialmente em comunidades virtuais 
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de aprendizagem, articulado às demais atividades do processo de ensino-

aprendizagem promovidas na escola ou fora dela. (VIANA,BERTOCCHI, 2010). 

Segundo Bertoncello (2008), as características da cultura digital, através do uso de 

mídias sociais, cria uma mutação e mistura-se na constituição física, cognitiva e afetiva 

das pessoas, onde estão incluídas a linguagem visual e a linguagem em movimento 

(simulação). Também, traz o protagonista da escrita por meio do hipertexto: Uma 

estrutura dinâmica, em constante movimento, que agrega imagens e sons, é aberta e 

multilateral, acelera os processos globais pelas distâncias mais curtas, fazendo com 

que os eventos em um determinado lugar tenham impacto imediato sobre os sujeitos 

e lugares situados a uma grande distância. 

É notável o crescimento de iniciativas de utilizar os SRS, tão presentes no cotidiano dos 

indivíduos no contexto escolar, para a sala de aula, porém nota-se que o grande 

desafio que se confere às escolas/professores, atualmente, é criar formas de se 

convencionar dessas ferramentas de maneira pedagógica e correta. O uso das mídias 

sociais proporciona uma aproximação entre os sujeitos, que até então, só se 

encontravam em sala de aula (professores, alunos, funcionários e etc.). 

Entre os alunos o Twitter é parte de seu cotidiano e as instituições de ensino se 

alertam da sua importância na comunicação e subjetivação de seus alunos. Diversas 

instituições estão começando a adotar o Site de Rede Social Twitter para falas sobre 

eventos e se comunicar com os pais e a comunidade. Em alguns casos professores 

estão dando um passo a mais, utilizando ferramenta para desenvolver experiências 

pedagógicas em sala de aula. 

  

“A verdadeira incógnita é saber se os Pedagogos-
Professores irão apossar-se das tecnologias com o auxílio ao 
ensino, para dar aulas cada vez mais bem ilustradas por 
apresentações multimídia, ou para mudar de paradigma e 
concentrar-se na criação, na gestão e na regulação de 
situações de aprendizagem” (Perrenoud, 2000, p.139). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Como dito anteriormente, nosso objetivo é estabelecer algumas relações entre o Site 

de Rede Social Twitter e o ensino/aprendizagem, consequentemente, possibilitar a 

reflexão sobre o uso das mídias sociais na educação. Como recurso investigativo para 

tal problematização partimos da criação de um inventário contendo cinco questões 

semi-estruturadas aplicadas, na forma de entrevista, com dois professores e três 

alunos do ensino médio.  

As entrevistas possuíram caráter descontraído, de modo que os entrevistados 

pudessem compartilhar suas experiências da melhor forma possível. Objetivou-se 

compreender a apropriação, ou não, do uso da ferramenta nos processos de 

ensino/aprendizagem. As entrevistas foram gravadas em vídeos e posteriormente 

realizou-se a análise das falas. Na Tabela 1 pode-se evidenciar as questões propostas 

nas entrevistas. 

Tabela 1: Questões constituintes do inventário investigativo 
 

 Conheces o Twitter? 

Utilizas o Twitter? Por quê? Para quê? 

O que sabes sobre o Twitter? 

Quais a vantagens e desvantagens na utilização do Twitter? 

(Se professor) Utilizas redes sociais como ferramentas no ensino? Qual? Por 

quê? Em caso afirmativo, quais as vantagens de sua utilização? 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aprendizagem em ambientes virtuais permite novas formas de intercâmbio e 

comunicação, gerando a colaboração entre todos os “atores” no processo de 

ensino/aprendizagem e a construção social de saberes. Torna-se notável a 

transformação do paradigma de professor como transmissor de conhecimento para 

um professor que é parte do processo como mediador em meio a tantas informações 

disponíveis aos alunos. Porém para tal mudança é preciso que o professor tenha 

formação e entendimento do que são os Sites de Redes Sociais e as potencialidades de 

uso para o ensino que os mesmos podem propiciar. 
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O resultado obtido a partir da análise das respostas, sobretudo referente aos 

professores, indica que a mídia social questionada, ainda não é usada como meio de 

aprendizagem, e sim apenas como meio de comunicação de informes e notícias do 

cotidiano da instituição escolar. Dos professores entrevistados, apenas um relatou 

utilizar o Twitter, porém, como ferramenta jornalística, uma vez que utilizava o SRS 

para ter acesso a notícias do mundo, bem como da escola em que atua. O segundo 

entrevistado desconhecia o SRS. 

Para os alunos, o assunto se torna mais acessível. Os Sites de Redes Sociais estão 

presentes no cotidiano dos mesmos. O fenômeno descrito se deve pela característica 

da “geração net” (TAPSCOTT, 2010), que define a juventude que já nasce e tem seu 

crescimento imerso numa sociedade cada vez mais digital, onde nessa, acessar ou 

utilizar as tecnologias, de forma geral, é um hábito comum em seu dia-dia. A juventude 

contemporânea utiliza diferentes mídias sociais, sobretudo para o lazer e 

relacionamentos. Acreditamos que a constatação do significativo uso dos Sites de 

Redes Sociais, evidenciado nas entrevistas com os alunos, merece a administração de 

um olhar diferenciado por parte dos gestores no contexto escolar. Como gestores 

destacamos os professores, diretores e outros cargos das instituições escolares.  

Destaca-se que o uso dos Sites de Redes Sociais como metodologia de 

ensino/aprendizagem na escola, necessita ser amparadas por uma ação pedagógica 

que norteie sua proposta de trabalho, principalmente por ser um processo recente, 

onde, também conta com restrições a serem consideradas em relação ao seu uso 

educacional.  

Durante a análise das respostas pode-se notar aproximações muito fortes a partir dos 

estudos de Harasim ET AL (2005) que descreve outros problemas que podem surgir 

quando do há receio de apropriação dos Sites de Redes Sociais na educação. 

A principal dificuldade apontada pelos professores foi à falta de acesso as mídias 

sociais, porém, não um acesso referente ao manuseio das mesmas, mas sim a falta de 

estrutura física das escolas, que outrora não possui laboratórios de informática. Com 

base nesse relato destacamos a possibilidade de aplicação de projetos/metodologias 

que utilizem os Sites de Redes Sociais como ferramenta, uma vez que os alunos podem 
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trabalhar/estudar nas suas residências, ocasionando, também, extensão do tempo de 

aula. 

Dentre outras dificuldades descritas pelos professores tem-se ainda os problemas na 

administração do tempo (necessidade de planejamento para que as atividades com as 

mídias sociais não sejam mais extensas que as presenciais para evitar a dispersão ou 

mesmo a desistência em relação às atividades); Dificuldades na condução das 

atividades (conversas, atividades, etc.); Desenvolvimento de competição ao invés de 

cooperação entre os alunos (provocar a colaboração e não a rivalidade). 

Um fato que nos chamou a atenção foi o de que todos os entrevistados creram se  

interessante e “necessário para atualização” dos métodos de ensino/aprendizagem o 

uso do Site de Rede Social Twitter, bem como os professores demonstraram 

preocupação em entender os hábitos contemporâneos de seus alunos. Tal qual as 

dificuldades aqui elencadas também possuem muitos elementos a serem considerados 

para que o uso das mídias sociais sejam efetivadas no processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

4. CONCLUSÕES 

Através das entrevistas os alunos e professores relataram suas experiências com os 

Sites de Redes Sociais, em especial o proposto na investigação (Twitter), 

demonstrando que a subjetividade dos indivíduos está envolvida no processo de 

utilização das mídias sociais e no processo de ensino como um todo. As subjetividades 

aqui descritas estão, também, relacionadas com a infraestrutura que cerca o indivíduo, 

bem como sua inserção no mundo digital. Ratificam-se essas afirmações nas diferentes 

apropriações demonstradas nas falas, positivas e negativas, sobre o uso do Twitter 

pelos professores e alunos. 

Foi evidenciado, através das respostas do inventário, que as mídias sociais presentes 

na Web permitem o desenvolvimento de ações inovadoras e outras formas de 

ensino/aprendizagem, proporcionando aos alunos, professores e respectivas 

instituições escolares a atualização de métodos e processos. Essa atualização está 
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acima da necessidade de utilizar novas tecnologias, ela relaciona-se aos modos como a 

juventude está se relacionando com a escola/ensino em tempos de cibercultura. 

Porem, como conclusão parcial desse relato, não pode-se ignorar as dificuldades 

presentes na realidade do ensino no Brasil, incluindo a falta de verbas para construção 

de laboratórios de informática nas instituições escolares. Sabemos que há limitações 

(apesar da pequena amostra) sobre o conhecimento dos professores com relação as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação no uso cotidiano no 

ensino/aprendizagem. Dessa forma ressalta-se a importância de programas de 

formação continuada para professores atuantes e, também, o incentivo de disciplinas 

que envolvam a temática em cursos de licenciaturas. 
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Resumo 

O avanço tecnológico vem produzindo transformações na área educacional auxiliando no 
planejamento de práticas educativas que atendam às demandas da sociedade contemporânea 
essencialmente tecnológica. No espaço acadêmico, a ferramenta tecnológica denominada por 
realidade aumentada, vem ganhando cada vez mais espaço, proporcionando ao aluno interagir 
com objetos de aprendizagem virtuais em 3D. Através deste recurso o processo de 
aprendizagem torna-se mais dinâmico por permitir a realização de experimentos e simulações, 
que por sua vez, contribuem para a compreensão de conceitos abstratos. O presente trabalho 
tem como objetivo refletir sobre a inserção da tecnologia na educação, discutindo sobre como 
a realidade aumentada vem sendo utilizada em sala de aula e quais efeitos vêm sendo 
produzidos junto ao processo de ensino-aprendizagem.  
 
Palavras chave: tecnologia, educação, geração Z, realidade aumentada, aprendizagem 

 

Abstract 

Technological advance has produced changes in the educational area assisting in the planning 
of educational practices that meet the demands of contemporary society essentially 
technological. In the academic space, the technological tool called on augmented reality, is 
gaining more space by allowing the student to interact with objects in 3D virtual learning. 
Through this feature the learning process becomes more dynamic by allowing students to 
conduct experiments and simulations, which in turn contribute to the understanding of 
abstract concepts. The present work aims to reflect on the inclusion of technology in 
education, discussing how augmented reality has been used in the classroom and what effect 
has been produced by the process of teaching and learning. 
 
Keywords: technology, education, generation Z, augmented reality, learning 

 

1. INTRODUÇÃO  

O avanço tecnológico vem transformando a dinâmica cultural da sociedade 

contemporânea, onde diante de um mundo globalizado, novas formas de expressão e 

convivência são desenvolvidas (Mancebo, 2009; Lévy, 2004). Dinamismo, eficiência e 
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flexibilidade são alguns atributos necessários para que o sujeito se ajuste às 

incessantes mudanças que caracterizam a sociedade digital (Dias, 2008).  

Neste novo contexto, real e virtual são faces de uma mesma moeda indicando os 

caminhos possíveis através dos quais o sujeito circula livremente usufruindo de suas 

incessantes atualizações. Através do uso de diferentes ferramentas tecnológicas o 

sujeito vem desenvolvendo condições alternativas de estar e agir, na e pela sociedade 

se adaptando às suas diversas demandas (Mancebo, 2009).  

A geração nascida a partir da década de 90, conhecida como geração Z, 

diferentemente das anteriores, nasceu imersa em um contexto de franco acesso a 

diferentes bens e serviços tecnológicos. Para esta geração, tecnologia não é 

“novidade” podendo ser entendida como uma extensão de si mesmos justificando o 

fascínio e a facilidade com que possuem em compreender e usar a linguagem 

tecnológica através de seus diferenciados artefatos (Mancebo, 2009).  

Observa-se que diante de uma cultura digital torna-se inevitável o impacto da 

tecnologia na área educacional. É possível que, atualmente, as aulas tradicionais 

pautadas no clássico “quadro e giz” não sejam suficientes para atender às 

necessidades do aluno “tecnológico”. Hoje, discute-se que os alunos “não estão tão 

interessados como os de antigamente” ou que estão mais “dispersos”. É provável que 

a tecnologia em sala de aula desperte a vontade de aprender dos alunos considerando 

a compreensão e interesse que naturalmente possuem pela linguagem tecnológica. 

Desta forma, o objetivo do presente estudo consiste em ampliar a discussão sobre a 

inserção da tecnologia na educação. Dentre as várias tecnologias empregadas na 

educação discutiremos sobre o uso da realidade aumentada e o seu impacto junto ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

2. CARACTERÍSTICAS DO ALUNO TECNOLÓGICO 

Segundo a literatura, os alunos, de modo geral, dispensam horas do seu dia usando o 

computador e a internet (Merchant, 2001; Farmer, 2003; Marcuschi, 2005; Freitag & 

Fonseca e Silva, 2006). As várias janelas abertas na tela do computador denunciam as 

múltiplas atividades que estão em curso, tornando o aluno de hoje único, onde 

dinamismo encontra-se mais presente em suas ações. Exemplo disto consiste na forma 
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como escrevem e leem na Internet. As mensagens escritas aos seus amigos nas redes 

sociais se diferenciam da língua escrita padrão, por apresentar variações, como: 

abreviações (abs/abraços), transcrições fonéticas (kra/cara) ou inserção de símbolos 

(:*/beijo). A opção pelo uso destas transgressões linguísticas visa tornar o ato de 

escrever mais rápido e aproximar o texto escrito da oralidade, através da inserção no 

texto de marcas prosódicas e paralinguísticas típicas da oralidade (Gomes & Correa, 

2009).  

A leitura na Internet também apresenta contornos diferenciados da leitura 

convencional realizada através de suportes impressos (Freitas, 2000; Costa, 2006). A 

leitura digital não é linear e flui segundo os desdobramentos oferecidos pelo 

hipertexto, permitindo ao leitor passar rapidamente de uma informação a outra na 

rede, conectando de modo econômico e veloz diferentes fontes que se encontram em 

constante transformação (Marcuschi, 2005; Lévy, 2004).  

Assim, podemos caracterizar o aluno tecnológico como sendo essencialmente ativo e 

criativo, que elabora novas formas de se expressar e que “aprende por simulação” 

através do amplo uso de diferentes artefatos tecnológicos (Lévy, 2004). Torna-se, 

então, necessário refletir sobre o planejamento de práticas pedagógicas que integrem 

os recursos tecnológicos aos conteúdos pedagógicos visando aproximar o ambiente 

escolar das necessidades e interesses dos alunos e não apenas, ter a intenção de 

tornar este ambiente “moderno” (Lévy, 2004).  

2.1 Ensinando com tecnologia 

Diante do mundo globalizado ser criativo é uma qualidade relevante. A criatividade 

consiste em um fenômeno psicológico complexo e sensível às experiências 

socioculturais. Desta forma, o potencial criativo é determinado por fatores que 

ofereçam oportunidades para que o sujeito possa agir e expor suas ideias livremente.  

O ambiente digital vem sendo bastante propício para a expressão da criatividade, por 

ser um espaço genuinamente democrático, que permite ao sujeito ser e agir conforme 

as suas necessidades, sem haver a obrigatoriedade de seguir um padrão previamente 

estabelecido. Por este motivo, a internet vem se tornando um dos contextos mais 

promissores para a aprendizagem por viabilizar rápido acesso a uma gama quase 
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infinita de informações que se atualiza através de um simples clique do mouse. As 

informações costumam ser apresentadas de modo diferenciado do convencional 

apresentando em seu corpo textual, imagens, vídeos ou figuras em movimento. O 

texto tende a ser compacto e objetivo destacando os aspectos essenciais do assunto 

abordado facilitando a leitura e a compressão do conteúdo.   

Diante do conhecimento “light” ou “pronto para consumo” que veiculado pela internet 

o professor tem como desafio promover a curiosidade do seu aluno, através de 

práticas onde, com o auxílio da tecnologia possam levar o aluno a “aprender a 

aprender”, tornando-o crítico, mobilizando-o a ir além da informação básica que 

adquire através das “aprendizagens invisíveis” que vivenciam na Internet (Lévy, 2005).  

2.2 Aprendendo através da realidade aumentada  

O contato do aluno com novos instrumentos tecnológicos de mediação desperta sua 

atenção, estimulando seu interesse pelo o que está sendo ensinado, culminando em 

um maior engajamento e compromisso do aluno junto às atividades propostas pelo 

professor (Villardi & Oliveira, 2005; Costa, 2005).   

Observa-se que a aprendizagem através de recursos computacionais, além de 

proporcionar o conhecimento do conteúdo pedagógico, também permite ao aluno 

saber sobre o funcionamento dos programas ou aplicativos específicos, possibilitando 

empregá-los para além dos muros da escola. Assim, a tecnologia na escola assume 

uma dupla função: dinamizar o processo de ensino-aprendizagem e desenvolver em 

seus alunos o letramento digital para que possam acompanhar as incessantes 

mudanças da atualidade (Hartung, 2009). 

A técnica da realidade aumentada vem ganhando cada vez mais espaço na área 

educacional auxiliando o processo de ensino-aprendizagem em todos os segmentos de 

ensino (Tori, 2010). Os ganhos obtidos com este recurso vêm se mostrando superiores 

quando comparados ao uso de outras ferramentas tecnológicas em situações de 

aprendizagem (Zorzal; Cardoso; Kirner & Lamounier Júnior, 2012; Hartung, 2009). 

Segundo a literatura as principais vantagens do uso da realidade aumentada consistem 

em: a) ter maior valor motivacional junto aos alunos; b) incentivar o pensamento 

criativo; c) mobilizar o aluno em sua aprendizagem; d) exemplificar conteúdos 
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pedagógicos de natureza abstrata, através de experimentos e simulações virtuais; e, e) 

desenvolver habilidades computacionais (Zorzal, Cardoso, Kirner & Lamounier Júnior, 

2012; Tori, 2010; Chen, 2006; Azuma et al, 2001).  

A realidade aumentada permite a interação do aluno com objetos virtuais, que ao 

serem projetados pela câmera de vídeo acoplada ao computador, passam a fazer parte 

do ambiente real de sala de aula (Kirner & Tori, 2006). A sobreposição de elementos 

tridimensionais, como: textos, imagens e objetos, às informações presentes no 

ambiente real enriquecem o contexto de aprendizagem (Chen, 2006; Azuma, Baillot, 

Behringer, Feiner, Julier & MacIntyre, 2001; Kirner & Siscoutto, 2007). 

Segundo Tori (2010) a realidade aumentada se mostra eficiente, principalmente, no 

ensino de conteúdos teóricos de natureza mais complexa, onde através de 

experiências e simulações o professor pode reduzir a distância entre o que é ensinado 

e o que é aprendido. Este recurso também propicia a interação entre alunos, 

permitindo-lhes compartilhar ideias tornando a aprendizagem um processo 

significativo e mais próximo dos seus interesses.  

O uso da realidade aumentada vem sendo verificado em todos os segmentos do 

ensino. Na educação infantil e no ensino fundamental costuma ocorrer através dos 

livros paradidáticos e jogos educativos propiciando a construção de um ambiente de 

aprendizagem mais lúdico (Zorzal; Cardoso; Kirner & Lamounier Júnior, 2012). No 

ensino médio e superior a realidade aumentada também vem se mostrando uma 

ferramenta importante viabilizando a realização de experimentos sem haver a 

necessidade de usar um laboratório específico.  

No estudo desenvolvido por Kauffmann (2003) constatou-se que os alunos, do ensino 

médio e superior, ao interagirem com objetos virtuais tridimensionais obtiveram bom 

desempenho nas tarefas propostas envolvendo percepção e orientação espacial, 

demonstrando terem compreendido mais facilmente os conceitos geométricos e 

matemáticos ensinados.  

Hartung (2009) através do projeto “O Fantástico Mundo 3D” usou a tecnologia 3D 

junto às disciplinas de biologia, física e matemática. O uso da realidade aumentada 

propiciou o trabalho colaborativo entre professor e alunos do ensino médio 
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culminando com a criação de um site que expõe fotos tridimensionais produzidas 

pelos alunos. Hartung (2009) observou que seus alunos estavam mais interessados em 

aprender, pois tiveram a oportunidade de vivenciar a aplicabilidade de conceitos 

científicos em situações práticas presentes no cotidiano. 

Luz (2009) investigou o impacto do uso da realidade aumentada junto ao corpo 

docente e discente em um curso profissionalizante de ensino médio. Seus resultados 

corroboram os obtidos por Hartung, também indicando que o uso da realidade 

aumentada tornou alunos e professores mais motivados. Em sua pesquisa os 

professores aprenderam a operar um software gratuito, Artoolkit (2012), que permite 

a criação de imagens em 3D, para que pudessem criar seus próprios materiais 

empregando a realidade aumentada. Os professores criaram marcadores específicos 

para suas disciplinas para que fossem projetados em sala de aula enriquecendo o 

material didático impresso. Considerando a disciplina de anatomia, por exemplo, os 

alunos puderam interagir com imagens 3D dos órgãos vitais, simulando seu real 

tamanho e localização no corpo humano. 

Diferentemente, ao que vem sendo salientado pela literatura sobre os benefícios do 

uso da realidade aumentada na aprendizagem de diferentes disciplinas, Chen (2006) 

verificou que este recurso não se mostrou expressivo na aprendizagem. Em sua 

pesquisa, Chen (2006) comparou a aprendizagem sobre aminoácidos através de dois 

suportes: a realidade aumentada e modelos sólidos. Os resultados obtidos não 

indicaram diferenças expressivas quanto à preferência e desempenho dos alunos 

através do modelo da realidade aumentada ou do modelo tradicional.  

Tal resultado nos leva a refletir que os recursos tecnológicos possuem limitações 

devendo ser avaliados quanto à eficiência que possuem ao servirem como auxílio ao 

processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, deve-se ter atenção para como, 

quando e em que contexto de aprendizagem o recurso tecnológico será utilizado.  

Observa-se uma tendência em atribuir à tecnologia o “caminho” para uma educação 

de qualidade, onde se aprende e se ensina supostamente melhor através dela, 

divulgando equivocadamente, a ideia de que os recursos tradicionais são obsoletos 

devendo ser evitados. Práticas educativas inovadoras são elaboradas através do uso 
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consciente da tecnologia pelo professor, que ao compreender seu funcionamento, 

pode realizar as adaptações necessárias para atender às necessidades dos diferentes 

contextos e realidades de ensino.  

Através dos estudos que vem sendo desenvolvidos sabemos que a realidade 

aumentada possui um potencial expressivo como instrumento facilitador do processo 

de ensino-aprendizagem. Mas, o conhecimento que se tem é apenas uma referência, 

não podendo ser generalizado a toda e qualquer forma de ensino-aprendizagem. 

Neste sentido, novos estudos devem ser realizados para contribuir com a divulgação e 

ampliação do conhecimento sobre os efeitos do uso da realidade aumentada na 

educação. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A possibilidade de ensinar através de um contexto dinâmico, distinto das aulas 

expositivas e mais próximo do contexto tecnológico que o aluno vivencia vem 

gradativamente conquistando a empatia de educadores pelo uso da realidade 

aumentada em sala de aula (Luz, 2008; Silva; Ribeiro; Lamounier Júnior & Cardoso, 

2008; Viegas & Silva, 2001).  

A realidade aumentada como apoio ao ensino tende a propiciar a construção de um 

ambiente educacional mais produtivo, onde alunos e professores podem atuar de 

modo ativo e colaborativo, sendo-lhes possível visualizar, manipular e interagir com 

diferentes objetos virtuais de aprendizagem.  

Uma boa prática pedagógica não se caracteriza apenas pela inserção de inovações 

tecnológicas em sala de aula. Como qualquer outra forma de tecnologia, a realidade 

aumentada será um recurso útil se o professor tiver conhecimento suficiente sobre o 

seu funcionamento e aplicabilidade, estando atento às demandas e características dos 

seus alunos, para que construa práticas pedagógicas profícuas. 

A tecnologia consiste apenas em uma ferramenta, cujo funcionamento é deflagrado 

pelo professor, que a adequa aos seus propósitos pedagógicos (Argento, 2007; 

Bentolila & Clavijo, 2001). Deve-se ter atenção para não depositar na tecnologia o 

sucesso da aprendizagem e a solução de seus problemas. O “deslumbramento 

tecnológico” tende a “camuflar” velhos modelos de ensino através do discurso 
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tecnológico, fazendo com que o professor continue preso à práticas que privilegiam a 

memorização e a aprendizagem mecânica, apesar da presença da tecnologia em sala 

de aula.  

Desta feita, a construção de práticas educativas transformadoras requer atenção do 

professor ao uso da tecnologia, para que possa atuar de modo inovador direcionando 

suas ações pedagógicas para o desenvolvimento do aluno, incentivando-o a aprender, 

fazendo-o descobrir que aprender na escola pode ser tão prazeroso quanto aprender 

através da tela do computador, navegando pelas infindáveis páginas da internet (Dias, 

2008; Valente, 1999).  
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Resumo 
Partindo do pressuposto que experiências em Educação Presencial não são suficientes para 
garantir uma Educação a Distância com qualidade, o Grupo de Humanas  de uma instituição 
pública de ensino superior no Brasil, desenvolveu e implementou o projeto de pesquisa “Uso 
de tecnologias de comunicação e informação em disciplinas na área de Ciências Humanas e 
Sociais na Universidade Federal de Itajubá”, como segmento do projeto  - Edital Número 
015/2010/CAPES “Fomento ao uso das Tecnologias de Comunicação e Informação nos Cursos 
de Graduação”. O projeto, além do acompanhamento com qualidade aos alunos num trabalho 
com tecnologias de informação e comunicação,  criou  materiais didáticos  dinâmicos, 
envolvendo teoria e prática em Ciências Humanas e Sociais favorecendo o aprender por meio 
do desenvolvimento de habilidades procedimentais, atitudinais, técnicas e científicas. Esses 
materiais foram disponibilizados em um ambiente virtual de aprendizagem para acesso de 
professores titulares das disciplinas da área de conhecimento citada. Esse artigo tem como 
objetivo compartilhar os momentos de discussão sobre essa experiência, onde avaliando e 
reavaliando as mediações pedagógicas em Educação a Distância; o interesse e a importância 
de cada função exercida pelos elementos da equipe do projeto trouxeram a mostra 
indicadores que poderão ajudar no planejamento, na criação, na execução e na 
retroalimentação de estratégias de ensino, pensando em um processo com qualidade de 
Educação a Distância por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 
Palavras-Chave: Avaliação, Educação a Distância, Interlocução, Mediação, Projeto. 
 
 

Abstract 

 

Assuming that experiences at Classroom Education are not sufficient to ensure Distance 
Education quality, the Grupo de Humanas (group of humans) in a brazilian’s public institution 
of higher education  has elaborated and implemented there search project “Uso de 
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tecnologias de comunicação e informação em disciplinas na área de Ciências Humanas e 
Sociais na Universidade Federal de Itajubá” (Use of information and communication 
technologies in disciplines in the area of Humanities and Social Sciences at Universidade 
Federal de Itajubá) - assegment of the project - Notice Number 015/2010/CAPES “Fomento ao 
uso das Tecnologias de Comunicação e Informação nos Cursos de Graduação” (Promoting 
theuse of Information and Communication Technologies in undergraduate courses). The 
project developed, in addition to the quality monitoring of the students in activities with 
information and communication technologies, dynamic teaching materials, involving theory 
and practice in humanities and social sciences by encouraging learning through the 
development of procedural, attitudinal, technical and scientific kills. Those materials were 
available in a virtual learning environment where professors have access to their disciplines, 
according to your needs. This article aims to share the moments of the discussion about the 
trials where assessing andreassessing the pedagogical connexions and mediations in distance 
education; the interests and importance of each subjects’ role in the project – indicating that 
can help in the planning, creation, implementation and feedback of teaching strategies, 
thinking in a quality process of Distance Education through Information and Communication 
Technologies . 

 

Keywords: Educational Assessment, Distance Learning ,Trial, Mediation, Project.  

 

INTRODUÇÃO 

Experiências da educação presencial não são suficientes para assegurar uma Educação 

a Distância [EaD] de qualidade. Partindo desse pressuposto, o Grupo de Humanas de 

uma instituição pública de ensino superior no Brasil, elaborou e implementou o 

projeto de pesquisa “Uso de tecnologias de comunicação e informação em disciplinas 

na área de Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI”, 

como segmento do projeto “Fomento ao uso das Tecnologias de Comunicação e 

Informação  nos Cursos de Graduação” -  Edital Nº 015/2010/CAPES/DED.  

Esse projeto teve como objetivo, além de acompanhar os alunos dos cursos de 

engenharia nas disciplinas voltadas às Ciências Humanas e Sociais, por meio de um  

trabalho com tecnologias digitais de informação e comunicação [TICs], a criação de 

materiais didáticos que envolvessem teoria e prática favorecendo o aprender por meio 

do desenvolvimento de habilidades procedimentais e atitudinais, além das habilidades 

técnicas e científicas; disponibilizados em um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

[AVA], de acesso aos professores titulares das disciplinas, para utilização de acordo 

com seus interesses e ou suas necessidades. Pretende-se também, por meio de 
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possíveis publicações, a socialização do material elaborado pela equipe de 

pesquisadores.  

O projeto justifica-se considerando que a instituição, dentro do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, propôs a 

criação de 22 programas de formação em graduação, que, somados aos até então 

existentes na universidade, totalizarão em 2012 a oferta de 34 cursos [de 420 vagas 

em 2008 para 1535 vagas em 2012]. A implantação dos novos cursos e a reorganização 

da estrutura acadêmica dos cursos já vigentes, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares propostas pelo Ministério de Educação e Cultura [MEC], resultaram em 

uma organização curricular na qual se encontram, na área de Ciências Humanas e 

Sociais, disciplinas obrigatórias em todos os cursos de graduação na Universidade. 

Devido à quantidade de alunos e à disponibilidade de recursos humanos, para que a 

instituição educacional ofereça os cursos projetados e garanta qualidade ao processo 

de ensino e aprendizagem, faz-se necessário a utilização de tecnologias digitais de 

comunicação e informação, pois de acordo com Bayma [2005], 

 

[...] é preciso integrar tecnologia e educação devendo a tecnologia estar sempre a 

serviço da educação, analisar vantagens e desvantagens, saber combinar o 

presencial e o a distância. A tendência da predominância da aprendizagem virtual 

deve nos levar a aceitar a ideia de que é importante lidar com essa realidade 

inexorável. [p.24] 

 

Este artigo apresenta uma proposta em que teoria e prática caminham juntas e 

são colocadas em discussão. Uma experiência de aprendizagem colaborativa, onde o 

olhar da equipe responsável é coletivo, com vistas a contribuir de forma concreta com 

a modalidade de educação a distância. 

 

1. O PERCURSO  

Para a formação da equipe foram escolhidos 11 professores com experiência em 

ensino superior, motivados à pesquisa e ao aprender, seguidores das ideias de Palloff e 
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Pratt [2002]: não podemos estimular nossos alunos a um processo transformador se 

nós não quisermos passar por ele.   

Com formação em diferentes áreas de conhecimento como Pedagogia, Psicologia, 

Sociologia, Administração, Biologia, História, Letras e Especialista em Design 

Instrucional [DI], a equipe molda-se ao que propõe Valente [2005], sem o 

conhecimento técnico será possível implantar soluções pedagógicas inovadoras, e vice-

versa: sem o pedagógico os recursos técnicos disponíveis serão adequadamente 

utilizados? 

Cinco dos onze docentes são efetivos da UNIFEI, enquanto que os outros seis são de 

instituições de ensino superior diversas.  

Cada professor teve no projeto uma função específica: coordenador, professores 

conteudistas, formador e titular da disciplina, DI e tutores, porém, tratando-se de um 

trabalho em equipe, nada impediu que um exercesse a função do outro, quando 

necessário. 

A partir da formação da equipe de pesquisa, decidiu-se por encontros presenciais 

semanais para planejar, decidir e implementar ações pertinentes ao projeto e 

permanente avaliação. O que vem ao encontro da afirmação de Benfatti e Stano 

[2010]: 

 

Fica claro que a utilização da EaD com garantia de sucesso, está relacionada ao 
modelo pedagógico e à estrutura de apoio utilizados. A Educação a Distância pode 
oferecer muitos recursos para o aluno, além das aulas expositivas, mas é a 
promoção de novas maneiras de ensinar e de solucionar problemas que pressupõe 
atitudes do professor como a criação e o desenvolvimento de metodologias e 
materiais adequados, desenvolvidos especialmente para essa modalidade de 
ensino. [p.440] 
 

O Projeto teve como objetivo, além de um acompanhamento com qualidade aos 

alunos por meio das TICs, a produção de materiais didáticos de qualidade e 

consequente aprendizagem dos envolvidos, utilizando-se de tecnologias digitais de 

informação e comunicação voltadas para o ensino superior, na graduação presencial. 

Em Benfatti e Stano, [2010], “Procura-se o desenvolvimento de uma EaD com 
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qualidade, [...] além de atender às necessidades nos processos de aprendizagem dos 

alunos, traduz-se em possibilidades de aperfeiçoamento do próprio docente.”  [p.437]. 

Para tanto, foi criado um Banco de Dados – por meio da utilização de um AVA, onde o 

material produzido foi postado e ficou disponível para utilização dos professores de 

disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais da UNIFEI,  a medida de seus 

interesses e ou de suas necessidades.  

O planejamento e apresentação das atividades inseridas pelos pesquisadores no AVA - 

Banco de Dados era analisado nas reuniões semanais e, depois, disponibilizados às 

disciplinas.  

As estratégias de ensino criadas, adaptadas e/ou modificadas foram baseadas na 

metodologia colaborativa, com atividades interativas por meio de dinâmicas 

individuais e de grupo, buscando a melhoria da construção coletiva do conhecimento, 

utilizando-se de diversos recursos tecnológicos já existentes na universidade como: 

laboratórios equipados com computadores, lousa digital, elaboração de vídeos e 

suporte tecnológico. 

 

1.1  Banco de Dados 

Uma das propostas do projeto em questão era produzir, com uso de TICs, material 

didático de qualidade, contribuindo com o processo de aprendizagem. A equipe de 

formadores do projeto criou o Banco de Dados em um ambiente virtual de 

aprendizagem, para acesso exclusivo dos professores das disciplinas da área de 

Ciências Humanas e Sociais e da equipe que desenvolveu o projeto.  Apoiados em 

Palloff e Pratt [2004], com relação à criação desse material didático a equipe têm a 

consciência de que,  

 

[...] professores devem buscar métodos concretos para fazer com que seus cursos 
de fato funcionem. Eles têm a consciência de que não se pode simplesmente criar 
um curso com a expectativa de que os alunos saibam como acessá-lo, navegar por 
ele e dele participar em um bom nível. Em outras palavras, os professores sabem 
que precisam prestar atenção à orientação que dispensam aos alunos para que 
estes aprendam on-line [...]. [p.13] 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2523 

 

Dentre os recursos de AVAs que poderiam ser utilizados, optou-se pelo TelEduc, 

projeto do Núcleo de Informática Aplicada a Educação [NIED] da Universidade Estadual 

de Campinas - SP. O AVA TelEduc é um ambiente virtual de aprendizagem diferenciado 

pela facilidade de sua utilização. Não se faz necessário grandes conhecimentos de 

informática para manuseá-lo. É um ambiente colaborativo, cooperativo, de mediação e 

de grande interatividade. Possui ferramentas idealizadas para um confortável processo 

de ensino aprendizagem. É esteticamente atrativo, comporta a inserção e formas de 

preparação de materiais para melhor recepção de conteúdos pelos alunos. Permite a 

criação, desenvolvimento e armazenamento de materiais didáticos que podem ser 

recuperados a qualquer momento para sua utilização. 

Diante das opções oferecidas, O AVA - Banco de Dados  foi pensado e utilizado como 

arquivo de informações, onde todo o material criado pelo projeto, a partir do plano de 

ensino das disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais, depois de analisado e 

avaliado nas reuniões semanais pelos professores, foi disponibilizado no ambiente 

virtual como plano de aula. 

O AVA - Banco de Dados pode ser utilizado de duas maneiras:  

1- Material já inserido no AVA-Banco de Dados: 

a) O professor titular da disciplina acessa o ambiente virtual de aprendizagem  
TelEduc - Banco de Dados; 

b)  Clica na ferramenta  ‘Atividades’,  abre o assunto de interesse - disponível 
como ‘Tema’ [conteúdo programático da disciplina]; 

c) Escolhe a atividade pertinente a sua aula; 

d) Comunica ao designer instrucional [DI] o dia em que este material será 
disponibilizado aos alunos e prazo para elaboração da atividade [aula 
proposta]. 

 

2- Material para ser construído: 

a) O professor titular da disciplina, através da ferramenta ‘Correio’ do AVA 
TelEduc, comunica-se com o DI; 

b) Pode inserir ou pedir sugestão sobre material de seu conteúdo; 
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c) Pede a criação e/ou alteração de uma das atividades já elaborada no AVA-
Banco de Dados, deixando claros: objetivos, critérios avaliativos e data para 
a disponibilização/prazo para confecção da atividade. 

Para Filatro [2009] uma maneira de explicitar o método e o modelo pedagógico 

subjacente a diferentes ações de aprendizagem, qualquer que seja a perspectiva 

adotada, é organizar os elementos do processo em uma matriz de atividade [p.101]. É 

o planejar de forma coerente e detalhada as atividades para a aprendizagem em 

aula/unidade do conteúdo programático. Diante desse pressuposto toda a atividade 

adicionada no AVA - Banco de dados é acompanhada de orientações e recursos 

necessários para sua realização, dos objetivos de aprendizagem que se  deseja 

alcançar,  dos critérios avaliativos e seus valores e do prazo para a realização da 

atividade  a partir dessa matriz de atividades. É importante enfatizar que as atividades 

podem ser alteradas pelo professor da disciplina dentro de um prazo previamente 

acordado. 

Ao longo do Projeto, a equipe de formadores e tutores  pesquisou, elaborou e 

disponibilizou materiais didáticos de qualidade, diversificados, com propostas de 

atividades que utilizavam movimentos, cores, sons e textos que geraram reflexão e 

desenvolvimento crítico do educando. Para Belloni [2002], “As imagens coloridas, fixas 

e em movimento, sons ambientes, [...] todas estas formas de expressão estão mixadas 

numa mesma mensagem, construindo significados, carregando representações, 

difundindo símbolos” [p.122-123].   

Pretende-se, com esse ambiente, oferecer ao professor um leque de possibilidades 

metodológicas e avaliativas com o objetivo de enriquecer, contribuir com o seu 

trabalho ou mesmo atender uma necessidade de urgência.  

 

1.2  Reuniões em Equipe 

Do planejamento e da condução desse projeto, ficou decidido, no primeiro encontro, 

por reuniões semanais com constantes pesquisas aonde práticas e questionamentos 

sobre a modalidade de educação a distância seriam explicitados e discutidos.  

Era sabido o grande diferencial da equipe presente no projeto: multidisciplinar, 
engajada, [...] com profissionais humanistas criativos, inovadores, pró-ativos, que 
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tentam modificar processos, fazer novas experiências, que não se conformam com 
a mesmice, que estão dispostos sempre a aprender e a avançar [MORAN, 2007]. 

No início, grandes desafios estavam presentes no planejamento e desenvolvimento 

dessas reuniões considerando que os integrantes do grupo, apesar de competentes e 

interessados, ainda prescindiam de maior desenvoltura entre si.  

Nas reuniões discutia-se o objetivo do Projeto: construção de materiais pedagógicos 

de qualidade – fomentar o uso das tecnologias de comunicação e informação nos 

cursos de graduação da universidade. Falava-se da necessária criatividade, da 

sensibilidade, da presencialidade ou não, da vontade, do interesse, do respeito e 

principalmente do comprometimento da equipe com a pesquisa, com a Educação e 

com a sociedade.  

Avaliava-se constantemente o percurso do projeto. Comentava-se sobre as propostas 

e sobre a dinâmica das atividades já disponibilizadas no ambiente -  participação dos 

alunos, dos professores, dúvidas e avanços. No final, planejava-se a próxima semana.  

As reuniões foram registradas em ata como parte do material de pesquisa e  no final 

de todo o processo, um relatório foi enviado ao órgão de fomento. As atas foram 

postadas no ambiente após a leitura e concordância de todos os componentes da 

equipe no Banco de Dados. 

Schön [1992] propõe que a reflexão envolve a ação, a reflexão sobre a ação e a 

reflexão sobre a reflexão na ação, englobando valores, concepções, crenças, intuições 

e suposições.  

Os encontros constantes possibilitam a criação de uma sinergia no grupo e num 

processo de releitura das atas das reuniões realizadas pelo grupo, percebeu-se  

gradativa evolução da produção do material didático, tanto no aspecto qualitativo, 

quanto no quantitativo.  

A partir da resposta dos alunos avalia-se a prática, replanejando-a constantemente, 

pois, de acordo com Hoyos Guevara [2007] o ciberespaço permite que cada indivíduo 

contribua de maneira contínua na elaboração e no aperfeiçoamento dos problemas 

comuns para a abertura de novas questões, na formulação de argumentos, na 

enunciação e adoção de posições independentemente umas das outras. 
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Além das reuniões presenciais, interações virtuais também foram feitas entre a equipe. 

As interlocuções aconteceram na ferramenta “Correios” e “Fórum de Discussão”- do 

AVA-Banco de Dados, permitindo o registro de todo o processo.  

 

1.3 O trabalho em equipe e suas especificidades 

O trabalho docente exige, além do conhecimento básico de informática, a capacidade 

de se trabalhar em equipe, pois tudo é discutido em grupo, em diálogo e aprendizado 

constantes. A reflexão sobre a práxis realmente acontece e enriquece o trabalho do 

grupo. Para Turrioni, Benfatti e Stano [2010], 

 Na modalidade Educação a Distância [EaD), os processos de ensinar e aprender 
apresentam especificidades que impedem a mera transposição didática e requerem 
competências e habilidades docentes diferenciadas e cuidadosamente 
desenvolvidas. [p.2] 

Por tratar-se ainda de uma experiência em construção, a  EaD, a partir do uso de TICs, 

exige uma nova postura docente, em que todos se percebem parte de uma equipe. 

São necessárias novas competências nessa nova modalidade de educação: trabalhar 

em parceria, pensar coletivamente e sistemicamente. Contudo, ainda existe, de forma 

velada, um receio sobre a entrada do ‘novo’ no cenário universitário de graduação.  

O processo de análise das experiências vivenciadas permitiu a melhor compreensão do 

espaço percorrido pelo projeto e indicou pontos para a construção da identidade de 

cada membro e de cada função exercida pelos elementos da equipe. 

Da função da tutoria, neste projeto em especial, as atribuições  apresentaram outra 

dimensão. O tutor que era estritamente operacional passou a atuar como professor e 

pesquisador. Juntamente com o professor presencial, acompanhou o aluno orientando 

a elaboração das atividades e atuando ativamente no processo de avaliação. Esta 

experiência é inovadora e trouxe com ela uma quebra de paradigmas. 

Mas resta-lhe ainda outro desafio, que é o uso da palavra adequada, aquela que 

acolhe, estimula e dá significado ao conteúdo trabalhado, de forma dialógica, não 

somente transmitindo a informação, mas contemplando a formação desse aluno. 

Porque, para Fazenda [2007] a palavra é que torna o mundo humano. 
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Com o crescimento de cursos em EaD dificuldades são apresentadas como o de manter 

o aluno motivado a apreender. No projeto pensou-se em várias formas de manter esse 

interesse, mas a ideia de que a conquista e a conscientização do aluno para o 

aprendizado devem ser concretizadas pelo aspecto qualitativo e não pelo quantitativo 

do curso ficou muito clara. Caberá aos tutores e formadores conquistar esse aluno 

para o AVA, por meio da interlocução e utilização de material de qualidade.  

A participação efetiva dos professores titulares das disciplinas no AVA foi essencial, 

dissipando, o maior número de vezes possível, as dúvidas dos alunos em curto espaço 

de tempo, junto aos tutores. 

O Professor Formador, antes com a função de acompanhar tutores e alunos durante o 

curso, agora se faz presente em todos os momentos do projeto. Mediou as relações 

entre o grupo de pesquisa e a universidade, sugeriu material, elaborou as atas das 

reuniões. Apoio e amparo não só em questões pedagógicas, mas também nas relações 

interpessoais da equipe.    

O Designer Instrucional, por ser também professor, se apresentou como mais um 

diferencial no Projeto que foi o de criar e apresentar para a discussão da equipe as 

atividades propostas. Conforme Fidishun [s/d] apud Palloff e Pratt [2004]: 

é necessário o aprendizado, pelos professores, de teorias e de práticas tecnológicas 
instrucionais para que não se perca o objetivo final do processo de criação de 
atividades – o aprendizado do aluno. Não criar material que somente seja eficaz 
tecnologicamente, mas criar atividades que tenham significado para o aluno. [p.14] 

Foi indispensável o papel de uma coordenação sempre sintonizada com a equipe, 

aberta a críticas e ao diálogo, o que favoreceu a união do grupo e possibilitou 

melhores resultados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para concluir este relato com o propósito de contribuir cada vez mais para a excelência 

do ensino da modalidade de Educação a Distância, verificamos ao longo do projeto 

que, como citado acima, os indicadores que podem ajudar no planejamento, na 

criação, na execução, na retroalimentação de estratégias de ensino e capacitação 

docente são:  
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1- Do planejamento:  

Por meio de reuniões semanais objetivando a promoção da interlocução da equipe de 

trabalho de maneira proativa, com o uso do espaço da universidade para intervenções 

imediatas para o andamento a contento das atividades planejadas. 

2- Criação e execução: 

-Acerca do uso das tecnologias ficou evidente para equipe que, para a construção do 

material pedagógico a ser disponibilizada, a ausência de instrumentos, como os 

presentes na universidade [laboratórios equipados com computadores, lousa digital, 

grupo responsável pela elaboração de vídeos, suporte técnico...] não se constitui num 

obstáculo essencial para a efetividade do projeto. O AVA TelEduc [ou outro similar] 

mais a pesquisa, a criatividade e comprometimento dos  participantes no 

desenvolvimento do processo foram eficazes aos propósitos desejados: “não obstante, 

é preciso admitir que o emprego em larga escala de tecnologias poderá revelar um 

diferencial extraordinário em relação a outros que não se valem desses mecanismos.” 

[BAYMA, 2005, p.28] 

-A elaboração de um espaço de discussão virtual, com o uso representativo da 

ferramenta Fórum para uma comunicação efetiva quanto à necessidade de 

“aproximar” e promover a integração dos alunos de forma a proporcionar a estes um 

espaço de escuta, motivação e aprendizagem. 

3- Retroalimentação: 

-o AVA-Banco de Dados pode ser reutilizado. 

-o modelo dessa proposta pode ser construído e ou aplicado em diferentes disciplinas, 

inclusive de diversas áreas de conhecimento, na criação de um acervo digital 

referenciado pelos parâmetros oficiais de ensino de cada instituição. O AVA-Banco de 

Dados, como mecanismo, oferece ao professor diferentes possibilidades 

metodológicas e avaliativas com o objetivo de enriquecer, contribuir com seu trabalho 

ou mesmo atender uma necessidade de urgência. 

4- A promoção da formação continuada: 
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-as reuniões presenciais, em um trabalho de evolução constante, promoveram o 

crescimento do projeto e do próprio grupo de pesquisadores. Participação, entusiasmo 

e vontade de aprender sempre possibilitaram a sinergia entre o grupo e reflexões 

sobre a educação, independente da modalidade  presencial ou a distância. 

-foi um trabalho conjunto, em busca de fomentar o avanço da própria educação digital 

na relação professor-aluno e aluno-aluno, em conformidade com as necessidades dos 

docentes participantes do projeto, 

-em virtude dos temas apresentados, de acordo com os conteúdos programáticos da 

instituição, exigiu-se um trabalho mais teórico, com mais pesquisas para melhor 

acompanhamento e formação aos alunos; 

-houve comprometimento e avaliação positiva dos professores e dos alunos que 

participaram do projeto. 

Segundo Marques [2004], a abordagem “qualitativa”, realça valores, opiniões, atitudes 

diagnosticando ao pesquisador a compreensão dos fenômenos “sociais” caracterizados 

por alto grau de complexidade, onde se encontra a “Educação”. O trabalho aqui 

relatado é parte de um processo permanente de formação, em que os sujeitos 

envolvidos refinam suas próprias competências a partir da necessidade de garantir 

qualidade a um trabalho coletivo e dialógico em que o material produzido, objeto de 

estudo de alunos, seja substancial à área de Ciências Humanas e Sociais da 

universidade.   
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Resumo 

 
Neste artigo analisamos, através da observação da presença social e da presença cognitiva dos 
indivíduos, a experiência de aprendizagem de um número determinado de membros de um 
ambiente online de supervisão pedagógica, o Grupo “Momentos na vida de um professor”, 
criado para o efeito na rede social Facebook.  
A investigação, eminentemente interpretativa e descritiva, teve como sustentação teórica o 
modelo teórico de comunidade de aprendizagem de Garrison, Anderson & Archer, Community 
of Inquiry Framework. Como instrumentos de recolha de dados, utilizamos o Mural e o 
separador “Discussões” do referido Grupo e para o tratamento dos mesmos aplicámos a 
técnica da análise de conteúdo. 
A análise e discussão de resultados demonstram a pertinência de estudos desta natureza 
tendo como suporte uma rede social mundialmente utilizada. Ao mesmo tempo revelam que a 
implementação de uma comunidade virtual de aprendizagem, com uma forte presença social e 
presença cognitiva dos seus membros, é facilitadora de interações e da aprendizagem na área 
da supervisão pedagógica. 
 
Palavras-chave: Comunidade de aprendizagem, Facebook, presença social, presença cognitiva, 
supervisão pedagógica 
 

Abstract 
 

In this paper, through the observation of the social and cognitive presence of individuals, we 
analyze the learning experience of a specific number of subjects belonging to an online 
community of supervision, the Group “Momentos na vida de um professor”, especially created 
in the social network Facebook.  
To achieve our goals we used an essentially interpretative and descriptive framework and the 
transactional model of community of inquiry from Garrison, Anderson & Archer, Community of 
Inquiry Framework. The Profile Page and “Discussions” of the Group were used as tools of data 
collecting and analyzed by means of content analysis. 
The analysis and discussion of results show how important such studies supported by the 
worldwide social network Facebook are and reveal that the implementation of a community of 
inquiry with a strong social and cognitive presence of its members facilitates the interactions 
and learning processes as far as teaching supervision is concerned. 
 
Keywords: Community of inquiry, Facebook, social presence, cognitive presence, teaching 
supervision 
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1. INTRODUÇÃO 
A importância crescente das redes sociais nos nossos dias, nomeadamente da rede 

social Facebook, e o contributo das suas dinâmicas nas mais diversas áreas do saber 

surge como um caminho de investigação que podemos desbravar em termos 

educacionais, em especial em campos como os relativos ao desenvolvimento pessoal e 

profissional dos docentes, nomeadamente na área da supervisão pedagógica. 

Acreditamos que a utilização de uma rede social à escala mundial, como suporte de 

uma comunidade online com fins educacionais, permite a acessibilidade dos seus 

utilizadores e constituirá uma ferramenta adequada ao desenvolvimento das 

capacidades de pensar e aprender de forma autónoma. 

O estudo que apresentamos surge dividido em quarto partes. Em primeiro lugar são 

descritas sucintamente as caraterísticas gerais das comunidades virtuais de 

aprendizagem, colocando especial enfoque na dimensão cognitiva e na dimensão 

social dos seus utilizadores. Será, porém, feita uma breve referência à importância da 

presença pedagógica em comunidades desta natureza. Outro ponto a destacar diz 

respeito à questão da supervisão pedagógica no que concerne à possibilidade de esta 

ser desenvolvida numa comunidade online como a descrita anteriormente. Não ficou 

esquecida a ligação que pode estabelecer-se entre os temas da supervisão pedagógica, 

das comunidades virtuais de aprendizagem e da rede social Facebook a qual permitiu a 

efetiva concretização deste estudo através da criação do Grupo “Momentos na vida de 

um professor”. 

Na segunda parte deste artigo encontra-se a descrição da metodologia utilizada. 

Assente numa investigação de carácter quantitativo, far-se-á referência aos sujeitos da 

amostra e aos instrumentos utilizados para recolha dos dados bem como à técnica de 

análise que aplicámos. 

Segue-se a apresentação e a discussão dos resultados obtidos para, na quarta parte do 

estudo, surgirem as conclusões.  
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2. COMUNIDADES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 
2.1 Características gerais 
As comunidades virtuais de aprendizagem surgem a partir do conceito de “sociedade 

em rede” que Castels (1996, 1997, 1998) apresenta como o retrato da sociedade atual. 

Estas comunidades representam os “pontos aglutinadores de indivíduos, experiências 

e interesses que estabelecem ligações, nem sempre aparentes ou visíveis, entre si, no 

processo de construção de conhecimento” (Moreira et al., 2009, p. 111). 

Nestes novos espaços de aprendizagem, os membros destas organizações temporais 

desenvolvem a partilha do conhecimento através da oferta de matéria-prima (textos, 

artigos, livros online), de recursos (pesquisa online, apresentações multimédia, 

notícias, software) e instrumentos facilitadores da comunicação (e-mail, chat, 

conferências online, fóruns) (Vasconcelos, 2004). Não basta, porém, existir um grupo 

de indivíduos com interesses comuns e suportados por uma determinada plataforma 

online para que exista uma comunidade virtual de aprendizagem. Neste sentido, a 

aplicabilidade do modelo teórico de comunidade de aprendizagem elaborado por 

Garrison, Anderson & Archer, em 2000, e posteriormente desenvolvido por Garrison & 

Anderson (2003) designado por Community of Inquiry revela-se muito importante no 

que respeita ao papel do professor no ensino online e na compreensão das dimensões, 

categorias e indicadores de uma comunidade desta natureza elencadas pelos autores 

como constituintes básicos das comunidades em apreço. 

As três dimensões apresentadas: presença cognitiva, presença social e presença 

pedagógica, constituem-se como os eixos básicos e essenciais de uma comunidade de 

aprendizagem sendo que cumprem objetivos diferenciados, mas profundamente 

interligados. Dividem-se em várias categorias e o próprio modelo teórico apresenta, 

como exemplo, alguns indicadores correspondentes (cf. Quadro I). 
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QUADRO I - Dimensões, categorias e indicadores de uma comunidade de aprendizagem  
(Adaptado de Garrison & Anderson, 2005) 

 

Dimensões Categorias Indicadores (apenas alguns 

exemplos) 

Presença Cognitiva Disparar da comunicação Sensação de perplexidade 

Exploração Troca de informação 

Integração Associação de ideias 

Resolução Aplicação de novas ideias 

Presença Social Comunicação Afetiva Expressão das emoções 

Comunicação Aberta Expressão livre e sem riscos 

Coesão do Grupo Promoção da cooperação 

Presença 

Pedagógica 

Design institucional Estabelecimento do programa de 

conteúdos e de metodologia 

Facilitação do discurso Construção do significado 

Aprendizagem Direta Centralização do debate 

 

A presença cognitiva e a presença social serão alvo de um tratamento específico nos 

pontos subsequentes.  

2.2 A Presença Cognitiva 
A presença cognitiva visa a promoção da análise, a construção e a confirmação do 

significado e da compreensão dentro de uma comunidade de estudantes/aprendentes 

mediante a reflexão e o discurso. Cabem neste conceito a ideia de pensamento crítico, 

derivado do pensamento reflexivo e a investigação prática baseada na experiência, 

ambos postulados por Dewey (1933). Rourke, Anderson, Garrison & Archer (1999) 

citados por Jorge & Miranda (2005, p.239) “definem-na como a capacidade de os 

participantes de uma comunidade de estudo construírem significado através de uma 

comunicação continuada”. 

O modelo de investigação prática, de acordo com Garrison & Anderson (2005), 

identifica quatro categorias – Disparar da Comunicação, Exploração, Integração, 

Resolução – que descrevem a presença cognitiva em contexto educativo, em geral, e 

em contexto de e-learning, em particular, sendo de referir que estas não são fases 

imutáveis.  

Quando nos referimos à primeira das categorias desta dimensão, estamos perante a 

apresentação do dilema ou problema relacionado com a experiência dos 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2536 

estudantes/aprendentes. Entende-se, assim, que esta fase é evocativa ou indutiva por 

natureza. Aqui, cabe ao professor/tutor iniciar a investigação embora esta possa 

estruturar-se de forma aberta.  

A segunda categoria – Exploração - pode desenvolver-se através de atividades de 

grupo ou de sessões de brainstorming ou, ainda, mediante atividades de 

investigação/revisão bibliográfica. Trata-se de um processo inquisitivo e divergente.  

A terceira categoria orienta-se para a construção do significado sendo basicamente 

reflexiva. O descritor avançado surge como convergente. 

A Resolução, quarta e última categoria, pressupõe a resolução do problema ou dilema 

colocado. Tem lugar por ação direta ou indireta e surge ligada ao descritor de natureza 

dedutiva. Os resultados desta última categoria colocam, consequentemente, novas 

questões, ativam novos ciclos de inquérito e promovem a aprendizagem contínua. 

Salientamos que a presença cognitiva permite apreciar em profundidade os aspetos 

cognitivos da experiência de e-learning e converter-se num meio para avaliar a 

natureza qualitativa do discurso. Esta análise remete-nos para as intervenções que se 

afiguram mais apropriadas no processo de ensino e aprendizagem.  

 

2.3 A Presença Social 
A presença social caracteriza-se pela capacidade dos participantes projetarem-se a si 

próprios nos campos social e emocional e afirmarem-se como indivíduos “reais” 

através da assunção da sua plena personalidade mediante os meios de comunicação 

ao seu dispor. Assume a função de “apoiar os objetivos cognitivos e afetivos da 

aprendizagem, na medida em que estimula, mantém e apoia o pensamento crítico” 

(Jorge & Miranda, 2005, p. 241). 

Em contexto de e-learning, com uma comunicação assíncrona de base textual, Short, 

Williams & Christie (1976) concluíram que a ausência de canais visuais reduz as 

possibilidades de exprimir aspetos socio-emocionais e diminui a informação disponível 

sobre o outro, as suas atitudes e reações o que, devido à falta de comunicação não 

verbal, pode constituir uma dificuldade no estabelecimento da presença social. 

Contudo verifica-se que os estudantes/aprendentes ultrapassam esta situação através 
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da utilização de saudações, expressões de encorajamento/incentivo e de ênfase 

paralinguístico (utilização de maiúsculas, de pontuação ou de emoticons).  

A presença social por si só não garante o êxito de uma comunidade de aprendizagem 

pois as demais dimensões (presença cognitiva e presença pedagógica) devem ser 

igualmente contempladas. Refira-se que a presença social e cognitiva assumem-se 

como os elementos que transformam uma comunidade com funções sociais numa 

comunidade de aprendizagem. 

Garrison & Anderson (2005) apresentam-nos um esquema sobre a presença social 

baseado na revisão da literatura juntamente com a codificação e a transcrição de 

sessões por computador tendo sido identificadas três grandes categorias de 

indicadores: Comunicação Afetiva, Comunicação Aberta e Coesão do Grupo. 

A Comunicação Afetiva não é apenas uma caraterística da presença social, mas 

também um recurso bastante utilizado nas comunidades de aprendizagem. A 

manifestação das emoções, tal como a persistência e o interesse, constituem-se como 

fatores essenciais a toda a experiência educativa e são facilitadores do diálogo 

autêntico e necessário a uma experiência formativa. 

Nesta categoria, expressões de emoções (pontuação, utilização de maiúsculas, 

emoticons), recursos ao humor (ironia, sarcasmo, “meias palavras”) e expressão aberta 

(detalhes exteriores à aula, expressões de vulnerabilidade) são identificados como 

indicadores. 

Relativamente à Comunicação Aberta, os indicadores apontam para seguir o fio 

condutor (empregar o sinal de resposta uma vez iniciada a comunicação), citar as 

mensagens de outros membros da comunidade de aprendizagem, referir-se 

explicitamente às mensagens dos outros, colocar questões, expressar apreço ou 

acordo. 

A Coesão do Grupo pode ser manifestada através da utilização de vocativos, de 

pronomes ou nomes na segunda pessoa do plural (“nós”, “os nossos”) ou de uma 

comunicação social (emprego de saudações). Salienta-se a necessidade de aferir a 

importância de cada indicador na construção da presença social pois existem alguns 

como, por exemplo, o emprego do humor, que deve ser tratado muito 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2538 

cuidadosamente podendo separar os elementos da comunidade ao contrário de gerar 

coesão no seio da mesma. 

Outro fator a ter em conta é o exemplo do próprio professor/tutor na criação da 

presença social. Nos primeiros momentos da implementação da experiência de e-

learning, este deve estar particularmente sensível e atento a todos os participantes, 

em especial, aqueles que se mostram mais renitentes a participar nos debates. 

 

2.4 A Supervisão Pedagógica numa Comunidade Virtual de Aprendizagem 
O conceito de supervisão pedagógica apresentado por Alarcão & Tavares (2003) dá 

forma a um outro de Alarcão & Roldão (2008, p. 54) que entende o supervisor como 

“alguém que se preocupa em me ajudar a crescer como professora” e cuja essência 

remete para a construção e desenvolvimento profissionais “num percurso sustentado, 

de progressivo desenvolvimento da autonomia profissional”. Acrescenta que as 

finalidades da supervisão comportam as funções de apoiar e de regular o processo 

formativo e centra-se na prática mobilizando saberes adequados de acordo com os 

conhecimentos lecionados ou as investigações realizadas. As estratégias indicadas são 

a observação, a reflexão e análise críticas, o envolvimento, a organização de dossiers 

e/ou de portefólios, o questionamento crítico e o necessário feedback de caraterísticas 

formativas. As autoras referem, ainda, a relevância do processo “supervisivo” que 

consideram “fulcral no processo de formação” (Alarcão & Roldão, 2008, p. 56). Outro 

aspeto a considerar diz respeito à importância que se atribui à formação dos 

professores - formação inicial e formação contínua – numa perspetiva de life long 

learning.  

As comunidades de aprendizagem surgem como excelentes veículos da 

implementação de estratégias baseadas na interação e na construção partilhada do 

saber podendo servir os propósitos da supervisão pedagógica. Estas comunidades 

representam o elemento central de uma experiência educativa, especialmente quando 

se fala do ensino superior, e são entendidas como o nível de pensamento 

conceptualmente rico, coerentemente organizado e continuamente inquisitivo 

(Lipmann, 1991). A construção do conhecimento surge, então, como um processo de 

reflexão pessoal e de cooperação. 
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Numa perspetiva educativa, uma comunidade de aprendizagem é composta por 

professores/tutores e estudantes/aprendentes que interagem com o objetivo de 

facilitar, construir e validar a compreensão e o desenvolvimento de capacidades que 

conduzam à formação no futuro. 

 

3. METODOLOGIA 
Neste estudo, de natureza qualitativa de cariz exploratório e descritivo, isto é, dirigido 

para a compreensão e descrição de fenómenos, baseada na realidade e orientada para 

o processo em si, pretende-se aferir a experiência de aprendizagem dos membros do 

ambiente online na área da supervisão pedagógica suportado pelo Grupo “Momentos 

na vida de um professor”, criado na rede social Facebook. Esta experiência de 

aprendizagem será apreciada considerando a presença cognitiva e a presença social na 

dinâmica das interações aí ocorridas. 

 

3.1 Contexto do Estudo: A Rede Social Facebook como Comunidade Virtual de 
Aprendizagem e a Supervisão Pedagógica 

A importância da interação nos mais variados contextos de aprendizagem surge como 

ideia fulcral no desenvolvimento de uma teoria da aprendizagem que dá pelo nome 

genérico de socioconstrutivismo, usualmente atribuída a Vygotsky. 

Associado a este “conceito de interação em contexto educativo, surge o conceito das 

comunidades de aprendizagem que suportam e potenciam interações entre os seus 

membros” (Moreira et al., 2009, p. 115). Por esta razão, o nosso estudo 

contextualizou-se num ambiente virtual largamente utilizado com propósitos variados, 

a rede social Facebook, no qual foi tentada a implementação de uma comunidade 

virtual de aprendizagem. 

Além desta rede social ancorar as suas raízes na educação, já que a mesma surge como 

uma rede social online de estudantes universitários, (Universidade de Harvard) em 

2004, com o propósito da partilha de saberes, a criação do Grupo designado 

“Momentos na vida de um professor”, em fevereiro de 2010, sustentou o presente 

estudo. Refira-se que o Grupo surgiu na sequência de uma proposta de trabalho numa 

unidade curricular do curso de mestrado em Supervisão Pedagógica e Formação de 
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Formadores, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra e revelou-se um potencial ”espaço” de apoio à reflexão conjunta e à partilha 

de experiências entre docentes através da discussão e reflexão em torno de pequenas 

narrativas que as administradoras/tutoras/supervisoras do Grupo (incluindo a 

investigadora) iam introduzindo. O Grupo surge em outubro de 2010 como suporte ao 

estudo exploratório que aqui se apresenta. 

Tratava-se de um Grupo fechado, constituído por professores ou pessoas que já 

tinham trabalhado diretamente com alunos, todos eles convidados pelas 

administradoras/tutoras/supervisoras a participar na reflexão e discussão surgida à 

volta de textos, comentários, imagens, ligações que iam sendo editados por qualquer 

membro desta potencial comunidade virtual de aprendizagem. 

A utilização do espaço “supervisivo”, entretanto criado, compreendeu a utilização de 

todas as funcionalidades do Facebook tal como podemos ver na figura I: o Mural, os 

separadores “Info”, “Discussões”, “Eventos e Fotos” e o envio de Mensagens. Não 

foram introduzidos vídeos e a opção do Chat foi pontualmente utilizada.  

 

FIGURA I – Mural (Frontpage) do Grupo “Momentos na vida de um professor” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A administradora/supervisora/tutora, que atua como e-tutor, assume um papel ativo 

em todo o decorrer do estudo e em todas as fases de desenvolvimento do Grupo: 
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motivou e encorajou a participação dos membros da comunidade através do envio de 

mensagens, introduziu informação complementar aos tópicos em discussão e 

fomentou a criação da cooperação no sentido de assegurar a construção partilhada do 

conhecimento e a sustentabilidade da potencial comunidade virtual de aprendizagem. 

 

3.2 Os Sujeitos da Amostra 

De entre os 94 membros do Grupo “Momentos na vida de um professor” apenas nove 

sujeitos puderam ser considerados sujeitos da amostra pelo facto de terem sido estes 

que intervieram e participaram de forma assíncrona no Mural e no separador 

“Discussões” da potencial comunidade virtual de aprendizagem. Oito sujeitos da 

investigação são docentes em exercício de funções e o restante já trabalhou 

diretamente com alunos durante um determinado período de tempo. 

Todos os sujeitos da amostra, bem como os restantes membros, foram informados dos 

objetivos do estudo e da importância da sua participação através de comentários, 

ligações, imagens ou qualquer outro material que considerassem pertinente. Foi-lhes 

garantido anonimato e confidencialidade no caso de entenderem exprimir as suas 

opiniões de forma mais dirigida às administradoras através do separador 

“Mensagens”.  

 

3.3. Os Instrumentos 

Considerámos como instrumentos de recolha de dados o Mural e o separador 

“Discussões” do Grupo, separadamente. Ambas as ferramentas apresentam um 

caráter assíncrono de edição de texto, ligação, imagem ou vídeo, contudo a 

especificidade e os objetivos subjacentes a cada uma delas levou-nos a considerá-las 

“ambientes” diferenciados. 

O Mural, a “face” mais visível desta potencial comunidade de aprendizagem, constitui 

a sua página principal (frontpage), na qual podemos observar os vários separadores ou 

subpáginas: “Info”, “Discussões”, “Fotos”, “Vídeos” e “Eventos”. Pressupõe uma 

grande exposição de tudo o que lá é editado e é usualmente utilizado para publicações 

curtas.  
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Por seu lado, o separador “Discussões” apresenta-se como um fórum no qual é 

possível, de forma assíncrona, debater temas/tópicos propostos e assume-me como o 

ambiente ideal para partilha de ideias e debate de opiniões. Com a introdução dos 

tópicos é possível visualizar o número de publicações existentes, a data da sua 

introdução, o autor da última publicação bem como a data e hora da sua realização. 

Ao corpus documental de ambos os instrumentos foi aplicada a técnica de análise de 

conteúdo por se considerar a mais adequada no sentido de “arrumar (…) o conteúdo 

manifesto” dos mais diversos tipos de comunicações (texto, imagem, filme)” (Amado, 

2000, p.53) sob a designação de categorias. Verificámos que as dimensões e categorias 

apresentadas por Garrison & Anderson (2005), relativas à constituição das 

comunidades virtuais de aprendizagens, não só se adequavam à análise sucessiva 

realizada aos textos como iam ao encontro dos objetivos da investigação. Assim, por já 

existirem previamente, as categorias designam-se por “categorias à priori”.  

Dentro de cada categoria determinámos várias subcategorias (cf. Quadro II) que, à 

exceção de uma, - Comum(idade) - são referidas pelos autores mencionados. 

 

Quadro II - Categorias à priori e subcategorias definidas 
 

CATEGORIAS À PRIORI SUBCATEGORIAS DEFINIDAS 

 

Presença Social 

Comunicação Afetiva 

Comunicação Aberta 

Coesão do Grupo 

 

Presença Cognitiva  

Comum(idade) 

Disparar da Comunicação / Identificação do Problema  

Exploração 

Integração 

Resolução 

 

Em ambos os casos aferimos a presença social e a presença cognitiva dos sujeitos da 

amostra. A dimensão presença pedagógica, referida por Garrison & Anderson, não foi 

contemplada nesta análise de conteúdo devido ao facto da mesma se aplicar apenas 

ao papel desempenhado pela administradora/tutora/supervisora do Grupo 

“Momentos na vida de um professor”. 
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Resumimos em quadro a análise de conteúdo realizada ao corpus documental do 

Mural do Grupo no qual constam as categorias à priori, as subcategorias definidas e os 

respetivos indicadores (cf. Quadro III). 

 

Quadro III - Distribuição dos indicadores pelas diferentes categorias à priori e subcategorias 
definidas (Mural) 

 

CATEGORIAS 

À PRIORI 

SUBCATEGORIAS 

DEFINIDAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

Presença 

Social 

 

Comunicação Afetiva 

Expressão de apreço  

Utilização de emoticons 

Expressão das emoções  

Expressão aberta  

 

Comunicação Aberta 

Expressão de acordo  

Concordância  

Referência a outros (membros do grupo)  

 

Coesão do Grupo 

Emprego de vocativos  

Promoção da cooperação  

Saudações  

 

 

 

 

 

 

Presença 

Cognitiva 

Disparar da 

Comunicação/ 

Identificação do 

Problema 

Supervisão  

Facebook e Supervisão  

Importância das redes sociais  

Base de trabalho  

Importância das TIC  

 

Exploração 

Brainstorming  

Troca de informações  

Aprendizagem  

Atividades de investigação  

 

Integração 

Outros tópicos  

Síntese  

Associação  

Resolução Comprovação  

Novas questões/caminhos  

 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Tendo em conta as especificidades do Mural e do separador “Discussões”, a análise e 

discussão de resultados remete-nos, separadamente, para considerações diversas 
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relativas à presença social e à presença cognitiva dos sujeitos da amostra naqueles 

dois ambientes do Grupo “Momentos na vida de um professor”.  

4.1. A Presença Social dos Sujeitos no Mural e no separador “Discussões” do Grupo 

A análise de conteúdo realizada ao corpus documental do Mural leva-nos a afirmar que 

11% a 33% dos sujeitos do Grupo foram manifestando comportamentos relativos às 

subcategorias identificadas (cf. Quadro IV). 

Quadro IV – Contagem das unidades de registo por indicador e subcategoria definida 

na dimensão Presença Social (Mural) 

SUBCATEGORIAS 

DEFINIDAS 

INDICADORES PERCENTAGEM 

 

Comunicação Afetiva 

Expressão de apreço  

Utilização de emoticons 

Expressão das emoções  

Expressão aberta  

11% 

11% 

33% 

11% 

 

Comunicação Aberta 

Expressão de acordo  

Concordância  

Referência a outros (membros do grupo) 

11% 

11% 

11% 

 

Coesão do Grupo 

Emprego de vocativos  

Promoção da cooperação  

Saudações  

11% 

22% 

11% 

 

No entanto, os sujeitos da amostra apresentam comportamentos que ficam aquém do 

expectável para uma rede social com as características que o Facebook nos tem 

habituado. 

Como nota, verificamos que um dos sujeitos emerge na grande maioria dos 

indicadores com frequências superiores a 1. 

Adotámos o mesmo procedimento para a análise e discussão de resultados recolhidos 

a partir do corpus documental do separador “Discussões” e constatamos a 

predominância de dois sujeitos. (cf. Quadro V) 

Quadro V - Contagem das unidades de registo por indicador e subcategoria definida na 
dimensão Presença Social (separador “Discussões”) 

 

SUBCATEGORIAS 

DEFINIDAS 

INDICADORES PERCENTAGEM 

 Expressão Aberta  22% 
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Comunicação Afetiva Ironia  

Interesse  

33% 

11% 

Comunicação Aberta Reforço positivo/Empatia 

Apreço 

11% 

11% 

Coesão do Grupo Saudações 

Emprego de vocativos 

33% 

11% 

 

Uma análise comparativa entre os dados recolhidos no Mural e no separador 

“Discussões” leva-nos a afirmar que na dimensão em apreço não foi particularmente 

visível o envolvimento dos sujeitos da amostra na implementação do 

Grupo/comunidade online de supervisão pedagógica. 

3.2. A Presença Cognitiva dos Sujeitos no Mural e no separador “Discussões” do 

Grupo 

Determinadas as unidades de registo, de contexto e as unidades de enumeração ou 

contagem e categorização para aferição da presença cognitiva dos sujeitos da amostra, 

verificamos que no Mural estas surgem em número considerável e repetidas vezes 

pertencem ao discurso online do mesmo indivíduo. 

A primeira subcategoria (Disparar da Comunicação / Identificação do Problema) 

aponta para temas relacionados com a própria investigação (Supervisão; Facebook e 

Supervisão; Base de Trabalho…). A segunda subcategoria apresenta o seu ponto mais 

alto no indicador Troca de Informações.  

No que respeita à subcategoria seguinte constatamos que há um sujeito que lidera 

este processo de troca de informações e é assim responsável pelo maior número de 

unidades de registo contabilizadas. A última subcategoria, Resolução, foi gerada pelas 

intervenções de um sujeito e deram origem a dois indicadores (cf. Quadro VI). 

 

 

 
Quadro VI - Contagem das unidades de registo por indicador e subcategoria definida 

na dimensão Presença Cognitiva (Mural) 
 

SUBCATEGORIAS 

DEFINIDAS 

INDICADORES PERCENTAGEM 

 

Disparar da Comunicação/ 

Supervisão  

Facebook e Supervisão  

11% 

11% 
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Identificação do Problema Importância das redes sociais  

Base de trabalho  

Importância das TIC  

11% 

11% 

11% 

Exploração Brainstorming  

Troca de informações 

Aprendizagem  

Atividades de investigação   

22% 

88% 

11% 

11% 

Integração Outros tópicos  

Síntese  

Associação  

66% 

11% 

11% 

Resolução Comprovação 

Novas questões/caminhos  

11% 

11% 

 

Quanto ao separador “Discussões” podemos constatar uma grande variedade e 

quantidade apreciável de indicadores e unidades de registo nas subcategorias 

definidas nesta dimensão, por isso, apresentamos o quadro relativo à subcategoria 

“Disparar da Comunicação /Identificação do Problema”, a título de exemplo (cf. 

Quadro VII). 

 

Quadro VII – Disparar da Comunicação / Identificação do Problema (separador “Discussões”) 
 

SUBCATEGORIA 

DEFINIDA 

INDICADORES PERGENTAGEM 

 

 

 

 

 

Disparar da 

Comunicação/ 

Identificação do 

Problema 

Falta de tempo 

Falta de pertinência para a ação pedagógica 

Seguir diretrizes 

Privacidade 

Ausência de atitude/pensamento crítico 

Dados pessoais 

“Mania de ser burocrata” 

Ser cidadão 

“Cusquice” 

Pertinência 

Pertinência dos dados 

Falta de pertinência dos dados 

Tarefas inerentes ao ofício aluno 

Dilemas 

Imposições ao docente 

Videovigilância 

11% 

22% 

11% 

66% 

11% 

44% 

11% 

11% 

11% 

22% 

11% 

22% 

11% 

11% 

11% 

22% 
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Importa ressalvar que, tanto nesta subcategoria como nas restantes, registou-se a 

participação da grande maioria dos sujeitos da amostra, tal como indicado na 

contagem das unidades de registo.  

Os indicadores identificados são naturalmente diversos daqueles que surgiram no 

Mural do Grupo pelo facto de este apresentar caraterísticas diferentes daquelas 

subjacentes ao separador “Discussões”, facto que influencia sobremaneira os 

comportamentos registados pelos sujeitos da investigação naqueles dois espaços. 

Enquanto no Mural encontramos edições mais espontâneas, no separador 

“Discussões” os sujeitos foram convidados a refletir e discutir acerca de pequenas 

narrativas introduzidas pelas administradoras do Grupo. 

 

4. CONCLUSÕES 

A investigação realizada aponta para uma realidade específica de utilização das 

tecnologias de e-learning que permitem a comunicação entre pessoas através de 

canais públicos e privados, facto que está a colocar desafios cognitivos aos 

aprendentes e pedagógicos aos responsáveis pelo desenho de percursos formativos. O 

mesmo se aplica à supervisão pedagógica que, transposta para um modelo de 

comunidade virtual de aprendizagem suportada numa rede social, pode proporcionar 

experiências educativas criativas, dotadas de um equilíbrio entre reflexão e discurso.  

O estudo em si demonstra a preferência dos sujeitos da investigação pela discussão 

em fórum (no separador “Discussões”) em detrimento do Mural do Grupo, o que 

indicia a opção preferencial pela reflexão e pela partilha que aquele ambiente 

proporciona de forma mais intimista. 

A predominância de um dos sujeitos, a investigadora também administradora do 

Grupo, na dimensão social, surge ligada à dualidade de papéis que encarna: possuir o 

conhecimento de aspetos que contribuem para o estabelecimento de uma forte 

componente social - com o posicionamento entre uma simples presença socio-

emocional e a construção de relações pessoais (Garrison & Arbaugh, 2007) – e sentir o 

dever de alimentar a construção de uma comunidade de aprendizagem. 
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No que respeita à presença cognitiva dos sujeitos do ambiente online consideramos a 

sua consistência se tivermos em atenção a percentagem das unidades de registo 

contadas. Tal facto remete-nos para a natural necessidade de direção para que haja 

progressão, ou seja, a presença pedagógica do supervisor/tutor surge em relação 

direta com a qualidade da presença cognitiva. Esta carece de tempo para a reflexão e, 

por isso, deverá ser orientada através do estabelecimento de um design institucional e 

da facilitação para que a identificação dos problemas, a exploração dos mesmos, a 

integração através da conexão de ideias e aplicação de novas ideias (Resolução) possa 

acontecer (Garrison & Arbaugh, 2007). Sabemos que este é um caminho que se 

constrói e que as fases da Integração e da Resolução apresentam-se mais exigentes do 

que a fase da Exploração (Garrison & Archer, 2005). Talvez por essa razão os 

indicadores identificados sejam em menor número nas duas últimas fases referidas.  

Tendo em atenção a forte presença cognitiva dos sujeitos da amostra constatamos que 

esta impõe a interação entre os membros da comunidade online e traduz-se em 

aprendizagens partilhadas na área em discussão – a supervisão pedagógica. No 

respeitante à presença social verificamos que seria desejável uma maior participação 

dos sujeitos da amostra nesta dimensão de modo a garantir a implementação de uma 

comunidade virtual de aprendizagem que, por agora, apenas deu os primeiros passos. 

A literatura sugere a possibilidade de uma reunião presencial com todos os membros 

da comunidade para acelerar o estabelecimento da presença social e garantir uma 

outra dinâmica ao grupo, além de poder planificar mais eficazmente as atividades 

pedagógicas a realizar (Garrison & Anderson, 2005). 

Realçamos, ainda, o fator tempo para que um Grupo como o “Momentos na vida de 

um Professor” possa constituir-se como uma comunidade virtual de aprendizagem com 

objetivos ligados à supervisão pedagógica; que a rede social Facebook pode constituir 

uma excelente ferramenta de suporte a uma comunidade como a referida; que a 

existência dos processos e os resultados cognitivos formam o núcleo das interações e 

que a presença social e a presença pedagógica são facilitadoras do processo de 

aprendizagem não esquecendo que estabelecer uma comunicação intelectualmente 

rica em contexto de e-learning pode ser tão difícil como construir uma presença social.  
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Outro aspeto relevante diz respeito à reduzida investigação existente no âmbito da 

utilização do Facebook em contextos de aprendizagem. Contudo revela-se um caminho 

a trilhar tendo em conta a utilização massiva desta rede social. 
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Resumo  

Hoje o mundo está impregnado de tecnologias. Elas inscreveram-se nas nossas rotinas diárias 
moldando a forma como percecionamos o mundo e no próprio código genético do homem do 
século XXI. As potencialidades que lhes estão subjacentes são múltiplas e inumeráveis. E, se 
outros méritos não tivessem, por mais tecnofóbica que seja a forma como as olhamos, 
reconhecemos-lhes o mérito de permitirem a aproximação e comunicação em tempo real 
entre indivíduos ainda que situados nos lugares mais recônditos do planeta. Neste cenário, 
estranho seria pois que as tecnologias não estivessem presentes na investigação em ciências 
sociais. Com efeito, nos dias de hoje, a investigação em geral e a investigação qualitativa em 
particular, não podem manter-se alheadas do recurso às tecnologias da informação e da 
comunicação, quer porque são parte constituinte do comportamento coletivo do homem de 
hoje, quer porque a comunicação eletrónica se impôs como uma ferramenta que os 
investigadores podem usar para recolher dados, para lhes dar um sentido e para os 
representar.  
O facto de as tecnologias de informação e comunicação, por um lado, poderem ser utilizadas 
como meio de recolha de dados e, por outro lado, possibilitarem a superação das dificuldades 
de reunião entre indivíduos geograficamente afastados, permitiu a concretização do focus 
group realizado em cenário virtual proporcionado pela plataforma Blackboard Collaborate, de 
que se fala neste artigo. 

Palavras-chave: Tecnologias de informação e comunicação, investigação, focus group, 
Blackboard Collaborate. 

Abstract  

The world is currently emerged in technologies. They are part of our daily routines, shaping the 
way we perceive the world and the very genetic code of the 21st century man. The potentials 
behind technologies are multiple and countless. And, even if they would have no other merits, 
and as technophobic as we may be, at least we all acknowledge their ability to allow proximity 
and real-time communication between individuals in the most recondite places of our planet. 
Under this scenario, it would be rather strange for technologies not to be present in social 
sciences research. In fact, in our days, research, in general, and, particularly, qualitative 
research, cannot restrain from using information and communication technologies, both 
because they are an integrant part of the collective behaviour of the man of today, and also 
because electronic communication imposed itself as a tool that researchers may use to collect 
data, to give them meaning and to represent them.  
The fact that information and communication technologies may be used to collect data, on the 
one hand, and make possible to overcome difficulties in gathering people who are 
geographically parted, on the other hand, enabled the organisation of the focus group 
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conducted in virtual scenario provided by the Blackboard Collaborate platform, which is 
mentioned in this article. 

Key-Words: Information and communication technologies, research, focus group, Blackboard 
Collaborate. 

INTRODUÇÃO 

Nas sociedades atuais as tecnologias de informação e comunicação constituem-se 

como os principais canais pelos quais a sociedade é encenada (Selwyn, 2008). É nelas 

que se sustenta a educação para promover a inclusão social ao permitir que todos os 

indivíduos tenham acesso à Escola, ainda que situados nos locais mais recônditos do 

planeta; são elas que impulsionam e propiciam o desenvolvimento das competências 

informacionais dos indivíduos; é nelas que se sustenta o desenvolvimento económico 

das sociedades dominado cada vez mais pelos mercados financeiros que operam a 

nível global; é nelas que se sustenta parte importante da aprendizagem e formação ao 

longo da vida, que permite ao indivíduo proceder a uma reconversão permanente das 

suas competências de modo a adaptar-se ao mundo em rápida mudança; é ainda nelas 

que se sustenta o desenvolvimento do conhecimento e dos saberes e é nelas que 

muitos veem a possibilidade de promoção do diálogo cultural, condição necessária à 

co(m)-vivência pacífica dos indivíduos (Hoter, Schonfeld & Gannayim, 2009). 

As potencialidades associadas às tecnologias de informação e comunicação parecem 

ser inumeráveis e têm a particularidade de se exponenciarem à medida que se assiste 

à descoberta de um novo domínio de aplicação. 

Este artigo descreve um trabalho de investigação realizado no âmbito das ciências 

sociais, no qual as tecnologias de informação e comunicação foram usadas não do 

modo habitual, como suporte à utilização de programas de tratamento de dados 

recolhidos, mas como suporte à técnica de recolha de dados. 

A investigação aqui retratada teve como objetivo auscultar a opinião de um grupo de 

professores acerca do tema: A utilização das tecnologias digitais em contextos 

educativos diversificados. Para o efeito recorreu-se a um focus group porquanto esta 

técnica qualitativa de recolha de informação revela-se adequada quando se pretende 

obter a resposta de um grupo de indivíduos, previamente selecionados, acerca de um 

determinado tópico de pesquisa (Galego & Gomes, 2005; Wilkinson, 2004). O grupo de 
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participantes era constituído por oito professores que, à data, se encontravam em 

locais distantes entre si: cinco encontravam-se em diferentes regiões de Portugal, e 

três encontravam-se no Brasil. Perante os condicionalismos que a distância geográfica 

colocava à reunião dos participantes, o recurso às tecnologias de informação e 

comunicação apresentou-se como alternativa à resolução do problema. Procurou-se, 

então, um espaço virtual onde a discussão entre os elementos do grupo pudesse 

ocorrer e que, simultaneamente, permitisse a recolha de dados. A escolha recaiu sobre 

uma plataforma, desenhada especificamente para a educação, que possibilitou a 

criação de um ambiente de webconferência no qual se desenrolou o focus group: o 

Blackboard Collaborate.   

Na primeira parte deste artigo procede-se a uma contextualização teórica do focus 

group e à explicitação das razões que conduziram à decisão pela sua escolha. 

Apresenta-se a ferramenta Blackboard Collaborate que tornou possível a criação de 

um ambiente de webconferência, partindo-se, de seguida, para a apresentação do 

processo de concretização do focus group em ambiente virtual. Segue-se uma reflexão 

sobre este processo de concretização colocando em evidência as suas singularidades 

no que à investigação realizada diz respeito. Na última parte deste artigo, serão 

discutidas as potencialidades e limitações envolvidas no processo. 

1. O FOCUS GROUP 

De que se fala quando se usa o termo focus group? De uma técnica de recolha de 

dados? De um método de investigação? Importa, pois, começar por uma clarificação 

da natureza metodológica do focus group. Uma ajuda pode proceder da análise do 

significado atribuído aos termos «método» e «técnica» no contexto do trabalho 

científico. O método pode ser definido como o caminho, o processo racional através 

do qual se atinge um fim previamente determinado, pressupondo um conhecimento 

prévio dos objetivos a atingir, das situações a enfrentar, dos recursos e tempo 

disponíveis. Por sua vez, a técnica pode definir-se como o procedimento que permite 

operacionalizar o método. Neste contexto, o método, enquanto processo pelo qual se 

procura atingir um fim previamente estabelecido, pode integrar em si uma ou mais 

técnicas. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2554 

Kitzinger (1995) apresenta o focus group como uma forma particular de entrevista em 

grupo que procura capitalizar a comunicação entre os sujeitos objeto de investigação 

de modo a proceder à recolha de dados. Kamberelis e Dimitriadis (2011) definem o 

focus group como conversações coletivas que se podem desenvolver em pequena 

escala ou em grande escala e que podem ser diretivas ou não diretivas. Wilkinson 

(2004), por sua vez, apresenta o focus group como uma discussão informal que ocorre 

entre um conjunto de indivíduos previamente selecionados, discussão esta 

subordinada/focalizada num tópico, sendo o seu principal objetivo descrever e 

compreender os significados e interpretações que um grupo selecionado tem acerca 

de um assunto em particular. Na perspetiva de Morgan (1997) o focus group procura o 

controle da discussão de um grupo de pessoas, privilegiando a observação e o registo 

de experiências e reações dos indivíduos participantes do grupo, que não seriam 

possíveis de captar por outros técnicas como, por exemplo, a observação participante, 

as entrevistas ou os questionários. 

Assim, por um lado, o focus group pode apresentar-se como uma técnica de recolha de 

dados a ser usada num contexto mais alargado de uma metodologia de investigação. 

Neste âmbito é possível encontrar o focus group inserido numa metodologia como a 

Investigação-Ação e ainda na pesquisa etnográfica. Por outro lado, o focus group pode, 

como defendem alguns autores, constituir-se como um método de investigação 

porquanto pode ser usado como processo através do qual se procura atingir objetivos 

previamente estabelecidos integrando em si técnicas como a entrevista não-

direcionada, a observação e a análise do discurso. Nesta linha, Kitzinger (1995) salienta 

que esta metodologia é útil quando se procura explorar e estudar o que as pessoas 

pensam, como pensam e por que razões pensam do modo como pensam, acerca de 

determinado assunto. Assim, entende-se a posição de Galego e Gomes (2005) quando 

defendem que é o delineamento teórico do estudo que se pretende realizar que 

determina a utilização do focus group como um método de investigação ou como uma 

técnica de recolha de dados. 
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2. A OPÇÃO PELO FOCUS GROUP 

O recurso ao focus group enquanto instrumento de investigação revela-se pertinente 

em algumas circunstâncias. Galego e Gomes (2005) referem as suas potencialidades 

como técnica de pesquisa exploratória para o levantamento de dados preliminares 

sobre determinado objeto de investigação. Ainda segundo os mesmos autores o focus 

group é um recurso eficaz quando se pretende avaliar um programa particular de 

atividades. Para Kitzinger (1995) o focus group revela-se útil para examinar histórias, 

experiências, pontos de vista, crenças, necessidades e preocupações de indivíduos. 

Morgan (1997), por sua vez, refere a potencialidade deste recurso quando se pretende 

ter um conhecimento de alguns tópicos acerca dos quais ainda não se tem um 

conhecimento detalhado e profundo. Na mesma linha de pensamento de Morgan, 

Stewart, Shamdasani e Rook (2007) consideram que o focus group pode ser usado 

para, sobre um determinado tópico, obter informação proveniente de diferentes 

pessoas. 

A contextualização teórica acabada de realizar torna clara a escolha do focus group 

enquanto recurso para a investigação que se pretendia levar a efeito. De facto, 

assumindo a investigação um carácter exploratório e tendo como objetivo proceder a 

uma recolha primária de dados sobre a opinião de um conjunto de pessoas em relação 

a um tema específico, o recurso ao focus group surgiu como o caminho a seguir. Por 

outro lado, o conjunto de pessoas que constituíam o objeto de investigação reunia as 

características necessárias à constituição de um focus group já que partilhavam entre 

si características comuns, tais como terem experiência, no desempenho da sua 

atividade profissional, do uso de tecnologias de informação e comunicação e de 

conhecerem a modalidade de e-learning do regime de ensino a distância. 

Mas, o facto dos participantes no focus group se encontrarem em espaços distantes 

entre si inviabilizava a realização de sessões de grupo presenciais. Foi este o momento 

em que surgiu a possibilidade de criar um focus group em ambiente virtual tendo-se, 

para o efeito, recorrido ao Blackboard Collaborate. 

3. O BLACKBOARD COLLABORATE 
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O Balckboard Collaborate é uma plataforma criada pela empresa Blackboard. Fundada 

em 1997 por Michael Chasen e Matthew Pittinsky, esta empresa está vocacionada para 

a educação, desenvolvendo e licenciando aplicações de programas empresariais 

usados por instituições educativas em mais de 60 países. As instituições educativas que 

recorrem ao Balckboard Collaborate fazem-no para implementar a aprendizagem 

online. Com efeito, pelas suas características, o Blackboard Collaborate possibilita a 

criação de um espaço de sala de aula virtual cujas potencialidades têm sido exploradas 

com sucesso em vários países. Na página oficial da empresa é possível ler comentários 

de instituições educativas que recorreram ao Blackboard Collaborate que ilustram as 

vantagens do recurso. Blaine Morrow, diretor do California Community Colleges 

System, que integra 2,9 milhões de estudantes distribuídos por 85.000 Universidades e 

112 campus universitários, refere: 

We initially created CCC Confer to save time by holding meetings online but 
we expanded courses too. One of our instructors conducted a two-year 
survey and found that courses that were taught online with a synchronous 
component had a higher retention rate, success rate , and students earned 
more A’s and B’s. 

Para além de permitir a criação de um ambiente virtual presencial e síncrono com 

várias potencialidades: a formação de grupos de trabalho, áudio bidirecional, quadro 

branco interativo, aplicação e partilha do ambiente de trabalho do computador e 

gravação das sessões, a plataforma Blackboard Collaborate, ao contrário de outros 

ambientes de aprendizagem, como por exemplo a plataforma Moodle, permite ainda o 

contacto visual. Com efeito, cada um dos intervenientes tem a possibilidade de ver 

quem está a usar a palavra, pode participar na discussão e com ele interagir. Existe 

ainda um espaço de «chat» que, à semelhança de toda a sessão, também é passível de 

gravação.  

Pelas suas características, esta plataforma, ao permitir a criação de um ambiente 

virtual de conferência, surgiu como alternativa para superar as dificuldades 

encontradas no trabalho que se pretendia desenvolver, impostas pela localização 

geográfica dos participantes no focus group. Com efeito, tornou-se possível ligar em 

tempo real intervenientes localizados em partes tão distantes como o Brasil (S. Paulo) 
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e diferentes regiões do norte, centro e sul de Portugal continental. Por outro lado, a 

gravação de toda a sessão, com os diferentes componentes que a integravam, som, 

imagem e texto, revelava-se um processo de recolha de dados com potencialidades 

que poderia de algum modo contornar as dificuldades colocadas pela concretização do 

focus group nas circunstâncias descritas. 

4. A CONCRETIZAÇÃO DO FOCUS GROUP 

A abordagem do processo de concretização do focus group em ambiente virtual impõe 

algumas considerações prévias e gerais acerca de aspetos a ter em conta quando se 

recorre a esta técnica de recolha de dados. Ir-se-á, pois, começar pela análise destes 

aspetos de caráter geral para, em seguida, fazer referência ao processo de 

concretização do focus group virtual, no qual se sustentou a investigação realizada. 

4.1 Considerações gerais 

Quando se opta pela realização de um focus group enquanto técnica de recolha de 

dados, há um conjunto de princípios orientadores que é importante ter em conta e 

que dizem respeito à constituição do grupo de participantes, à duração das sessões e 

aos cuidados a ter na transcrição das discussões. 

Quanto à constituição do grupo, e de um modo diferente do que acontece, por 

exemplo, nos grupos de discussão, o número de participantes não deve ser elevado. A 

este respeito Morgan (1997) e Suter (2000) consideram que o número ideal de 

participantes se situa entre os 8 a 10 indivíduos. Os participantes devem ser 

selecionados e esta seleção deve assegurar, segundo Galego e Gomes (2005), o 

equilíbrio entre a uniformidade e a diversidade. Deve ser um grupo de participantes 

que tenham características comuns, ainda que se deva levar em linha de conta 

variáveis que serão definidas de acordo com a natureza do problema investigado. 

As sessões do focus group não devem prolongar-se no tempo. A sua duração ideal é de 

hora e meia a duas horas, facto que exige do moderador/investigador um papel 

fundamental de, por um lado, promover a participação e a interação de todos os 

indivíduos e, por outro lado, assegurar que não haja dispersão de modo a focalizar o 
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grupo no tópico em análise e a garantir que, no tempo disponibilizado para o efeito, 

seja recolhido o maior número possível de dados. 

À semelhança do que acontece com qualquer outra técnica de recolha de dados, o 

focus group exige cuidados éticos que, em grande medida, passam pelo 

moderador/investigador, a quem cabe garantir o anonimato e a confidencialidade dos 

intervenientes, bem como a criação de um clima de confiança e a informação acerca 

das circunstâncias em que a discussão se vai desenvolver, da presença de um 

observador (se for o caso) e da gravação das sessões em áudio e/ou vídeo. 

Na aplicação do focus group, segundo Neto, Moreira e Sucena (2002), deve ser 

garantido o desempenho das seguintes funções: (i) moderador, a quem compete 

iniciar e promover a discussão, incentivar os participantes a colaborar, controlar o 

desenvolvimento e o tempo das respostas e, no momento previsto, encerrar as 

atividades do grupo; (ii) relator, a quem cabe a tarefa de anotar o que dizem os 

participantes criando itens e relacionando-os com os motivos que serviram como 

pretexto para as falas e, ainda, uma lista de pontos de vista que subsidiarão as análises 

posteriores; (iii) observador, que tem como função analisar e avaliar o processo de 

condução da discussão prestando, por um lado, atenção aos participantes, quer 

isoladamente quer no jogo de interações criado no grupo e, por outro lado, analisando 

a forma como as diferentes funções do focus group foram desempenhadas, 

nomeadamente as funções de moderador, relator e operador de gravação; (iv) 

operador de gravação, a quem cabe proceder à gravação integral dos debates, de 

acordo com o equipamento disponível; (v) transcritor de gravações que, no final da 

sessão, tem que transcrever o conteúdo das gravações, garantindo que essa 

transcrição seja o mais fiel possível, eximindo-se quer de interpretações quer de 

‘limpezas de texto’ ou de mera cópia das falas; e (vi) digitador cuja função consiste em 

transpor todos os dados, manuscritos ou não, sistematizados, codificados ou gravados 

para um programa de computador, utilizando o software mais apropriado e que 

forneça o resultado desejado. 
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4.2 A concretização 

O focus group que se criou em ambiente virtual de modo a recolher os dados que 

permitissem investigar a problemática em estudo, era constituído por oito professores, 

de vários níveis de ensino, sendo dois do género masculino, de nacionalidade 

portuguesa, e seis do género feminino, três portuguesas, duas brasileiras e uma 

equatoriana.  

A média de idades dos participantes no grupo era de 42 anos, tendo o participante 

mais novo 34 anos e o mais velho 52 anos.  

A formação académica de base era também distinta, mas todos eles tinham em 

comum o facto de usarem, no desempenho da sua atividade profissional, as 

tecnologias de informação e comunicação e conhecerem, enquanto estudantes e/ou 

professores/tutores, a modalidade de e-learning do regime de ensino a distância. 

Dada a «originalidade» da situação que estava a ser criada, houve a necessidade de 

proceder a uma preparação prévia. Para o efeito, na véspera do dia marcado para a 

realização do focus group, na sala de webconferência, efetuou-se uma reunião durante 

a qual o moderador deu instruções específicas relacionadas com o uso do ambiente 

virtual, com o material a utilizar e com o funcionamento da plataforma Blackboard 

Collaborate. Depois de terem sido informados da necessidade de possuírem webcam e 

utilizarem headset, aos participantes foi dado a conhecer o funcionamento da 

plataforma Blackboard Collaborate, nomeadamente, no que diz respeito à 

potencialidade que encerra de gravação áudio e vídeo e que inclui também a gravação 

do que vai surgindo no quadro branco, usado pelo moderador para pôr em ordem o 

conteúdo principal da discussão. Os participantes foram ainda informados de que 

poderiam usar da palavra sempre que pretendessem, utilizando para o efeito o 

dispositivo apropriado da plataforma que permitia assinalar a pretensão de realizar 

uma intervenção. Por último, os participantes foram alertados para a necessidade de 

não interromperem os parceiros de discussão tendo sido deixado claro que se 

esperava que expusessem as suas opiniões, mas que não seria desejável falarem das 

suas experiências pessoais. Foi também deixado claro que interessava fazer uma 

conversação grupal e que cada um dos participantes expressaria livremente as suas 
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ideias e opiniões e explicado que em discussões desta natureza não há boas ou más 

ideias e respostas. 

O facto do focus group ter decorrido em ambiente virtual possibilitado pelo uso da 

plataforma BlacKboard Collaborate, implicou a introdução de algumas alterações ao 

nível do exercício das funções que acompanham a aplicação desta técnica de 

investigação. Estas alterações prenderam-se com a função de operador de gravação e 

com o observador que, face às características do Blackboard Collaborate, se revelaram 

desnecessárias. Relembre-se, a propósito, que o Blackboard Collaborate grava em 

simultâneo com o áudio e vídeo todas as anotações realizadas no quadro branco, ao 

mesmo tempo que cria um registo (log) do chat e a lista dos presentes na sala de 

webconferência. No que diz respeito ao observador esta função não foi exercida na 

sua plenitude dadas as condições que o ambiente virtual impunha, uma vez que cada 

um dos participantes se encontrava num ambiente «individualizado» não havendo 

interação (visual e gestual). 

5. PONTOS DE SIGNIFICÂNCIA DA CONCRETIZAÇÃO DO FOCUS GROUP 

Dado que o objetivo deste artigo não é o de apresentar resultados, mas, tão só, o de 

descrever o processo que permitiu perceber o modo como as tecnologias de 

informação e comunicação foram usadas num contexto da pesquisa em ciências 

sociais, dispensa-se, aqui, uma referência alargada e elaborada ao processo de 

tratamento dos dados recolhidos. Refere-se, apenas, que a análise qualitativa dos 

dados recolhidos realizou-se a partir da transcrição das intervenções realizadas no 

âmbito do focus group, tendo o guião usado pelo moderador servido de guia para o 

processo de categorização que foi estruturado em função de três etapas (Bardin, 

2008): a pré-análise, que representa a fase da organização; a exploração da 

documentação em que ocorre a transformação dos dados brutos em unidades que se 

agrupam em categorias possuidoras de características pertinentes de conteúdo; e o 

tratamento dos dados (os resultados são tratados de modo a poderem tornar-se dados 

normalizados e ponderados a fim de estabelecer quadros, gráficos que sintetizam as 

informações recolhidas). 
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No estudo das falas recorreu-se à análise de conteúdo, numa abordagem indutiva 

inicial, baseada numa escolha de temas e categorização previamente realizada e a uma 

abordagem também dedutiva, com base na conceção de nova categorização resultante 

das respostas dos participantes no grupo. Estes procedimentos serviram, na descrição 

do conteúdo das falas, para inferir e atribuir significado aos discursos, de acordo com o 

modelo de análise construído e os conceitos analíticos convocados.  

A partir deste momento será dada prioridade a uma reflexão sobre aspetos 

considerados significantes no âmbito de um trabalho de investigação e que 

decorreram do facto de se ter recorrido ao focus group criado num ambiente virtual. 

Acrescente-se que há características específicas que envolveram o processo e são 

consequência da utilização da plataforma Blackboard Collaborate que, como se viu, 

encerra potencialidades que permitiram ao focus group que foi criado adquirir 

dimensões próprias que se refletiram diretamente no trabalho investigativo. 

Importa lembrar que o estudo que se desenvolveu tinha um carácter exploratório e 

pretendia auscultar a opinião de um grupo de pessoas sobre a utilização das 

tecnologias digitais em contextos educativos diversificados. Não havia, pois, qualquer 

pretensão à generalização dos resultados sendo objetivo do estudo apenas o de 

recolher informações que pudessem vir a ser desenvolvidas em estudos posteriores. O 

grupo de que se partiu era constituído por indivíduos que estavam ligados pelo uso das 

tecnologias de informação e comunicação no desempenho da sua atividade 

profissional ao mesmo tempo que os separava o contexto real em que trabalhavam, 

quer no que se refere à sua localização geográfica quer no que se refere à atividade 

profissional. Com efeito, cinco dos participantes encontravam-se em diferentes regiões 

de Portugal continental e desenvolviam a sua atividade profissional no âmbito de 

ensino básico (1º e 3º Ciclos) e secundário e no ensino superior na modalidade de e-

learning, enquanto os restantes participantes encontravam-se no Brasil, sendo dois de 

nacionalidade brasileira e um de nacionalidade equatoriana, todos ligados ao ensino 

superior na modalidade de ensino a distância. 

A criação do focus group em ambiente virtual viabilizou a interação entre este 

conjunto de indivíduos tornando possível ao investigador registar o que diziam a 
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respeito de um tópico particular de investigação. Mas, mais do que viabilizar a 

interação, o focus group criado em ambiente virtual foi determinante na diversidade 

de pontos de vista que permitiu ligar entre si. No caso do estudo que serve de 

contexto a este artigo, os oito participantes envolvidos transportavam consigo 

contextos e experiências diferentes. Quando estes indivíduos se reúnem em torno de 

um assunto permitem, ao investigador, a recolha de uma diversidade de dados que, de 

outra forma, dificilmente poderia ser conseguida. Na pesquisa que levámos a efeito foi 

possível recolher dados relativos à realidade portuguesa, mas também relativos às 

realidades brasileira e equatoriana. Tal facto permitiu perceber que, se por um lado há 

especificidades que decorrem das singularidades de cada contexto, por outro lado há 

temas e problemas que são transversais.  

Dado que o estudo que se pretendia levar a efeito assumia um carácter exploratório 

esta riqueza na recolha de dados revelou-se especialmente positiva porquanto 

apontou para múltiplas perspetivas de análise passíveis de virem a ser exploradas. Se 

nos colocarmos da perspetiva de análise das potencialidades da técnica de recolha de 

dados que foi utilizada, este parece ser um ponto significante que resulta do trabalho 

realizado. Importante parece ser a perspetiva que fica em aberto para a utilização 

desta técnica de recolha de dados em investigações de carácter transnacional com 

objetivos exploratórios.  

A concretização do focus group em ambiente virtual permitiu evidenciar um outro 

ponto de significância, este relacionado com a qualidade da interação. Referindo-se ao 

focus group, Suter (2000) fala de ethos do grupo pelo qual cada um dos participantes é 

um ouvinte empenhado e comprometido com os contributos dos restantes 

intervenientes. Esta dimensão de interação, própria de uma focus group presencial, foi 

criada também em contexto virtual. As transcrições das falas mostram-nos que os 

discursos dos participantes remetem uns para os outros. Por exemplo, em várias 

transcrições há participantes que afirmam a necessidade de comentar uma observação 

feita por outro participante, ou então a pretensão de desenvolver uma ideia referida, 

ou ainda, a vontade de reforçar uma linha de raciocínio explorada. Embora não 

estando presentes num mesmo espaço físico os intervenientes consideram-se unidos 
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num espaço virtual/mental de discussão. Assim, ao contrário do que se poderia 

pensar, o recurso a esta técnica de recolha de dados, nos termos descritos, não se 

traduziu na produção de discursos estanques. Este facto terá a ver com a plataforma 

utilizada que ao permitir a gravação em áudio do discurso produzido em sessão 

síncrona, confere àquele uma dimensão de naturalidade e espontaneidade que o 

aproxima do discurso presencial. 

Este facto, contudo, não impede que no âmbito de um focus group em ambiente 

virtual o discurso não assuma características próprias que decorrem do facto de ser 

nele que se sustenta a relação interpessoal. O ato de fala, incluindo neste as 

hesitações, os sons e enunciados nele veiculados, num focus group em contexto virtual 

surge como a fonte privilegiada de recolha de dados uma vez que aspetos como a 

linguagem corporal e expressões faciais, apesar de potencialidades permitidas pela 

plataforma Blackboard Collaborate, são relegadas para uma dimensão secundária. As 

falas dos participantes tendem a ser mais estruturadas e extensas quando comparadas 

com as intervenções num focus group presencial, uma diferença justificável pelo facto 

da presença física estar acompanhada de uma linguagem gestual que a completa e da 

qual o focus group em ambiente virtual é deficitária.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tecnologias têm vindo a transformar não só a vida de cada um de nós, mas também 

as sociedades e a investigação que se faz. Com efeito, nos dias de hoje, a investigação 

em geral e a investigação qualitativa em particular, não podem abster-se do recurso às 

tecnologias de informação e comunicação, quer porque estas são parte constituinte do 

comportamento coletivo do homem de hoje, quer porque a comunicação eletrónica se 

impôs como uma ferramenta que os investigadores podem usar para recolher dados, 

para lhes dar um sentido e para os representar. 

Foi essencialmente esta perspetiva acabada de referir que marcou, e em grande parte 

continua a marcar, a relação da investigação qualitativa com as tecnologias de 

informação e comunicação. Sweet (2001) refere, neste contexto, que a investigação 

qualitativa tornou-se numa das principais beneficiárias da revolução eletrónica. 
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Segundo a autora, para a investigação qualitativa, o recurso a estas tecnologias tem-se 

traduzido, sobretudo, num meio cada vez mais popular para recolha de dados. 

Recolher dados, dar-lhes um sentido a partir de programas criados para o efeito e 

representá-los, têm sido, com efeito, os domínios em que o recurso às novas 

tecnologias mais se tem destacado no âmbito da investigação qualitativa. 

Mas, o recurso às tecnologias de informação e comunicação pode ir para além destas 

funcionalidades mais comuns ou, como refere Sweet (2001), “mais populares”. Neste 

artigo procurou-se mostrar como, recorrendo a um software, se pode concretizar uma 

técnica de recolha de dados como o focus group, habitualmente associado a um tempo 

e espaço reais. 

Convém realçar que o focus group em contexto virtual que foi criado, não constitui por 

si só uma experiência original. Repare-se que Sweet (2011) refere que é no contexto 

desta metodologia de investigação que mais se refletiu o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação, permitindo a formação de grupos síncronos 

e assíncronos. Apesar de tudo, considera-se que o processo desenvolvido contém em 

si variáveis que conferiram ao focus group realizado novas potencialidades, como o 

recurso ao som e à imagem, que foram permitidos pelo uso da plataforma Blackboard 

Collaborate. Com esta ferramenta foi possível recolher informações relativas às 

expressões faciais e às tonalidades de voz, hesitações e outras expressões pessoais, 

que, normalmente, não são passíveis de registar com outros tipos de recursos 

tecnológicos. 

A passagem do focus group para o espaço virtual, como foi possível perceber, 

significou a introdução de alterações, algumas positivas, outras nem tanto assim. Se 

por um lado permitiu que fossem dispensados alguns dos elementos que integram a 

construção de um focus group, como o operador de gravação e o digitador, por outro 

lado houve um empobrecimento no domínio da perceção, em simultaneidade, da 

reação dos participantes ao discurso de um outro. O facto do focus group se ter 

desenvolvido num contexto de webconferência implicou uma valorização do discurso 

individual relegando para um segundo plano os dados que podiam provir de aspetos 

como a linguagem corporal e expressões faciais. Não obstante, considera-se 
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importante terminar este artigo destacando, mais uma vez, aspetos positivos como a 

possibilidade de juntar indivíduos localizados em espaços geográficos diversos, 

indivíduos que por esse motivo transportam consigo experiências que significam 

olhares diferentes sobre um mesmo tópico. A realização do focus group num ambiente 

virtual vem, assim, exponenciar o carácter de prisma ótico que Kamberelis e 

Dimitriadis (2001), de um modo sugestivo, atribuem ao focus group, ao possibilitar a 

diversidade e multiplicidade de pontos de vista sobre um assunto. 

Por outro lado não se pode descurar a economia de tempo e de recursos que está 

implícita no recurso ao focus group virtual. Na verdade, quer pelo modo como se 

realiza, quer pelas possibilidades, características e funcionalidades que, no caso 

concreto da plataforma utilizada, o Blackboard Collaborate, lhe são inerentes, é 

possível poupar em custos e em tempo, uma vez que as sessões são gravadas 

dispensando algumas funções do focus group presencial. Finalmente é de destacar a 

flexibilidade que decorre do facto de se realizar a investigação em contexto virtual. 

Com efeito, é possível, deste modo, ultrapassar os constrangimentos que são 

colocados a algumas das técnicas usadas para recolha de dados, como por exemplo a 

realização de entrevistas e de questionários, constrangimentos que, muitas vezes 

decorrem do facto dos participantes se encontrarem inseridos num contexto real que 

não lhes permite a disponibilização de tempo para poder responder às solicitações 

feitas. 
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Resumo 

O propósito deste estudo é apresentar uma proposta de ensino-aprendizagem para disciplinas 
de programação, de um Curso Profissional, com recurso à Robótica Educativa e ao Storytelling, 
tendo como objetivo estimular a criatividade e o interesse dos alunos na programação. Sendo 
que a robótica educativa vai de encontro às necessidades dos alunos como nativos digitais e o 
Storytelling cria os motivos para aprendizagem, esta é uma proposta que visa atenuar a 
elevada taxa de insucesso na disciplina. Deste modo, a questão central do presente artigo é: O 
Storytelling associado à Robótica Educativa ajuda no ensino da programação? 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Programação, Robótica Educativa, Storytelling. 

 
Abstract  

The purpose of this study is to present a proposal for teaching and learning for the discipline of 
Programming in a Professional Course, using the Educational Robotics and Storytelling, aiming 
to stimulate student interest and creativity in programming. Since the robot meets the 
educational needs of students as digital natives and the Storytelling creates the grounds for 
learning, this is a proposal to alleviate the high failure rate in the discipline. Thus, the central 
question of this article is: The Storytelling Educational Robotics associated with help in 
teaching programming? 
 
Keywords: Teaching and Learning, Programming, Educational Robotic, Storytelling. 
 

 

 INTRODUÇÃO 

“A escola tem que ser uma casa com alma” (Sá-Chaves e Amaral, 2000, p. 83), os 

alunos para sentirem ânimo no seu percurso escolar têm de sentir que aquilo que 

aprendem contém significado e que tem utilidade prática. A dinâmica de sala de aula 

ao ser inserida num contexto ou numa temática, cria motivos para a aprendizagem. 

Nesse sentido, para colmatar algumas das dificuldades da aprendizagem de 
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programação (Esteves, Fonseca, Morgado e Martins, 2008), a associação da robótica 

educativa com o Storytelling pode ser uma alternativa positiva. 

Segundo Papert (1993), a utilização de robots como instrumento didático oferece 

muitas vantagens interessantes, por exemplo, sendo que os robots são objetos 

tridimensionais reais que se movem no espaço e no tempo e podem simular 

comportamentos animais e humanos, os alunos aprendem mais depressa quando 

lidam com objetos em vez de fórmulas e abstrações, a motivação de pôr algo a mover-

se é poderosa. A atração que as crianças e os jovens têm pelos robots permite que, 

mesmo os mais pequenos, explorem o campo da engenharia e das ciências exatas 

utilizando estes “brinquedos inteligentes”, numa perspetiva “engraçada” (Papert, 

1993). 

Diferentes alunos têm atração para diferentes tipos de atividades de robótica, alunos 

interessados em carros são susceptíveis de se motivarem para criar cenários de 

histórias com veículos motorizados, enquanto alunos com interesse em arte e música 

são susceptíveis de se motivarem para criar esculturas interativas temáticas (Resnick, 

1991, citado por Benitti, 2012). Assim, para além de construir e programar robots, a 

apredizagem torna-se mais produtiva quando os alunos criaram os seus próprios 

cenários de aprendizagem em estilo Storytelling e posteriormente serem partilhados 

com a comunidade escolar. 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo apresentar uma proposta de 

ensino-aprendizagem de programação que associa o Storytelling à Robótica Educativa, 

com o intuito de analisar se este tipo de abordagem estimula a aprendizagem de 

programação. 

 

1. PROGRAMAÇÃO E DIFICULDADES NO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Segundo o Computer Science Teachers Association [CSTA] (2012) a temática mais 

abordada nos diversos cursos de informática é a programação com 69%, este facto 

revela a importância que a programação tem dentro do campo da informática. Se 

analisarmos os planos de estudos dos cursos profissionais de informática verificamos 

que a programação agrega o maior número de horas das disciplinas que constituem a 
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componente tecnológica desses cursos. No entanto, esta importância é encoberta pelo 

estigma da sua dificuldade e por um alto grau de insucesso escolar (Gomes, Henriques 

e Mendes, 2008). Entre as principais dificuldades no ensino de programação Jenkins 

(2002, citado por Esteves et al., 2008) aponta o baixo nível de abstração, a falta de 

competências de resolução de problemas e a inadequação dos métodos pedagógicos 

aos estilos de aprendizagem dos alunos; Gomes et al. (2008) alertam que não se deve 

começar por ensinar detalhes sintáticos de uma linguagem de programação, sem antes 

os alunos perceberem qual a finalidade e utilidade de aprender programação. 

Visto que os alunos são provenientes de uma cultura digital (Prensky, 2001) estão 

habituados a utilizar programas onde um simples mover do rato gera o código e faz o 

que precisam, não sentindo assim motivação para aprender a criar programas de 

forma tradicional (ecrã preto, linhas de código, sem recursos visuais). Werneck (2002) 

afirma “Creio que ensinamos demais e os alunos aprendem de menos e cada vez 

menos! Aprendem menos porque os assuntos são a cada dia mais desinteressantes, 

mais desligados da realidade dos factos e os objetivos mais distantes da realidade da 

vida dos adolescentes” (p. 13); em suma, são cada vez mais distantes da cultura digital 

em voga. No seguimento desta ideia, surge a necessidade de pensar em fatores de 

motivação para estimular a aprendizagem dos alunos, que passem por uma maior e 

melhor integração das tecnologias em contexto de sala de aula. De modo a colmatar 

estas dificuldades, torna-se necessário pensar em novas estratégias para o ensino da 

programação, centradas nos interesses dos alunos, que estão enraizados nas novas 

tecnologias. 

 

2. ROBÓTICA EDUCATIVA 

O robot fascina os alunos e esse interesse poderá ser utilizado na construção dos 

currículos disciplinares. Imberman (2004, citado por Koski, Kurhila e Pasanen, 2008) 

relata que depois de começar a usar robots em contexto de sala de aula, o número de 

inscrições na sua disciplina aumentou. Kumar (2001, citado por Koski et al., 2008) 

refere que mais de 90% dos alunos recomendaria a disciplina aos seus amigos. 

Imberman (2004, citado por Koski et al., 2008) e Kumar (2001, citado por Koski et al., 
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2008) afirmam que os robots trazem um fator de diversão para as aulas e Kumar e 

Meeden (1998, citado por Koski et al., 2008) acrescentam que o robot serve de 

incentivo para a aprendizagem porque os alunos querem ver o sucesso da sua 

invenção. Klassner (2002, citado por Koski et al., 2008) refere que os alunos 

aprenderam conceitos fora do currículo, estavam mais confiantes e adquiriam 

capacidade de avaliar o seu conhecimento.  

De acordo com Zilli (2002, citado por Zilli, 2004) a robótica educativa propicia 

competências, tais como raciocínio lógico, habilidades manuais e estéticas, relações 

interpessoais e intrapessoais, investigação e compreensão, representação e 

comunicação, trabalho com pesquisa, Learning with Errors (LWE), aplicação das teorias 

formuladas a atividades concretas, utilização da criatividade em diferentes situações e 

capacidade crítica. Logo, torna-se perfeitamente adaptável à integração nos currículos 

de programação. 

 

3. STORYTELLING 

Desde os primórdios da Humanidade que o ser humano usa as histórias como forma 

de propagação de informação (Lelic, 2001); sendo estas consideradas um meio comum 

de comunicação e de organização de conhecimento difícil (Laurel, 1991). Portanto, 

uma história é uma descrição geral ou abstrata, verdadeira ou falsa, de um conjunto 

de acontecimentos com um significado, traduzindo uma relação causal ou temporal 

entre pessoas, factos e coisas (Brooks, 1997).  

O Storytelling é um ato de contar uma história, tendo como finalidade a aquisição, 

estruturação e transmissão de conhecimento (Allen e Acheson, 2000; Lelic, 2001). As 

histórias divertem, educam e dão identidade cultural, criando o desejo de continuar a 

aprender e a imaginação, ao lado da razão, constitui um mecanismo básico de 

conhecimento do mundo, que possibilita o desenvolvimento do pensamento criativo 

(Carvalho, Salles e Guimarães, 2002). 

Investigadores do Harvard’s Project Zero (Shotwell, Wolf, & Gardner, 1979, citado de 

Rusk, Resnick, Berg, Pezalla-Granlund, 2008) estudaram como as crianças interagem 

com os seus brinquedos, identificando dois estilos de crianças: as crianças como 
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“patterners” quando o seu maior interesse reside no padrão e na estrutura do 

brinquedo ou “dramatists” quando preferem brincar fazendo dos brinquedos jogos de 

interação social. Sendo que diferentes alunos são atraídos por diferentes atividades, a 

robótica em geral é estimulante para as crianças “patterners”, no entanto é possível 

entusiasmar igualmente as crianças “dramatists” propondo cenários de aprendizagem 

de Storytelling (Rusk et al., 2008). 

 

4. PROPOSTA DE UM MODELO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ROBÓTICA EDUCATIVA E 
DO STORYTELLING NAS AULAS DE PROGRAMAÇÃO 

O tema central do nosso projeto é uma História de Heróis onde os alunos terão 

oportunidade de criar e vivenciar. Esta história terá como personagens principais dois 

super-heróis, dois vilões e quatro heróis-robóticos. O contexto da história é o seguinte:  

“Tudo corre com normalidade na cidade até que ALGO ACONTECE e coloca em risco a 

vida de todos os habitantes! Dois vilões atacam a cidade. Entretanto, os super-heróis 

da cidade apercebem-se do que se está a passar e tentam salva-la. No entanto, um dos 

super-heróis é capturado e mantido preso pelo vilão nº2, enquanto o vilão nº1 continua 

a sua destruição maléfica. 

Segundo este cenário catastrófico, um apelo é feito aos habitantes da cidade, para que 

ajudem a capturar o vilão nº1 que destrói a cidade e a resgatar o super-herói 

capturado pelo vilão nº2. E assim surgem os quatros heróis-robóticos que, no seu 

espírito nobre, apesar de não terem treino, decidem corajosamente colaborar.” 

O desenvolvimento do modelo do projeto está repartido em três partes: a primeira 

passa pela criação de uma história, podendo haver parceria com a disciplina de 

Português; a segunda fase do projeto passa pela elaboração de uma Banda Desenhada 

da história previamente criada, podendo haver parceria com a disciplina de 

Tecnologias de Informação e Comunicação [TIC], para além de que, seria interessante 

criar um videoclip; a terceira fase do projeto consiste na utilização dos robots na 

disciplina de programação, de modo a permitir uma experimentação e vivência da 

história criada, sendo que o desfecho da mesma dependerá da performance dos 

alunos no decorrer das aulas e por isso mesmo, é inesperado. 
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5. METODOLOGIA 

Este estudo enquadra-se no paradigma de investigação qualitativo, procurando a 

compreensão dos fenómenos, ou seja, pretende estudar a realidade sem a fragmentar 

e descontextualizar, partindo dos próprios dados para os compreender ou explicar 

(Almeida e Freire, 2008). 

 

5.1 Os participantes 

A componente empírica do estudo decorreu durante os meses de Maio e Junho de 

2012 numa Escola Secundária situada em Lisboa. Os participantes são alunos dos 

Cursos Profissionais de Técnico de Multimédia [CPTM] e Técnico Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos [CPTGPSI] que participam voluntariamente 

num clube de robótica. Os alunos vivem nas imediações da Escola. 

O estudo foi desenvolvido no Clube da Robótica, inserido no Clube Formação de 

Informática e Multimédia [FIM] na escola. As sessões decorrem aos sábados de manhã, 

podendo o clube ser frequentado por qualquer aluno da comunidade escolar. Foi 

possível observar que o clube é constituído por 20 alunos, mas nem todos revelaram 

assiduidade regular.  

Atendendo a que a atividade deste clube havia terminado no final do presente ano 

letivo após a participação dos seus elementos no Festival Nacional de Robótica 2012, 

foi necessário conversar com os alunos, propor-lhes a continuidade do clube por mais 

três sessões. Corresponderam voluntariamente seis alunos (n=6), três do 11º ano do 

CPTGPSI sendo a sua média de idades de 17 anos e os outros três do CPTM sendo a 

média de idades de 16 anos. Assim, a seleção da amostra revelou-se não probabilística 

acidental (Coutinho, 2011). 

O contexto de aplicabilidade deste estudo assenta no ensino de programação, onde 

geralmente as turmas são desdobradas em turnos, tendo em média cada turno entre 7 

a 10 alunos, neste sentido as condições desta investigação enquadram-se na realidade 

das escolas. 
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5.2 Variáveis e Instrumentos 

Neste estudo podemos identificar três tipos de variáveis: estímulo, independente e 

dependente. A variável estímulo é a Robótica Educativa, as variáveis independentes 

são a proposta de ensino-aprendizagem utilizando a robótica educativa e a criação e 

vivência de uma história e as variáveis dependentes são o interesse, a criatividade e a 

relevância da Robótica Educativa no ensino da programação. 

Os instrumentos de recolha de dados utilizados foram a entrevista e a observação 

direta. Estes instrumentos possibilitam o registo de uma narrativa menos condicionada 

e formatada pelo processo de investigação, proporcionando maior liberdade de 

associação de ideias e maior espontaneidade do discurso, tornando-se o objeto 

empírico mais rico e detalhado (Almeida, Delicado, Alves e Carvalho, 2011). Foram 

realizadas duas entrevistas semiestruturadas: uma aos alunos do CPTGPSI e outra aos 

alunos do CMTP. Estas entrevistas foram gravadas em áudio com autorização da escola 

e dos Encarregados de Educação dos alunos envolvidos. Foi posteriormente feita uma 

análise qualitativa através dos depoimentos dos alunos nas entrevistas. 

 

6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste estudo empírico não se testaram todos os aspetos da proposta uma vez que só 

foi possível realizar três sessões. Assim, foram testados os aspetos relativos à criação 

da história, criação da banda desenhada e vivência parcial da história criada. 

Os alunos do CPTM ficaram encarregues da criação da história, ao mesmo tempo os 

alunos do CPTGPSI, depois de escolherem o cenário e pensarem nas estratégias, 

ficaram encarregues da montagem e programação dos Robots. Os robots usados 

foram LEGO® MINDSTORMS® NXT 2.0. 

Em relação à criação da história os alunos do CPTM afirmaram que gostaram da 

experiência, especialmente do “desenvolvimento” e “criação do texto” porque é 

“criativa” e sobre “heróis a lutar contra os vilões”. É de realçar que os alunos 

afirmaram que criar a história lhes deu vontade de prosseguir com a proposta e 

“mexer logo nos robots”, para além disso reforçam que não criariam uma história 

diferente, “porque gostámos da nossa história”. 
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No que diz respeito à programação dos robots e vivência da história os alunos de 

CPTGPSI mostraram-se entusiasmados e interessados em virtude de terem 

considerado a experiência bastante criativa e inovadora, salientando que “a história 

em primeiro lugar é criativa, com NXT é uma nova forma de aprender, de ter novas 

ideias, por exemplo como montar um robot e ao mesmo tempo ter aquela história. 

Aprender programação é mais simples e é mais inovador”. Os alunos acham que com 

os robots há possibilidade de terem a percepção das etapas, dos passos que são dados 

num programa, destacando o seu carácter intuitivo, uma vez que os ajuda a saber “o 

que está a acontecer, ver os erros e, ao mesmo tempo, corrigir os erros” enquanto “ao 

programar código isso não acontece”.  

Estes alunos consideram que a proposta é perfeitamente viável para ser aplicada a 

uma turma da disciplina de Programação e Sistemas de Informação uma vez que os 

robots são “sempre uma realidade diferente e aprende-se sempre mais” e “acho que é 

uma experiência inovadora, principalmente para principiantes”. 

 

CONCLUSÕES 

O presente estudo tinha como objetivo responder à questão: O Storytelling associado 

à Robótica Educativa ajuda no ensino da programação? Os resultados obtidos 

evidenciaram que a associação entre o Storytelling e a Robótica Educativa foi bem 

aceite pelos alunos e estes acharam este tipo de proposta interessante, criativa e 

relevante. Estes resultados vão de encontro ao que tem evidenciado investigação feita 

nesta área (Papert, 1993; Rusk et al., 2001) que defende que as atividades de robótica 

apresentam algumas potencialidades para melhorar o ensino em sala de aula e que os 

alunos ficam mais interessados na Robótica quando esta se liga ao Storytelling. 

As conclusões apresentadas não podem ser generalizadas devido à reduzida amostra e 

ao facto de não serem alunos da disciplina a que a proposta se destina. Nesse sentido, 

em estudos futuros seria interessante testar esta proposta com alunos do 10º ano de 

um Curso Profissional com disciplinas de programação. 
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EDUCATIVA COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE 

APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B 

 
Paulo Torcato 

 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

 
ptorcato@torcato.info  

 
Resumo 

 

A Robótica Educativa é um dos ambientes de aprendizagem emergentes. Acredita-se que o seu 
uso tem impacto positivo nas aprendizagens dos alunos e que pode ser encarada como uma 
nova estratégia de aprendizagem. 
O presente estudo tem como objetivo investigar o real impacto que a utilização da robótica 
educativa, em alternativa aos processos tradicionais, no processo de ensino/aprendizagem 
pode ter na melhoria do desempenho dos alunos. O estudo será realizado em duas turmas do 
12ºano, na disciplina de Aplicações Informáticas B, e com base na comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem, Robótica Educativa, Trabalho de Projeto,  

 
Abstract 

 

Educational Robotics is one of the emerging learning environments and has been seen as a 
new learning strategy which positively impacts on students achievements.  
Aim of the study: 
Investigate the real impact that the use of educational robotics on students’ performance 
when opposed to traditional methods of teaching ‘Computer Applications- B’. The study will be 
carried out in two K-12 classes. 
 
Keywords: Educational Robotics, Project-based learning, students performance.  
 

1. INTRODUÇÃO 

A utilização da Robótica Educativa tem uma forte componente prática e experimental. 

É fomentado um ciclo de projeto – construção – teste curto, de modo a tornar viável 

uma experimentação fácil. Assim cada aluno pode constatar diretamente a validade 

das ideias que produz e ganhar sensibilidade às potencialidades dos robôs móveis, 

muito distantes da perspetiva antropomórfica que nos é comum, por natureza. 
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Acredita-se que tem impacto positivo nas aprendizagens dos alunos e que poderá ser 

encarada como uma nova estratégia de aprendizagem. 

Para Usategui e Leon (1986), do ponto de vista industrial, a Robótica, é o conjunto de 

conceitos básicos de mecânica, cinemática, automação hidráulica informática e 

inteligência artificial, envolvidos no funcionamento de um robô. A Robótica Educativa 

pode ser definida como a utilização da robótica no processo de ensino aprendizagem. 

Segundo Bereiter e Scardamalia (1999) os recursos tecnológicos, em particular o Kit 

Lego Mindstorm, podem propiciar ensino-aprendizagem quando combinados com as 

metodologias participativas de ensino, do tipo Project Based Learning e, deste modo, 

contribuir para uma melhoria da qualidade das aprendizagens. 

Há pouca sistematicidade nas evidências do impacto do uso da Robótica Educativa nos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos e da sua mais-valia no rendimento académico. 

Pretende-se com o presente estudo contribuir para clarificar as vantagens da utilização 

desta nova estratégia de aprendizagem. 

Esta investigação pretende tentar obter resposta à questão: Qual é o real impacto da 

utilização da Robótica Educativa, na disciplina de Aplicações Informáticas B, na 

aquisição de conhecimentos e no desenvolvimento de competências específicas? 

Com base na comparação dos resultados obtidos pelos alunos das duas turmas, iremos 

investigar em que medida a utilização da Robótica Educativa contribui para a melhoria 

do desempenho dos alunos, na disciplina de Aplicações Informáticas B, em alternativa 

à metodologia tradicional, que segue o programa pré estabelecido. 

 

2. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO  
O estudo será realizado em duas turmas, de Ciências e Tecnologias, do 12.º ano. A 

seleção das turmas terá por base o grau de conforto dos alunos no uso das tecnologias 

e os conhecimentos previamente adquiridos na área das Tecnologias de Informação e 

Comunicação. Através de uma avaliação diagnóstica procurar-se-á ser garantir que são 

escolhidas turmas em que os alunos apresentam um nível de desempenho 

equivalente.  

Trata-se de um estudo empírico, visando conhecer um fenómeno e encontrar relações 

entre variáveis. Enquadra-se, pois, num paradigma pós-positivista. Este, segundo 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2580 

Creswell (2010), surge associado a investigação na sua forma mais tradicional, e é mais 

válidas para a pesquisa quantitativa do que para a qualitativa. O conhecimento 

desenvolvido a partir de uma conceção positivista procura aceder ao conhecimento 

baseado na observação e mensuração atenta da realidade objetiva ou seja na 

verificação empírica dos factos, sendo fundamentais quer a observação dos indivíduos 

quer as medidas numéricas das mesmas.  

A escolha da escola foi feita com base em razões de proximidade. De entre as turmas 

existentes serão escolhidas as que melhor se adequem aos pressupostos do estudo. 

Trata-se de uma amostragem por conveniência, na medida em que este tipo de 

amostragem privilegia a escolha dos casos facilmente acessíveis por parte do 

investigador (Hill & Hill, 2005).  

Na investigação utilizaremos duas estratégias de ensino diferentes:  

• Uso de robótica educativa alicerçada numa logica de ensino-aprendizagem 

(project-based learning): os alunos terão parte ativa nas decisões referentes à 

aprendizagem, envolvendo-os na resolução de problemas reais, promovendo o 

desenvolvimento de habilidades necessárias ao seu desempenho funcional; 

• Sistema tradicional de ensino: o programa pré-estabelecido, segue-o de acordo 

com a metodologia tradicional de ensino da programação 

Descreve-se seguidamente o formato de trabalho desenvolvido com base no uso da 

robótica educativa.  

Nas primeiras aulas, o método terá como base uma “conceção moderadamente 

construtivista. Haverá um balanço equilibrado entre a aprendizagem pela descoberta e 

a instrução sistemática proporcionando um ambiente de aprendizagem estimulante” 

(Miranda, 2001, p.132). 

Dada a conceção moderadamente construtivista assumida, para a programação dos 

robôs escolheu-se utilizar o Lego Mindstorms. Este software enquadra-se no Ambiente 

de Aprendizagens Inteligentes, mais propriamente classificado segundo Miranda 

(2008) como micromundo, “programas informáticos abertos mas não específicos”, 

dado que a linguagem usada no Lego Mindstorms é idêntica ao LOGO. Os alunos irão 
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“aprender a programar” e, ao mesmo tempo, “programar para aprender” (Miranda, 

2001, p.124).  

A metodologia que iremos usar vai permitir a participação ativa dos alunos no 

processo de aprendizagem, não os considerando meros recetores de informação. 

Valorizam-se os conhecimentos e experiências dos alunos, envolvendo-os na análise, 

discussão, identificação e procura de soluções. 

A estrutura curricular da disciplina de Aplicações Informáticas B está dividida em 

quatro unidades e pretende abrir pistas e horizontes associados à especificidade de 

cada curso (Dias, João & Pinto, 2006). Para cada uma das unidades pretende-se 

averiguar se existem diferenças nas aprendizagens dos alunos e, em caso afirmativo, 

qual a unidade e o conteúdo onde estas se verificam. 

Serão lecionados os conteúdos, nas duas turmas escolhidas, usando a metodologia 

prevista. Haverá um ou dois momentos de avaliação em cada unidade, sendo 

utilizados os mesmos instrumentos de avaliação (testes iguais) pelos dois professores 

intervenientes no estudo. 

Neste tipo de investigação a definição de hipóteses faz todo o sentido mas, ao mesmo 

tempo, coloca várias questões ao investigador: em que se baseia para fazer uma 

previsão de resultados? Porque esperar isto ou aquilo (Coutinho, 2011). No caso em 

estudo pretende-se investigar se existe diferença no desempenho das turmas em geral 

e/ou em que itens específicos é esta observável decorrentes das diferenças nas 

metodologias de ensino assumidas pelos professores na disciplina de Informática B. 

Os dados dos testes serão tratados, usando software específico para tratamento de 

dados, analisados ao nível do teste e dos grupos de questões. A cada grupo de 

questões estará associado um indicador (conteúdo e/ou competência específica, para 

estas prevê-se uma elaboração cuidada, ponderada e devidamente documentada dos 

instrumentos de avaliação a utilizar.  

Pretende-se saber se existe diferença entre os resultados dos testes de cada turma e 

identificar os grupos de questões onde existe diferença. Espera-se, então, poder 

identificar os pontos fracos e os pontos fortes da utilização da Robótica Educativa na 

disciplina. 
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3. CONCLUSÃO 

A Robótica Educativa é um dos ambientes de aprendizagem emergentes. Acredita-se 

que o seu uso tem impacto positivo nas aprendizagens dos alunos e que pode ser 

encarada como uma nova estratégia de aprendizagem. 

Os estudos efetuados apontam para o fato de, em consequência do uso da Robótica 

Educativa como nova estratégia de aprendizagem, haver uma melhoria do 

desempenho dos alunos, especialmente na unidade de linguagem de programação.  

O design de investigação adotado visa identificar as mais-valias do uso da Robótica 

educativa e identificar os seus pontos fortes e fracos. É expetável que haja diferença 

entre as duas estratégias apenas em algumas unidades e/ou conteúdos. 

Com o presente estudo espera-se obter resultados que permitam clarificar os 

contributos do ensino, com base em Robótica Educativa, nas aprendizagens dos alunos 

comparativamente com outras estratégias, centrando-nos no desempenho académico 

dos mesmos. Espera-se confirmar que se trata de uma nova estratégia de 

aprendizagem e que os dados recolhidos permitam melhorar o modelo usado de modo 

a poder ser reutilizado.  
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Resumo 

O aumento do número de estudantes de pós-graduação, com uma grande variedade de 
competências em TIC, tem vindo a contribuir para identificar diferentes necessidades de apoio 
e supervisão, que podem ser colmatadas através do estabelecimento de comunidades de 
prática online, pressuposto que norteou o estabelecimento da Rede de Apoio à Supervisão da 
Investigação e Desenvolvimento em Educação. Importa, após um ano de atividade, 
caracterizar os perfis de estudantes nela inscritos e recolher contributos que potenciem a sua 
dinamização. Neste sentido, o projeto de dissertação apresentado no âmbito do curso de 
Mestrado a distância em TIC e Educação da Universidade de Lisboa, propõe um estudo que 
seguirá uma metodologia de natureza mista assente num estudo descritivo e explicativo, cuja 
recolha e análise de dados será sequencial e instrumentalizada através de um inquérito por 
questionário e entrevistas em focus group. Espera-se contribuir para o aprofundamento do 
conhecimento nesta área emergente, bem como para o desenvolvimento de um modelo e 
instrumentos de investigação passíveis de serem testados e utilizados em contextos similares. 
 
Palavras-chave: Comunidades de Prática Online, Ensino Superior, Supervisão da Investigação, 
Tecnologias da Informação e Comunicação, Web 2.0 
 

Abstract 
The increased number of post-graduate students, with a wide range of ICT skills, has been 
imposing different needs for support and supervision that can be dealt with online 
communities of practice, which was the assumption that guided the creation of a Network to 
Support the Supervision of Research and Development in Education. It is imperative, after a 
year of activity, to characterize the profiles of the students enrolled in it and collect 
contributions that can enhance its dynamism. Thus, the dissertation project, submitted under 
the Master of ICT and Education from Lisbon University, proposes a study that follows a mixed 
method approach,  based on a descriptive and explanatory study, whose collection and data 
analysis will be sequentially built up on a questionnaire survey and a focus group interview. 
This research intends to contribute to a deeper understanding of this emerging field, as well as 
to develop a framework and a surveying tools, to understand de nature and functioning of 
similar communities. 
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Communities of Practice, Research Supervision, Web 2.0. 
 

1. INTRODUÇÃO 
Este artigo tem por objetivo apresentar o projeto de dissertação proposto no âmbito 

do curso de Mestrado a distância em TIC e Educação  da Universidade de Lisboa, sendo 

o seu tema o Uso da plataforma online do projeto Rede de Apoio à Supervisão da 

Investigação e Desenvolvimento em Educação (RedeSIDEdu) para fins de investigação: 

um estudo envolvendo estudantes de pós-graduação (2.º e 3.º Ciclos de Bolonha). 

Assim, apresenta-se: a Contextualização do estudo, que inclui a justificação do tema e 

o problema de investigação; a Revisão da literatura, organizada em três áreas chave 

que orientarão o seu aprofundamento; e a Metodologia, ou seja, a descrição das 

opções metodológicas e os instrumentos do estudo. 

  

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Atualmente, o ensino superior depara-se com vários fatores constrangedores da 

atividade académica, como a disparidade de competências e saberes dos estudantes 

de pós-graduação, que exigem diferentes necessidades de apoio e de supervisão da 

investigação (Loureiro, Huet, Baptista, & Casanova, 2010). Tal situação requer um 

esforço maior de supervisores no sentido de se adaptarem a esta nova realidade. 

Diversos autores, como Hughes (2005), Lave e Wenger (1991) e Wisker, Robinson, e 

Shacham (2007), recomendam modelos de supervisão flexíveis, assentes em relações 

não hierárquicas e trabalho colaborativo entre pares. As comunidades de práticas 

(CoP) online (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002) são sugeridas como uma 

configuração social passível de consubstanciar um modelo de supervisão flexível e 

colaborativo, facilitado pela utilização das TIC (Bukvova, 2010).  

O contexto deste estudo consiste numa rede de apoio à supervisão da investigação e 

desenvolvimento em educação, constituída por supervisores e estudantes que 

partilham preocupações comuns em torno do tópico de educação e pretendem 

aprofundar os conhecimentos na área (Loureiro, Kommers, & Paço, 2011). A rede é 

sustentada por uma plataforma online de apoio no endereço 
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http://cms.ua.pt/RedeSIDEdu, que disponibiliza conteúdos, recursos e ferramentas de 

interação, permitindo a partilha, discussão e socialização entre os seus membros. 

2.1 Problema 

O aumento do número de estudantes de pós-graduação envolve uma grande 

variedade de competências de utilização das TIC, bem como de atitudes e perceções 

sobre a sua utilidade para a investigação. É, também, consensual a existência de 

diferentes necessidades de apoio e supervisão, que podem ser colmatadas através do 

estabelecimento de CoP online, pressuposto que norteou o estabelecimento da 

“RedeSIDEdu”. Estando a plataforma de apoio a funcionar há um ano, importa 

caracterizar os perfis de estudantes nela inscritos e recolher contributos que 

potenciem a sua dinamização mais eficaz e eficiente. 

2.2 Objetivos de Investigação 

Caracterizar os estudantes de pós-graduação (2.º e 3.º Ciclos de Bolonha), inscritos na 

plataforma RedeSIDEdu quanto: 

 ao uso das TIC e da plataforma RedeSIDEdu para fins de supervisão de 
investigação na Educação; 

 às atitudes e perceções sobre a utilização da plataforma RedeSIDEdu. 

Propor recomendações tendo em vista potenciar dinâmicas mais eficientes e um uso 

mais alargado da plataforma RedeSIDEdu. 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura será orientada em torno de três tópicos relacionados com o 

tema do presente estudo, sendo eles: Supervisão da investigação no ensino superior 

(linhas de orientação que estão na origem do estabelecimento de CoP com 

caraterísticas similares à RedeSIDEdu); As comunidades de prática de investigação 

(estudos relacionados com as comunidades de prática e sua relação com a supervisão 

da investigação, com a finalidade de conhecer as dinâmicas de co-construção de 

conhecimento e sociais que lhes são inerentes); e As TIC e a web 2.0 no domínio da 

http://cms.ua.pt/RedeSIDEdu
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investigação (dados sobre o uso das TIC, cujas perceções e atitudes de utilização se 

pretendem analisar). 

4. METODOLOGIA 

Tendo em conta os objetivos enunciados, a metodologia do estudo é 

predominantemente qualitativa (Coutinho, 2011), sendo a abordagem mista (Creswell, 

2003), pois serão recolhidos dados de índole quantitativa e qualitativa. Trata-se ainda 

de um estudo descritivo (Triviños, 1987) e explicativo. 

A recolha de dados decorrerá em duas fases sequenciais que se operacionalizarão na 

conceção e implementação de dois instrumentos de recolha de dados (ver figura 1): 

inquérito por questionário, que pretende descrever o objeto em estudo; entrevista em 

focus group (Morgan, 1997) a fim de explicar, aprofundar ou esclarecer aspetos menos 

claros resultantes do inquérito inicial. A triangulação dos resultados permitirá uma 

leitura holística. 

 

Figura 1: Esquema de recolha e análise de dados 

 

 

4.1 Participantes 

Os sujeitos de investigação são estudantes na área de educação, inscritos na 

plataforma da RedeSIDEdu, a frequentar mestrados e/ou doutoramentos na 

universidade que promove a mesma rede. 
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4.2 Instrumentos de recolha de dados 

Como atrás referido, optou-se pela utilização de uma metodologia mista de análise e 

recolha de dados, explorando o inquérito por questionário e por entrevista em focus 

group, dado estas se complementarem (Hill e Hill, 2009). Na elaboração destes 

instrumentos, serão tidas em conta as questões de investigação, cujas relações se 

podem observar na seguinte figura: 

 

Figura 2: Variáveis em análise 
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Competências e desenvolvimento profissional de 
professores, educadores e outros profissionais -
Comunicações 
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A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: ACESSOS À 

HISTÓRIA E FILOSOFIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE. 

EXPERIMENTANDO DIÁLOGOS 

Newton Fraga; Renato Pereira da Sailva; Dayanne Kauling; Jeremias Ferreira Costa; 
Sérgio Camargo; Lauro Luiz Samojeden  

Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do 
Paraná, Universidade Federal do Paraná,Universidade Federal do Paraná/ Departamento de 

Teoria e Prática Ensino, Universidade Federal do Paraná/ Departamento de Física 
profewfraga@gmail.com; rpereira@ufpr.br; daykauling@gmail.com; 

jeremias.costa@hotmail.com; s.camargo@ufpr.br; samojed@fisica.ufpr.br 

RESUMO 

Esse trabalho é um relato de experiência no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação a Docência do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Paraná – 
Brasil, em parceria com o Colégio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira em Curitiba. 
Buscou-se a articulação dos enfoques no ensino de Ciências. Usando Tecnologia da Informação 
e Comunicação como ponte para outros enfoques e propondo construções no coletivo. 
Experimentam-se atividades didáticas das quais relatam-se como simples demonstração das 
possibilidades. Os detalhes da construção, ajustes e alguns resultados dessa e de outras 
propostas são disponibilizados em um ambiente virtual desenvolvido em parceria 
Universidade-Escola. Como expectativa para um próximo projeto, há a experiência usando a 
interdisciplinaridade, com professores de outras disciplinas como: História, Geografia, 
Filosofia, Língua  Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática, para orientar pesquisas com 
materiais e referências, intervindo, inclusive na atualização das próprias propostas. Com o uso 
do portal para acesso, construção e socialização de trabalhos e pesquisas, nessa dinâmica, 
busca-se uma visão menos ingênua de Ciência, nesse caso a Física, sob a ótica dos fatos 
históricos e filosóficos, dialogando com experimentos, como nesse caso específico da 
eletrostática e eletrodinâmica, as possibilidades e impactos atuais pela concretização dessa 
Ciência em tecnologia promovendo a economia e contrastes de socialização nos diversos 
setores e ambientes. Dessa maneira busca-se concretizar as ações em coletividade na 
significação e valorização da comunidade escolar, com propostas socializáveis, conexas, 
concretas, criativas e comprometidas com a formação crítica e diversificada, e inclusive 
também para além da escola. 

 
Palavras-chave: TIC, diálogos, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, enfoques, 
significados, identidade. 

RESUMEN 

 
El presente trabajo es un relato de experiencia bajo el Programa de Becas de Iniciación a la 
Docencia Licenciatura en Física por la Universidad Federal de Paraná - Brasil, en asociación con 
la Universidad Estatal Profesora María Aguiar Teixeira en Curitiba. Buscamos articular los 
enfoques en la enseñanza de las ciencias. Uso de la información y la comunicación como un 
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puente hacia otros enfoques propuestos en las construcciones colectivas. La experiencia es la 
enseñanza de las actividades que se relacionan como simple demostración de las 
posibilidades. Detalles constructivos, ajustes y algunos resultados de esta y otras propuestas se 
presentan en un entorno virtual desarrollado en colaboración Universidad-Escuela. Como se 
espera de un próximo proyecto, sin experiencia en el uso interdisciplinario, con profesores de 
otras disciplinas como Historia, Geografía, Filosofía, Idioma Inglés, Portugués Lengua y 
Matemáticas, para guiar a los materiales de investigación y referencias, intervino, incluida la 
actualización de la propia propuestas. Uso del portal de acceso, construcción y socialización del 
trabajo y la investigación en esta dinámica, buscamos una ciencia menos ingenuo, Física este 
caso, desde el punto de vista de los hechos históricos y el diálogo filosófico con los 
experimentos, como en este caso específico electrostática y electrodinámica, y las 
posibilidades para el logro de esta tecnología impactos ciencia actual y la promoción de la 
economía contrasta socialización en diversas industrias y entornos. Así que tratamos de lograr 
acciones colectivas en el sentido y el valor de la comunidad escolar, con socializáveis 
propuestas, relacionadas, práctico, creativo y comprometido con la formación crítica y diversa, 
inclusiva y también más allá de la escuela. 
 
Palabras clave: TIC, diálogos, interdisciplinarios,  multidisciplinarios, enfoques, significado, 
identidad. 

1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho não pretende revisões de literatura ou divulgação de descoberta 

científica ou tecnológica, é um relato de experiência de sala de aula sobre uma das 

atividades construídas da articulação de alguns dos enfoques estudados no ensino de 

Ciências. De maneira coletiva a relação Universidade-Escola, através do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID, buscando o complemento neste 

contexto. 

A tratativa da investigação sobre teorias de aprendizagem, conceitos e relatos de 

experiências com os enfoques, que dão base a esse trabalho são modestamente 

organizadas em outro trabalho desse projeto. Dos enfoques estudados e utilizados, as 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC, computador e internet, que segundo 

pesquisa com os estudantes, mostrou-se um ambiente de preferência para estudos e 

lazer. 

Utilizando da disponibilidade dos estudantes, e de recursos TICs na escola foi 

construído um portal para articular atividades, informações, divulgar construções, 

experiências e experimentações, para a disciplina de Física. Usou-se de pesquisa com 

referências com o enfoque História e Filosofia da Ciência – HFC, da representação dos 

conceitos, problematização dos fenômenos e das possibilidades e consequências da 
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concretização dessa Ciência em tecnologia promovendo a economia e a dinâmica de 

acesso ou na socialização desses recursos alterando os diversos ambientes. 

Verificam-se algumas relações no uso dessas tecnologias e “comportamentos”, que 

conforme alguns autores (Costa, 2002; 2010; Solé, 2006) motivam e respondem a 

necessidade que os alunos têm em ser percebidos na sociedade, e de alguma maneira 

valorizados. Nesse meio virtual parece haver a sensação intensa, e alternativa de se 

personificar em uma sinergia e dinâmica atualização. 

A maioria dos estudantes tem acesso às TICs. Muitos deles relatam que possuem 

computadores com internet em casa ou utilizam em “casas de locação” ou na escola. 

Possuem celulares, com softwares diversos, que também lhes dão acesso. Busca-se 

usar desse fenômeno de virtualização para motivação e conscientização de um possível 

uso dessas tecnologias de maneira construtiva na escola e além dela. 

Numa proposta de coletividade, procurando valorizar a comunidade escolar, mobilizou-

se numa elaboração de proposta para uma feira de ciências, onde os conteúdos 

trabalhados fossem discutidos com a orientação de professores de Artes, Biologia, 

Filosofia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática. 

A solicitação do auxílio desses professores, para orientação nos trabalhos, como por 

exemplo, o professor de História na orientação de fatos que auxiliem a contextualizar 

as buscas científicas. O Professor de Geografia que auxilia na interpretação da dinâmica 

mundial proporcionada pela industrialização, as transferências de necessidades e 

problemas de recursos com o deslocamento dos parques tecnológicos nessa relação 

Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente – CTSA. 

O Professor de Artes elabora materiais para exposição que mostra as diferenças 

culturais dos povos na época das descobertas científicas. O professor de Biologia é 

convidado a debater os problemas ambientais atuais e locais, enfim, provoca-se a 

interdisciplinaridade para que os alunos tenham a sensação de redescobrir a Ciência de 

modo que a entendam como construção constante e coletiva de toda a humanidade, 

ou conforme alguns autores (Kupfer, 1989, Savianni, 1983; 1991), a própria 

humanização. 
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2. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

O trabalho se realiza, com alunos do terceiro ano do Ensino Médio do turno da noite, 

em parceria com o professor responsável pela disciplina de Física, também integrante 

da equipe do PIBID, bem como outros professores de outras disciplinas na tentativa de 

valorização do coletivo em ações inter e multidisciplinares. 

Este trabalho é uma das propostas da articulação iniciada há dois anos na produção de 

site na internet com o uso das TICs para articular alguns dos enfoques no ensino de 

Física. 

O grupo iniciou trabalhando com ações dialogando os enfoques HFC e CTSA 

experimentando para posterior articulação interdisciplinar com professores de outras 

disciplinas. 

Nesse caso específico trabalhou-se as TICs no acesso e demonstração da HFC 

contextualizando as Práticas com Experimentos de Física no Ensino – PEFE. Em seguida 

problematizou-se o observado com conceitos e representação matemática. Depois 

disso a busca por construções, relações, oportunidades e consequências da conversão 

da Ciência em Tecnologia alterando a dinâmica social e os diversos ambientes CTSA. 

Os temas específicos abordados foram conceitos de carga elétrica, eletrostática, 

campo elétrico, potencial elétrico, resistores, corrente contínua e alternada. 

Num primeiro momento foi realizada uma entrevista com os estudantes para verificar 

a inserção deles no meio tecnológico. Com perguntas relevantes em relação à Ciência 

e Tecnologia, o uso do computador, produtos tecnológicos, que possuíam ou que 

almejavam e como eles viam as relações entre as pessoas no mundo atual 

industrializado e globalizado. 

Essa geração não possui, conforme Moreira (2006), subsunçores para se comparar com 

o mundo antes da globalização, mesmo assim sentem-se excluídos em relação a outras 

culturas e povos nessa realidade mundial, nas artes e outras manifestações 

universalizadas pelas TICs. 

Também os professores foram questionados se usavam meios multimídia em suas 

aulas, computadores ou outras tecnologias atuais. 

Num segundo momento foi dado aos estudantes um questionário para trabalhar a 

compreensão entre o coletivo e o individualismo no pensamento científico. Com 
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perguntas discursivas visando explorar suas concepções. Juntamente com ele, um 

texto contendo uma cronologia de fatos e nomes importantes na história da 

eletricidade servindo como apoio, porém não para ajudá-los a responder. 

Num terceiro momento articulando TICs e HFC, foi trabalhado um vídeo sobre a vida e 

trabalho de Nicola Tesla, servindo para demonstrar os conflitos de se fazer Ciência, 

dificuldades em realizar os trabalhos, confecção de materiais bem como na publicação 

de suas obras. 

Buscou-se, também, demonstrar o lado humano do cientista, como estudioso 

esforçado, desmistificando a autoridade e genialidade.  

Com o vídeo foi elaborado um questionário para levantar as concepções buscando 

uma visão crítica sobre a sociedade da época, a relação e necessidades das 

tecnologias. 

Num quarto momento utilizou-se o enfoque de experimentação, com canudinhos de 

plástico, aqueles utilizados para tomar refrigerante. Partindo dos conhecimentos 

prévios sobre força eletrostática e força peso. Nela os estudantes experimentaram a 

partir da simetria ideal e problematizaram os conceitos físicos com representação 

matemática formulando um relatório contendo suas observações. 

Num quinto momento, com o uso do enfoque CTSA, abriu-se um debate explicitando 

aplicações da eletrostática em indústrias, seus benefícios, impactos econômicos, 

sociais e ambientais, geração e transferência de recursos num aspecto local, regional e 

global. 

Em outra proposta, num sexto momento, os estudantes preparam e ministraram uma 

aula de, aproximadamente, quinze minutos sobre circuitos elétricos. Experimentando 

a apresentação em público sobre um assunto científico. 

3. CONSIDERAÇÕES 

Como verificado em diversos trabalhos anteriores (Guerra & Braga, 2004) a visão sobre 

as teorias e descobertas como produto de mentes “geniais”, é quase uma 

unanimidade e as TICs, no acesso ao vídeo e o texto HFC, demonstrou a Ciência como 

produto de um trabalho coletivo da humanidade, conscientizando os conflitos de se 

fazer Ciência. 
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Do primeiro momento, a entrevista com os alunos e professores, levantou-se uma 

questão interessante: os alunos estão inseridos no contexto das tecnologias, 

possuindo computadores em casa e em seus celulares com acesso à internet. Por outro 

lado alguns professores não estão inseridos nessa tecnologia, alguns até manifestaram 

aversão a essa prática, embora relatem possuir computadores em casa com acesso à 

internet. 

Do segundo momento, verificou-se que alguns alunos viam a Ciência como obra de 

uma mente brilhante, já outros não possuíam a mesma ótica, respondendo de tal 

forma que a Ciência fora construída em um conjunto de pesquisadores, porém de uma 

forma ingênua. 

Do terceiro momento procurou-se nos alunos uma visão crítica do que é o fazer 

Ciência e as dificuldades dos pesquisadores, suas limitações humanas e pessoais. O uso 

do vídeo possibilitou uma visão ampla do assunto. Com o questionário, tendo como 

objetivo de colher as percepções dos alunos em relação ao uso da tecnologia na época, 

sua necessidade e o impacto cultural da população, foi possível inserir os alunos no 

contexto histórico. 

Com essas atividades procurou-se demonstrar uma proposta de possibilidade de 

pesquisa com a necessidade de orientação de professores de disciplinas diferentes 

buscando informações adicionais, fenômenos ou outras atividades relacionadas ao 

assunto. 

Os professores foram surpreendidos pela possibilidade de trabalho conjunto com os 

estudantes que levaram requerimentos convidando-os livremente para orientá-los. 

Do quarto momento, na atividade prática, notou-se um entusiasmo dos estudantes em 

experimentar e explicar o fenômeno, numa dinâmica de socialização onde todos 

querem estar incluídos, debatendo, participando enfim, interagindo. 

Tendo como objetivo relacionar a força eletrostática com a força peso, eles deveriam 

formular uma equação matemática relacionando as duas grandezas. Feito isso, os 

estudantes redigiram um relatório expondo suas experiências em realizar tal prática 

experimental contendo uma aplicação tecnológica usada atualmente aplicando a 

eletrostática, lançando mão do enfoque CTSA. 
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No quinto momento, lançando mão da relação com outras disciplinas para o uso da 

Ciência em tecnologias atuais, também com a página na internet de CTSA, gerada pelo 

grupo, foram disponibilizados alguns artigos de tecnologia da eletrostática, o emprego 

na indústria automotiva e agronegócios em evidencia no Brasil mais especificamente 

no Paraná e em Curitiba, logo uma grande possibilidade para o pós-escola. 

São problematizados aspectos econômicos, sociais e ambientais. Questionados sobre a 

tratativa da atualidade com o conhecimento e informação. Nesse sentido 

disponibilizou-se, no site, o link da Central Intelligence Agency – CIA Norte Americana 

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html), uma 

atividade para contextualizar e nortear a investigação com parceria da Geografia, 

Sociologia e História, uma comparação entre Alemanha, Brasil e Japão frente às 

conversões CTSA, a relação Produto Interno Bruto – PIB com produção, extração, 

cultura de consumo, indústrias mistas e transferência de culturas gerando e suprindo 

necessidades inclusive energéticas. 

Do sexto momento, quando os alunos produziram um material, usando o livro didático 

e outras fontes, para ministrar uma aula de um assunto pré-determinado da disciplina 

de Física, ficou evidente a ansiedade deles em relação ao “aprender para ensinar”. 

Alguns ficaram preocupados por ter de se expor para dar uma explicação científica do 

assunto do qual foram incumbidos de estudar para apresentar. Os bolsistas, sempre 

presentes, auxiliaram, quando necessário em todo o desenvolvimento e também 

durante a apresentação. 

Quanto aos enfoques no ensino de Ciências experimentados, mostraram-se 

complementares e necessários, porém não suficientes para trabalhar adequadamente 

a aprendizagem. O uso desses enfoques demonstrou versatilidade, pois não se 

prendeu à sala de aula e muito menos a uma única disciplina. 

Todas as atividades executadas com os estudantes tiveram a pretensão de prepará-los 

para ações autônomas experimentadas e avaliadas numa feira ciências, entende-se 

que dessa forma conforme Bondía (2002) promove-se e respeita-se a singularidade da 

experiência do aluno. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Tanto professores, bolsistas, supervisores, equipe pedagógica e estudantes 

perceberam os valores de trabalhar em equipe e multiplicar os resultados. Para os 

estudantes tal publicação valida seus currículos estudantis e profissionais, tendo em 

vista imersão na interdisciplinaridade e atualização de conhecimentos que a 

contemporaneidade exige e impõem.   

Embora não se tenha comentado ou enfatizado, o problema de motivação foi deixado 

para trás quando os estudantes saíram da condição de passivos dentro de sala de aula 

fazendo o projeto ganhar força quando estudantes e professores somaram e 

multiplicaram esforços, conceitos e disciplinas no entusiasmo das construções com o 

intuito de publicar seus trabalhos. 

Dessa maneira verificou-se a possibilidade e pretende-se concretizar ações de 

coletividade, que segundo Solé (2006), melhoram a percepção, valorização, 

autoconceito e, por consequência, a autoestima da comunidade escolar em um espaço 

de socialização de significados. 
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Resumo 

Neste trabalho analisamos alguns fatores frequentemente citados quando consideramos a 
inserção das tecnologias de informação e comunicação no ensino em escolas da rede pública  
da cidade de Pelotas, Brasil.  Foram entrevistados professores do ensino fundamental que 
também atuam como tutores no curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade 
Educação a distância há pelo menos dois anos em uma universidade pública. Estes professores, 
quando atuam na tutoria, utilizam as tecnologias de informação e comunicação no 
atendimento dos alunos a distância e estão bastante familiarizados com o uso de lousas 
digitais, e-mails, softwares, webs, objetos de aprendizagem, vídeos e imagens.  Embora não 
tenham dificuldades para  utilizar as tecnologias citadas, no entanto, surprendentemente, os 
entrevistados apontam os mais diversos motivos pelos quais não utilizam ou pouco usam essas 
modernas tecnologias quando atuam como professores de Matemática na educação básica.  O 
governo brasileiro tem investido intensamente em tecnologias para as escolas da rede pública 
e mesmo assim as pesquisas têm mostrado um resultado discreto no seu uso pelos professores 
no ensino fundamental e médio. Neste artigo, analisamos as práticas dos entrevistados e os 
motivos apontados por eles que dificultam o uso das tecnologias de informação e 
comunicação no ensino da Matemática. Analisar o despreparo dos professores para o uso das 
tecnologias, citado frequentemente nas pesquisas como um dos fatores que mais dificultam o 
uso das tecnologias no ensino, sem considerar que os docentes são apenas um segmento da 
comunidade escolar na escola parece-nos diante dos resultados obtidos nesta pesquisa que 
não é suficiente. 
 
Palavras-chave: Tecnologias de Informação e comunicação, escolas públicas, prática de 
professores. 

 
Abstract 

This paper examines some factors that are often mentioned when considering the integration 

of information and communication technologies in the public school teaching, at the city of 

Pelotas, Brazil. Interviews were conducted with elementary school teachers who also serve as 

tutors in Mathematics course of distance learning mode, for at least two years in a public 

university. These teachers use the information and communication technologies when 

answering questions of distance learning students, and they are quite familiar with the use of 

digital whiteboards, e-mail, software, websites, learning objects, videos and pictures. Although 

no difficulty on using the technologies were mentioned, surprisingly, respondents pointed out 
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many reasons why they make little or no use at all of these  modern technologies when 

teaching mathematics on basic school. The Brazilian government has been investing heavily in 

technologies for public schools, but even so, researches have shown little results of its use by 

teachers in elementary and high school. This article analyzes the practices of the respondents 

and the reasons pointed by them that hamper the use of information and communication 

technologies in teaching mathematics. Facing this research results, it seems to us that is not 

enough to only analyze the unpreparedness of teachers to use technology, often mentioned in 

surveys as one of the factors that hamper the use of technology on teaching, without 

considering that teachers are only part of the whole school community. 

 

Keywords: Information and communication technologies, public schools, practicing teachers. 

 

1. A INSERÇÃO DAS TIC NO ENSINO PÚBLICO BRASILEIRO 

No Brasil, o governo tem investido, intensamente, nos últimos anos, em tecnologias 

educativas, em especial em tecnologias de informação e comunicação [TIC], com 

objetivo de fornecer aos professores da rede pública de Educação Básica a 

infraestrutura necessária para que eles utilizem esses recursos no ensino.  Em 1997, foi 

criado o Programa Nacional de Informática na Educação [PROINFO], cujo objetivo é 

promover o uso pedagógico da informática na rede pública de Educação Básica. 

Este programa tem propiciado uma série de iniciativas através de projetos; alguns 

destinados ao fornecimento de equipamentos tais como: instalação de laboratórios de 

informática nas escolas, fornecimento de laptops para alunos e professores, 

fornecimento de projetor multimídia para as escolas e instalação de banda larga nos 

laboratórios de informática das escolas. Outros projetos destinam-se à formação de 

professores e a oferta de software educacional e objetos de aprendizagem, tais como, 

a biblioteca virtual de domínio público, o portal do professor, a oferta de cursos de 

licenciaturas através da educação a distância e o banco internacional de objetos 

educacionais.  A maior parte destes projetos direciona-se à Educação Básica. 

No Brasil, a Educação Básica regular, obrigatória  e gratuita na escola pública, tem por 

objetivo a formação básica do cidadão e compreende a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação 

Básica regular, oferecida em creches e pré-escolas, e tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
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social, completando a ação da família e da comunidade, atendendo crianças de até 5 

anos de idade. 

O Ensino Fundamental, desde 2006, tem a duração de 9 anos e é ofertado para a faixa 

etária de 6 a 14 anos. É dividido em anos iniciais (duração de 5 anos), para a faixa 

etária de 6 a 10 anos, correspondendo, no sistema de oferta em séries anuais, ao 

período que vai da 1ª a 5ª série; e anos finais (duração de 4 anos), para a faixa etária 

de 11 a 14 anos, correspondendo, no sistema de oferta em séries anuais, ao período 

que vai da 6ª a 9ª série. 

O Ensino Médio é o nível final da Educação Básica regular com duração mínima de três 

anos e tem por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. 

O número total de alunos matriculados no Ensino Fundamental regular, que atende 

crianças na faixa de 6 a 14 anos, em 2010, foi cerca de 27 milhões, correspondendo a 

14,2% da população brasileira, estimada em cerca de 190 milhões de habitantes 

naquele ano (IBGE, 2010).  O gráfico 1 apresenta os percentuais de matrícula em 

escolas públicas neste ano, distribuídas na zona urbana e rural e em escolas municipais 

e estaduais. 

 

 

 

 

 

Gráfico 01:  Distribuição dos alunos matriculados no nível 

Fundamental em escolas públicas no ano de 2010 no Brasil  

Fonte: INEP (2010) 
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Dados disponíveis no Portal Brasil (2010) indicam que no ensino médio, 94,3% das 

escolas públicas têm acesso à internet, e no ensino fundamental, o recurso está 

disponível em 39% das escolas de anos iniciais e em 70% das escolas dos anos finais.  

Ainda referindo-se a 2010, os dados apontavam 47,4 mil escolas conectadas à Internet 

por meio do programa PROINFO, sendo que mais de 80 mil laboratórios de informática 

chegaram às escolas por meio deste programa. 

Um dos programas do governo brasileiro, denominado um computador por aluno 

[PROUCA], está sendo implantado inicialmente no ensino médio, e posteriormente 

será extendido às  demais séries do Ensino Fundamental.  Outro programa pretende 

levar internet banda larga às escolas da zona rural, até que todas as escolas da rede 

pública sejam beneficiadas. 

Estes números mostram o desafio de oferecer infraestrutura às escolas da rede pública 

para que estas apresentem um ambiente adequado ao professor que trabalha com as 

TIC. A extensão territorial do Brasil e o grande número  de estudantes em idade escolar 

mostram que o esforço precisa ser persistente para que resultados positivos sejam 

alcançados. 

2. USO DAS TIC NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS 

Pesquisa realizada por Porto (2009) com 84 escolas urbanas de nível fundamental da 

rede pública, na cidade de Pelotas, Brasil, investigou a realidade das escolas de ensino 

fundamental em relação à inserção das tecnologias de informação e comunicação 

[TIC]. Os resultados mostraram que embora 48,8% das escolas pesquisadas tivessem 

laboratório de informática (61,7% das 47 escolas estaduais e 32,4% das 37 escolas 

municipais), somente 33,3% delas possuíam conexão com a internet.   Este contexto é 

surpreendente, considerando que as escolas desta pesquisa, envolviam 55.000 alunos 

e quase 4.000 professores, dos quais apenas 21% usavam o laboratório de informática.  

 Porto (2009) relata que ao questionar professores e gestores das escolas sobre as 

dificuldades no uso das TIC, os fatores mais citados por eles foram:  despreparo do 

professor para lidar e trabalhar com as TIC, escolas em processo de implantação dos 

laboratórios, falta de verbas para manutenção da tecnologia ou do laboratório, 

laboratórios fechados, escolas com necessidade de assessoria para integrar as TIC aos 
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seus conteúdos, falta de tempo dos docentes, escolas sem autonomia financeira para 

gerenciar e manter as TIC.  As escolas dependem dos repasses de recursos/verbas das 

secretarias de Educação, que instalam os laboratórios, mas depois têm dificuldades 

para realizarem sua manutenção.  

Analisamos também a pesquisa realizada por Lopes et al. (2010), através da Fundação 

Victor Civita, que investigou o uso das TIC nas escolas brasileiras.  A amostra foi 

formada por 80 Escolas municipais e estaduais dos níveis fundamental e médio, 

localizadas em doze capitais brasileiras: Belém e Manaus (Região Norte); São Luís, 

Fortaleza e Recife (Região Nordeste); Goiânia e Brasília (Região Centro-Oeste); Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo (Região Sudeste); Curitiba e Porto Alegre (Região 

Sul).  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.  

Em relação à manutenção dos computadores, em 97,7% das escolas há manutenção, 

porém a manutenção preventiva ocorre em somente 23% delas. 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 

escolas de Pelotas, Brasil, o que demonstra dificuldades bastante semelhantes na 

utilização das TIC. 

3. A PRÁTICA DOS TUTORES NO CLMD 

Neste trabalho focamos o cotidiano de um grupo de oito professores do ensino 

fundamental de escolas da rede pública municipal e estadual da região de Pelotas, 

Brasil, que também atuam como tutores do curso de Licenciatura em Matemática a 

distância da Universidade Federal de Pelotas [CLMD/UFPEL] há pelo menos dois anos.    

Como tutores, estes professores tem familiaridade com o uso das TIC, pois estas são 
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usadas por eles, diariamente, no atendimento aos alunos do curso a distância, 

distribuídos em 34 cidades-polos (CAPES, 2012).   

O curso utiliza o Moodle, ambiente virtual de aprendizado, onde são postadas as 

videoaulas com conteúdos teóricos, webconferências transmitidas da sede da UFPel, 

em Pelotas, para as cidades-polos e outras TIC, tais como: lousa digital, softwares 

matemáticos, imagens, sons e vídeos.   

O Curso de Licenciatura em Matemática a Distância foi criado em 2006 e foi o primeiro 

curso a ser ofertado pela UFPEL à comunidade nessa modalidade.   Inicialmente 

funcionou em três cidades próximas a Pelotas, Brasil, e gradativamente vagas foram 

sendo oferecidas em outras cidades da região.  Até 2011, as disciplinas eram 

oferecidas em oito blocos semestrais; atualmente o curso foi reorganizado, as 

disciplinas foram descartadas e os conteúdos estão sendo trabalhados em eixos 

temáticos. Como esta mudança foi recente ainda não temos avaliação das 

consequências dessa alteração.    

Em cada cidade, a prefeitura mantém um espaço específico com laboratórios de 

informática, bibliotecas e atendimento administrativo e pedagógico onde os alunos 

daquela cidade comparecem, semanalmente, para assistir à uma conferência 

transmitida pela internet a partir da sede em Pelotas. Nas cidades-polo, tutores 

presenciais auxiliam os alunos em suas atividades enquanto os tutores a distância, 

localizados na universidade em Pelotas, atendem os alunos respondendo dúvidas. A 

comunicação entre alunos e tutores é desenvolvida com o uso de chats, mensagens e 

fóruns através da internet.  

4. A PRÁTICA DOS PROFESSORES-TUTORES 

Os sujeitos da pesquisa são jovens, com idade variando de 24 anos a 36 anos, todos 

cursaram Licenciatura em Matemática na modalidade presencial, sendo dois homens e 

seis mulheres, e neste trabalho são identificados pelas letras A a H.  Através de 

entrevista semiestruturada, os professores falaram sobre suas práticas em sala de aula 

trabalhando com Matemática e como tem sido a utilização das tecnologias  nas escolas 

onde estão inseridos.     Eles têm familiaridade na utilização das TIC, mas esclarecem 

que essa formação foi adquirida ao atuarem como tutores do curso a distância e que a 
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formação inicial em cursos presenciais de licenciatura em Matemática enfatizou os 

conteúdos específicos de Matemática, tendo sido deficiente a formação no que se 

refere a preparação para a prática em sala de aula e no uso das TIC.    

Não tive nenhuma experiência de tecnologias durante o curso até porque me formei 

há dez anos e nessa época os meus professores quase não as usavam (professora B).  

A melhor formação que tive para usar as TIC foi aqui na tutoria, pois aqui tudo é 

mediado pela tecnologia (professor D). 

Entre os entrevistados, somente dois professores usam o laboratório de informática 

nas aulas de Matemática, sendo que um deles o faz esporadicamente: 

Uso o laboratório de vez em quando para trabalhar algum software matemático, pois 

trabalhar com tecnologias exige mais do que entrar em sala de aula e trabalhar com 

quadro e giz. É complicado, pois tenho contrato de 20 horas, e passo todas essas 

horas em sala de aula. (professor D).  

O outro professor, que usa frequentemente o laboratório com seus alunos, indica 

algumas restrições que o limitam: 

A escola tem um bom laboratório com número suficiente de computadores porém 

não tem internet, e não é muito usado pelos professores (professor E). 

Embora a maioria das escolas onde atuam os professores entrevistados estejam 

equipadas com laboratórios de informática e internet, os professores entrevistados 

citam problemas de gestão dos recursos na escola como uma das causas que inibem o 

uso das TIC no ensino.  Referindo-se aos laboratórios de informática: 

 A escola não tem um laboratorista que oriente os alunos no uso dos computadores, 

assim, somente alunos acompanhados de um professor podem utilizar o laboratório e 

quando tento usá-lo com meus alunos, quase sempre tem muitos computadores 

estragados (professor A). 

O laboratório está instalado junto a sala dos professores, então quando está sendo 

usado fazem barulho, e tem somente seis computadores e mesmo que cada 

computador seja usado em dupla sempre sobram alunos (professor C). 

O laboratório é pequeno, todas as turmas da escola utilizam o laboratório, os alunos 

sentam em duplas, e é bem complicado conseguir horário para utilizar o laboratório 

(professor D). 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2607 

Outros problemas são citados justificando o pouco uso do laboratório de informática 

nas aulas de Matemática: 

Eu preciso cumprir o conteúdo, e usar o laboratório envolve muito tempo, tem muitos 

computadores mas não tem laboratorista para ajudar (professor F). 

A minha dificuldade é porque ainda não foi instalado o laboratório de informática na 

escola, e nem todos têm computador em casa, então não posso exigir isto deles 

(professor G). 

O governo dá os computadores mas a manutenção dos mesmos é feita pela escola, e 

aí depende de ter verba disponível para consertá-los (professor A). 

Embora a maioria dos professores usem windows em seus computadores pessoais, na 

laboratório da escola só pode ser usado  Linux, e os professores não têm muita 

familiaridade com o uso deste sistema (professor A). 

Os sujeitos da pesquisam comentam o desânimo que sentem ao lidar com alunos 

adolescentes que não demonstram muito interesse nos conteúdos de Matemática 

ensinados e que têm graves deficiências na Matemática básica que deveriam ter 

aprendido nos anos anteriores: 

A gente percebe um decaimento nas turmas¸cada vez mais as turmas estão chegando 

com uma defasagem maior entre o que sabem e o que deveriam saber (professor D). 

Eu me angustio  pela falta de interesse dos alunos (professor F). 

De acordo com Esteve (1994) citado por Santos et al. (2005) outros fatores também 

provocam mal-estar em docentes: a falta de tempo, carga horária elevada em sala de 

aula, as tarefas administrativas executadas pelos docentes e até mesmo a introdução 

das TIC nas escolas.  

O professor E, embora seja entre os entrevistados o que utiliza mais frequentemente  

as tecnologias com seus alunos, levando-os para o laboratório de informática, 

estimulando-os a conhecer softwares matemáticos e a explorar o uso do computador, 

questiona-se quanto aos resultados alcançados: 

Me angustia a sensação de não ter certeza que o meu trabalho está sendo 

significativo para meus alunos. Eu  não tenho certeza se eles sabem mais ou menos 

Matemática depois que passam por mim (professor E). 
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Essa sensação de desvalorização de seu trabalho declarado pelo  professor E, é 

indicada por Santos et al. (2005) como uma das causas deste mal-estar sentido pelos 

docentes,   

a descrença do docente em seu ensino, que parece não estar a ajudar os discentes, 

podendo até se tornar fator de modificações básicas das aprendizagens dos alunos, 

os distúrbios de aprendizagem (na realidade aqui de ensinagem) (p. 347); 

Embora todos os professores entrevistados revelem o prazer que sentem no convívio 

com jovens e também de ensinar uma ciência que gostam muito, ao mesmo tempo 

demonstram angústia por não se sentirem capazes de despertar em seus alunos o 

prazer que eles próprios sentem quando estudam e ensinam Matemática. 

Essas afirmações nos levam a refletir se o que está ocorrendo em sala de aula não é 

consequência da dificuldade de comunicação citada por Prenski (2001), que ocorre 

entre os nativos digitais – os estudantes de hoje, que são todos nativos da linguagem 

digital dos computadores, videogames e da Internet – e os imigrantes digitais -  os 

professores, que são aqueles que não nasceram no mundo digital, mas que ao longo 

de sua vida vão adotando a maioria dos aspectos da nova tecnologia.  O autor indica 

que o maior desafio enfrentado na educação atual é que os professores falam uma 

linguagem da era pré-digital e estão se esforçando para ensinar aos jovens que falam 

uma linguagem totalmente nova. 

Considerando os fatores que dificultam o uso das TIC nas escolas, a falta de formação 

e/ou o despreparo dos professores estão entre os mais citados nas pesquisas de Porto 

(2009) e Lopes et al. (2010), porém como vimos neste trabalho, uma boa formação dos 

professores  não é suficiente para garantir o uso das tecnologias nas escolas.  O 

processo da inclusão digital de professores, gestores e estudantes, precisa ser 

analisado e discutido como um problema da comunidade escolar, considerando as 

particularidades e necessidades de cada grupo que compõe essa comunidade. 
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Resumo 

Apresentamos, neste texto, algumas ações desenvolvidas no projeto “A formação do professor 
de Matemática: conhecimento científico e conhecimento escolar”. A intenção no projeto é 
desenvolver ações de formação docente que permitam aos alunos, do curso de Licenciatura 
em Matemática, identificar aspectos sociais (relativos à escola, família, turma) que influenciam 
a aprendizagem Matemática dos alunos da Educação Básica. Para tanto, estabelecemos uma 
parceria com uma escola pública envolvendo alunos do Ensino Médio. Recorrermos a 
situações de ensino que foram desenvolvidas mediante recursos tecnológicos. Discutimos as 
potencialidades desses recursos para ensinar e aprender Matemática e, sobretudo, as 
possibilidades de mudanças que eles oferecem tanto para as ações de ensino como para a 
produção de conhecimento matemático. Analisamos alguns relatos dos bolsistas, acerca da 
experiência vivida, procurando destacar as potencialidades que o projeto apresenta para a sua 
formação docente. Concluímos que, embora o recurso seja motivador para o aluno da 
Educação Básica e interessante para o trabalho do professor, ainda há muito que se construir 
para que o licenciando tenha uma postura crítica e investigativa que leve os alunos à produção 
do conhecimento.  
 
Palavras-chave: Formação de Professores, Investigação, Tecnologias da Informação e 
Comunicação. 

Abstract 

In this paper, we shall present some actions which have been developed within the project 
called “Mathematics Teacher Education: scientific knowledge and school knowledge”. The aim 
of this project consists in developing teacher education actions, which shall enable university 
students to identify social aspects (with respect to school, family and class), which may affect 
the learning of mathematics in primary education children. In order to develop this project, we 
have established a partnership with a public school, and involving high-school students. We 
refer to those teaching situations which were developed with the use of technological 
resources. We discuss the effectiveness of these resources for teaching and learning 
mathematics and, furthermore, the possibilities of the changes they offer to the learning 
actions as well as to the production of mathematical knowledge. We analyze some university 
students' reports on their experience, emphasizing the achievement potentials this project 
may present to their Teacher Education. We conclude that, although these resources may be 
motivating primary education children and interesting teacher's work, there is yet a lot to be 
developed in order to have a new generation of teachers with a critical and investigative 
viewpoint that leads children to the production of knowledge. 
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1. INTRODUÇÃO  

A aprendizagem matemática, possibilitada pelo recurso às tecnologias, especialmente 

o computador, tem sido o foco de discussões entre os pesquisadores da Educação 

Matemática, conforme destacaremos ao longo deste texto. Suas potencialidades para 

um trabalho investigativo, que leve o aluno à produção de significados, têm sido 

destacada em várias dessas pesquisas. Por outro lado, resultados de avaliações 

diversas revelam a pouca habilidade dos alunos para lidar com situações do contexto 

matemático, especialmente aquelas que se referem à aquisição de conceitos ou a 

resolução de problemas. Documentos oficiais do Brasil como, por exemplo, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), destacam a importância e a necessidade de 

que a Matemática torne-se acessível a todos, afirmando a importância de dar aos 

alunos a oportunidade e o apoio necessários para que eles sejam capazes de atribuir 

significados às ideias matemáticas. Nesse sentido, instiga-nos a questão da formação 

do professor de Matemática e as condições que a ele são dadas para que, já nas 

situações de formação inicial, tenham a oportunidade de se envolverem com ocasiões 

de ensino e aprendizagem, adquirindo competências para ensinar essa Ciência a partir 

da formação que têm na Universidade. Logo, voltamo-nos para o desenvolvimento de 

projetos em que se possa olhar para a ação docente dos alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática com a intenção de analisar a potencialidade que o espaço 

oferecido – no desenvolvimento dos projetos – têm para a competência profissional.  

O projeto citado é vinculado ao Programa Núcleo de Ensino da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho’ em Guaratinguetá, São Paulo, Brasil. O projeto 

intitulado “A formação do professor de matemática: conhecimento científico e 

conhecimento escolar”, foi iniciado em 2011 e visa oportunizar ações de formação 

docente para o aluno do curso de Licenciatura em Matemática aproximando-o da 

realidade escolar da Educação Básica. Entendendo que a competência profissional dos 

futuros professores se desenvolve num ambiente em que ele seja confrontado com a 
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aquisição dos conhecimentos teóricos e práticos – ou acadêmicos e pedagógicos – ou 

seja, na experiência vivida e refletida; formamos uma parceria com uma escola de 

Educação Básica para abrir a oportunidade de docência aos licenciandos. Considera-se 

que o projeto dá aos licenciandos, que são bolsistas e se responsabilizam pelas tarefas 

de ensino de Matemática, a oportunidade de eles poderem identificar os 

conhecimentos matemáticos de alunos da Educação Básica; identificar os obstáculos 

que se colocam à aprendizagem matemática desses alunos, buscando formas de levá-

los a ultrapassar tais obstáculos e, também, oportuniza a reflexão acerca das posturas 

do professor que podem vir a favorecer o desenvolvimento da competência 

matemática dos alunos.  

Apresentamos, neste texto, parte da experiência vivida em que os licenciandos 

desenvolveram com alunos do Ensino Médio algumas investigações com o recurso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação. A opção pelo uso das TIC dá-se pelo fato 

de considerarmos que elas “proporcionam uma nova relação dos atores educativos 

com o saber, um novo tipo de interação do professor com os alunos” (PONTE, 2000, p. 

77). Segundo a concepção do autor, o uso das TIC abre um espaço diferenciado para o 

ensino e a aprendizagem da Matemática em que a responsabilidade do professor com 

a transmissão dos saberes adquire nova interpretação, pois se torna compartilhada. 

Professor e alunos estão copresentes nesse ambiente e são coparticipantes de todo o 

processo em que a produção do conhecimento vai se dando. Para o aluno da Educação 

Básica, tal produção é essencial, uma vez que cria oportunidades de explorações 

matemáticas e leva-os ao sentido do aprender matemática. Já para os bolsistas do 

projeto, alunos da Licenciatura em Matemática, abre espaço de profissionalização. 

2. OBJETIVOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO: EXPONDO PERCURSOS E 

COMPREENSÕES  

Dentre os objetivos do projeto estão estudar as contribuições do uso das Tecnologias 

da Informação e Comunicação na prática pedagógica. Para tanto, as tarefas 

desenvolvidas no projeto são de duas naturezas: uma que visa à formação do 

professor para atuar com o ensino de Matemática mediado pelas tecnologias e outra 
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que tem a intenção de colocar os licenciandos em contato com alunos da Educação 

Básica, vivenciando situações de ensino e aprendizagem da Matemática.  

a) Para a formação dos bolsistas, organizamos no espaço da Universidade um 

grupo de estudo que reunia os professores colaboradores do Projeto e alunos 

bolsistas. Tal opção pelo grupo de estudo deu-se pelo fato de que, ao contrário 

do que se possa pensar, a necessidade de estimular os professores para o 

trabalho com a Educação na “Era da Tecnologia” vai além do que simplesmente 

saber utilizar bem os computadores. Borba e Penteado (2001) discutem que 

esta é uma das condições, mas não a única, para a atuação do professor no 

ensino e na aprendizagem num cenário em que o computador está presente. 

Os autores afirmam que não se trata, também, de entregar aos professores um 

manual que defina qual postura ele deve adotar diante dos alunos, qual 

metodologia deverá seguir ou como deverá desempenhar sua tarefa docente 

nesse cenário. Para que as Tecnologias da Informação e Comunicação sejam 

utilizadas com vistas à aprendizagem é preciso uma mudança de postura.  

No âmbito da formação inicial, a mudança pode ser compreendida se considerarmos 

que mesmo nos dias atuais, conforme destaca Costa (2006), ainda se desenvolvem 

poucas ações que permitam aos futuros professores vivenciar situações que envolvam 

a oportunidade de realizar investigações, explorar atividades diversificadas e mesmo 

conhecer as potencialidades das tecnologias para o seu desenvolvimento profissional. 

Os cursos de Licenciatura ainda seguem um modelo de ensino tradicional em que ao 

professor cabe a transmissão das informações e ao aluno a recepção – na maior parte 

das vezes, passiva. Desse modo, a formação instrumental não é suficiente, uma vez 

que são exigidas mudanças nas concepções dos professores tanto em relação ao que 

eles entendem como sendo o seu papel frente à aprendizagem dos alunos quanto ao 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação para potencializar essa 

aprendizagem1.  

                                                      
1
 Dados de pesquisas recentes (2011) divulgadas no site do CETIC.br - Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e Comunicação, órgão ligado ao CGI – Comitê Gestor da Internet no Brasil, 

criado pelo decreto Nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, revelam que  a ‘percepção dos professores 

sobre os objetivos pedagógicos” do uso das TIC é, em grande maioria, reconhecer a potencialidade do 

recurso para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo, para o desenvolvimento das habilidades de 

comunicação, investigação e comportamento responsável sendo que a maioria deles não se sente segura 

para usá-lo na sua prática docente.  Disponível em http://www.cetic.br/educacao/2011/professores.htm. 

Acesso em 16 de maio de 2012.  

http://www.cetic.br/educacao/2011/professores.htm
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No entanto, salienta Goodson (1992), mudanças que afetam o papel do professor e do 

aluno não são triviais uma vez que passam pelo livrar-se do pânico da perda de 

controle sobre a aprendizagem do aluno. Para isso, salienta o autor ser preciso que o 

professor se veja desobrigado do controle estrito, abrindo espaço para uma relação de 

colaboração. Isso, por sua vez, exige uma compreensão de que a autoridade do 

professor não mais se instaura pela detenção do conhecimento absoluto, mas por 

perceber-se capaz de apontar caminhos que levem o aluno à aprendizagem a partir da 

investigação. Esclarecem que essa perspectiva exige, também, do professor, uma 

reorganização do modo de agir em sala de aula e de ver o processo de construção do 

conhecimento. 

Questionamos, portanto, as possibilidades de, no processo de formação inicial de 

professores de Matemática, se contribuir não apenas para a vivência do aluno com o 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, mas como docente que em sua 

prática de ensino adota tal recurso para ensinar Matemática. Desse modo, a questão 

que nos orienta, qual seja, àquela que visa ao espaço de desenvolvimento de projetos 

como potencializador da ação docente, volta-se para as ações de ensino de 

matemática mediada pelos recursos tecnológicos. Entendemos que ações 

desenvolvidas nesse sentido poderiam contribuir para uma aproximação entre o 

conhecimento científico, que o aluno da licenciatura adquire em sua formação,  e o 

conhecimento escolar, conquistado ao longo de sua estada na escola de Educação 

Básica, como bolsista do projeto atuando com o ensino de Matemática mediado pelas 

TIC.  

Ponte (2000), ao referir-se à formação do professor para atuar com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação diz que,  

 

mais do que um simples domínio instrumental, torna-se necessário 
uma identificação cultural. De que modo pode esta tecnologia servir 
ao meu trabalho? De que modo pode ela transformar a minha 
actividade, criando novos objectivos, novos processos de trabalho, 
novos modos de interacção com os meus semelhantes? O uso crítico 
de uma técnica exige o conhecimento do seu modo de operação 
(comandos, funções, etc.) e das suas limitações. Exige também uma 
profunda interiorização das suas potencialidades, em relação com os 
nossos objectivos e desejos. E exige, finalmente, uma apreensão das 
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suas possíveis consequências nos nossos modos de pensar, ser e 
sentir. (Ponte, 2000) 

 

Isso nos leva a outro sentido de ‘mudança’ mencionado por Borba (2002). O autor 

afirma que ao considerarmos as potencialidades das TIC para a aprendizagem é preciso 

reconhecer que o conhecimento passa a ser produzido num ambiente de interação e 

investigação onde há um coletivo formado por seres humanos com mídias, antes que 

uma separação ou superposição. Borba, Malheiros e Zulatto (2007), afirmam que,  

as tecnologias, em particular as da informação, estão impregnadas de 

humanidade e isso pode ser visto pela forma como gostamos da 

interface de dado software ou não. É por isso que não enfatizamos a 

dicotomia ser humano versus tecnologia e afirmamos que o 

conhecimento pode ser visto como um produto de coletivos de 

seres-humanos-com-mídias. (BORBA; MALHEIROS; ZULATTO, 2007, p. 

89). 

 

Bicudo e Hiratsuka (2009) nos chamam a atenção para o sentido da ‘mudança’ e nos 

levam a olhá-la mais diretamente. Afirmam os autores,  

que a mudança se caracteriza como um processo que vai sendo 

vivenciado em seus aspectos significativos. É um processo de 

aprendizagem contínua, que envolve reflexão e crítica da própria 

prática, meta-compreensão do real vivido. Mudar é viver a solução 

do problema posto pelos próprios sujeitos a respeito de como mudar 

essa prática. (BICUDO e HIRATSUKA, 2009, p. 210).   

 

Os autores afirmam que a questão da mudança de postura dos professores pode ser 

de duas naturezas: as de primeira ordem e as de segunda ordem. No primeiro caso, as 

mudanças de primeira ordem, revelam alterações de algumas práticas, porém há 

conservação de concepções, de paradigmas e do sistema. Já em uma mudança de 

segunda ordem, pode-se notar que, além da busca por novas práticas (ou estratégias 

de ensino), os professores procuram “modos diferenciados de estar com seus alunos” 

(ibid.).  

Bicudo e Hiratsuka (2009) esclarecem que as mudanças são significativas quando há 

um novo olhar para si mesmo que permite outro modo de ver sua responsabilidade, 

seus pares e seus alunos; quando permite uma mudança de identidade em que o 
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profissional se entende capaz de atuar num cenário diferenciado com posturas 

renovadas e ações distintas daquelas que já lhes são confortáveis. 

Tal compreensão nos faz retornar a questão da relevância ou da possibilidade de 

construir, já na formação inicial, um espaço para que essa visão seja construída pelos 

futuros professores, envolvendo-os no ensino de Matemática e tornando-os capazes 

de compreender a ‘mudança’ que Borba (2002) afirma existir num ambiente de ensino 

e aprendizagem em que as Tecnologias estejam presentes. As leituras realizadas no 

Grupo de Estudos mostram-se importante para que os licenciandos entendam a 

produção do conhecimento matemático no ambiente mediado pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação bem como venham a conhecer alguns softwares que 

possam ser utilizados nas situações de aula, analisando suas possibilidades e 

limitações. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS: APRESENTANDO O CONTEXTO DO PROJETO  

A equipe de professores colaboradores, que auxiliaram na etapa do projeto descrita 

neste texto, é composta por 03 (três) professores do departamento de Matemática, 04 

(quatro) alunos bolsistas do curso de Licenciatura em Matemática, dos quais 02 (dois) 

são alunos do primeiro ano e 02 (dois) do segundo ano.  

A escola parceria, na qual as tarefas são desenvolvidas, é da rede pública estadual, 

localizada na cidade de Guaratinguetá. É uma escola considerada de grande porte 

atendendo alunos do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º anos) e Ensino Médio (1º ao 3º 

anos).  O projeto foi desenvolvido com alunos do Ensino Médio (de todos os anos) 

entre os meses de maio a novembro de 2011. Formaram-se duas turmas de 15 alunos, 

considerada adequada pela equipe pedagógica da escola em relação ao espaço físico e 

número de máquinas disponíveis no laboratório de Informática em que as ações 

seriam desenvolvidas. Os encontros ocorriam duas vezes por semana no período da 

tarde: das 14:00 as 16:30 horas. Os alunos participantes do projeto frequentavam as 

aulas regulares no período da manhã.  A opção por esta escola em particular deu-se 

pelo fato de ela ser de fácil acesso, o que favorecia o deslocamento dos bolsistas bem 

como ter um espaço destinado ao laboratório de informática que poderia ser 

disponibilizado para as ações do projeto.  
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Os bolsistas foram organizados em duplas: um aluno do primeiro ano e outro do 

segundo ano, para atuarem sob a supervisão da equipe da escola – um professor de 

Matemática e o coordenador pedagógico do Ensino Médio. No grupo de estudos na 

Universidade havia leitura e discussão de textos que traziam pesquisas em Educação 

Matemática voltadas ao uso das TIC, ao conhecimento de softwares e elaboração de 

tarefas que seriam desenvolvidas na escola, ouvidos os professores parceiros. Na 

primeira reunião entre os professores da Universidade e os professores de Matemática 

da Escola parceira foi definido o conteúdo matemático ‘funções’ como foco do 

trabalho. A escolha foi orientada pelas dificuldades que muitos alunos, mesmo que 

estivessem frequentando o segundo ou terceiro ano, apresentavam. Iniciamos o 

trabalho com os softwares Winplot e Geogebra, softwares gratuitos que, mediante 

autorização do Assessor Técnico Pedagógico de Informática da Diretoria de Ensino de 

Guaratinguetá, foram instalados nos computadores do laboratório de Informática da 

escola.  

Adotando uma postura investigativa se privilegiou, nas aulas, a resolução de 

problemas para que a colaboração entre os sujeitos envolvidos pudesse favorecer a 

exposição de ideias e o diálogo. Tal postura permitiu-nos ver os conhecimentos que os 

alunos do Ensino Médio tinham acerca do conteúdo ‘funções’ e ver como eles 

exploravam situações gráficas. As tarefas realizadas eram apresentadas em 

documentos do Word, expostas pelos bolsistas usando o recurso multimídia – 

Datashow. Os alunos faziam as tarefas no software, respondiam as questões 

oralmente e registravam suas observações em documentos do Word. Os bolsistas 

adotaram, também, a prática do registro diário no caderno de campo, mediante o qual 

faziam relatórios para serem discutidos no Grupo de Estudos na Universidade. Tais 

registros tornaram-se importantes tanto para a organização do próprio bolsista, que se 

obrigava a estar atento ao ocorrido em aula, quanto para subsidiar as reflexões no 

Grupo de Estudos em relação às tarefas propostas, à condução das aulas e às 

dificuldades apresentadas pelos alunos. Tal procedimento possibilitou, além da análise 

critica da vivência, a reorganização das propostas de intervenção mediante uma 

prática avaliativa.   
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Para este texto, selecionamos as primeiras ações desenvolvidas com o software 

Winplot em que se privilegiou a compreensão dos alunos acerca da ideia de função.  

4. AÇÕES DESENVOLVIDAS: TRAZENDO ASPECTOS DA EXPERIÊNCIA VIVIDA 

As tarefas iniciais tinham por objetivo familiarizar os alunos – que eram do 1º, 2º e 3º 

anos - com o software Winplot e identificar os seus conhecimentos prévios sobre o 

conteúdo funções, numa perspectiva diferenciada daquela que normalmente é 

adotada pelos livros didáticos. 

Para a familiarização com o software foram apresentadas as suas funções básicas, 

destacando-se as possibilidades de entrar com sentenças ou expressões algébricas 

para construir gráficos de funções, plotar pontos e construir segmentos de reta.  

Em relação ao conteúdo, as tarefas sugeridas foram inspiradas no trabalho sugerido no 

Caderno do Aluno da Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2009), Brasil e por 

Costa e Carvalho (1997). Começamos plotando pontos no Winplot, construindo 

segmentos de retas, visualizando tabelas e analisando sequências diversas com a 

intenção de o aluno ‘descobrir’ a lei de formação.  

Um exemplo de tarefa envolvendo sequências é o que segue abaixo. 
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Quadro 1- Tarefa adaptada de Costa e Carvalho (1997, p. 48) 
 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A partir de tarefas como essa foi explorada a ideia do sentido de grandeza, grandezas 

discretas e contínuas, relação, dependência, razão, proporção, domínio e imagem de 

funções, dentre outras. Para este texto vamos nos restringir as discussões ocorridas 

mais especificamente no contexto das funções, olhando para o modo como o bolsista 

– professor em ação no desenvolvimento das tarefas – analisa o que é expresso pelos 

As figuras abaixo representam termos de uma sequência de quadrados cujos 

lados medem 1cm, 2 cm, 3cm, e assim sucessivamente. Observe-a e complete o 

que é pedido.  

 

  

   1cm      2 cm             3 cm 

a) Continue a sequência de quadrados mantendo o padrão. Complete a 
sequência que expressa a área dos quadrados.  

Área: (1, 4, 9, ___, ____, ____, ___,  ... ). 

b) Pode-se dizer que as áreas dos quadrados formam uma sequência 
crescente? Justifique sua resposta.  

c) Procure encontrar uma sentença matemática que permita relacionar a 
área de cada quadrado com a sua posição na sequência. 

d) Para ‘testar’ a sentença que você construiu procure determinar: 

- qual a área do quadrado que ocupa a 4ª posição na sequência? E do 

quadrado que ocupa a 6ª posição? E o da 10ª posição?  

- qual a área de um quadrado que ocupa, na sequência, uma posição 

qualquer? 

e) Construa uma tabela que relacione a posição da figura na sequência com 

sua área.  

f) Usando o Winplot construa um gráfico que expresse essa relação entre a 

posição da figura e sua área. 
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alunos.  Esse olhar para o modo de condução, ou a postura dos bolsistas, visa à 

compreensão das possibilidades de formação docente que são abertas no projeto.  

Passamos a um extrato do relatório dos bolsistas.  

Após explicação da tarefa, aguardamos um tempo para que os alunos 

pudessem resolver os desafios. Percebendo que muitos haviam terminado 

pedimos para que respondessem as questões, de maneira que fizéssemos 

todas juntas. Uma aluna, Juliana2 conseguiu captar o “segredo” do 

exercício, compreendendo que bastava relacionar os elementos da 

sequência as suas posições. Conseguiu responder todas as questões. Os 

demais, quando questionados, se limitaram a balançar a cabeça 

concordando que “sim” as respostas dadas pela colega. Continuamos com 

os exercícios de sequência novamente percebemos que alguns alunos 

respondiam as questões com facilidade. Porém, o que causou muita dúvida,  

foi a construção da sentença matemática. Décimos fazer coletivamente as 

sentenças solicitando-lhes a participação. Alguns demonstravam 

compreender outros ainda não eram capazes de construir as sentenças 

sozinhos. Após algumas explicações decidimos dar continuidade a aula. 

Pedimos a construção do gráfico e os questionamos, inicialmente, qual 

seria o procedimento mais adequado. Algumas ideias surgiram. Deixamos 

eles testarem suas hipóteses usando o software. (DIÁRIO DE CAMPO, maio 

de 2011).  

 

Notamos, nesse extrato, que ainda há uma limitação dos bolsistas no que diz respeito 

a solicitar a participação dos alunos da turma. Talvez a ansiedade pelas respostas 

certas os fizesse aceitar a participação de Juliana, aluna que atendeu a solicitação feita 

e correspondeu a expectativa.  Diante da dúvida que os alunos demonstram para a 

construção da sentença matemática, a atitude assumida foi a da exposição, prática 

vivenciada por eles ao longo de sua trajetória escolar. Ou seja, interpretamos que a 

postura dos alunos bolsistas diante de uma situação de conflito em sala de aula, ainda 

é assumir o controle de modo à ‘resolver o problema’, indo à lousa e fazendo a tarefa 

coletivamente. Eles tomam para si a tarefa de ‘ensinar’ sem delegar ao grupo a 

responsabilidade por ultrapassar um obstáculo. No entanto, pelo que é descrito, a 

aprendizagem não é satisfatória. Ou seja, há alunos que, mesmo mediante a 

explicação do professor não atribuem significado ao que é dito. Como resolver isso? 

                                                      
2
 Usamos, para este texto, nome fictício dos sujeitos envolvidos a fim de preservar a sua identidade.  
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Seguindo adiante. Quem sabe com mais algumas outras tarefas – embora de natureza 

distinta – eles possam ir melhorando a compreensão.  

Essa interpretação é um exemplo das discussões que foram promovidas no grupo de 

Estudos na Universidade. Os bolsistas ao apresentarem os seus relatos no grupo 

expunham suas ações docentes e abriam-se ao diálogo que buscava aperfeiçoar tanto 

o próprio modo de construir o relato – que no início estava longe do que neste texto 

apresentamos – quanto à análise da postura e atitudes assumidas no encaminhamento 

das tarefas. Lembrando que, embora não se tenham verdades absolutas que venham a 

dar caminhos perfeitos, o grupo discutia possibilidades de ação, de retomada e de 

envolvimento dos alunos para que os bolsistas pudessem ir construindo uma atitude 

própria para a docência.  

Outra postura assumida, na continuidade da aula e que nos chamou atenção nas 

discussões no grupo, foi com relação à proposta feita para a construção do gráfico que 

relacionasse os elementos da sequência com sua posição. A proposta era que os 

alunos tentassem construir os gráficos no Winplot.   

explicamos que para a construção, no Winplot, de um gráfico que relacione 

a área dos quadrados com a posição que ele está na sequência, não seria 

certo escolher a opção “explícita” pois neste caso não teríamos uma função 

explícita, uma vez que estamos lidando com grandezas discretas. Dessa 

forma para a construção do gráfico bastaria construir pontos, e as 

coordenadas desses pontos estariam de acordo com as relações entre 

posição e área, ou seja, bastaria eles observarem a tabela já construída para 

determinar esses pontos. Lembramos, é claro, que tais pontos jamais 

poderiam ser “ligados”, pois entre a posição “1” e a posição “2” não há 

elementos que possam pertencer ao domínio dessa relação, uma vez que 

não existe a posição “1,5”. (DIÁRIO DE CAMPO, junho de 2011). 

 

No Grupo de Estudo, o foco da discussão foi a postura do professor numa situação de 

resolução de problemas. Segundo Onuchic e Allevato (2004, 2007) quando adotamos 

uma postura de ensino em sala de aula baseada na proposta da Resolução de 

Problemas, deve-se desenvolver um trabalho em que o problema é ponto de partida. 

Nesse sentido, professor e alunos devem juntos, desenvolver um trabalho que seja 

colaborativo onde a aprendizagem possa vir a acontecer. Desta forma, algumas 

posturas podem ser assumidas pelo professor como, adotar a prática da investigação 
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em grupos e observar as propostas de solução, auxiliar com resolução de problemas 

secundários que possam servir de ponto de partida para fazer ‘deslanchar’ o 

pensamento, realizar uma discussão no grande grupo, buscar o consenso para, 

somente depois, sistematizar.  

Nossa análise da prática desses bolsistas com o ensino de Matemática, nos mostra que 

eles tendem a trabalhar seguindo o modelo no qual são formados, como afirmar 

Bicudo e Hiratsuka (2009) acerca da prática dos docentes no inicio de sua carreira. Ou 

seja, eles seguem um “modelo predominante de ensino no qual se faz uma 

apresentação da Matemática como um conhecimento cujos objetos têm existência 

real, assim como já estão previamente estabelecidas as relações entre ele” (BICUDO e 

HIRATSUKA, 2009, p. 133). Isso nos leva a questionar o próprio curso de formação e 

nos faz atentos às propostas que se constroem para a formação do professor. Em 

nosso caso, mesmo que se esteja interessado em ações de ensino que recorram ao uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação, que se tenha discutido possibilidades 

de ação com os alunos, a experiência vivida ainda é mais forte. A mudança exige 

tempo e vivência.  

Passamos então para analise de uma situação vivida e relatada pelos bolsistas em 

agosto quando já se estava trabalhando com as variações da função polinomial do 

primeiro grau. Um exemplo segue no quadro abaixo.  

 

Quadro 2 – tarefas construídas para a sessão com os alunos 

 

 

 

 

           
 

O relato dos bolsistas diz:  

A cada grupo de funções questionávamos os alunos sobre os resultados 

obtidos procurando levá-los a analisar os gráficos, de modo que elas 

pudessem realmente pensar, investigar, e perceberem o que estava 

ocorrendo. Confesso, essa foi realmente a primeira atividade investigativa 

Construa o gráfico das seguintes funções, sendo que em cada grupo, as 

funções devem ser desenhadas no mesmo plano. 

Grupo A:    Grupo B  

a) y = - x + 1     a) y = x + 1  

b) y = - x + 2    b) y = x + 2  

c) y = - x – 3    c) y = x - 3 
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que fizemos, abordando o conteúdo funções. Analisando a situação, 

percebi os alunos ‘um tanto assustados’ com essa maneira de ensinar. 

Muito provavelmente eles não estão acostumados a serem questionados 

dessa forma, menos ainda a raciocinar de maneira critica sobre os 

exercícios de matemática. Eles não conseguiam se expressar com clareza ou 

expor suas conclusões, embora se notasse que tentavam, mediante gestos, 

dizer o que estavam vendo na tela do computador. Percebemos que 

quando fazíamos uma pergunta que eles não eram capazes de ver no que 

tinham feito, eles recorriam ao Winplot para fazer um novo gráfico. 

Tentamos guiá-los com perguntas procurando não dar as respostas. Foi 

uma aula meio confusa, algumas duvidas permaneceram. (DIÁRIO DE 

CAMPO, agosto de 2011). 

Nota-se a busca por uma postura diferenciada embora não haja segurança. Entende-se 

que o caminho foi aberto e que, ao longo das tarefas desenvolvidas durante o restante 

do período, os bolsistas puderam ir adquirindo maior habilidade com a formulação de 

questões e a sensação de ‘aula confusa’ foi diminuindo. Para nós, da equipe de 

docentes colaboradores do projeto, a proposta tem sido válida uma vez que se está 

oportunizando um espaço de reflexão da experiência vivida que leva os bolsistas a 

questionarem suas ações para o ensino de Matemática e estarem atentos aos alunos. 

Reconhecemos que as mudanças esperadas – e mesmo ansiadas – são lentas, pois há 

todo um passado vivido com a prática do ensino e da aprendizagem matemática que, 

para eles é muito recente. No entanto, as leituras de Bicudo e Hiratsuka (2009) nos 

fazem esperançosos quando afirmam que “o passado vivido na experiência da 

mudança não é só o que aconteceu antes dela ocorrer, mas é também, e 

principalmente, o que a influencia, o que deve ser superado. É o que impele na direção 

da mudança da prática, na direção do futuro” (BICUDO e HIRATSUKA, 2009, p. 137). 

Compreendemos que as atividades com projetos estão se constituindo num espaço de 

formação docente pois, além de envolverem a intervenção dos bolsistas junto aos 

alunos da Educação Básica, dão oportunidade de reflexão que analisa a experiência 

vivida.  

5. ANÁLISE E REFLEXÃO: TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da experiência vivida no projeto, “A formação do professor de matemática: 

conhecimento científico e conhecimento escolar”, nos leva a compreender o que é 
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destacado por Costa (2006) quando a autora afirma que é um desafio ser professor 

nos dias atuais. Vimos que, apesar do esforço dos bolsistas que se envolveram com o 

projeto, as condições oferecidas para o trabalho são precárias. Os alunos não têm 

muito interesse em ir à escola. O fato de serem aulas de Matemática pode ser 

considerado um agravante. Muitos se dizem incapazes de aprender matemática. 

Porém, o uso do computador os estimula. Aprender matemática com o computador 

parece não ser costumeiro. Vários alunos se surpreenderam com a proposta e, 

curiosos, acabaram se interessando pelo projeto. As condições do laboratório, que 

possui máquinas ultrapassadas e em número reduzido, desanimaram um pouco a 

participação e levaram a algumas desistências. Mas, o propósito dos bolsistas se 

manteve ao longo de todo o período em que nos dispusemos a trabalhar com o grupo, 

mesmo que em alguns encontros houvesse 05 ou 06 alunos, as tarefas eram 

desenvolvidas. Aqui se mostra para nós o desafio de ser professor, anteriormente 

mencionado. Os estudantes da Licenciatura revelaram por sua postura, vontade de ser 

diferente, demonstraram gosto na participação e discussão no Grupo de Estudo na 

Universidade e no convívio social na escola. Como diz Costa (2006, p. 3), “apesar da 

realidade /.../ não se deixaram desanimar”. Perceberam nas discussões realizadas com 

os professores colaboradores do projeto que o educador é uma figura que enquanto 

educa, também é educado, pois se abre ao diálogo com o aluno, ouvindo-o e dando-

lhe a atenção que merece como pessoa, como humano.  

Os aspectos da reorganização do pensamento discutida acima, e defendido por Borba, 

puderam ser percebidos pelos alunos que se envolviam com as tarefas propostas e 

pelos bolsistas que precisaram criar estratégias diferenciadas para saber explorar 

situações matemáticas sem que as respostas fossem dadas.  

Borba (2002) afirma que o pensamento é reorganizado com o advento da informática, 

pois, “a informática é vista como uma mídia qualitativamente diferente da linguagem 

e, portanto, reorganiza o pensamento de forma diferenciada”. (BORBA, 2002, p. 137). 

Vimos que essa reorganização do pensamento se deu segundo duas possibilidades de 

análise: uma que diz respeito à própria aprendizagem matemática pelo sujeito e outra 

que exige do professor um novo olhar para a ação de ensinar Matemática, para os 
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sujeitos que aprendem e para o ambiente que se constitui. Houve a possibilidade da 

coparticipação de professores e alunos porque o recurso utilizado, o computador, 

“transforma não só o comportamento das pessoas, mas também as formas de produzir 

e apreender o conhecimento e, consequentemente, as formas de ensinar e aprender”. 

(GARCIA; PENTEADO, 2005, p. 1). 
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Resumo 

Com este artigo, problematizou-se o potencial da formação continuada de professores por 
meio da educação a distância mediada pelo Moodle. Nessa perspectiva, pesquisou-se, 
principalmente, a integração hipermidiática das tecnologias nesse ambiente virtual de 
aprendizagem, no curso a distância de pós-graduação lato sensu em Mídias na Educação. Para 
isso, selecionou-se uma aula de uma disciplina desse curso oferecida no primeiro semestre de 
2011 pela Universidade Federal de Santa Maria, em que a autora deste artigo trabalhou como 
professora-tutora. Assim, foi realizada uma investigação com base na abordagem qualitativa 
através da observação participante, na qual se observou que a integração da hipermídia 
potencializa a interação diálogico-problematizadora, a interatividade e o desenvolvimento da 
flexibilidade cognitiva dos professores-cursistas. Dessa forma, notou-se que a navegação em 
uma hipermídia educacional respeita o ritmo e as maneiras de aprendizagem de cada sujeito, 
uma vez que possibilita que os temas a serem estudados sejam acessados de forma não-linear, 
ou seja, de acordo com o interesse de cada aprendente e por meio de diferentes mídias. Isso 
viabilizou aos cursistas fazerem diversas associações entre diferentes conteúdos inter-
relacionados, proporcionando assim uma ampliação da visão sobre os assuntos educacionais 
abordados na disciplina e, posteriormente, poderem aplicar esse conhecimento em novas 
situações de ensino e aprendizagem.  
 

Palavras-chave: Formação continuada de professores, Educação a Distância, Ambiente virtual 

de aprendizagem. 

Abstract 

This article researched the potential of continuous teachers training through distance 
education mediated by Moodle.  From this perspective, it was approached the hypermediatic 
integration of technologies in virtual learning environment in the post graduation course of 
Mídias na Educação. Thus, it was selected one lesson offered in this course in the first 
semester of 2011 by Federal University of Santa Maria, where the article’s author worked as a 
teacher-tutor. Then, a study was conducted based on a qualitative approach through 
participant observation. It was noticed that the hypermedia empowers the interaction, the 
interactivity and students’ development of cognitive flexibility. In this sense, it was also 
observed that navigation in an educational hypermedia regarding the rhythm and ways of each 
learner, because it allows the topics to be studied are accessed in a non-linear way. That is, 
according to the interest of each learner and through different media. So, it enabled students 
make several associations between different inter-related subjects, providing an expanded 
perspective on the educational issues discussed in the course and later they could apply this 
knowledge in new teaching and learning situations. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Nos dias de hoje, as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) norteiam as 

ações e as relações das pessoas no âmbito da família, do trabalho, dos negócios, dos 

estudos, do lazer entre outros. Segundo Castells (2006), as pessoas estão vivendo em 

uma sociedade informacional, global e em redes. Essa sociedade de Castells (2006) 

também está fortemente assentada sobre a cultura, a educação, as relações pessoais e 

interpessoais, bem como sobre a própria forma de construir conhecimento.  

De fato, nessa sociedade, para ser cidadão do mundo é preciso se manter atualizado 

por meio da formação continuada. A Educação a distância (EaD), ao utilizar recursos da 

web para suportar essa formação, permite aos cidadãos ampliar seus espaços de 

partilha e aprendizagem, ao mesmo tempo em que flexibiliza os momentos de estudo 

dos mesmos. Criando-se, desse modo, novas formas de atualizar-se, bem como 

ampliar o conhecimento, inclusive em nível Superior - uma das premissas da sociedade 

do século XXI. 

Além disso, as TIC ajudaram a popularizar o acesso à informação, que circula, em 

volume sempre maior na Internet, a qual pode ser utilizada como fonte pelos 

professores para o seu fazer didático-pedagógico, mesmo que esse processo exija 

novas teorias e/ou metodologias de trabalho por parte de professores e alunos para 

darem conta desses novos processos de apropriação cultural, social, econômico e 

político. Esses, entre outros processos, contribuíram igualmente nos últimos anos, na 

procura por cursos de formação inicial e continuada de professores oferecidos na 

modalidade a distância, por instituições públicas e privadas. A Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) surge nesse contexto, no Brasil. 

Nos últimos anos, tem-se presenciado o aumento significativo de cursos de formação 

inicial e continuada de professores ofertados na modalidade a distância, inclusive por 

meio da UAB. No entanto, reconhece-se que a formação de professores nessa 

modalidade, além de ser nova, também acumula pouca pesquisa. Desse modo, como a 

autora e coautores desta pesquisa têm um contato mais intenso com esses cursos e, 
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ao mesmo tempo, alguns deles trabalharam em cursos de formação continuada na 

modalidade a distância, aceitou-se o desafio de problematizar a integração 

hipermidiática das TIC em uma disciplina de um curso de formação continuada a 

distância de professores mediado por um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

Assim, para esse estudo, foi selecionada uma aula da disciplina Multimídia Educacional 

e Produção de Hipertexto na Educação oferecida no curso a distância de pós-

graduação lato sensu em Mídias na Educação da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), em que a autora deste artigo trabalhou como professora-tutora. 

2. FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA DE PROFESSORES 

As diversas profissões que existem precisam de atualizações, em especial, na 

sociedade de hoje, como já foi mencionado anteriormente, possibilitando assim que 

todos acompanhem os inúmeros avanços que vêm ocorrendo, em todos os âmbitos na 

sociedade atual. Com o professor ocorre o mesmo, motivo pelo qual se faz necessário 

desencadear diversos processos de formação continuada para que ele possa responder 

aos sempre novos desafios do cidadão do século XXI e aos novos saberes e 

conhecimentos. 

De acordo com Valente e Almeida (2007), a formação de professores mediada por AVA 

representa uma dessas pedras angulares imprescindíveis para desencadear esses 

processos de renovação da educação, inclusive na modalidade a Distância, criando 

condições, para que os alunos do século XXI possam realizar aprendizagens 

significativas.  

Aliás, acredita-se que a formação continuada de professores na modalidade a distância 

transforma e mobiliza uma série de saberes e conhecimentos, em especial, quando se 

buscar novas estratégias, novos elementos e novos processos educativos mediados 

pelas TIC.  Pois, as TIC que estão a serviço dessa sociedade mudam a função do 

professor (MORIN, 2002), o qual pode deixar de ser um mero repassador de 

informações para se tornar um mediador e um reconstrutor de saberes.  

A partir da segunda metade da primeira década do século XXI, a política pública 

brasileira escolhe a EaD como proposta preferencial para trabalhar a formação 

continuada de professores. Estas são mudanças importantes que estão acontecendo 
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no processo de formação continuada de professores e que não podem ser 

desprezadas. Aprender a conviver com essa realidade é um desafio constante para o 

professor.  

Enfim, os professores precisam desenvolver diferentes habilidades para apresentar as 

informações, bem como repensar as suas formas de planejar, desenvolver e avaliar 

suas estratégias de ensino e de aprendizagem mediadas pelas TIC (DE NARDIN, FRUET; 

BASTOS, 2009). Nessa perspectiva, é essencial que o professor tenha fluência 

tecnológica (BRASIL/MCT, 2000), que pode ser desenvolvida por meio de formações 

continuadas que abordem sobre tecnologia na educação.  

3. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO  

O curso Mídias na Educação faz parte de um programa maior do Governo Federal que 

objetiva contribuir para a formação inicial e continuada de professores na modalidade 

a distância. O curso sob análise busca formar um professor que seja capaz de trabalhar 

pedagógica e didaticamente os meios de comunicação, ser um leitor crítico sobre o 

que está sendo vinculado nas diferentes mídias, bem como produzir atividades e 

materiais didáticos com ênfase para o uso pedagógico das mídias na educação.  

Esse curso está sendo desenvolvido em parceria com a UAB, a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Ministério da Educação 

(MEC) - responsáveis pela produção dos conteúdos, pelo financiamento do curso - e 

com inúmeras IFES, como UFSM, Universidade Federal de Pelotas e Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, que são responsáveis pela realização do mesmo. 

Na maioria das IFES, este e outros cursos na modalidade a distância são mediados pelo 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) e apresentam tanto 

materiais didáticos como atividades de forma digital e hipermidiáticas. Esse AVA se 

constitui 

[...] em suporte à educação a distância [...] por apresentarem características 

de conectividade, interface hipertextual de navegação e por integrarem em 

um mesmo ambiente diversas ferramentas de recursos (como materiais e 

conteúdos didáticos hipermidiáticos), de comunicação síncronas e 

assíncronas e de atividades. Isso possibilita a organização e a 

disponibilização de conteúdos em vários formatos, a interação, a 

interatividade em torno dos materiais didáticos e das ferramentas, além das 

atividades de colaboração e extraclasse, constituindo-se em mediadores 
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tecnológicos das situações de ensino-aprendizagem. (NARDIN; FRUET; DE 

BASTOS, 2009, p. 2). 

Assim, realizou-se um estudo com base na abordagem qualitativa (LUDKE; ANDRÉ, 

1986) por meio da observação participante (BECKER, 1997) a fim de investigar a 

integração hipermidiática das TIC na formação continuada a distância de professores 

no curso de pós-graduação lato sensu em Mídias na Educação da UFSM. Nesse sentido, 

pesquisou-se se essa integração propicia o desenvolvimento da interação dialógico-

problematizadora (FREIRE, 2002) entre professores-cursistas e colegas de curso, 

cursistas e professor-tutor, cursistas e professor, da interatividade entre cursista e 

computador conectado na Internet e da flexibilidade cognitiva (SPIRO; JEHNG, 1990).   

Para isso, foi selecionada, desse curso, uma aula da disciplina Multimídia Educacional e 

Produção de Hipertexto na Educação. Essa disciplina foi oferecida no primeiro 

semestre de 2011 e organizou o conteúdo escolar de maneira hipermidiática no 

Moodle.  

No subitem 3.1, será apresentado um exemplo de como foi realizada essa integração, 

bem como será discutido o potencial desse recurso para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos professores-cursistas em EaD. 

3.1 Integração hipermidiática das tecnologias da informação e da comunicação no 

Moodle  

A disciplina do curso Mídias na Educação selecionada para esta pesquisa, Multimídia 

Educacional e Produção de Hipertexto na Educação, apresenta a interface inicial 

estruturada, no Moodle, com a inclusão de recursos como: inserir rótulo e links a um 

site (Etapa 1 Fundamentos do Hipertexto, Etapa 2 Construção de página web, Etapa 3 

Wiki, Ferramentas de autoria para a Produção de Hipertexto na Educação) e atividades 

de fórum (Atividade 1 – Ferramenta de Hipertexto) e tarefa (Atividade 2 – Criação de 

página web).  Os três links que aparecem em verde, na Figura 1, direcionam para uma 

hipermídia educacional sobre mídia informática (Figura 2). 
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Figura 1: Parte da interface inicial, no Moodle, da disciplina Multimídia Educacional e Produção 

de Hipertexto na Educação 
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Figura 2: Hipermídia educacional Mídia Informática 

 

 

 

No decorrer dessa aula selecionada, os avanços e as dificuldades dos cursistas foram 

possíveis de serem observados por meio do diálogo ocorrido nos fóruns, das 

mensagens individuais trocadas entre professor, professor-tutor e cursistas e, também 

pelos trabalhos realizados pelos mesmos e postados no AVA. 

A hipermídia educacional Mídia Informática (Figura 2) foi organizada como se fosse 

uma cidade com imagens de prédios com o propósito de tentar aproximar, por meio 

do recurso visual, os conteúdos a serem abordados na disciplina com o cotidiano do 

cursista. Do lado esquerdo para a direita dessa hipermídia, há, respectivamente, a 

escola, a biblioteca, o Shopping Center, a sala de jogos, o cinema e a cafeteria. Ao 

clicar nas construções, o cursista é direcionado para outra interface que simula o 

interior de cada um desses locais, conforme se pode visualizar pela direção das setas 

incluídas na Figura 2. Em cada uma dessas interfaces, constam orientações para 

navegação nos links e botão para voltar à página inicial da hipermídia.  

Também foi utilizado, nesse material, áudio nas interfaces inicial e da escola para 

narrar as informações referentes ao conteúdo a ser estudado (Ouvir apresentação, 

Ouvir informações da etapa) e, concomitantemente, aparece, no formato de balões de 

texto, o que a personagem da hipermídia está falando. Isso é positivo, porque há 
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possibilidade de ouvir e ler as informações ao mesmo tempo, o que potencializa a 

aprendizagem, além de não prejudicar o entendimento de quem não possui áudio no 

computador. Por meio do botão Parar som, caso alguma informação não tenha ficado 

muito clara, pode-se pausar o áudio e ouvir novamente desde o início, conforme 

destacado pela seta na Figura 3.   

 

Figura 3: Interface referente à Escola da Hipermídia educacional Mídia Informática 

 

  

A interface referente à Escola da hipermídia educacional Mídia Informática (Figura 3) 

apresenta a imagem do professor orientando os cursistas para a realização das 

atividades, o que remete a uma sala de aula. Observa-se que no quadro há vários links 

que levam a outras interfaces inclusive dentro dos locais disponíveis na interface 

inicial. Esses vários caminhos de navegação possibilitam o acesso interligado de 

informações.  

Então, a partir dos exemplos apresentados na Figura 1, pode-se notar que o Moodle 

viabiliza a integração hipermidiática das tecnologias nas disciplinas dos cursos. Devido 

a isso, é possível a ocorrência da interação dialógico-problematizadora, da 

interatividade e do desenvolvimento da flexibilidade cognitiva. Assim, observa-se que, 

nesse ambiente, a atividade referenciada anteriormente foi organizada a fim de 
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aproveitar ao máximo as possibilidades de interatividade que a Internet propicia, além 

de integrar as linguagens textual, hipertextual e audiovisual.  

Além disso, foram promovidas situações em que o ensino e a aprendizagem fossem 

baseados em problemas referentes à educação mediada pelas mídias, os quais 

instigassem a reflexão dos cursistas e possível resolução desses problemas, por meio 

de uma interação realizada nos fóruns entre os envolvidos nesse processo e também 

pela postagem de trabalhos no Moodle. Essa atividade objetivou desenvolver a 

flexibilidade cognitiva deles para (re)adaptar o que foi aprendido no curso para aplicá-

lo em novas situações escolares que se alteram a cada dia. Nesse sentido, concorda-se 

com Spiro et al. (1989 apud SOUSA, 2004), quando consideram essencial a aplicação de 

conhecimentos, porque, cada vez mais, os  sujeitos, para terem êxito, não podem 

apenas reproduzir os conhecimentos adquiridos. É fundamental que se tenha a 

capacidade de associar esses conhecimentos, a fim de que se possa aplicá-los a 

inúmeras situações.  

Conforme afirma Vygotsky (1991), é nas interações com os outros sujeitos que se 

constroem os conhecimentos, os quais permitem o desenvolvimento mental e social. 

Assim, Antonenko, Toy e Niederhauser (2004, p.4 – tradução nossa) destacam que o 

“Moodle promove um discurso social na aprendizagem por meio das ferramentas de 

comunicação síncrona e assíncrona [...]”, como a ferramenta fórum. Isso viabiliza o que 

Porto (2003) defende, ou seja, “as discussões sobre questões epistemológicas e 

metodológicas no coletivo auxiliam ao professor adquirir elementos para pensar a 

escola em geral, o trabalho de sala de aula e as relações permeadas por ele (PORTO, 

2003, p.7).  

A partir dessas constatações, percebeu-se também que esse tipo de ambiente 

hipermidiático trouxe benefícios para o processo de formação continuada a distância 

de professores ao permitir que o professor-cursista se familiarizasse com as TIC, visto 

que cada vez mais ele irá deparar-se com essas tecnologias no próprio cotidiano. Dessa 

maneira, ao percorrer tanto uma disciplina no Moodle (organizada de acordo com a 

Figura 1) como uma hipermídia educacional (Figuras 2 e 3),  foi possível o 

estabelecimento, conforme o próprio interesse do cursista, de diversas  
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[...] associações entre os assuntos inter-relacionados, mediante uma 

exploração ativa que favorece a ampliação de sua visão sobre um 

determinado tema de estudo, sua capacidade de associar ideias e a 

integração de novos conceitos em sua estrutura cognitiva (MACHADO; 

SANTOS, 2004, p.83). 

 

Isso contribuiu para o desenvolvimento de estruturas cognitivas flexíveis, permitindo 

que conceitos e temas educacionais não fossem tratados de forma linear e em um só 

direcionamento, de forma a propiciar a aplicação do conhecimento para diferentes 

situações vivenciadas em sala de aula.  Assim, pode-se notar que, no Moodle, o 

conhecimento escolar pode ser organizado de maneira semelhante à operação da 

mente humana, a qual opera por associação cognitiva. O que apresentou subsídios 

para potencializar tanto o ensino quanto a aprendizagem referente à inclusão das 

mídias na educação. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da discussão apresentada, é possível inferir que a formação continuada a 

distância de professores é hoje uma realidade que precisa ser estudada e pesquisada 

para poder ser qualificada em seus processos. Assim, por meio deste estudo, pode-se 

observar que o Moodle apresenta grande potencial para desenvolver ações 

fundamentais para a EaD na perspectiva da flexibilidade cognitiva e dialógico-

problematizadora.  Pois, viabiliza, através da integração de diferentes mídias, a 

simulação de situações-problema contextualizadas, o que gera elementos inovadores 

no âmbito do ensinar e aprender.  

Em função disso, considera-se essencial que o planejamento de atividades mediadas 

pelas tecnologias seja organizado pelo professor de maneira que privilegie a 

integração hipermidiática das TIC, a interação dialógico-problematizadora, nas quais 

professor e cursistas problematizem seu fazer didático-pedagógico e conceitos 

educacionais contextualizados com as próprias vivências dos envolvidos.  

No contexto em que foi realizada a observação participante, pode-se concluir que o 

acesso a um ambiente hipermidiático, estruturado como a aula referida no item 3.1 

deste trabalho, pode motivar o interesse dos cursistas e desencadear procesos de 

ensino e aprendizagem interativos, colaborativos e construtivos. E, ao problematizar e 
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desafiá-los por meio do diálogo, propicia-se um maior envolvimento deles nos 

conteúdos científico-pedagógicos, nos problemas a serem solucionados e nas 

estratégias de resolução.  

Enfim, percebe-se que é possível oferecer cursos de formação continuada a distância 

para professores em serviço, claro sempre que essa formação seja oferecida em AVA 

dinâmicos, eficientes e integradores de diferentes mídias, auxiliadas com metodologias 

de trabalho que problematizem, dialoguem com os aprendentes de forma a construir 

na interação aprendizagens significativas.  

As possibilidades que o Moodle oferece para os cursos de formação continuada são 

inúmeras, principalmente, para professores em serviço, pois os seus “tempos livres” 

para atualização, reflexão de suas práticas, inter-relação com colegas na socialização 

de situações peculiares a sua profissão e acompanhamento das inúmeras 

possibilidades que estão aos seus alcances para suas atividades como professores, são 

mínimos. Além disso, os cursos oferecidos na modalidade a distância podem aproximar 

distâncias e equacionar o espaço e o tempo. Poder fazer cursos de formação no tempo 

e no ritmo desses professores é fundamental para qualificar a ação educacional e a 

ação desses professores. 
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Resumo 

Com esta investigação procuramos analisar a relação existente entre a produção escrita de 
diários digitais e a prática da docência reflexiva. Para atingirmos este objetivo, analisaremos os 
diários digitais escritos por vários professores de vários níveis de ensino e em diferentes fases 
da sua vida profissional, o que nos permitirá apreciar o contributo deste exercício de escrita 
para o seu desenvolvimento profissional. Estes diários são escritos utilizando recursos livres, 
disponíveis a qualquer pessoa que utilize a internet, sendo que neste estudo não nos 
centramos na criação dos diários por parte dos professores enquanto ferramenta informática, 
mas sim no seu conteúdo. Procuramos, ainda, evidenciar aspetos facilitadores da produção de 
diários digitais e desocultar obstáculos à escrita dos mesmos. 
Nesta investigação desenvolvemos uma abordagem de tipo qualitativa, e recorremos a análise 
de conteúdo do discurso produzido nos diários digitais pelos participantes no estudo, e na 
análise das entrevistas semiestruturadas aplicadas aos participantes nesta investigação. Será 
ainda analisado o conteúdo da narrativa do investigador edificada ao longo desta investigação. 
Esperamos que esta pesquisa contribua para uma maior discussão entre a relação dos 
instrumentos de reflexão docente, neste caso, os diários digitais, e a prática da docência 
reflexiva e edificante. 
 
Palavras-chave: Reflexão, Supervisão, Desenvolvimento Profissional, Diários Digitais 

Abstract 

With this research we aim to analyse the relationship between the writing of digital diaries and 
a reflexive practice of teaching. To achieve this purpose, we will analyse the digital diaries 
written by teachers in different levels of teaching and in different stages of their professional 
live, which will allow us to analyse the contribution of this writing exercise to their professional 
development. These diaries are written with freeware resources, available to anyone who uses 
the internet, being that in this study we didn’t focus on the creation of the diaries by the 
teachers, but in their effective use and on their content. We also aim to discover which aspects 
favour, and uncover obstacles to the writing of these digital diaries. 

We have a qualitative approach inherent to this investigation, based on the content analysis 
over the data collected from the digital teacher diaries, but also from semi-structured 
interviews applied to the participants in this study. We will also analyse the content of the 
investigator’s narrative built throughout the investigation.  
We hope that this research will contribute to a greater discussion between the relationship of 
the reflection inducing instruments of teacher reflection, in this case, the digital diaries, and a 
reflexive, edifying practice of teaching. 
Keywords: Reflection, supervision, professional development, digital diaries  
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1. INTRODUÇÃO  

Cada vez mais encontramos estudos em educação que relacionam os conceitos de 

reflexão, supervisão e desenvolvimento profissional. Embora os diários sejam usados 

em investigação há bastante tempo, decidimos utilizar diários digitais, levando este 

tipo de investigação por um novo caminho ainda pouco explorado, e analisar as 

relações que podemos definir entre os termos definidos anteriormente e a escrita 

destes mesmos diários digitais. 

Com base na problemática definida para o presente estudo procuramos descobrir de 

que forma os diários digitais contribuem para uma prática docente reflexiva, de que 

forma os diários digitais contribuem para a auto-supervisão dos docentes sobre as suas 

práticas docentes e quais os principais constrangimentos/possibilidade resultantes da 

escrita dos diários digitais. 

Os nossos objectivos serão analisar de que forma a escrita dos diários digitais evoca 

nos seus autores comportamentos reflexivos sobre as suas práticas docentes e até que 

ponto os próprios autores dos diários reconhecem o potencial reflexivo e de 

desenvolvimento profissional presente na escrita dos diários. Procuramos, ainda, 

analisar se os participantes nesta investigação reconhecem nos diários potencial para 

uma efetiva auto-supervisão das suas práticas educativas, e identificar as principais 

possibilidades/constrangimentos relativos à escrita dos diários digitais. 

2. CONTRIBUTOS PARA O ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1 Os Diários  

Desde o aparecimento dos primeiros caracteres de escrita que se verifica uma 

necessidade das pessoas manterem um registo das situações que consideravam 

importantes no seu dia-a-dia. Esses relatos chegaram até nós e permitem-nos ter um 

maior conhecimento e entendimento sobre a vida dos seus autores. Em viagens de 

descoberta era normal manterem-se diários de viagem. Podemos fazer uma analogia 

entre esses diários e os diários digitais de professores: tanto num caso como noutro, 

interessa o ponto de partida e o ponto de chegada, mas assume uma importância 

fundamental o caminho percorrido entre esses dois pontos. 
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Os diários fazem parte dos documentos que denominamos por documentos pessoais. 

De acordo com Bogdan e Bilken (1994) os documentos pessoais referem-se a qualquer 

narrativa na primeira pessoa que descreva as suas ações, experiências e crenças. 

Podendo essas mesmas narrativas ser descobertas ou solicitadas por um investigador, 

orientando os investigados a escrever sobre um determinado tópico. Em projetos de 

investigação condicionados a nível de tempo ou de estrutura, os diários assumem, 

então, um papel importante no acesso ao pensamento dos investigados. É o caso da 

nossa presente investigação, onde os diários se constituem como o instrumento 

primordial de acesso ao pensamento dos professores que o escrevem. 

Vários autores, entre os quais, Holly e Zabalza legitimam metodológica, conceptual e 

pragmaticamente o estudo dos diários relativamente a projetos de investigação e 

formação de professores relacionados com a construção do conhecimento 

profissional. Segundo Zabalza (1994), qualquer trabalho baseado em diários deve 

assumir três bases fundamentais: que o ensino é uma atividade reflexiva, que a 

perspetiva que os professores têm do seu trabalho pode ser esclarecida através da sua 

verbalização (oral ou escrita) e que escrever o diário pode ser um instrumento 

adequado para conhecer o professor. 

Concordamos com Yinger e Clark (1985) quando nos indicam que, tal como qualquer 

instrumento desenhado para entender a complexidade da mente, o diário é um 

instrumento imperfeito para estudar o pensamento humano. No entanto, permite-nos 

aceder ao pensamento dos professores sobre o seu ensino, sendo que o perigo de 

erros investigacionais de grande calibre é pequeno, quando comparado com esta 

possibilidade de aceder e aprender mais sobre a psicologia do ensino do ponto de vista 

do próprio professor. 

O trabalho com diários oferece grandes possibilidades na investigação educacional, 

nomeadamente como um instrumento indutor de reflexão docente. Mas a que nos 

referimos quando falamos de reflexão docente? 

2.2 Reflexão Docente   

Os seres humanos pensam nas suas ações antes, durante e depois de as efetuarem. 

Será que este tipo de pensamento nos transforma em seres reflexivos? Ou seja, será 
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que pensar e refletir é o mesmo? O pensamento é um ato espontâneo, muitas vezes 

independente da nossa intencionalidade. Pensar, tal como respirar, ocorre sem que 

seja necessariamente fomentado pelo seu autor. Assumimos que refletir é diferente 

do normal pensar ao nível da intencionalidade (quando refletimos conduzimos o nosso 

pensamento num determinado sentido sobre o qual queremos refletir), da 

persistência (muitas vezes temos de insistir nos pensamentos sobre um acontecimento 

denso ou traumático sobre o qual não queremos, mas devemos refletir) e da 

sistematização que implica. 

Pensamos, tal como Perrenoud (2002), que cada professor reflete de modo 

espontâneo sobre a sua prática, mas que se este questionamento sobre as próprias 

ações não for metódico e regular não conduz, necessariamente, a tomadas de 

consciência e acima de tudo, a mudanças. 

Muitas das ideias sobre reflexão docente baseiam-se nos estudos de Dewey e de 

Schön, estando diretamente relacionados com as experiências que os professores 

vivem no decorrer da sua profissão e que essas experiências são uma fonte de 

conhecimento sobre o ensino e sobre o aprender a ensinar. Enquanto Dewey 

considera que é importante a qualidade das experiências que se tem, pois essas 

experiências vão afetar as experiências posteriores, uma vez que ao refletir nelas 

iremos fazer a transferência de aprendizagens para futuras experiências, Schön 

remete-nos para uma separação entre o objeto e o momento da reflexão, 

nomeadamente nos conceitos de reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação. 

A reflexão na ação, tal como o nome sugere, ocorre no decorrer da ação. No entanto, 

no calor da ação o tempo para refletir é muito pouco, havendo uma maior 

preocupação com o que iremos fazer a seguir do que com uma reflexão profunda. 

Remetendo-nos às nossas anteriores noções estamos mais próximos do pensamento 

que da reflexão. 

A reflexão sobre a reflexão na ação já ocorre num momento posterior à ação, havendo 

um certo distanciamento da ação quer a nível temporal, quer muitas vezes a nível 

espacial. Nestas alturas o professor faz um balanço sobre a ação, realizando uma 

triangulação entre o passado, o presente e um possível futuro. O professor reflete na 
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ação, sobre o que conseguiu fazer ou tentou fazer, prepara-se para uma ação 

semelhante que possa ocorrer no futuro. Ou seja, a reflexão sobre a reflexão na ação 

pode ajudar o professor a capitalizar experiências, a transformá-las em saberes que 

podem ser transferidos para outras situações, embora esta capitalização não seja 

automática. Ao refletir sobre as ações que se repetem no dia-a-dia o professor atinge 

um novo patamar, onde reflete sobre as estruturas relativamente estáveis da sua 

própria ação que leva ao seu desenvolvimento profissional e ao próprio 

desenvolvimento da sua identidade enquanto professor. 

2.3 Diários no âmbito da supervisão: contributos para o desenvolvimento 
profissional  

A construção da identidade de um professor enquanto profissional reflexivo baseia-se 

quer na sua formação inicial quer na formação ao longo da sua carreira. Concordamos 

com Perrenoud (2002) quando nos afirma que um professor não se deve limitar ao que 

aprendeu na sua formação inicial, mas assumir uma postura de constante 

questionamento dos seus objectivos, métodos e saberes, tentando projetar-se no 

futuro. Para que isto aconteça é necessário que o professor tenha capacidade de auto-

supervisionar o seu trabalho, mantendo um registo crítico dos seus objectivos, das 

suas conquistas, dos seus fracassos e das razões tanto para as conquistas como para os 

fracassos terem acontecido. Acreditamos que os diários digitais têm o potencial para 

este registo.  

Na realidade portuguesa, grande parte do processo de desenvolvimento profissional 

dos professores é orientado, e ao mesmo tempo, dirigido para a avaliação de 

desempenho docente, que por sua vez retira as suas orientações das indicações dadas 

pelo Ministério da Educação, espalhadas por vários documentos legislativos, 

nomeadamente o Estatuto da Carreira Docente (ECD) (2012) e no Decreto 

Regulamentar nº 26/2012 (DR) (2012) que regulamenta o sistema de avaliação de 

desempenho do pessoal docente. 

De acordo com a alteração ao ECD de 21 de Fevereiro de 2012, o novo regime de 

avaliação de desempenho cria as condições para que os professores e as escolas se 

centrem no ensino, promovendo melhorias dos resultados escolares e das 
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aprendizagens. O novo modelo de avaliação de desempenho tem ainda como 

objectivo o incentivo do desenvolvimento profissional docente. Este aspecto também 

se encontra explanado no mesmo documento, bem como no DR (2012) onde é 

apontado como uma das dimensões em que se baseia a avaliação de desempenho 

docente, conjuntamente com o domínio das competências cientifico-pedagogicas e a 

participação na vida da escola e relação com a comunidade educativa.  

Conscientes das orientações do ECD (2012) que pedem para centrar as atenções no 

ensino e das recentes alterações do sistema de avaliação de desempenho nos últimos 

tempos no nosso país e que geralmente cortam de modo radical com os sistemas 

anteriores, decidimos, conscientemente, centrar o nosso estudo na dimensão 

científico-pedagógica mencionada tanto no ECD (2012) como no DR (2012). Para isso 

baseámo-nos em Perrenoud (2000), que nos fornece um referencial para as novas 

competências profissionais que os docentes devem adquirir de modo a desenvolverem 

de um modo efetivo e eficaz a sua atividade docente. 

3. LINHAS METODOLÓGICAS DA INVESTIGAÇÃO 

De acordo com Sousa (2009) a metodologia da investigação, bem como as estratégias 

e técnicas que os investigadores utilizarão numa investigação devem ir de encontro 

aos objectivos e características da investigação.  

Devido às características da nossa investigação utilizamos uma abordagem qualitativa, 

pois o nosso objectivo centra-se na compreensão de comportamentos e atitudes e na 

construção de significados pelos participantes, indo assim de encontro aos objectivos 

dos estudos qualitativos indicados por Bogdan e Bilken (1994). Recorremos ao estudo 

de caso pois concordamos com Bell (2010) quando nos indica que esta é a melhor 

estratégia para investigadores isolados por proporcionar a oportunidade de centrar as 

atenções e aprofundar um determinado problema. 

Baseámo-nos em três instrumentos para a recolha de dados. O primeiro instrumento, 

central ao nosso estudo, refere-se aos diários digitais, que abordamos já nesta 

comunicação. Escolhemos implementá-los em formato online, ganhando os autores 

em termos de mobilidade e de acessibilidade em relação aos diários tradicionais. 

Recolhemos também dados de entrevistas semiestruturadas aos autores dos diários. 
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Escolhemos este tipo de entrevistas porque concordamos com Quivy e Campenhoudt 

(2008) quando afirmam que este tipo de entrevista nos permite ter acesso a dados 

profundos que respeitam os quadros de referência e linguagem dos entrevistados. O 

nosso terceiro instrumento de recolha de dados será a narrativa do investigador. 

Através desta narrativa procuraremos narrar de uma forma estruturada, sistemática, 

crítica e reflexiva todos os acontecimentos relacionados com esta investigação para 

obtermos uma visão mais esclarecedora da situação em estudo, fazendo um 

contraponto entre as nossas preconcepções e os dados obtidos à medida que estes 

vão sendo recolhidos, organizados e analisados. 

Recorrendo a três instrumentos de recolha de dados estaremos a utilizar a 

triangulação de dados, que de acordo com Sousa (2009) fortalece grandemente as 

investigações de carácter qualitativo.  

Os dados que recolhemos são de carácter qualitativo, ricos em pormenores descritivos 

mas de difícil análise estatística. Assim, analisá-los-emos através da análise de 

conteúdo, procurando encontrar nos dados recolhidos padrões e aspectos importantes 

para a investigação. 

Começamos a nossa análise de conteúdo com um leitura flutuante dos dados 

recolhidos procurando as maiores regularidades que conseguimos encontrar, de modo 

a definir as nossas unidades de registo. Mantivemos um espírito de abertura para 

unidades de registo que pudessem surgir, não relacionadas com a nossa revisão 

bibliográfica e que se poderiam tornar importantes na análise de conteúdo. 

Prosseguimos de seguida à definição de categorias de análise. Segundo Bardin (2009) 

podemos proceder a uma categorização com categorias A priori, que são resultado do 

referencial teórico, e com categorias A posteriori, resultado da análise do material 

recolhido. Definimos ainda subcategorias de análise para cada uma das categorias 

definidas de modo a conseguirmos atingir boas categorias de análise, que de acordo 

com Bardin (2009) devem ser mutuamente exclusivas, homogéneas, pertinentes, 

objectivas, fiéis e produtivas.  

Definimos assim a tabela 1, que estamos a aplicar na análise de conteúdo dos diários 

digitais produzidos pelos participantes na investigação e que utilizaremos também na 
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análise das entrevistas e da narrativa do investigador. Esta tabela é um trabalho 

aberto, pois estamos abertos a alterá-la no caso de surgirem categorias emergentes no 

conjunto dos diários que nos levem a novas caminhos de análise em que não tínhamos 

pensado. 

4. PRIMEIROS RESULTADOS 

Estamos neste momento a realizar a análise de conteúdo de alguns dos diários digitais 

que foram escritos pelos participantes. Apesar de não podermos, obviamente, referir 

conclusões finais, verificamos já algumas indicações relativas aos nossos objectivos de 

investigação, tal como se pode encontrar na tabela 1, onde são indicadas alguns dos 

elementos mais importantes que consideramos existirem nos diários digitais 

analisados até ao momento. 

 
Tabela 1 – Primeiros resultados organizados por dimensão, categoria e subcategoria de análise 

Dimensão de análise: Reflexão 

Categoria de 

análise 

Subcategorias de 

análise 

Citações de diários 

Reflexão 

Reflexão na ação 

“Verifiquei que a maior parte dos alunos não se 

lembrava de quase nada do assunto. Tive então de 

reformular a minha planificação e voltar a lembrar o 

que tinham leccionado sobre equações no 7º ano.” 

Diário A 

“Acabei por não mostrar o segundo slide (…) Como 

não foi necessário, resolvi adaptar a planificação e 

saltar essa parte (…) verificamos que esta ou aquela 

estratégia deixou de fazer sentido e optámos por 

alterar na hora.” Diário B 

Reflexão sobre a 
“Ter feito as revisões sobre as equações de primeiro 

grau provocou um atraso de duas aulas na 
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ação planificação, mas pelo que vi dos alunos será um 

tempo ganho e não um tempo perdido, pois 

parecem ter menos dificuldades (…) ” Diário A 

“Senti que o facto de os alunos não saberem o que 

era pretendido com o problema podia-os ter levado 

para conclusões diferentes das pretendidas. Terei de 

ter mais cuidado na escolha do próximo problema.” 

Diário C 

 

Dimensão de análise: Supervisão 

Supervisão 
Colaboração com 

colegas  

“Resolvi fazer como a C. me aconselhou. Talvez até 

facilite a entrada no conteúdo novo (…) embora, 

disse ela, seja um pouco antiquado, eu acho que 

pode ser diferente (…) ” Diário B 

“Não é de facto fácil ter um outrem na nossa sala de 

aula e ter de lidar com os aspectos menos positivos 

da nossa actuação enquanto docentes” Diário B 

 

Dimensão de análise: trabalho com diários 

Uso dos diários Vantagens  

“ (…) E leio neste diário o que fiz e como os alunos 

reagiram vejo que há aspectos a que eles reagem 

melhor e que podem ser esses métodos que os 

ajudem a melhorar ainda mais” Diário A 

“Desta forma poderei verificar, mais tarde, todo o 

processo pelo qual passei, quais foram as minhas 

dificuldades e as minhas conquistas” Diário B 
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Constrangimentos 

“ (…) Colocar tudo isto por escrito não é fácil, pois 

não é de todo um hábito (…) ” Diário B 

 

Dimensão de análise: Competências profissionais para ensinar 

Organizar e 

dirigir 

situações de 

aprendizagem: 

 

Trabalhar a partir 

de representações 

dos alunos 

“Questionei-os sobre o que era reduzir à escala e a IP 

disse que era proporcional. Fiquei satisfeita. A ideia 

deste grupo daria para introduzir a noção de razão de 

semelhança.” Diário C 

Construir e 

planear 

dispositivos e 

sequências 

didáticas 

“ (…) A busca de algo novo, motivador… para 

apresentar nestas aulas tem sido uma tarefa morosa e 

não tem sido fácil optar por este ou por aquele 

recurso didático” Diário B 

Envolver os alunos 

em atividades de 

pesquisa 

“ (…) Respondeu que eram figuras que mantinham os 

ângulos e os lados eram proporcionais. Este grupo 

estava a trabalhar no sentido certo. Pedi então que 

descobrissem como é que isso acontecia.” Diário C 

Conceber e 

fazer evoluir os 

dispositivos de 

diferenciação 

 

Administrar a 

heterogeneidade 

da turma 

“ (…) ter-lhe mostrado uma grelha de caracterização 

da turma para que a observação tenha por base um 

conhecimento mais especifico da turma.” Diário B 

 

Desenvolver a 

cooperação entre 

os alunos e certas 

formas simples de 

“Juntei-os aos pares, optando por colocar os alunos 

que me pareceram mais bem preparados com os que 

revelaram mais dificuldades. Esperava que assim 

conseguissem superar as suas dificuldades mais 
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ensino mútuo facilmente.” Diário A 

Envolver os 

alunos em suas 

aprendizagens 

e em seu 

trabalho 

 

Suscitar o desejo 

de aprender  

 “Elogiei a turma por estarem a trabalhar bem e a 

tirar conclusões “maravilhosas” (…) tinha conseguido 

espicaçá-los.” Diário C 

5. UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE OS RESULTADOS APRESENTADOS  

Apesar de o nosso estudo não estar ainda concluído os resultados que analisamos até 

agora são muito encorajadores e parecem mostrar que estamos a seguir no caminho 

correto para analisar a relação entre os diários digitais e a prática reflexiva da 

docência, bem como nas possibilidades e nos constrangimentos na escrita desses 

mesmos diários. 

Consideramos assim que os diários digitais têm um potencial enorme como 

instrumentos indutores de reflexão e como instrumentos de aceder às práticas dos 

próprios docentes através das suas próprias representações e na sua própria 

linguagem. 
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Resumo 

Este artigo apresenta os resultados de uma investigação que procurou contribuir para a 
reflexão sobre a utilização de recursos digitais interativos nas práticas educativas e sua relação 
com a satisfação do aprendente e os resultados obtidos na aprendizagem. 
Na investigação realizada foram criados três recursos educativos sobre uma temática 
ambiental, com os mesmos conteúdos incorporados, mas detendo níveis de interatividade 
distintos. Os diferentes formatos utilizados exibiam diferenças ao nível da navegação e no nível 
mais elevado de interatividade estavam presentes exercícios interativos contendo feedback 
quantitativo e qualitativo. Para analisar a satisfação do aprendente e a aquisição de saberes, 
variáveis deste estudo, foram desenhados dois questionários online. 
Desenvolveu-se uma metodologia experimental com recurso a uma amostra não-probabilista, 
constituída por 90 sujeitos, divididos em três grupos independentes de 30.  
Os resultados demonstram que os indivíduos que interagiram com o conteúdo com maior nível 
de interatividade obtiveram resultados de aprendizagem significativamente melhores do que 
os outros dois grupos. Verificou-se, relativamente à satisfação, que o grupo com o segundo 
nível de interatividade considerou a situação de aprendizagem como mais divertida, mais fácil 
e eficiente. 
 
Palavras-chave: Interatividade; Aprendizagem; Satisfação; Recursos educativos interativos 

Abstract 

This paper presents the results of a research on interactive educational resources relating 
differences in navigation and levels of interactivity regarding learning and levels of interest and 
satisfaction with the task.  
Three resources about an environmental domain were created with the same content but with 
different levels of interactivity. The three were different in regarding the navigation on the 
materials and also on the interactivity level that were incorporated as interactive exercises 
Feedback was both quantitative and qualitative.  
Ninety subjects distributed by three independent groups were attributed to each situation. 
The level of learning, interest and satisfaction with the task were evaluated by different 
questionnaires. 
Results show that the subjects who interacted with the situations with most interactive levels 
obtained significantly better results than both other groups. With regard to levels of 
satisfaction, subjects of the intermediate interactivity group considered that situation the 
more fun, easy and efficient. Reasons for those results are discussed. 
 
Keywords: Interactivity; Learning; Learning satisfaction; Interactive educacional resource 
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1. INTRODUÇÃO  

A investigação descrita neste artigo resultou do interesse em analisar a relação 

existente entre o nível de interatividade de um recurso educativo digital e a satisfação 

e resultados na aprendizagem.  

1.1 Interatividade e interação  

A utilização indistinta dos conceitos interatividade e interação surge referenciada em 

diversas publicações de carácter científico. Sutton (2001, p.225) destaca a confusão 

que frequentemente se estabelece, no uso dos dois termos para a mesma finalidade. 

No sentido de contribuir para a sua clarificação refere que a “interatividade é uma 

característica inerente a um media, que permite aos utilizadores experimentar um 

conjunto de trocas por meio da tecnologia”. Já o conceito de interação é definido pelo 

autor em termos do processo de aprendizagem, de um objetivo ou resultado. A 

aprendizagem raramente ocorre em resultado de uma instrução unidirecional, sendo o 

processo social de interação condição necessária para uma aprendizagem ideal (Lave & 

Wagner, apud Sutton, 2001, p.225).  

Contribuindo para a diferenciação entre os dois termos, Wagner (1997, p..2) define 

interações como “eventos recíprocos exigindo dois objetos e duas ações. É suposto 

ocorrerem interações quando objetos e eventos mutuamente se influenciam”. 

Relativamente à interatividade o autor distingue-a, referindo que esta “… parece 

emergir das descrições de capacidade tecnológica para o estabelecimento de conexões 

de ponto a ponto (ou de ponto a múltiplos pontos) em tempo real. (…) a interatividade 

tende a focar os atributos dos sistemas tecnológicos”.   

As definições assumidas por diferentes autores apontam para diferenças entre os dois 

conceitos, em que a interatividade surge relacionada com os atributos tecnológicos 

que promovem trocas entre homem-sistema e a interação como um relação que se 

estabelece numa situação, seja com um conteúdo, tutor ou sistema tecnológico 

associado. 
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1.2 Dimensões e níveis de interatividade 

As principais dimensões da interatividade e respetivas características foram descritas 

por autores distintos com recurso a diferentes abordagens. Para Sims (1999, p.1) a 

interatividade “refere-se às facilidades dadas ao utilizador por uma aplicação 

informática tanto ao nível do controle do processo, como da comunicação com o 

conteúdo. Esta comunicação refere-se não só ao utilizador que inicia uma ação, mas 

também o computador respondendo a essa ação. O papel da interatividade no 

computador é permitir o poder de interpretar e responder a uma ação do utilizador, 

criando assim uma forma de diálogo homem-computador”. 

A descrição de algumas dimensões de interatividade realizada por Sims (1999, p.3) 

retrata as diferentes formas de a interpretarmos, sendo de destacar as seguintes: 

Interatividade como controlo - relacionada com o controlo detido pelo aprendente 

relativamente à estrutura e conteúdo. Um maior controlo influencia a pro-atividade 

dos aprendentes na determinação das formas como são apresentados os conteúdos. 

Sims refere que “o valor do controlo fornecido ao aluno está dependente das 

consequências das suas ações, e na medida em que a aplicação responde ou se adapta 

às ações de cada aluno”. 

Interatividade como adaptação – relacionada com a resposta dada por uma aplicação 

de suporte à aprendizagem a um dado/ação por parte do aprendente. A adaptação 

decorre da interação entre aprendente e computador. 

Interatividade como participação - Fenrich in Sims (1999, p.4) refere que “(…) A 

interatividade, ou as funcionalidades de instrução que promovem a aprendizagem 

ativa, fornecem suporte crítico para aumentar a aprendizagem e retenção em todas as 

atividades educativas... A interação implica participação ativa do formando no 

processo de aprendizagem...uma condição essencial para a aprendizagem eficaz.”. 

Interatividade para uma aprendizagem significativa - realça os aspetos relacionados 

com o envolvimento cognitivo e não tanto os aspetos físicos presentes na interação. 

Para proporcionar um contexto de aprendizagem significativa, Hannafin in Sims (1999, 
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p.5) caracterizou cinco funções interativas (navegação, pesquisa, verificação, 

elaboração, procedimentos de controlo) suportadas por um conjunto de atividades.  

Interatividade como comunicação - Os diferentes tipos de instruções provocam 

diferentes impactos na comunicação entre os envolvidos no processo. A distância física 

existente na relação entre aprendente e o computador constitui um problema que 

deve ser minimizado pela incorporação de elementos que favoreçam a proximidade 

favorecendo o processo interativo.  

Por seu turno, Schwier & Misanchuk (1993, p.11) descrevem uma taxonomia da 

interatividade baseada em 3 dimensões tendo por base características qualitativas da 

interação homem-máquina: 

 Níveis (reativo, pró-ativo, mútuo),  

 Funções (confirmação, ritmo, navegação, inquérito, elaboração) e 

 Transações (teclado, ecrã táctil, rato, voz). 

Entre estes níveis existe uma relação hierárquica no que respeita à qualidade de 

interação entre homem-máquina.  

Sims (1995,p.1) delineia 11 tipos de Interatividade, podendo estes combinar-se entre 

si: 

1) Interatividade por objecto (object interactivity)  

- Numa aplicação a interatividade por objeto traduz-se na ativação de objetos (botões, 

imagens…) pelo uso de um rato ou outro dispositivo de apontar. Ao clicar num objeto, 

o utilizador obtém alguma forma de resposta audiovisual. 

2) Interatividade linear (linear interactivity)  

- Presente nas aplicações onde o utilizador se move (para o ecrã seguinte ou anterior) 

através de uma predeterminada sequência linear do material instrucional. Não 

apresenta uma específica resposta de feedback às ações desenvolvidas pelo utilizador. 

O nível de controlo do aprendente é restrito. 

3) Interatividade hierárquica (hierarchical interactivity)  
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- Trata-se de navegação reativa em que a aplicação fornece ao utilizador um conjunto 

predefinido de opções a partir das quais o utilizador pode selecionar um caminho 

específico para aceder ao conteúdo.  

4) Interatividade de suporte (support interactivity)  

- Encontra-se nas aplicações que fornecem suporte no desempenho, que pode ir desde 

uma simples mensagem de ajuda a complexos sistemas tutoriais.  

5) Interatividade de atualização (update interactivity)  

- As aplicações apresentam problemas em que o utilizador deve responder; a sua 

resposta desencadeia uma análise e consequentemente feedback ou atualizações. 

Quanto ao formato, este tipo de interatividade pode variar de pergunta e resposta 

simples a respostas de com elevado grau de complexidade.  

6) Interatividade por construção (construct interactivity)  

- É uma extensão da interatividade de atualização. A construção do ambiente 

instrucional exige maior complexidade no desenho e na estratégia a incorporar na 

aplicação. O aprendente é solicitado a manipular elementos dos objetos visando 

determinados objetivos específicos, no sentido de vivenciar em ambiente simulado 

uma situação de aprendizagem real. 

7) Interatividade reflexiva (reflexive interactivity)  

- Permite incluir respostas de texto a perguntas ou solicitações. Possibilita ao 

aprendente analisar as respostas dadas por comparação a outras respostas que a 

aplicação regista de outros utilizadores.  

8) Interatividade por simulação (simulation interactivity)  

- Está ligada à interatividade por construção, ou seja, a aplicação pode gerar uma 

atualização após o aprendente cumprir uma sequência de tarefas. Esta forma de 

interatividade prevê diferentes sequenciais de interação em função de determinadas 

estratégias instrucionais. O aprendente controla o ambiente simulado, onde as suas 

escolhas são determinantes para a sequência do itinerário de formação.  

9) Interatividade por hiperligação (hyperlinked interactivity)  
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- As aplicações que incorporam este tipo de interatividade apresentam uma grande e 

rica quantidade de informação, permitindo navegar livremente através dessa base de 

conhecimento. A resolução de problemas é conseguida pela procura correta de 

significado nas hiperligações presentes nos conteúdos.  

10) Interatividade contextual não-imersiva (non-immersive contextual interactivity)  

- Incorpora e amplia os vários níveis interativos construindo um ambiente virtual, no 

qual o aprendente experimenta um contexto significativo onde está criado e refletido 

o contexto e as tarefas reais do seu trabalho. 

11) Interatividade virtual imersiva  

- Proporciona ao aprendente a sensação de inclusão num ambiente virtual onde 

interage com os elementos presentes.  

Schulmeister (2001) contribui para a reflexão ao distinguir seis níveis de interatividade 

a considerar: 

Nível 1: Visualizar objetos e receber - limita-se ao ato de ver, ler ou ouvir 

O utilizador apenas assiste, lê ou ouve os componentes multimédia pré-concebidos 

sem os poder influenciar.  

Nível 2: Visualizar e receber múltiplas representações - inclui representações 

múltiplas.  

Apresenta a possibilidade de visualizar ou ouvir componentes multimédia pré-

concebidos, podendo aceder aos conteúdos de forma variada, possibilitando-lhe 

influenciar, por exemplo, a sequência de apresentação dos componentes ou a 

visualização de determinado filme ou imagem, de acordo com o local onde clica, ou a 

opção de menu que escolhe. 

Nível 3: Alterar a forma de representação - implica a manipulação direta 

O utilizador sente que tem o controlo da representação dos componentes multimédia, 

podendo ver estes componentes de perspetivas diferentes e navegar neles de forma 

interativa. Este controlo não se estende ao conteúdo da informação, que continua 

estático e pré-concebido (não depende da ação do utilizador).  

Nível 4: Manipular o conteúdo do componente - abrange a alteração do conteúdo 
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Os conteúdos dos componentes multimédia são gerados a partir de ações do utilizador 

e não são estáticos e pré-concebidos, ao contrário dos níveis anteriores, permitindo-

lhe gerar novas representações da informação e não apenas a forma de visualizá-la. 

Nível 5: Construir o objeto ou a representação do conteúdo - Construção de um 

modelo 

É neste nível que é atingido o máximo de interatividade através da disponibilização de 

ferramentas que permitem ao utilizador visualizar os seus pensamentos e criar mapas 

mentais ou objetos (p.e. cálculos e formulas matemáticas). 

Nível 6: Construir o objeto ou conteúdo da representação e receber feedback 

inteligente do sistema através de uma ação - implica receber feedback inteligente. 

A aplicação reage a estímulos do utilizador, recebendo-os e analisando-os, 

apresentado feedback inteligente correlacionado com as ações significativas 

desenvolvidas pelo utilizador.   

Gillham (2008, p.1) refere apenas a existência de quatro níveis de interatividade que se 

relacionam de forma hierárquica: 

- o nível mais básico denomina-se de Passivo, no qual o aprendente se apresenta como 

mero recetor de informação e onde o modo de navegação dos conteúdos é linear, 

através de um simples menu de texto ou imagem, com indicação de navegação para a 

frente e para a trás. O nível de participação e controlo do aprendente é mínimo. 

O segundo nível designa-se participação limitada, onde o aprendente reage embora 

respondendo a questões simples. Isto é possível pela utilização de componentes de 

flash com elementos de arrastamento (drag and drop) que permitem algum feedback.  

O terceiro nível designado de participação complexa integra os níveis anteriores, 

acrescido da capacidade de controlo por parte do aprendente dos mecanismos de 

interação. Além dos níveis de comunicação já descritos acrescentam-se aqui  

elementos de interação entre pares, embora de forma assíncrona. 

O último nível interatividade é a interação em tempo real. Engloba os níveis anteriores 

e acrescenta a ligação ao ambiente real com suporte a respostas, pistas e dados 

síncronos. A maior parte das vezes as situações são espelho da vida real. A 
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comunicação estabelece-se com o tutor online e entre pares permitindo a 

aprendizagem e à avaliação dos conhecimentos adquiridos de forma síncrona. 

1.3 Interatividade e a aprendizagem 

Com a expansão das tecnologias digitais e o uso generalizado da internet, o processo 

de aceder, construir e disseminar conhecimentos alterou-se significativamente. As 

tecnologias ao serviço da aprendizagem, associadas a modelos pedagógicas e teorias 

de aprendizagem consistentes com o perfil dos destinatários e contextos 

desempenham atualmente um papel importante no processo educativo. No contexto 

particular do ensino à distância, inúmeras reflexões têm sido desenvolvidas sobre a 

importância da interatividade enquanto atributo fundamental na definição de uma 

experiência de aprendizagem de sucesso.  

No entanto, o facto do aprendente se colocar diante de um ambiente digital interativo 

por si só não é suficiente para construção de uma aprendizagem significativa. Alguns 

autores concedem particular destaque à ligação entre interatividade e a narrativa 

presente nas estratégias de aprendizagem. Sims (1998, p. 632) salienta que se deve 

dar maior importância à narrativa nas estratégias para aumentar a compreensão e a 

adesão às aplicações de aprendizagem em ambiente virtual.  

1.4 Estudos similares 

Lustria (2007) realizou um estudo sobre os contributos da interatividade na 

compreensão e atitudes em sites na área da saúde. A experiência teve como objetivo 

analisar os efeitos da interatividade na compreensão e nas atitudes, em dois sites 

sobre saúde e investigar se as diferenças individuais poderiam moderar tais efeitos. 

Para o efeito foram concebidos dois sites sobre cancro da pele com diferentes níveis 

de interatividade e aleatoriamente distribuído por 441 estudantes universitários 

(idades entre 18 e os 26). As conclusões sugerem que a interatividade pode 

significativamente afetar a compreensão e as atitudes em relação a sites de saúde.  

Um outro estudo desenvolvido por Gao (2003), analisou os efeitos produzidos nas 

perceções de realização e motivação por parte de estudantes universitários num 

ambiente virtual de aprendizagem através da utilização de  materiais de aprendizagem 
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com níveis diferentes de interação.  O estudo foi operacionalizado em três grupos (um 

de controlo, um de interação reativa e outro proactivo). 

O grupo de controlo tinha  hyperlinks estáticos no conteúdo de aprendizagem, o grupo 

de interação reativa recebeu conteúdos que concediam feedback imediato e 

elaborado e o grupo de interação pró-ativa  foi-lhes proporcionado uma situação de 

aprendizagem que gerava atividades para o aprendente.  Para medir os efeitos da 

interação foram usados um teste de conhecimentos adquiridos, um questionário 

motivacional e uma entrevista. Os resultados do estudo indicam que os estudantes nos 

casos reativos e proactivos têm melhores resultados do que o grupo de controlo. O 

grupo reativo tem melhores indicadores motivacionais do que o grupo de controlo. Os 

dados qualitativos suportam estas observações. 

1.5 Recursos educativos digitais 

Os recursos educativos digitais (RED), entendidos como produtos de software com 

finalidade educativa e detentores de uma identidade autónoma, apresentam-se como 

ferramentas pedagogicamente interessantes de suporte a projetos educativos, 

nomeadamente no ensino a Distância. Com a generalização do acesso à internet, a 

distribuição e utilização de recursos digitais com potencial educativo  ganhou uma 

maior dimensão, pelos desafios colocados à disseminação do conhecimento, segundo 

atributos de qualidade. 

2. METODOLOGIA 

Na investigação realizada foram estabelecidas seis hipóteses que procuravam dar 

pistas de respostas ao problema equacionado. 

Foi estabelecida uma variável independente, a interatividade, manipulada em três 

condições experimentais de forma a observá-la a diferentes níveis. Tendo como 

referência as diferentes taxonomias referidas na revisão de literatura, procurou-se que 

os níveis de interatividade atribuídos evidenciassem características e elementos 

consonantes com as classificações descritas como mais consensuais. 

Os recursos educativos digitais, construídos especificamente para esta investigação, 

continham níveis distintos de interatividade, mas mantendo o mesmo conteúdo 
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informacional, representado por textos e imagens. O conteúdo formativo foi 

organizado de forma a transmitir algumas ideias de como podemos reduzir a nossa 

pegada de carbono. Procurou-se criar um conteúdo que transmitisse informação útil e 

fomentasse a adoção de práticas saudáveis em termos ambientais.  

Relativamente à estruturação dos conteúdos, os recursos apresentavam uma primeira 

informação de enquadramento ao conceito e objetivos da unidade de aprendizagem, 

seguida de conteúdos dedicados a quatro subtemas designados de Casa, Transportes, 

Trabalho e Climatização. Procurou-se impedir que outras variáveis influenciassem os 

resultados obtidos, pelo que foram mantidos, nos diferentes níveis de interatividade, 

os mesmos textos e imagens.  
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Apresentam-se os principais elementos dos níveis de interatividade incorporados nos 

recursos educativos digitais: 

Nível 1- Apresenta o nível mais básico de interatividade. O modo de navegação é 

linear, ecrã a ecrã, apresentando apenas a possibilidade de seguir em frente ou de 

voltar atrás, sendo o aprendente um mero recetor de conteúdos. Nível construindo 

com base no primeiro nível de interatividade de Gillham e na interatividade linear 

descrita por Sims. O recurso digital foi construído em  Portable Document Format (PDF) 

e disponibilizado aos sujeitos do grupo 1. A apresentação do conteúdo era iniciada 

com uma primeira introdução ao tema, seguida dos quatro subtemas e informações 

adicionais “sabia que…”, visionados de forma sequencial. 
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Nível 2 - Este nível fornece um conjunto predefinido de opções a partir das quais é 

possível selecionar um caminho específico e aceder a diferentes conteúdos. Após 

enquadramento do tema, era apresentado um menu principal com quatro escolhas de 

acesso a diferentes subtemas com percursos estabelecidos por hiperligações entre 

ecrãs. Após percurso realizado, retomava-se ao menu principal, permitindo outras 

opções de subtemas. Nível construindo com base na Interatividade Hierárquica 

(Hierarchical interactivity) de Sims.  

Subtema:  

CASA 

Subtema: 

TRANSPORTE 

Subtema:  

CLIMATIZAÇÃO 

Subtema: 

TRABALHO 

Introdução ao tema 

ambiental 

4 Subtemas 

Sabia que… 

Sabia que… 

Sabia que… 

Sabia que… 
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O recurso educativo, criado em formato slide show, apresentava o conteúdo com 

diferentes percursos, com “botões” que permitiam ao aprendente avançar ou recuar, 

detendo algum controlo sobre a navegação. O aprendente iniciava o seu percurso com 

os slides sequenciais de introdução, sendo percorridos por “botões” com hiperligações 

entre ecrãs. Era dada, de seguida, a possibilidade de escolher qualquer um dos quatro 

subtemas e realizar diferentes percursos. Cada subtema tinha uma pequena sequência 

programada de informação, além de informação adicional “sabia que…”, suportada 

por hiperligações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível 3 – nível semelhante ao nível 2 no que respeita a disponibilizar um conjunto 

predefinido de opções (quatro subtemas), após enquadramento da temática. O 

aprendente podia selecionar o subtema, através de um sistema de separadores, e 

aceder aos diferentes conteúdos técnicos. Neste recurso acrescentou-se um conjunto 

de exercícios práticos de consolidação dos conhecimentos adquiridos. Estes exercícios 

foram construídos de forma a que, após respostas dadas pelo aprendente, o sistema 

facultasse feedback sobre os resultados alcançados. Nível construindo com base na 

descrição na Interatividade de actualização (update interactivity) de Sims.  

Subtema: 

 CASA 

Subtema: 

TRANSPORTE 

Subtema: 

CLIMATIZAÇÃOO 

Subtema: 

TRABALHO 

Introdução ao 

tema ambiental 

Sabia que… Sabia que… Sabia que… Sabia que… 

4 Subtemas 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2667 

Em termos operacionais, o conteúdo integrado num website apresentava a informação 

organizada em separadores, subordinados aos quatro subtemas do tema principal. 

Integrava um quinto separador designado por “teste os seus conhecimentos”, com 

exercícios interativos, criados no programa Hot Potatoes, possibilitando uma 

autoavaliação dos conhecimentos. Cada subtema tinha um exercício e apresentava 

opções de verificação dos resultados e ajudas às respostas certas, possibilitando um 

feedback quantitativo e qualitativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução ao 

tema ambiental 

Subtema:  

CASA 

Subtema: 

TRANSPORTE 

Subtema: 

CLIMATIZAÇAO 

Subtema: 

TRABALHO 

Sabia que… Sabia que… Sabia que… Sabia que… 

Teste os seus 

conhecimentos 

Exercícios 

Climatização 

Exercícios 

Trabalho 

Exercícios 

Transporte 

Exercícios 

Casa 
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Para avaliar as variáveis dependentes, foram construídos dois questionários no Google 

Docs, disponibilizados através um link, permitindo uma recolha rápida e organizada 

dos dados.  

Para analisar a aprendizagem dos sujeitos foi criado um questionário de avaliação dos 

conhecimentos (Questionário A), constituído por duas questões abertas e oito 

questões fechadas. Relativamente à satisfação sentida pelos sujeitos face ao recurso 

educativo, construiu-se um questionário (Questionário B) composto por uma escala de 

Diferencial Semântico.  

Incorporou-se no questionário B duas escalas, uma com 10 adjetivos que se 

relacionavam com o grau de interesse sentido pelo aprendente (ex: “Numa escala de 1 

a 7, considero que a unidade de aprendizagem é”: Aborrecida/Estimulante; Nada 

Apelativa/Apelativa, etc.) e uma segunda escala composta por 5 adjetivos orientados 

para a avaliação da qualidade percecionada na aprendizagem (ex: “Considero que 

aprender através desta unidade é”: Difícil / Fácil: Mau /Bom, etc). Acrescentaram-se 

duas perguntas abertas, não obrigatórias, para analisar qualitativamente dois aspetos: 

- “O que me agradou mais:”; - “O que me agradou menos” 
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3. AMOSTRA  

.Neste estudo utilizou-se uma amostra por conveniência, que se enquadra numa 

amostragem não-probabilística. Esta opção justifica-se em estudos que configuram 

uma pesquisa exploratória, não se pretendendo generalizar os seus resultados para 

além da amostra. Os critérios de escolha dos sujeitos incidiram sobre adultos 

disponíveis, entre os 18 e os 50 anos, que utilizam a internet com fonte de informação 

e/ou aprendizagem em diferentes atividades profissionais. A amostra era constituída 

por 90 sujeitos, dividida em três grupos iguais e independentes de sujeitos. 

4. PROCEDIMENTO 

A situação experimental consistiu em comparar três grupos independentes de sujeitos, 

submetidos a condições distintas, em que cada grupo visionou um recurso educativo 

com um nível específico de interatividade. Após visionamento os sujeitos respondiam 

aos dois questionários online, visando obter dados relativos ao sucesso da 

aprendizagem e à satisfação sentida. 

A atividade de aprendizagem foi administrada de modo direto, em presença dos 

sujeitos, de forma individual, sendo solicitado num primeiro momento o visionamento 

da Unidade de Aprendizagem, seguido das respostas aos dois questionários online. Os 

sujeitos envolvidos tinham controlo quanto ao ritmo de análise dos conteúdos.  

5. RESULTADOS  

Decorrente dos procedimentos estatísticos efetuados nesta investigação, verificou-se 

que os resultados obtidos confirmavam parcialmente as hipóteses de investigação 

formuladas. 

Verificou-se que os sujeitos que acederam ao recurso educativo com o nível 3 de 

interatividade obtiveram resultados de aprendizagem significativamente mais 

elevados por comparação aos outros dois grupos. Os sujeitos dispunham de exercícios 

práticos que potenciavam a consolidação dos conhecimentos adquiridos, permitindo 

responder de forma mais correta ao questionário que testava esses mesmos 

conhecimentos. Os exercícios permitiam aos sujeitos refletir criticamente e testar a 

informação retida.  
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Relativamente à Satisfação, cujos resultados foram obtidos através de técnica de 

Diferencial Semântico, num questionário constituído por duas escalas, uma com 10 

adjetivos bipolares que identificava o grau de interesse sentido do aprendente e uma 

segunda escala de 5 adjetivos, orientada para a avaliação da qualidade percecionada 

na aprendizagem, verificaram-se algumas diferenças significativas.  

Na escala relacionada com o grau de interesse, encontraram-se diferenças 

estatisticamente significativas no adjetivo bipolar Aborrecida/Divertida, entre os 

sujeitos do grupo com o nível 2 e os do grupo do nível 1, sendo que os primeiros 

consideram o recurso significativamente mais divertido. Relativamente aos resultados 

da escala relacionada com a qualidade percecionada da aprendizagem, verificaram-se 

diferenças significativas nos adjetivos bipolares Ineficiente/Eficiente e Difícil/Fácil, 

entre os sujeitos do grupo 2 e os do grupo 1, sendo que os primeiros consideram o 

recurso significativamente mais eficiente e mais fácil. Relativamente ao grupo 3, com 

o nível mais elevado de interatividade, por comparação aos outros dois grupos, não 

foram encontradas diferenças significativas no que respeita à variável Satisfação. 

Avançam-se possíveis explicações para estes resultados. O nível 2 de interatividade, 

apresentado em slideshow, continha diferentes opções de navegação, estabelecidas 

por hiperligações entre ecrãs, de acesso aos quatro subtemas. Sendo a navegação não 

linear, o próprio desenho de acesso aos diferentes subtemas, influenciou o sentimento 

de maior divertimento por parte do grupo 2, por comparação ao grupo do nível 1 de 

interatividade, cujo recurso educativo, em Portable Document Format (PDF), 

apresentava uma sequência linear de ecrãs com conteúdos.  

O facto de não terem sido encontradas diferenças relativamente ao grupo com o nível 

mais elevado de interatividade (nível 3), por comparação aos outros dois grupos 

poderá estar relacionado com o facto de o conteúdo ter sido, integrado num website, 

formato mais usual para disseminar informação do que para fins educativos. Os 

conteúdos estavam organizados em separadores, subordinados aos quatro subtemas 

do tema principal. Apesar de poderem escolher o tema e de terem ao seu dispor um 

separador com exercícios práticos, estes elementos não constituíram condições 

suficientes para o sentimento de satisfação. 
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O questionário de satisfação considerou ainda uma questão relacionada com a 

frequência de utilização das Tecnologias de Informação e Conhecimento (TIC), com 

uma escala de likert, constituída por 5 pontos. Verificou-se que as hipóteses 

relacionadas com a influência das TIC na Aprendizagem e na Satisfação, não 

apresentavam diferenças estatisticamente significativas. Estes resultados podem ser 

explicados pelo facto de se ter percecionado alguma homogeneidade na facilidade de 

utilização da internet, por parte dos aprendentes. 

Relativamente às perguntas abertas, não obrigatórias, presentes no questionário que 

mediu a variável satisfação, após análise de conteúdos, verificou-se que as respostas 

associadas àquilo que os sujeitos gostaram mais apontavam positivamente para os 

conteúdos escolhidos e sua apresentação, sendo indicado como elementos de menor 

agrado, a quantidade de informação quantitativa que apelava à memorização da 

mesma. 

5.1 Limitações do estudo 

Existiram algumas limitações relacionadas com o desenho do recurso educativo digital. 

Foram utilizados media estáticos pela maior facilidade na sua construção. O recurso a 

media dinâmicos poderia tornar a experiência mais rica e demonstrar provavelmente 

uma influência mais marcante nas variáveis em estudo. Outra limitação prendeu-se 

com os conteúdos associados à temática. Para evitar que a verificação da 

aprendizagem tivesse um carácter ambíguo optou-se por conteúdos com dados mais 

quantitativos do que qualitativos o que pode ter provocado alguma sobrecarga 

cognitiva. 

6. CONCLUSÕES  

Com este estudo pretendeu-se analisar os efeitos provocados pela variação dos níveis 

de interatividade num recurso educativo digital nos resultados efetivos de aquisição de 

conhecimentos e na satisfação sentida pelo aprendente. 

Desenvolveu-se uma metodologia experimental, a fim de testar os efeitos provocados 

pela manipulação dos níveis de interatividade em diferentes recursos educativos 

digitais. Foram construídos para efeitos da investigação, com um tema na área 
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ambiental, tendo sido desenhados para três situações distintas, a que correspondiam 

níveis específicos de interatividade, mas mantendo o mesmo conteúdo informacional, 

representado por textos e imagens. 

Os resultados obtidos, decorrentes dos procedimentos estatísticos efetuados, 

confirmaram parcialmente as hipóteses de investigação formuladas. Os indivíduos que 

interagiram com o conteúdo com maior nível de interatividade obtiveram resultados 

de aprendizagem significativamente melhores do que os outros dois grupos. 

Relativamente à satisfação, verificou-se que o grupo com o segundo nível de 

interatividade considerou a situação de aprendizagem como mais divertida, mais fácil 

e eficiente. 

Em conclusão, parece importante explorar novas estratégias de integração de 

elementos interativos nos recursos educativos digitais, para que os aprendentes 

possam posicionar-se de forma mais ativa em relação aos conteúdos, tornando a 

aprendizagem mais significativa e promovendo igualmente um maior índice de 

atratividade e satisfação. 
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Resumo 

Este artigo apresenta o resultado do trabalho desenvolvido em atividades extraclasse, das 
disciplinas de Organização de Computadores e Instalação e Manutenção de Computadores, do 
curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática do Instituto Federal de Mato Grosso 
do Sul (Brasil). Baseado no ciclo de ações descrição-execução-reflexão-depuração, a proposta 
foi avaliar a eficácia de uma nova estratégia em atividades extraclasse, para a aquisição e 
revisão de conceitos, a partir da produção de artefatos e objetos educacionais, estimulando a 
criatividade e integração dos estudantes. As etapas do trabalho desenvolvido são detalhadas 
assim como as percepções dos professores e alunos sobre as atividades. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem, Criatividade, Ensino Técnico.  

Abstract 

This article presents the result of a work developed in extracurricular activities, of the 
disciplines of Organização de Computadores and Instalação e Manutenção de Computadores, 
of Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Manutenção e Suporte em Informática of 
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (Brasil). Based on the action cycle description-
execution-reflection-debugging, the proposal was to evaluate the effectiveness of a new 
strategy in extracurricular activities, for the procurement and revision of concepts, with the 
production of educacional artifacts and objects, stimulating the criativity and integration of the 
students. The stages of the developed work are detailed as the perceptions of the teachers 
and students about the activities. 
 
Keywords: Learning, Creativity, Technical Education.  

1. INTRODUÇÃO 

O contexto do presente relato se refere à atividades desenvolvidas no curso Técnico 

em Informática do IFMS, campus Nova Andradina. Trata-se de um curso integrado ao 

Ensino Médio, sendo o público alvo composto de jovens estudantes. 

Segundo Moran (2007), a escola é uma instituição mais tradicional que inovadora e 

tem resistido bravamente às mudanças. Os modelos de ensino focados no professor 

continuam predominando, apesar dos avanços teóricos em busca de mudanças do  

foco do ensino para o da aprendizagem. Os professores do IFMS têm procurado 
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trabalhar em conjunto para ultrapassar alguns desafios quanto ao aprendizado dos 

alunos nas disciplinas técnicas, mantendo vigília permanente em situações que 

incomodam a atuação desses educadores. Por exemplo, a experiência com turmas 

anteriores, no desenvolvimento de atividades extraclasse, mostrou que os trabalhos 

realizados pelos alunos são encarados como uma simples pesquisa e cópia de 

conteúdos. Diante disso, os professores buscaram estratégias para estimular uma 

mudança dessa atitude.  

Este artigo procura avaliar o uso de uma nova estratégia para o desenvolvimento de 

trabalhos, buscando criar novas alternativas para elevar o conhecimento da turma 

sobre os componentes do computador, estimulando a criatividade e integrando-os 

através da produção coletiva. O principal objetivo foi identificar a eficácia dessa 

estratégia na aquisição e revisão de conceitos, a partir da produção objetos 

educacionais. 

2. CONTEXTO DO RELATO 

O trabalho foi desenvolvido simultaneamente nas disciplinas de Organização de 

Computadores (OC) e Instalação e Manutenção de Computadores (IMC), situadas 

respectivamente no primeiro e segundo semestre do curso. A proposta buscava 

identificar se o trabalho seria mais eficiente na aquisição dos conceitos, durante a 

disciplina de OC, ou na revisão e aprofundamento deles, na disciplina de IMC. Como a 

disciplina de OC é no início do curso, não houve a obrigatoriedade do aluno criar um 

objeto educacional, podendo criar formas alternativas para a presentação, como o 

teatro e a música. 

Uma das propostas iniciais era a utilização preferencial de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), de forma que pudessem ser criados objetos educacionais sobre os 

componentes. Moran (2009) defende que, por meio das tecnologias, a sala de aula 

abre as portas para o mundo: são diferentes formas de representação da realidade, de  

forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela,  

mas todas elas, combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da 

realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2678 

diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes. Objetos educacionais, ou de 

aprendizagem, segundo Wiley (Prata, 2007), podem ser compreendidos como 

qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino. Mas, 

evitando cercear a criatividade dos estudantes, cada trabalho pôde ser apresentado 

por meio de diferentes modalidades, à escolha dos alunos – teatro, número musical, 

maquetes, poesia, vídeos, blogs, perfis em redes sociais, etc. – desde que combinadas 

anteriormente com os professores, e de que ficasse provado, através da fase inicial do 

trabalho, que o formato atenderia às necessidades instrucionais. 

Os autores basearam o acompanhamento dos trabalhos no ciclo de ações descrição-

execução-reflexão-depuração apontado por Valente (2002), como relatado em Lomba 

e Luiz Jr (2012). Assim, até mesmo onde o aprendiz não atinge um resultado de 

sucesso, ele está obtendo informações que são úteis na construção do conhecimento.  

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

Os alunos foram organizados em grupos, onde cada qual trabalhou um dos principais 

elementos de um microcomputador. A atividade foi organizada em etapas, a fim de 

possibilitar o acompanhamento dos professores, no processo de pesquisa bibliográfica 

e produção dos trabalhos. Valente (2002) destaca a importância do professor criar 

condições para que as estratégias do ciclo sejam acompanhadas, já que em algumas 

situações o aluno pode não dispor do conhecimento necessário para progredir. As  

tecnologias também ajudam a desenvolver habilidades, espaço-temporais, 

sinestésicas, criadoras, mas o professor é fundamental para adequar cada habilidade a 

um determinado momento histórico e a cada situação de aprendizagem, defende 

Moran (2007). 

Em uma primeira reunião foram definidos os membros dos grupos e o tema a ser 

abordado por cada um deles. Na sequência, foram escalonadas várias etapas, 

marcadas previamente, e chamadas de check-points para acompanhamento do 

processo.  

Cada grupo teve um prazo de uma semana para fazer o levantamento inicial do seu 

assunto, elaborando um roteiro de como o trabalho seria desenvolvido e apresentado. 
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Com o roteiro em mãos, cada grupo procurou o professor com o objetivo de discutir e 

definir os principais fundamentos referentes ao componente de computador objeto do 

estudo. A participação direta do professor no trabalho se deu baseado em Gomes 

(2002, p.125), que alega que “a participação do professor ou de um colega mais 

experiente como mediador possibilita ao aluno desenvolver e utilizar estratégias de 

exploração e descoberta, assim como de planejamento e controle da própria 

atividade.” 

Com o roteiro definido, os grupos tiveram um prazo de três semanas para apresentar 

as atividades desenvolvidas e, caso necessário, um protótipo (vídeo ou blog, por 

exemplo), a fim de realizar possíveis ajustes. Novamente foram discutidas questões 

técnicas e mudanças estéticas dentro da proposta apresentada. A entrega do 

protótipo permitiu registrar diferentes versões do trabalho, possibilitando ao professor 

entender o processo ao qual o aprendiz utilizou para construir os conceitos e 

estratégias dentro da produção desenvolvida, o que vem ao encontro das ideias de 

Valente (2002). 

Na sequência os grupos tiveram um prazo de duas semanas para finalizar os trabalhos 

e exibi-los aos demais grupos da sala, durante uma das aulas. A apresentação permitiu 

a interação entre os grupos e a discussão de questões técnicas abordadas em cada 

trabalho. 

Após as discussões geradas na exibição dos artefatos, os grupos poderiam acatar as 

mudanças sugeridas ou então entregar a versão como a versão final do trabalho. Um 

prazo de duas semanas foi combinado para que a versão final fosse entregue aos 

professores, com as alterações sugeridas. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO PROCESSO 

A ideia de trabalhar com a produção de artefatos que apresentassem os componentes 

se deu no intuito de estimular a criatividade individual e colaborativa dos alunos, 

dentro das diversas habilidades por eles apresentadas.  

No aspecto coletividade não foi possível constatar a participação efetiva de todos os 

alunos no processo de preparação do material e do processo de pensar e discutir como 
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o material seria produzido. Nos momentos em que os grupos deveriam procurar os 

professores para entregar os materiais e discuti-los, foi comum apenas um membro do 

grupo procurá-los, a fim de simplesmente protocolar a entrega da atividade no check-

point. Baseado no relatório E-learning Nordic 2006, apresentado por Coll (2010, p. 72), 

constata-se que seria necessário criar estratégias para envolver todos os integrantes 

dos grupos nas atividades presenciais com o professor, a fim de potencializar o 

trabalho coletivo, visto que os “estudantes posicionam-se frente às tecnologias mais 

como 'consumidores' do que como 'produtores' e utilizam-se mais para trabalhar 

individualmente do que em grupo”. Os professores conseguiram acompanhar a 

evolução do trabalho, no que tange aos aspectos técnicos (grau de profundidade da 

pesquisa bibliográfica), criatividade na elaboração do material e a organização dos 

conteúdos a serem apresentados. 

Ao final da primeira etapa, quando os grupos entregaram o roteiro do trabalho, foi 

possível detectar que os estudantes não haviam compreendido a proposta do mesmo, 

nem mesmo o que deveriam fazer em cada uma das etapas. Isso corrobora a 

percepção que tínhamos como professores, de que os trabalhos extraclasse são 

encarados pelos estudantes como uma simples pesquisa e cópia de conteúdos, 

mostrando que é necessário uma melhor orientação de como eles devem ser 

realizados. Assim não é o simples uso das tecnologias que vai permitir a efetivação do 

processo de trabalhos extraclasse, como explicitado em Gomes (2002). 

Já na segunda fase do trabalho, os grupos apresentaram um protótipo do material 

produzido. Como alguns grupos não possuíam um roteiro definido ao final da fase 

anterior, estes grupos acabaram não produzindo o protótipo, mas procuraram a 

orientação dos professores para finalizar e entregar o roteiro. Mesmo com a não 

entrega do protótipo por estes grupos, foi possível acompanhar a evolução e 

organização dos mesmos, no tocante à estruturação do trabalho. A ausência do 

protótipo de alguns grupos impossibilitou a avaliação técnica e estética, que poderia 

ser ajustada ou modificada antes da entrega na fase seguinte. Esta avaliação do 

protótipo teve como intuito analisar o conteúdo até então estruturado e produzido 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2681 

pelos grupos, assim como orientá-los com relação a correções ortográficas e de 

conceitos apresentados. 

Ficou claro que essa fase poderia ser melhor trabalhada com o auxílio dos professores 

de Língua Portuguesa (apoiando na correção ortográfica) e Artes (orientando as 

disposições de tarjas e efeitos nos vídeos, técnicas teatrais), o que não ocorreu nesse 

trabalho. Belloni (citado em Gomes, 2002, p. 125) aponta a necessidade dos 

professores também trabalharem em grupo para a utilização de recursos ou propostas 

inovadoras: “(…) o professor terá que aprender a trabalhar em equipe e a transitar 

com facilidade em muitas áreas disciplinares. (…) A figura do professor individual tende 

a ser substituída pelo professor coletivo”.  

Na terceira fase, quando os alunos apresentaram os trabalhos, alguns grupos exibiram 

os artefatos da mesma maneira que o apresentado na fase do protótipo, 

demonstrando que não foram realizadas as modificações propostas. Com o registro 

das diferentes versões do trabalho foi possível acompanhar a evolução dos grupos.  

5. PERCEPÇÃO E RETORNO DOS ALUNOS 

Discussões acerca do desenvolvimento desse trabalho, foram apresentadas por meio 

dos depoimentos de alunos participantes, dos quais reproduzimos alguns a seguir, 

todos, literais:  

“A ideia principal que pretendíamos passar com o trabalho, era que todos, mesmo os 

leigos em informática conseguissem entender, o que consideramos foi cumprido. 

Sendo assim, resolvemos fazer uma pequena peça teatral. A gravação da mesma 

possuía a placa-mãe, com a “mãe”, e os outros componentes (HD, memória RAM e 

processador) como seus filhos, […] Esse trabalho foi dividido por partes, e com o 

auxílio do professor responsável pela disciplina de IMC ele foi sendo melhorado. E seus 

objetivos de atingir a todos os públicos, melhorar o aprendizado e entendimento, … o 

presente trabalho abrangeu tudo. Houve uma boa aceitação entre todos da turma, e a 

maioria dos comentários foram positivos, em relação a um trabalho divertido, e que 

nos deu oportunidade de entendê-lo de forma diferente, e consequentemente nos 

deu experiência.” Esse relato se refere a um trabalho que representou a vida 
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doméstica de uma mãe (a placa-mãe), gravada em vídeo, com uma riqueza de 

situações do dia a dia na relação entre mãe e filhos, mas fazendo a ligação com as 

características técnicas dos componentes. 

“Depois de todas as discussões sobre como seria o teatro, começou o processo de 

apresentação, que tinha como telespectadores, não só os alunos da turma, mas 

também o professor da disciplina de Organização de Computadores e de outras 

matérias que queriam presenciar a apresentação desse trabalho, dessa nova forma de 

aprendizado.  A apresentação ocorreu sem problemas, e a turma fez seus 

questionamentos, tirando todas as dúvidas que pudessem restar. Ao fim de tudo, 

concluímos que a escolha de apresentar um trabalho mais descontraído foi muito 

proveitosa, pois por não haver aquela rotina na apresentação de trabalhos utilizando 

como recursos slides, houve uma maior absorção do conteúdo. Também houve uma 

influencia para que novas ideias fossem buscadas, tanto pelos alunos quanto pelos 

professores, na hora de aprender uma nova matéria ou de apresentar algo de uma 

forma mais informal.” As autoras desse depoimento compuseram o grupo responsável 

pela apresentação do material sobre Placas de Áudio, através de uma peça teatral 

representada ao vivo, sem criação de objeto educacional. A caracterização do grupo 

pode ser vista na figura 1, e o trabalho é relatado em Figueiredo et al. (2012). 

 
Figura 1 - Caracterização como Placa de Áudio. 

 
“Adquirimos conhecimento, não só sobre o conteúdo, mas também sobre ferramentas 

de edição de áudio e vídeo, usados durante o desenvolvimento deste, além de nos ter 

promovido o uso da criatividade. A maior dificuldade que encontramos foi na verdade, 
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a própria edição do áudio e do vídeo, pois optamos fazê-lo com mais riqueza 

audiovisual, com o intuito de cativar a atenção dos alunos que assistiam. A 

apresentação foi proveitosa, pois acreditamos que embora o conteúdo seja grande, 

conseguimos fazer com que os alunos prestassem atenção, e entendessem melhor o 

conteúdo. A produção do vídeo foi bem agradável, afinal um dos intuitos, além de 

trazer informações, era apresentá-las com bom humor e descontração, o que 

conseguimos com êxito. Até hoje, alguns alunos ainda nos parabenizam pelo trabalho, 

que apesar de ter sido um pouco extenso, foi muito gratificante”. O trabalho dessa 

equipe era apresentar processadores de computador. Uma tela do vídeo, 

caracterizando o bom humor relatado, segue na figura 2, e o trabalho completo é 

apresentado em Luiz Jr et al. (2012). 

 
 Figura 2 - Vídeo sobre CPU.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Em que pese nossa percepção de que o processo de construção do trabalho por meio 

dessa técnica ainda deva evoluir muito, notadamente na garantia de participação de 

todos os alunos, é consenso entre os mesmos que a técnica traz ganhos consideráveis 

ao aprendizado dos conteúdos, tanto para quem desenvolve o trabalho, como para os 

que interagem como expectadores.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aprendizagem mediada pelos computadores ocorre baseada em dois modelos  

descritos em Freire e Valente (2001): modelo instrucionista - focado na transmissão de 
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conteúdos - ou modelo construcionista - que busca a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento do aluno.  

O professor deve entender as ideias dos alunos e saber como atuar no processo de 

construção do conhecimento, para intervir apropriadamente na situação, de modo a 

auxiliar o aluno nesse processo. Cabe ainda ao professor transitar em diferentes áreas 

disciplinares, agregando os valores das diferentes áreas ao uso das TIC. 

A ideia de trabalhar com a produção de objetos educacionais se deu no intuito de 

estimular a criatividade individual e colaborativa dos alunos, possibilitando a produção 

e criação dos mesmos, dentro das diversas habilidades apresentadas por eles. Ao que 

se refere à criatividade, aferimos que os alunos apresentaram ideias que venceram as 

barreiras impostas pela sala de aula tradicional.  

Os depoimentos dos alunos demonstraram uma grande aceitação sobre este formato 

de trabalho. O resultado demonstrado pelas turmas no conhecimento do conteúdo 

estimula os professores na realização de outras iniciativas similares. Em próxima 

iniciativa, prevemos a utilização de questionários para aferir mais objetivamente a 

aquisição dos conhecimentos técnicos através do trabalho. 

É intuito dos autores, em próximas ocorrências dessa iniciativa, implementar a 

interdisciplinariedade, de acordo com o que apresenta POMBO (1993), acreditando 

que poderá elevar ainda mais o resultado final da atividade. 
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Resumo 

Pretendemos com este artigo apresentar um modelo de formação usado numa ação que 
decorreu na modalidade de blended-learning, na Escola Secundária de Carvalhos, em Vila Nova 
de Gaia, com 33 professores dos ensinos básico e secundário. O modelo proposto contempla 
duas fases: a primeira fase abrangeu o processo de formação, em modalidade de blended-
learning durante o ano letivo 2010/2011 e apoiada na plataforma de e-learning Moodle; a 
segunda fase consiste na monitorização, complemento à primeira fase e realizou-se durante o 
presente ano letivo. Com esta, pretendemos monitorizar as práticas letivas dos professores, 
dando-lhes todo o apoio necessário na utilização das tecnologias. O modelo proposto baseia-
se na combinação de: a) promoção da reflexão-ação-reflexão; b) dos modelos de Gilly Salmon 
e de Garrison e Vaughan, e tem como objetivo o professor desenvolver competências e 
adquirir mais confiança na utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação e das 
plataformas de e-learning. Este estudo é parte de uma investigação que estamos a 
desenvolver sobre a integração de plataformas de e-learning, em contexto dos ensinos básico 
e secundário, no âmbito da qual propomos um modelo de formação e analisamos o seu 
impacte nas práticas letivas dos professores. A grande maioria dos formandos considerou que 
o modelo em causa foi útil e que os preparou para a utilização do Moodle com os seus alunos.  
 
Palavras-chave: blended-learning, comunidades de aprendizagem, plataforma de e-learning, 
desenvolvimento profissional, formação de professores. 

Abstract 

This paper describes a teachers’ training course in blended-learning at the Escola Secundária 
de Carvalhos in Vila Nova de Gaia. A total of 33 secondary school teachers participated on this 
course. Our proposal has two stages: the first stage was the training course in blended-
learning during 2010/2011 school year, held on Learning Management System platform; the 
second stage is the monitoring, as an extension of the first stage and it was carried out during 
2011/2012 school year. With this approach we intend to monitor teachers’ learning practice, 
giving them all support they need. We are evaluating a training course based on the 
combination of: a) promoting reflection-action-reflection; b) the five-stage Salmon’s model 
and Garrison and Vaughan’s approach, developing skills which help teachers’ confidence when 
working the Information and Communication Technology and Learning Management Systems. 
The large majority of the trainees considered our model helpful and it made them feel 
prepared to use the Moodle platform with their students.   
Keywords: blended-learning, learning communities, learning management systems, 
professional development, teachers’ training. 
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1. INTRODUÇÃO 

As políticas educacionais em Portugal têm vindo a contemplar a necessidade de 

formação de professores, nomeadamente na área das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC), conforme consta no Quadro de Referência para a Formação 

Contínua de Professores na área das TIC – 2007. A Estratégia Portugal 2020 dispõe de 

um programa que concretiza e desenvolve Linhas de Ação, das quais consta a Agenda 

Digital 2015 – programa de ação compreendido no âmbito do Plano Tecnológico da 

Educação (PTE), com cinco áreas prioritárias de intervenção, entre as quais a Educação 

de Excelência. Um dos desígnios desta área é a promoção da utilização de redes de 

nova geração pelas comunidades educativas bem como a criação de plataformas – 

com a disponibilização de conteúdos, distribuídos por áreas temáticas e disciplinares, 

para os diferentes níveis de ensino – que motivem os diferentes intervenientes destas 

comunidades a implementar práticas que potenciem a utilização das TIC em contexto 

de ensino e aprendizagem (ME, 2012). 

Contudo, de acordo com a revisão de literatura efetuada, constata-se a existência de 

um hiato entre o conhecimento adquirido e a aprendizagem realizada durante os 

momentos de formação e o uso que os professores fazem posteriormente, em 

contextos de ensino e aprendizagem (OCDE, 2005; Pretto & Pinto, 2006; Nóvoa, 2009). 

Assim, é imperioso repensar os caminhos que a formação de professores tem seguido 

e projetar novos cenários, com formação ‘continuada’ e contextualizada na atividade 

profissional, estimulando os professores a adotar um papel mais ativo (Carvalho, 2007; 

Costa & Viseu, 2007; Cuban, 2001; Ponte & Santos, 2007; Nóvoa 2009). A este 

propósito, a UNESCO elaborou um relatório no qual refere que  

“[t]eacher professional development has an impact only if it is 

focused on specific changes in teacher classroom behaviors and 

particularly if the professional development is on-going and aligned 

with other changes in the educational system” (2008, p. 9). 

As práticas reflexivas são para alguns autores (Carvalho, 2007, 2008; Costa & Viseu, 

2007; Ponte & Santos, 2007) um fator crucial, considerando que os professores devem 

ser capazes de reinterpretar os seus conhecimentos e reconhecer a importância da 

reflexão em ação, reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação (Schön, 1983). 
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Para Salmon (2011) “[t]he idea here is that experiences need to be interrogated and 

perhaps tested and challenged to avoid the unconscious assumptions that may reduce 

creativity and flexibility in attempting to understand or resolve a problem or explore a 

scenario” (idem, p. 92). 

Neste contexto, Nóvoa (2009) propõe medidas que apontam para a necessidade de 

promover novos modelos de organização da profissão docente, entre as quais a 

colegialidade, a partilha e as culturas colaborativas. Considera, ainda, que é através de 

movimentos pedagógicos ou de comunidades de prática que é reforçado o sentimento 

de pertença e de identidade profissional, fundamental para que os professores se 

adaptem a processos de mudança e os transformem em práticas concretas de 

intervenção. As escolas devem ser transformadas em comunidades – comunidades de 

aprendizagem (Pallof & Pratt, 2007) e comunidades de prática (Hutchings & Huber, 

2005 apud Nóvoa, 2009; Wenger, 2006). 

É, por isso, necessário garantir a existência de ambientes propícios à interação, 

colaboração e partilha. Privilegiamos, deste modo, os LMS pois apresentam 

potencialidades que permitem alterar de forma significativa as práticas pedagógicas, 

os tempos e os espaços de aprendizagem e, por isso, estão a ser cada vez mais 

desenvolvidos e utilizados por professores, educadores e formadores.   

Estudos realizados sobre a utilização educativa dos LMS (Flores & Flores, 2008; 

Lacerda, 2007; Lopes & Gomes, 2007; Pedro et al., 2008; Pimentel, 2009) facultam, 

igualmente, orientações para a dinamização de áreas de trabalho com alunos, 

identificando e realçando aspetos essenciais a ponderar no desenvolvimento de 

espaços que complementam o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

presencialmente. Para Mason (2006 apud Carvalho, 2008) defrontamo-nos com um 

“novo paradigma face ao conhecimento: um paradigma mais activo, interactivo, 

distribuído, personalizado e adaptativo” (idem, p. 103). Contudo, os estudos referidos 

apontam não só para uma parca utilização dos LMS nas escolas bem como para uma 

utilização que nem sempre será a mais adequada. Carvalho (2007, 2008) e Zhao (2007) 

constataram que os LMS tanto são usados num ensino tradicional como num ensino 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2690 

onde há lugar a uma aprendizagem mais construtivista e, por isso, mais centrada no 

aluno. 

Da revisão de literatura efetuada e dos diferentes conceitos de blended-learning 

encontrados consideraremos o de Garrison & Vaughan (2008) “the thoughtful fusion 

of face-to-face and online learning experiences”.  

A importância dos modelos de formação assentes no blended-learning e dos 

professores o transporem para a sala de aula é de reconhecida importância, havendo a 

necessidade de refletir sobre os ambientes tradicionais, e redesenhar a aprendizagem 

e o ensino nestes novos ambientes (Carvalho, 2008; Garrison & Vaughan, 2008; Stacey 

& Gerbic, 2009). Partindo desta realidade, propusemos um modelo de formação 

apoiado no LMS Moodle, adaptado à formação, em modalidade de blended-learning. 

Neste artigo, para além da contextualização explicitamos o que nos propusemos 

desenvolver. Apresentamos os objetivos e o que nos propomos alcançar com o 

desenvolvimento deste trabalho de investigação.  

2. OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

Pretende-se desenvolver um modelo de formação que seja eficaz na adoção e 

integração de LMS. Este objetivo geral é constituído por dois objetivos específicos: 

a) Propor um modelo de formação em modalidade de blended-learning sobre a 

integração dos LMS no ensino e nos diferentes contextos de intervenção da 

escola; 

b) Avaliar a formação e o modelo aplicado. 

3. O MODELO DE FORMAÇÃO  

Com base na revisão de literatura efetuada, pretendemos propor um modelo de 

formação apoiado num LMS em modalidade de blended-learning, baseado na 

combinação de:  

a) promoção da reflexão-ação-reflexão (Schön, 1983) – presente ao longo de toda a 

formação;  

b) combinação dos modelos de Gilly Salmon (2011) e de Garrison & Vaughan (2008) – 

presente nas sessões online.  
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Salmon (2011) apresenta no seu modelo cinco etapas de desenvolvimento, com graus 

de interação e de aprendizagem crescentes (Figura 1), cruciais na criação e 

crescimento de uma comunidade de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta autora o sucesso da aprendizagem online está não somente na criação de 

comunidades de aprendizagem e de partilha mas também no grau de colaboração 

entre todos os elementos que a integram (Salmon, 2011).  

Garrison e Vaughan (2008) consideram no seu modelo – Comunidade de Investigação 

(CoI) – três elementos chave: a presença cognitiva, a presença social e a presença de 

ensino (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sob a perspetiva da CoI, estes autores consideram que o formador será tanto mais 

bem-sucedido quanto mais reforçar a criação e elevar os níveis de interligação entre 

Figura 2 – Modelo Comunidade de Investigação (adaptado de Garrison e Vaughan, 

2008) 

Figura 1 – Modelo Gilly Salmon (adaptado de Salmon, 2011) 
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estes três elementos chave, fundamentais na construção de comunidades de 

aprendizagem.  

 

Deste modo, durante a formação, tivemos um cuidado especial na escolha das 

atividades a desenvolver considerando as necessidades dos formandos, baseando-nos 

num processo de desenvolvimento devidamente estruturado, por forma a que os 

formandos as considerassem motivadores e significativas – fatores cruciais para os 

autores acima referidos.  

Entendemos que a modalidade de blended-learning seria mais eficiente, conveniente e 

flexível do que outras modalidades tradicionais e outros ambientes de formação, bem 

como mais facilitadora da aprendizagem social interativa (Garrison & Vaughan, 2008; 

Salmon, 2011), indo ao encontro das necessidades dos formandos, quer a nível de 

desempenhos de aprendizagem – diferentes ritmos de aprendizagem –, quer a nível de 

proporcionar uma maior flexibilidade temporal e espacial (Carvalho, 2008; Stacey & 

Gerbic, 2009; Swenson & Evans, 2008). Foi nosso propósito promover competências no 

domínio das metodologias de trabalho inter e transdisciplinar com utilização das TIC.  

O nosso modelo de formação está dividido em duas fases: 

1. Primeira fase – processo de formação (ano letivo 2010/11) – desde a 

apresentação do LMS (acesso e interface) à exploração das diferentes 

dimensões de trabalho, com ênfase na comunicação, interação e colaboração, 

associadas a um grau crescente de interação e desenvolvimento de 

competências;  

2. Segunda fase - monitorização (ano letivo 2011/12) – complemento ao processo 

de formação, proporcionando aos formandos todo o apoio necessário à 

integração das TIC e dos LMS, nas suas práticas letivas (Carvalho, 2007, 2008; 

Zhao, 2007). 

 

 

3.1 Primeira fase 

Na organização desta fase tivemos em atenção a modalidade de formação - Oficina de 

formação - e o cronograma aprovados oficialmente (25 horas de trabalho conjunto e 

25 horas de trabalho autónomo) pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação 
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Contínua. Porém, decidimos elaborar um conjunto de tarefas que teriam de ser 

realizadas nas sessões online (SO), que ocorreram obrigatoriamente entre as sessões 

presenciais (SP), o que transformou o trabalho autónomo (trabalho não calendarizado) 

num tipo de trabalho contínuo e pré-definido. A formação incluiu 25 horas presenciais 

e 25 horas online. 

Na primeira SP, para além da apresentação dos objetivos definidos para a formação, 

indicámos o número de horas que decorreriam em modo online, sendo que estas 

seriam sempre entendidas como um complemento às SP e disponibilizámos toda a 

informação necessária ao trabalho a ser realizado online. Em todas as SP 

desenvolvemos um conjunto de atividades, maioritariamente realizadas em grupo, 

para promover a interação entre todos os participantes, sempre com a utilização das 

TIC. Alguns autores (Carvalho, 2008; Garrison & Vaughan, 2008; Stacey & Gerbic, 2009) 

consideram que estas interações são fundamentais na construção de relações e 

consequentemente no surgimento do sentido de comunidade dentro do grupo. 

De acordo com a calendarização da formação, as SP eram quinzenais e tinham a 

duração de 3 horas (em média). E eram seguidas de tarefas online diversificadas, tais 

como trabalho de grupo ou independente, participações no chat e debates nos fóruns. 

Era disponibilizado no LMS material diversificado como podcasts, áudio, vídeos, 

eBooks, textos, informações diversas, manuais, screencasts, entre outros - para ajudar 

na realização das tarefas calendarizadas - ao qual todos os formandos tinham acesso. 

No final de cada SP era disponibilizado no LMS um documento com todas as tarefas 

que deveriam ser realizadas até à SP seguinte.  

No LMS foram criados dois espaços de trabalho: um como apoio às SP e outro como 

suporte às atividades online; e foram atribuídos aos formandos dois perfis: o de aluno 

(utilizado nas SP) e o de professor (utilizado nas SO), para que, deste modo, os 

formandos pudessem criar espaços de trabalho com os seus alunos. Durante a 

formação, todos os formandos tiveram que realizar duas tarefas:  

 Individual – criação de um espaço no LMS com atividades, interativas ou não, 

para trabalho com os alunos durante os anos letivos 2010/2011 e 2011/2012; 

 Em grupo – desenvolvida, maioritariamente, em equipas multidisciplinares e, 

por conseguinte, criação de espaços multidisciplinares com atividades 
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interativas para trabalho com os alunos durante o ano letivos 2011/2012. 

Enfatizámos o processo de peer coaching. 

A realização de ambas as tarefas, desenvolveu-se em contexto de situações concretas 

de exploração, acompanhadas de um envolvimento direto dos formandos, como 

sugerem Costa e Viseu (2007).  

3.2 Segunda fase 

Nesta fase, realizámos worshops e criámos espaços de formação não-formal, 

combinados com o apoio ao desenvolvimento profissional (Ponte & Santos, 2007), 

para consolidar e reforçar competências, contribuir para uma maior autoconfiança dos 

professores, monitorizámos as práticas letivas e promovemos a criação de 

comunidades de prática (Wenger, 2006) no cumprimento de objetivos de ensino e 

aprendizagem. Privilegiámos o desenvolvimento do trabalho de projeto e trabalho 

colaborativo, bem como o suporte a iniciativas e projetos iniciativas.  

4. METODOLOGIA 

A metodologia usada é a de estudo de caso (Yin, 2009), estando o estudo incluído nos 

planos mistos por ser descritivo (qualitativo) e quantitativo tendo em atenção o tipo 

de dados a recolher. Trata-se de um tipo de estudo que não tem uma estrutura rígida 

pois à medida que vai decorrendo podem ser colocados de parte planos e ideias 

iniciais para darem lugar a outros que revelam ser mais adequados e, por isso, à 

medida que os investigadores vão conhecendo melhor o tema em estudo, os planos 

são modificados e as estratégias selecionadas (Bogdan & Biklen, 2003; Mayo & 

Tanguna, 2005). Considerando que não temos controlo sobre os acontecimentos, não 

conseguimos e não pretendemos manusear os comportamentos dos participantes (Yin, 

2009; Zhao, 2007), pretendemos compreender a especificidade de uma dada situação 

e estudar processos da prática, com vista à sua melhoria (Bogdan & Biklen, 2003; Yin, 

2009; Zhao, 2007). Os dados quantitativos apresentados foram analisados com recurso 

ao SPSS. 
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4.1 Participantes 

A amostra é intencional, de conveniência, não probabilística. A formação envolveu 33 

professores, de diferentes áreas curriculares, do 3º CEB e ensino secundário, da Escola 

Secundária de Carvalhos. O grupo era maioritariamente constituído por professores do 

sexo feminino (22) e os participantes tinham idades compreendidas entre os 29 e os 56 

anos, com diferentes situações profissionais (76% do Quadro de Escola). A maioria dos 

participantes (27) possui Licenciatura, 4 Mestrado, 1 Pós-graduação e 1 Bacharelato. 

Da análise de dados efetuada com base na Ficha de Identificação constatámos que dos 

33 participantes apenas um não utilizava as TIC nas suas aulas. Desses, a grande 

maioria (94%), utilizava a Internet mas apenas 27% dos participantes usavam LMS nas 

suas práticas letivas. No que respeita às ferramentas disponíveis no LMS, 23% 

utilizavam-no como Repositório. Consideramos, por isso, que os participantes se 

encontravam numa fase inicial de utilização do LMS. Relativamente à frequência de 

ações de formação, 79% fizeram formação através dos Centros de Formação, a maioria 

(79%) com o objetivo de desenvolvimento pessoal. As diferentes formações têm 

contribuído para melhorar o seu desempenho profissional (70%) e como modalidade 

preferida, 94% dos formandos optaram pela Oficina de Formação, preferencialmente 

em regime semi-presencial (85%). 

4.2 Instrumentos de Recolha de Dados 

Como instrumentos de recolha utilizamos fichas de identificação, questionários, 

entrevistas, guiões de observação, notas de campo, fotografias, registos audiovisuais e 

testemunhos (Bogdan & Biklen, 2003; Yin, 2009), tendo em conta o que pretendíamos 

quantificar/medir. 

Na primeira sessão os formandos preencheram uma Ficha de Identificação, a qual 

incluía itens relacionados com a caracterização académica, profissional e de literacia 

digital. Na última sessão foi aplicado um Questionário de Opinião online, desenvolvido 

no Qualtrics Online Survey Software, constituído por duas partes: a primeira integrava 

duas dimensões – uma sobre o modelo de formação (a modalidade de frequência da 

formação, os recursos e metodologias utilizadas no apoio à formação) e outra sobre o 

Moodle (a organização da disciplina criada para a ação de formação e a integração 
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futura do Moodle no processo de ensino-aprendizagem); a segunda integrava cinco 

dimensões – as primeiras quatro relacionadas com os construtos determinantes da 

intenção e do uso das Tecnologias da Informação, presentes na Teoria Unificada de 

Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT) aplicada num estudo realizado por 

Marchewka, Liu & Kostiwa (2007) sobre a aceitação e uso do LMS Blackboard, e uma 

quinta dimensão respeitante à atitude dos sujeitos. Para além deste questionário os 

formandos preencheram, no final da formação, um outro que foi distribuído pelo 

Centro de Formação que supervisionou a ação de formação. Ao longo de toda a 

formação desenvolvemos uma avaliação formativa com vista à melhoria da qualidade 

da formação e como meio de obtermos feedback dos formandos e tomar 

conhecimento das suas necessidades e expectativas. Era nosso propósito desenvolver 

novas competências e conhecimento, num processo de contínuo desenvolvimento e 

melhoria. 

5. RESULTADOS 

Os resultados que apresentamos apenas são referentes à primeira parte do 

Questionário de Opinião, mais concretamente à dimensão que avalia o modelo de 

formação adotado (a modalidade de frequência da formação e os recursos e 

metodologias utilizadas no apoio à formação).  

A modalidade de formação em blended-learning foi considerada pela quase totalidade 

dos formandos (97%) como vantajosa para a sua aprendizagem, apenas um (3%) 

respondeu “nem por isso”. 

As sessões de trabalho autónomo online fomentaram a participação da grande maioria 

dos formandos (85%) e 15% responderam “nem por isso”. 

No que concerne aos restantes itens relacionados com os recursos e metodologias 

utilizadas no apoio à formação, o Questionário de Opinião inclui 27 itens numa escala 

de formato de Likert de cinco pontos de concordância (1=discordo totalmente (DT); 

2=discordo (D); 3=não tenho opinião (NTO); 4=concordo (C) e 5=concordo totalmente 

(CT)).  

Os resultados são apresentados em frequências e respetivas percentagens do nível de 

concordância, bem como as médias ponderadas obtidas para cada item. Para a 
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interpretação dos dados considerámos que os valores das médias iguais ou inferiores a 

2.3 significam uma atitude negativa por parte dos formandos, valores entre 2.4 e 3.5, 

uma atitude indiferente e valores acima de 3.6 uma atitude positiva. 

Como é possível constatar pelos valores apresentados na Tabela 1, em todos os itens 

os formandos tiveram uma atitude positiva, exceto no item A minha via/modalidade 

de comunicação preferida, para apoio online, foram as mensagens privadas, no qual se 

verifica uma atitude indiferente. 

 

Tabela 1 – Avaliação de recursos e metodologias utilizadas no apoio à formação 

 

 

Durante a formação fomentámos a comunicação assíncrona (apoiada em fóruns). Os 

valores apresentados na Tabela 2 indicam que os formandos tiveram uma atitude 

positiva em relação a todos os itens (nenhum dos itens apresenta um valor médio 

inferior a 4.2). 

 

Tabela 2 – Avaliação da utilização do fórum 

 

Como podemos constatar os formandos concordam totalmente que o fórum constituiu 

um importante espaço de partilha de ideias (73%), discussão sobre diferentes 
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temáticas (58%) e reflexão (58%), esclarecimento de dúvidas (49%); concordam 

também que foi um importante espaço de divulgação de notícias (52%). 

Como forma de facilitar a conversação no chat (comunicação síncrona), criámos grupos 

pequenos. A Tabela 3 mostra-nos que todos os formandos tiveram uma atitude 

positiva no que respeita ao chat pois em nenhum dos itens a média apresenta um 

valor inferior a 4. Assim, no que respeita ao chat, 49% concordam que o chat foi um 

espaço de socialização e concordam totalmente com os restantes itens apresentados: 

as regras de netiqueta disponibilizadas ajudaram na comunicação (61%); 52% 

consideram que a divisão da turma em dois grupos facilitou a conversação, o chat 

possibilitou um contacto mais próximo e que as regras de funcionamento definidas na 

sessão presencial facilitaram a conversação; o chat contribuiu para o sentido de 

pertença à comunidade (46%) e permitiu um apoio mais imediato (40%). 

 

Tabela 3 – Avaliação da utilização do chat  

 

Como é possível observar, na Tabela 4, todos os formandos tiveram uma atitude 

positiva em relação à utilização do glossário, não havendo valor de média inferior a 

4.3. 46% dos formandos concordam que o glossário foi uma atividade que promoveu a 

criação de um canal de produção. No que respeita aos restantes itens, 73% dos 

formandos concordam totalmente que o glossário promoveu a criação de um banco de 

dados com termos específicos à formação e a construção do conhecimento de forma 

partilhada); para 67% promoveu a construção conjunta de significados e para 61% a 

autoria coletiva  
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Tabela 4 – Avaliação da utilização do glossário 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados encontrados sugerem que os formandos consideraram a modalidade de 

blended-learning vantajosa para a sua aprendizagem, reconhecendo, por isso, a 

importância da formação de professores adotar práticas em blended-learning, como 

também reportam Stacey e Gerbic (2009). Relativamente às metodologias adotadas e 

aos recursos utilizados no apoio ao processo formativo os formandos tiveram uma 

atitude positiva. Situação análoga verificou-se no que respeita às sessões presenciais 

tendo os formandos considerado que estas ajudaram a ultrapassar algumas 

dificuldades e constrangimentos sentidos na realização do trabalho online. 

Reconheceram, igualmente, a importância de algumas funcionalidades existentes nos 

LMS, categorizadas em diferentes áreas – conteúdos, ferramentas de apoio ao ensino 

e aprendizagem, configuração das disciplinas/áreas de trabalho e gestão dos 

utilizadores. Constataram, também, que em ambientes apoiados em LMS o reforço da 

interação social é facilitado pelas ferramentas que estes incorporam (quer para 

professores quer para alunos), tais como o fórum e o chat.  

Um dos objetivos da formação foi promover a reflexão sobre as práticas letivas através 

da criação de ambientes de aprendizagem que possibilitassem aos participantes 

partilhar ideias, experiências e exemplos de boas práticas, perspetivando sempre 

oportunidades de desenvolvimento profissional (Mayo & Tanguna, 2005; Ohlson & 

Hanes, 2009; Zhao, 2007).  

Como referimos anteriormente, o processo de peer coaching como reforço da 

colaboração profissional e da colegialidade (Nóvoa, 2009) foi contemplado nesta 

formação através da criação de tarefas multidisciplinares, realizadas por equipas 

multidisciplinares.  
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Assim, acreditamos ser fundamental encontrar novos modelos que tragam significado 

aos programas de desenvolvimento profissional dos professores, em particular na área 

das TIC. O sucesso depende “on the ability of teachers to structure the learning 

environment in non-traditional ways, to merge new technology with new pedagogy, to 

develop socially active classrooms, encouraging cooperative interaction, collaborative 

learning, and group work” (UNESCO, 2008, p. 10). Cremos que o modelo que estamos 

a avaliar será um bom contributo para o desenvolvimento profissional dos professores. 
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Resumo 

Este artigo descreve uma experiência de gamificação de uma atividade externa com alunos de 

pós-gradução e que também são docentes no Ensino Superior e discute como os elementos 

presentes nos games podem proporcionar o engajamento e a imersão do aluno na atividade e, 

assim, favorecer a aprendizagem 

Keywords: gamification, imersão, estratégias pedagógicas 

1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Design de estratégias pedagógicas 

Imersivas” do LPAI (Laboratório de Pesquisa em ambientes interativos), que tem como 

principal proposta ajudar a modelar os produtos tecnológicos e criar novas formas de 

utilização educacional criando de roteiros e estratégias pedagógicas que potencializem 

esses recursos provocando no usuário a sensação de imersão. Esse projeto propõe 

inovar não apenas nas tecnologias desenvolvidades, mas nas estratégias pedagógicas 

criando roteiros mais imersivos e promovendo maior participação do professores e 

alunos de graduação e pós-graduação. 

O trabalho descrito é uma experiência de um atividade em formato de game social que 

foi desenvolvida com 24 alunos do curso de pós-graduação em Docência no Ensino 

Superior e que também são todos professores da mesma Instituição. 

O desafio dessa atividade era fazer uma sequencia didática que trabalhasse aulas que 

podem ser realizadas fora da sala de aula, mas com professores de diversas áreas. No 

grupo tínhamos professores que trabalhavam com “visita técnica”, “estudo do meio”, 

visita à museus, etc.  
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A proposta foi criar um game social fora da sala de aula (que chamamos Gameout) que 

trabalhasse com os principais elementos didáticos que são exigidos dos alunos em 

aulas que acontecem em outros espaços além da instituição. 

1.1 Os competências trabalhados 

Antes de criar o roteiro do jogos fizemos uma levantamento dos principais tipos de 

competências trabalhadas pelos alunos da pós-graduação (que também são docentes 

da Instituição) em atividades fora da sala de aula como visitas técnicas, estudo do 

meio, visitas culturais e pesquisa de campos e obtivemos os seguintes tipos de ações: 

- Sensibilização  

- Exploração do espaço 

- Identificação de organismos, estruturas, mecanismos, processos, etc. 

- Interação com determinado grupo de pessoas (outros profissionais, outros papeis 

socias, outras culturas, etc) 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:  GAMIFICATION E IMERSÃO 

A escolha de contruir um game social foi uma tentiva de integrar os vários tipos de 

atividades e envolver os docentes que são de diversas áreas ajudando-os a 

experimentar novas estratégias pedagócas com o uso de novas tecnologias. 

Kapp (2012) apresenta algumas estratégias de gamification (ou gamificação) e como 

elas podem favocer o engajamento do alunos: 

- Regras: todo game tem regras implícitas ou explícitas e muitas vezes o envolvimento 

do aluno é tanto de superar os desafior e até desafiar as próprias regras. 

- Conflito, competição, cooperação: todo game é baseado em desafios e os 

participantes podem competir entre si ou colaborar para superá-los. 

- Recompensa e feedback: o jogador sempre espera algum tipo de “score” ou 

pontuação. Há diversos tipos de “recompensas” e também de formas de reforço ou de 

feedback que tem como objetivo estimular o jogador a continar sua particpação. 

- Níveis de dificuldade: os jogadores também são estimulados a melhorar sua atuação 

com diversos níveis de dificuldades 
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- Criação de Histórias: A narrativa sempre é uma elemnto moticador e de engajamento 

para muitos jogadores que gostam que identiifcam com determinao tipo de 

personagem ou enredo. 

Nem todas as caracterisitas do gamification podem ser utilizadas em todas as 

situações. Escolhemos algumas das propostas de Kapp, mas também incluimos outros 

elementos presentes nos games que julgamos importantes para nossa experiência. 

Do que foi descritos por Kapp (2012) destacamos a importância das regras e de um 

desafio entre grupos, para gerar tanto um elemnto de competição como de 

colaboração. Apesar de ter alguns elementos simbólicos e criação de uma ficção num 

dos desafios, não tinha uma narrativa definida para todo o jogo. Também não haviam 

niveis de dificuldades pois acreditamos ser um fator ue funciona mais para games 

individuais. 

Também destamos outros elementos como: 

a)Formas de quantificação e score: não há game sem algum tipo de quantificação ou 

pontuação. Mas uma pontuação não precisa ser redutora transformando toda 

atividade num número de forma indicriminada. É possível cria vários elementos 

quantificáveis de dar uma variedade qualitativa ao jogo.  

Por exemplo, num dos desafio eles tinham que fazer um refeição que fosse saudável, 

gostosa e barata. Eram três variáveis a serem quantificadas. 

Em toda situação há vários elementos que podem ser quantificados como: o tempo 

para identificar determinadas plantas ou conseguir interagir com um certo número de 

pessoas na rua. Essa quantificação deve ser pensada com muito cuidado no roteiro, 

definindo pesos diferentes dependendo do grau de dificuldade e sempre deve ser bem 

explicitadas na regra do jogo. 

b)Diferentes Trilhas de aprendizagem: Um outro elemento da gamificação é permitir 

que cada um escolha seu caminho para resolver os desafios. Isso foi considerado no 

nosso roteiro, pois eles tinham vários desafios e poderiam escolhar a melhor forma de 

resolvê-los. 

c)Flow e Feedback: O desafio foi criar um roteiro que conectasse as competências 

levantadas anteriormente com a técnicas de gamification que gerassem um 
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movimento contínuo dos participantes no qual não ficasse nem chato e nem 

monótono com a Csikszentmihalyi (1997). Tentamos fazer um sistema de envio e 

feedback contínuo usando o facebook e respondendo o mais rápido possível a cada 

postagem 

Sobre imersão, a base teórica que utilizamos para definir a atividade é imersiva ou não  

parte da análise das funções psicológicas mobilizadas por essas tecnologias e 

atividades. 

Segundo Jung (2004), temos quatro funções psicológicas: Sensação, Intuição, 

Pensamento e Sentimento. 

A função sensação é a mais explorada pelos produtos tecnológicos chamados 

imersivos. As tecnologias de simulação, de produção de imagens tridimensionais e em 

alta definição são imersivas, pois além de estimular a visão, as estruturas 

tridimensionais estimular áreas cerebrais do tato (Kerckhove, 2009).  

A sonorização também contribui bastante para a imersão, pois o som nos dá uma 

sensação forte de espacialidade. 

Nos jogos sociais não temos esse apelo da tecnologia, mas eles também não causam 

imersão? Ao explorar os espaços de outras formas eu não preciso da simulação, posso 

usar a própria sensibilização. 

A Função Sentimento é estimulada pelo outro, sua presença e a empatia com ele. Ou 

seja, é estimulada pela comunicação e colaboração com o outro, com identificação e 

diferenciação desse outro. Então essas questões de empatia e relação com o outro 

podem ser incorporadas aos roteiros de atividades. 

A Função Pensamento geralmente não é imersiva, pois é uma função que julga e 

racionaliza, ajudando a refletir sobre as experiências e muitas vezes tirando a pessoa 

de uma ilusão imersiva. Mas a função pensamento pode ser imersiva também numa 

situação de investigação. Quando se trabalha a partir de questões e revelações ao 

longo do processo. Esse tipo de dinâmica de produção de desafios é muito explorado 

em livros de mistérios e por roteirização para games. 

A Função Intuição é estimulada pelos universos simbólico das narrativas e metáforas. 
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É preciso experimentar vários roteiros construídos para essas tecnologias e identificar 

a importância dessas funções tanto para a imersão como para a importância dessa 

imersão como vivência que favorece a aprendizagem. 

Focamos nas funções psicológicas demandas pelos alunos participantes para analisar 

as experiencias do LPAI e definir indicadores de imersão, conforme descreveremos na 

metodologia. 

3.  METODOLOGIA: CRIAÇÃO DO ROTEIRO E APLICAÇÃO DO GAME 

Quando falamos em game sempre parece algo já pronto a acado, mas um game social 

tem um roteiro como uma gincana, com propostas e desafios que tem suas 

quatificações e feedbacks. A principal diferença entre as antigas ginganas e os games 

sociais são as formas de publicação, compartilhamento e colaboração. 

O texto contendo os desafio dos desafios foram criados com antecedência e eram 

enviados por SMS para os alunos e eles deveriam publicar o resultado das ações na 

comunidade do Facebook: Gameout. Além disso foi criado um mapa no Google Maps 

com todos os desafios e sua localização. Ela poderiam escolher qual ação poderiam 

realizar primeiro. 

Eles preencheram um questionários antes do game e depois relatando suas 

impressões sobre o processo. 

Os desafios foram criados relacionado as competências e as técnicas de gamificaton, 

segue uma breve descrição dos principais desafios e a competência trabalhada 

Desafio 1: Encontrar as professoras dentro de um parque. Eles deveriam explorar o 

espaço e, a paritr de refenciais fornecidos (pistas de diversas naturezas sensoriais) s e 

encontrar o local 

Desafio 2: Identificar e registrar um tipo de planta e uma de obra de arte (decrevendo 

seu autor)presente no parque. 

Essa atividade trabalhava tanto a sensibilização, como identificação de estruturas, 

pesquisa e comparação. 

Desafio 3: Interagir com pessoas numa feira de tecnologia: 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2709 

Eles deveriam escolher alguns stands de uma feira de tecnologia e fazer um resumo de 

uma descrição do processo de inovação da tecnologia apresentada. 

Nesse desafio contava tanto a capacidade de interagir com o apresentador como de 

descrever o processo. 

Desafio 4: Interagir com a intevenção urbana na frente do MASP. Havia uma invasação 

de um grupo de sem-tetos no vão do MASP (Museu de arte moderna de São Paulo) e 

eles deveriam registrar (em foto) a sua visão sobre a intervenção .  

Desafio 5: Produção da releitura de uma obra. A partir de visita ao museu eles 

deveriam criar uma imagem ou um vídeo que fosse uma representação da ideia do 

artista. 

Essa é uma atividade de produção e de reinterpretação. 

Desafio 6:  Almoço no shopping: É possivel comer bem gastando pouco? Eles 

responder com sua refeição. Deveriam registrar (foto) e descrever o valor gasto. Havia 

uma quantificação na regra sobre os elementos presentes (de qualidade nutriciona), 

de sabor e também do valor pago. 

Desafio 7: Criar uma história coletiva. O ultimo desafio foi visitar uma exposição sobre 

o “Dia da Bruxas” na casa das rosas e criar uma história de terror. 

Os alunos foram divididos em grupos de quatro pessoas cada um tinha um emblema 

um “Santo Padroeiro”.  

Eram seis grupos que competiam entre si, mas no final comentaram e participaram 

curtindo muito a produção dos colegas. 

Cada desafio havia uma previsão sobre quais funções psicológicas eram mais  

trabalhadas e, tínhamos uma hipótese de que, quanto mais funções eram 

demandadas, maior era a imersão do aluno. 

Segue a tabela entre os desafios e as Funções Psicológicas trabalhadas e as técnicas de 

Gamification empregadas: 
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Desafio Elemento de Gamification Funções Trabalhadas 

Divisão em grupos  

com simbolimos de 
santos 

Formação de grupos 
colaborativos 

Sentimento e Intuição 

Desafio 1: Encontro Exploração de espaço e 
Invertigação para decifrar 
enigma 

Sensação e Pensamento 

Desafio 2 - parte 1: 
identificação de 
Plantas do parque 

Realização de tarefa num 
tempo tempo 

Sensação e Pensamento 

Desafio 2- parte 2: 

Identificação de obra 
de arte com figura 
simbólica 

Realização de tarefa num 
tempo tempo 

Sensação, Pensamento e 
Intuição 

Desafio 3: Interagir 
com pessoas e criar 
uma argumentação 
coerente e 
compartilhar 

Realização de tarefa num 
tempo tempo 

Sentimento e Pensamento 

Desafio 4: Participar 
da Intervenção 
Urbana. 

Realização de tarefa num 
tempo tempo e criação 
estética. 

Sentimento, Sensação e 
Intuição 

Desafio 5: Criar uma 
colagem inspirada 
numa obra de arte 

Realização de tarefa num 
tempo tempo e criação 
estética. 

Pensamento, Sentimento, 
Sensação e Intuição 

Desafio 6: Almoço. 

Escolher uma refeição 
balanceada em termos 
de variáveis propostas 

Solução de problemas: 
desafio de escolha dentro de 
determinadas variáveis 
quantificadas. 

Sensação e Pensamento 

Desafio 7; Criação de 
Histórias Coletivas 

Narrativa. Ambientação e 
personagens. 

Pensamento, Sentimento e 
Intuição. 
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4. RESULTADOS 

Podemos dizer que atingimos objetivos de diversas naturezas como: sensibilização, 

mapeamento, identificação, interação, compartilhamento,  produção e publicação. 

O engajamento foi muito grande. Todos participaram, publicaram comentaram os 

trabalhos por semanas. 

Foram produzidos: 10 filmes, 18 textos comentados, 5 aúdios, 234 fotos. Todas essas 

produções com diversos comentários e compartilhamentos. 

O propósito de inovar na estratégia e estimular esses alunos/professores a ampliar 

suas atividades e suas”salas de aula” utilizando as tecnologia foi muito destacada na 

avaliação do processo que eles responderam. 

Tivemos algumas dificuldades de feedback rápido, pois não conseguimos ficar online o 

tempo todo durante a atividade e o feedback demorou um pouco mais do que o 

previsto, especialmente no último desafio que teve a história coletiva construida um 

dia depois da experiência. 

Analisando os questionários respondido pelos alunos/professores depois da 

experiência temos que os desafios mais mobilizadores foram a interação com a 

Interveção Urbana e a Produção da Colagem inspirada na obra de arte. Percebe-se que 

nesses dois casos no mínimo três funções psicológicas erama trabalhadas e nas duas 

destaca-se a Função Psicológica Intuição.  

Os alunos/professores também se lembraram mais da ação que tinham que identificar 

uma obra simbólica do que a pedia para identificar uma determinada planta, o que 

destaca novamente a importância da Função Intuição para a imersão. 

A atividade menos interessante, na opinião dos alunos/professores, foi a do almoço. 

Apesar da questão envolver uma problematização complexa em termos de desafio 

cognitivo, era uma tarefa que mobilizava quase que exclusivamente a Função 

Pensamento, que pode até ser mais imersiva no caso de exploração e investigação, 

mas pode não ser tão envolvente em problemas sem o apoio das outras funções. 

A atividade de narrativa não teve também um destaque na fala dos alunos poruqe não 

aconteceu durante a atividade, apesar de demanadar a Função Intuição 

Sobre os elmentos dos games presentes na atividades os professores destacaram que 

o mais motivantes foi publicar em tempo real, compartilhar  curtir. Cumprir tarefas de 
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forma competitiva e em grupo gera um engajamento visível. Esse engajamento é 

mairo quando eles co-elaboram, ou seja, produzem algo junto e essa elaboração ganha 

mais importãncia quando é acrescidade de elemntos tanto simbólicos como espaciais. 

Outro ponto destacado pelos alunos/professores para o sucesso da atividade era a 

diversão. Todos disseram que foi uma atividade divertida ou palavras correlatas. 

5. CONCLUSÃO 

Por que gamiticar as atividades? Não teria o mesmo resultado? A diferença na 

partipação foi muito grande. O destaque dessa comunicação é tentar entender por 

que adicionar elemento de games numa atividade pode torná-la mais motivadora e 

que tipo de Funções Psicológicas mobilizadas são fundamentais para os 

alunos/professores se sentirem imersos na ação padagógica. 

Nas atividades de sensibilização e identificação as função sensação esteve muito 

presente. 

A facilidade de compartilhar e comentar também favorece a função sentimento. 

A função intuição também teve seu papel nos questões simbólicas e narrativas e a 

função pensamento nos desafios de comparação, inverstigação e argumentação. 

As atividades que tinham criação em grupo e que envolviam espacilamente a Função 

sentimento e Intuição (Símbolos e Narrativas) mostram-se as mais imersivavas 

segundo relato dos alunos. 

A sensação também é importante, assim como o desafio da funação pesnamento. 

Acreditamos que nossa hipótese está confirmada pela resposta dos professores ao 

questionário pos atividade, pois foram mais lembradas pelos professores as ações que 

demandavam mais Funções Psicológicas e isso nos fornece uma pista inicial de que 

essas funções contribuem muito para a imersão. 

A ideia de “Diversão” também foi importante na experiência segundo os 

alunos/professores. Pela etmologia da palavra significas “di - versão” ou seja, outra 

versão da realidade. Foi importante para eles vivenciar um modelo diferente de aula 

explorando espaços de outra forma, saindo da rotina e propondo uma dinãmica 

diferente. Os objetivos das atividades foram alcançados, mas, segundo eles, eles 
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sentiram mais e vivenciaram mais porque se sentiram mais livres de um modelos que 

sempre costumar repetir de visita técnica. 

Ainda é preciso investigar mais os elementos que permeiam esse conceito de imersão 

detalhando mais essa relação com as funções psicológicas. 

Estamos preparando um novo game social com elemntos de realidade uamentada, 

com feedbacks e dinâmica de compartilhamento mais rápidos e sistemas de 

pontuação em real-time. Também vamos aprimorar os sistemas de mapeamente e 

realidade aumentada e mistura, tanto para a indicação como para mapeamento e 

produção coletiva e colaborativa. 

O nosso grupo de pesquisa está aprofundando essa pesquisa criando alguns 

indicadores de imersão, mas essas experiências inicias já nos fornecem pistas o quanto 

essa relação entre as funções psicolócias e imersão relamente acontece e como 

algumas estratégias de gamification pode potencializar essas vivências.  
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Resumen 

En la asignatura Informática Educativa de la titulación de Pedagogía se llevo a cabo, durante el 
curso académico 2011/2012, una experiencia docente basada en el uso de herramientas 
tecnológicas, capaces de potenciar nuevas formas de comunicación social y de ofrecer 
novedosas vías para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. En dicha materia se planteó a 
los discentes que diseñaran propuestas de intervención educativa para promover la utilización 
de la Web 2.0, efectuando una selección de las herramientas más adecuadas a los contenidos a 
desarrollar y a las características cognitivas de la población presentada en los estudios de casos 
que debían abordar. Así, los estudiantes diseñaron planes de actuación para suscitar el 
aprendizaje haciendo un uso constructivo de la Web 2.0.  
Para llevar a cabo esta experiencia innovadora se estableció una series de pautas para articular 
las propuestas educativas de los estudiantes mediadas por las nuevas tecnologías. Así, los 
discentes tenían que presentar sus proyectos siguiendo el Modelo de Aprendizaje 5Q, formado 
por los siguientes apartados: 1) Qué deben saber, determinando los conocimientos previos 
necesarios para poder desarrollar con éxito su propuesta educativa; 2) Qué van a aprender, 
estableciendo de manera visual los contenidos que van a abordar; 3) Qué deben hacer, 
especificando las estrategias didácticas a emplear; 4) Qué van a utilizar, fijando los recursos 
digitales y tecnológicos de la Web 2.0 que utilizaran en su propuesta educativa; y 5) Qué 
deberían saber, presentado cómo llevarían a cabo el proceso evaluador.  
 
Palabras clave: aprendizaje por proyectos, innovación disruptiva, Web 2.0; Modelo 5Q.  

Abstract 

In the course of Computer Education of the titulation Pedagogy, was carried out during the 
academic year 2011/2012, an educational experience based on the use of technological tools, 
able to foster new forms of social communication and offer new ways to ensure student 
learning.In asigantura were issued to the learners to design proposals for educational program 
to promote the use of Web 2.0. Students were selecting the right tools to develop the content 
and cognitive characteristics of the population presented in the case studies to be addressed. 
Students of the subject Computer Education should devise action plans to bring about learning 
making constructive use of Web 2.0. 
To carry out the innovative experience established a series of guidelines to articulate the 
educational proposals of students mediated by new technologies. Students should submit 
their projects following the 5Q Learning Model. In it students should include: 1) What should 
they know, determining the background needed to successfully develop its educational, 2) 
What are they going to learn, visually establishing the content that will be addressed, 3) What 
should they do, specifying the teaching strategies to be employed, 4) What are they going to 
use, setting the digital resources and technology of the web 2.0 that will be used in its 
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educational, and 5) What should they know, presented how they would carry out the process 
evaluator. 
Keywords: project learning, disruptive innovation, Web 2.0, Model 5Q.  
 

1. INTRODUCCIÓN 

La innovación disruptiva intenta establecer una unión entre teoría y práctica 

generando una perfecta asociación entre los fundamentos epistemológicos y la praxis 

educativa (Christensen, Horn & Johnson, 2008). Por tanto, el objetivo fundamental de 

la innovación se orienta a adquirir las habilidades y competencias necesarias para 

resolver problemas y desarrollar proyectos de manera creativa, apoyándose en las 

nuevas tecnologías con el fin de promover una actitud más activa entre los 

estudiantes.  

La utilización de las nuevas tecnologías y las herramientas de la Web 2.0 obliga a 

efectuar un cambio en las prácticas educativas, convirtiéndose en un elemento 

importante de cualquier proceso innovador (Danneels, 2004).  De forma pareja a los 

avances tecnológicos se han ido produciendo innovaciones disruptivas para adaptar las 

nuevas herramientas a las necesidades de los discentes. En este contexto, el 

profesorado deberá ser capaz de crear planes de trabajo para su incorporación en el 

aula haciendo un uso constructivo de las nuevas tecnologías. 

Desde esta perspectiva los procesos de innovación-, según establece Mangelsdorf 

(2008)-, modifican los paradigmas tradicionales educativos en tanto que impactan por 

un lado, en los procesos de enseñanza que aplican los docentes, y por otro, en las 

estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes. Así, la experiencia e implicación 

del profesorado se constituye en el elemento clave para la innovación, pues de ellos va 

a depender el desarrollo de propuestas educativas que favorezcan la integración 

curricular de los nuevos avances tecnológicos (Cebrian, 2003).  

Todo ello exige planificar nuevas estrategias didácticas más flexibles capaces de 

promover experiencias innovadoras en los procesos formativos apoyados en las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicación). Las herramientas de la Web 2.0 

proporcionan entornos de trabajo interactivos y de fácil manejo que facilitan el 

desarrollo de proyectos innovadores (Grosseck, 2009).  
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Las nuevas tecnologías, por tanto, se convierten en un medio capaz de aportar no sólo, 

nuevas formas para la comunicación sino también, para organizar y gestionar el 

proceso formativo, con el fin de favorecer la actividad cognitiva y el aprendizaje de los 

estudiantes. Ello implica gestar un proceso de cambio deliberado y sistematizado para 

lograr las metas formativas de manera eficaz (Hannan & Silver, 2000). Desde esta 

perspectiva, los procesos de innovación con la utilización de herramientas tecnológicas 

requieren una reinterpretación y redefinición importante de la función educativa, que 

pasa por otorgar de un mayor protagonismo a los estudiantes como agentes 

principales del proceso formativo.  

De ahí que, desde la asignatura Informática Educativa de la titulación de Pedagogía se 

realizó un gran esfuerzo por promover la actividad del discente mediante la realización 

de proyectos que implicasen la utilización didáctica de la Web 2.0, tal y como se 

presenta en el siguiente apartado.  

2. APRENDIZAJE POR PROYECTOS CON LA WEB 2.0 

El aprendizaje por proyectos (ApP) es una estrategia didáctica basada en el diseño de 

actividades interdisciplinares. En ellas, los estudiantes deben ofrecer una aplicación 

práctica, en el mundo real más allá de los límites del aula (Nadelson, 2000).  Son 

proyectos basados en la investigación de situaciones o problemas reales, 

establenciendo una conexión entre el mundo académico y el laboral.  

 Con el aprendizaje por proyectos se incrementa la motivación del estudiante puesto 

que ayuda a contextualizar el proceso formativo y ofrece nuevas aoportunidades para 

la colaboración (Salinas, Pérez y De Benito, 2008). Al mismo tiempo que se desarrollan 

y consolidan habilidades y competencias, tales como las sociales y comunicativas, la 

resolución de problemas, la toma de decisiones, etc. Por tanto, dadas las aportaciones 

y beneficios de esta estrategia didáctica para potenciar y favorecer el aprendizaje se ha 

utilizado en la asignatura Informatica Educativa como medio para que los discentes 

pusieran en práctica los conocimientos adquiridos.   

De igual modo, el aprendizaje por proyectos basado en la integración y utilización de 

las herramietnas de la Web 2.0 supone un cambio importante en los procesos de 
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enseñanza que hasta el momento se venían aplicando en la asignatura, establenciendo 

una transformación en el modelo formativo, proponiendo prácticas educativas más 

cercanas al mundo laboral, donde las nuevas herramientas y recursos técnologicos 

ocupan un lugar predominante.  

Siguiendo a Christensen & Eyring (2011), una innovación disruptiva en educación 

requiere el desarrollo de un modelo de enseñanza abierto y flexible basado en la 

omnipresencia de las nuevas tecnologías y en un alto grado de colaboración. En este 

sentido, con la experiencia colaborativa llevada a cabo-, centrada en el aprendizaje por 

proyectos-, se estima que se promueve un proceso innovador al proponer prácticas 

formativas motivadoras y atractivas, capaces de favorecer la integración curricular de 

las TIC.  

2.1. Contexto y objetivos de la experiencia 

Durante el curso académico 2011/2012 en la asignatura Informática Educativa de la 

titulación de Pedagogía de la Universidad de Oviedo (España) se llevó a cabo una 

actividad formativa basada en el aprendizaje por proyectos (ApP). En ella los 

estudiantes, de manera colaborativa, debían diseñar un proyecto educativo de 

integración curricular de la Web 2.0 a partir de unos supuestos establecidos 

previamente.  

De este modo, con el planteamiento del ApP se perseguían dos objetivos 

fundamentales: por un lado, dar la oportunidad a los estudiantes de que diseñaran una 

aplicación práctica de uso de las nuevas tecnologías, lo más próxima posible a la 

realidad educativa,  en la que pusieran en juego todos los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la asignatura. Y por otro, propiciar que los discentes hiceran uso de 

habilidades cognitivas de orden superior para favorecer un aprendizjae significativo.  

2.2. Metodología de trabajo 

Para llevar a cabo el diseño del proyecto de integración de las TIC se presentaron a los 

estudiantes una serie de pautas que debían seguir para su buen desarrollo. Así, en un 

primer momento, se les presentó los fundamentos a partir de los cuales debían 

planificar sus intervenciones educativas. Para ello, se utilizó la estrategia del estudio de 
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caso. Un estudio de caso, tal y como establece Walker (1983;45) es “el examen de un 

ejemplo en acción”. En este sentido, se presentó a los estudiantes el siguiente estudio 

de caso: 

Contexto 

En el Oriente de Asturias (España) se encuentra una escuela rural con 6 niños, 
correspondientes a los siguientes cursos: 1 niño del último curso de Educación 
Infantil; 1 niña de 1º de Educación Primaria; 2 niños de 3º de Educación 
Primaria; 1 niña de 4º de Educación Primaria; y 1 niño de 5º de Educación 
Primaria. 

Todos los niños comparten el mismo aula y horario académico. Todos son 
buenos estudiantes y disponen de ordenadores en sus casas (pero sin conexión 
a Internet). Poseen conocimientos básicos en el manejo de los ordenadores. 
Sus padres están muy involucrados en las actividades que se desarrollan en el 
colegio.  

Vosotros debéis situaros como profesor/a de esta escuela rural que sólo tiene 
un aula en la que están agrupados todos los alumnos. 

Dotación tecnológica del aula 

El aula está equipada con 5 ordenadores se sobremesa (dos de ellos algo 
antiguos). En la mesa del profesor se encuentra un ordenador con pizarra 
digital.  

Todos los ordenadores tienen conexión a Internet, pero es una conexión lenta 
al estar el colegio alejado de las zonas urbanas.  

Objetivo 

Desde el Ministerio de Educación se lanza una convocatoria de concurso a 
todos los colegios rurales para que presenten una Buena Práctica con el uso de 
las TIC y la Web 2.0 en sus aulas.  

Vosotros como profesor/a de la escuela rural queréis optar al premio y ganar 
el concurso. Para ello, debéis presentar (a través del modelo 5Q, expuesto en 
clase) una actividad docente con el uso de las TIC a desarrollar con los alumnos 
de esta escuela rural que os permita colocaros a la cabeza de los premios 
lanzados desde el Ministerio de Educación.  

Podéis elegir la asignatura y el tema que queráis para diseñar vuestra 
propuesta, que debe estar siempre orientada a la integración de la Web 2.0 en 
el aula de una manera didáctica e innovadora.   

 

A partir de este supuesto los estudiantes de la asignatura Informática Educativa debían 

efectuar una análisis y estudio exhaustivo del mismo para apartir de él diseñar-, en 
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grupos de 4 personas-, un proyecto innovador en el uso educativo de la Web 2.0 para 

un contexto escolar muy definido y próximo a la realidad.  

 
Una vez que los discentes establecían las bases del proyecto debían plasmarlas en un 

documento, siguiendo unas pautas delimitadas en el aula, las cuales se denominarón 

Modelo 5Q.  Este modelo estaba formado por varios apartados, a partir de los cuales 

los estudiantes presentaban el proyecto delimitado respondiendo a 5 preguntas 

fundamentales:  

 

Gráfico 1. Elementos del Modelo 5Q que los estudiantes debían utilizar para presentar sus 

proyectos innovadores en el uso de la Web 2.0 

 

 

 

1) ¿Qué deben saber? 

Se debía determinar los conocimientos previos que debían poseer los alumnos de la 

escuela rural para poder comprender y adquirir los nuevos aprendizajes que les serían 

presentados, provocando un andamiaje entre los conocimientos ya adquiridos y los 

nuevos.  
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2) ¿Qué van a aprender? 

En forma de representación visual (mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas, 

gráficos, etc.) los estudiantes tenían que proporcionar un resumen con las ideas y 

tópicos más importantes a abordar, con el fin de centrar la atención en la información 

pertinente y mostrar las relaciones que se establecen entre las diferentes partes del 

contenido.  

 

3) ¿Qué deben hacer?  

Los estudiantes de la asignatura Informática Educativa debían delimitar diversas 

estrategias didácticas que guiasen y orientasen la propuesta de actividades como 

medio para promover nuevas formas de enseñanza, orientadas al desarrollo de 

metodologías más activas y flexibles (basadas en la investigación, en la resolución de 

problemas, en la simulación, etc.) con el uso constructivo de la Web 2.0.  

 

4) ¿Qué van a utilizar? 

En este apartado los estudiantes tenían que especificar los recursos tecnológicos 

necesarios para llevar a cabo su propuesta innovadora en el uso de las herramientas 

digitales.  

Para ello, debían presentar, de forma contextualizada, los recursos de la Web 2.0 que 

iban a emplear, de manera que quedase patente su capacidad para respaldar la 

reflexión, el análisis, la comprensión, etc. así como su potencial educativo.  

 

5) ¿Qué deberían saber? 

Por último, los estudiante debían establecer cómo llevarían a cabo la evaluación  de los 

aprendizajes desde un enfoque innovador. Por ello, era necesario elegir aquellas 

herramientas evaluativas que mejor se ajusten a las nuevas metodologías planteadas 

en los proyectos. Entre ellas, destacamos la utilización de rúbricas de evaluación, e-

porfolio, etc.  
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2.3. Competencias a desarrollar  

Toda planificación educativa debe orientarse al desarrollo integral del estudiante 

mediante la potenciación y adquisición de diferentes competencias, a través del 

planteamiento de tareas que impliquen el desarrollo de diversas estrategias que 

propicien el aprendizaje.  

Con la realización de la actividad formativa se pretende que los estudiantes 

adquirieran y consoliden un conjunto de habilidades y competencias de caracter 

transversal encaminadas a favorecer una formación constructiva basada en el fomento 

de ideas innovadoras y creativas.  Así, con el diseño del proyecto los discentes debían 

poner en juego:  

a) Competencias instrumentales; referentes a las habilidades cognoscitivas y las 

capacidades metodológicas de adaptación al medio, así como también a las destrezas 

tecnológicas y lingüísticas. En este caso, los estudiantes pusieron en práctica sus 

habilidades y destrezas: 

Cognitivas; para aplicar correctamente los fundamentos teóricos necesarios 

para planificar y crear un proyecto innovador con el uso de la Web 2.0.  

Metodológicas; para la resolución de problemas y la toma de decisiones 

necesarias para llevar a cabo el proyecto.  

Tecnológicas; para el uso eficiente y eficaz de las nuevas tecnologías, en este 

caso, para un contexto educativo concreto.  

Lingüísticas;  encaminadas a conocer y utilizar adecuadamente los procesos de 

comunicación escrita.  

b) Competencias interpersonales; referidas a aquellas habilidades necesarias para 

desarrollar un proceso de crítica y autocrítica, así como también a las destrezas 

sociales utilizadas en la ejecución de un trabajo colaborativo. De este modo, los 

estudiantes pusieron en juego sus habilidades y destrezas comunicativas y sociales 

para trabajar en equipo.  

c) Competencias sistémicas; en relación a la capacidad de integrar comprensión, 

sensibilidad y conocimiento que permitan dar una visión de conjunto de la realidad 

global. Así, los discentes desarrollaron y/o consolidaron su capacidad para aplicar en la 
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práctica los contenidos teóricos; para generar ideas innovadoras y fomentar la 

creatividad; para el diseño y gestión de proyectos, etc. 

2.4. Resultados obtenidos 

Al termino de la acción formativa se recabó información a través de una encuesta de 

satisfacción elaborada al efecto, la cual estaba constituida por 5 ítems en los que se 

recogía, a través de preguntas abiertas, las opiniones globales de los estudiantes 

(N=21) en cuanto a su satisfacción con la experiencia llevada a cabo. Igualmente, a 

partir de la observación desarrollada a lo largo de la actividad se obtuvo información 

de interés.  

Así, se pudo constatar que algo más del 86% de los estudiantes consideraron que la 

tarea propuesta fue atractiva para ellos. Poniendo en juego, principalmente, sus 

habilidades para la realización y coordinación de proyectos colaborativos, según 

declararon el 82,3% de los discentes. Más del 79% de los mismos manifestaron que la 

ejecución de la actividad les supuso una primera aproximación al mundo laboral, ya 

que se les presentaba una situación muy concreta sobre la que que debían planificar 

sus intervenciones educativas, en base a la utilización de las herramientas de la Web 

2.0.  

Según las opiniones emitidas por el 75,5% de los estudiantes la experiencia basada en 

la realización de proyectos fue muy positiva para ellos y reconocen que perciberon la 

necesidad de efectuar una cuidadosa planificación previa antes de incorporar las 

nuevas tecnologías en el aula.  

Tras la experiencia, se pudo constatar que la principal dificultad con la que se 

encontrarón alrededor del 57% de los estudiantes, radicaba en que la tarea debía 

realizarse de manera colaborativa. A pesar de que los grupos fueron creados por ellos 

mismos, en función de intereses y temáticas afines, surgieron algunos problemas para 

coordinar y gestionar los diferentes proyectos, que fueron solventados a lo largo de su 

desarrollo. 
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3. CONCLUSIONES 

En una acción formativa pueden plantearse diversas estrategias para desarrollar 

diferentes tipos de aprendizaje: resolución de problemas,  basados en la investigación, 

estudio de casos, etc. Con ellos, se puede promover un aprendizaje activo, 

constructivo y real (Sutinen, 2008), al tiempo que es posible suscitar un proceso 

innovador.  

Desde aquí, se planteó a los estudiante la realización de un proyecto de integración 

curricular de las nuevas tecnologías a partir de un supuesto práctico que guiase sus 

propuestas educativas. Ello supuso un cambio en la concepción del proceso de 

enseñanza, el cual se fundamentó en la aplicación práctica de los contenidos 

abordados en la asignatura y, en la integración y utilización didáctica de las 

herramientas de la Web 2.0.  

La experiencia llevada a cabo, fue valorada muy positivamente por los estudiantes 

participantes, puesto que, según declararon, les supuso una primera aproximación al 

ámbito profesional.  Así mismo, manifestaron un gran interés y motivación hacia la 

tarea propuesta, tal y como se pudo observar a lo largo de su desarrollo. Y, se constató 

como los discentes participaron activamente y percibiendo la necesidad de planificar y 

proyectar toda acción formativa en el uso de las nuevas tecnologías.  

Igualmente, los discentes manifestaron desarrollar y consolidar diferentes habilidades 

y competencias entre ellas, principalmente, aquellas íntimamente relacionadas con la 

planificación y gestión de un proyecto, seguidas por las destrezas sociales utilizadas en 

la ejecución de un trabajo colaborativo.  

En definitiva, con la actividad propuesta se ha utilizado una metodología orientada, en 

este caso, a favorecer la integración didáctica de la Web 2.0 y potenciar el trabajo 

colaborativo de los estudiantes para la adquisición de diferentes competencias 

orientadas a estimular su actividad cognitiva.  
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Resumo 

Ser-se digitally literate é fator-chave para se alcançar sucesso. Ser um cidadão com 
competências ao nível da literacia digital é fundamental. Hoje em dia vivemos na rede e em 
rede. No entanto, o facto de tudo poder ser partilhado online acarreta alguns riscos - tanto 
para utilizadores como para autores. Situações de usurpação e de plagio podem ser mais 
frequentes. Assim, ter a capacidade e o discernimento de conseguir pesquisar e selecionar a 
informação mais credível é um requisito e uma competência essencial numa sociedade em 
rede. Neste artigo serão abordados os conceitos de literacia digital e de literacia da informação 
enquanto competências-chave numa sociedade em rede. 
 
Palavras-chave: literacia digital, literacia da informação, sociedade em rede, aprendizagem ao 
longo da vida.  

Abstract 

Being digitally literate is a key factor to achieve success. Being a citizen with skills in digital 
literacy is essential. Nowadays we are online like 24/7. However, the fact that everything can 
be shared online carries some risk - both for users and for authors. Cases of theft and 
plagiarism may be more frequent. Therefore, having the ability and insight to achieve search 
and select the most credible information is a requirement and an essential skill in a networked 
society. In this paper we will discuss the concepts of digital literacy and information literacy as 
key competences in a networked society.  
 
Keywords: digital literacy, information literacy, networked society, lifelong learning.  

1. INTRODUÇÃO 

Vivemos numa sociedade em rede (Castells, 2005), numa era de partilha e de 

colaboração, trazida pelo exponencial crescimento da World Wide Web - em particular 

a Web 2.0 (e Social Web). A Web 2.0 é entendida como sendo a “collective intelligence 

of everyone who uses the web to upload, download, add comments, provide feedback, 

add tags and actively engage in the creation of new knowledge” (O´Reilly, 2005). 

Os utilizadores deixaram de ser meros e passivos recetores de informação e 

conhecimento, passando a ser utilizadores ativos e reativos - buscando, criando, 

partilhando e comentando conteúdos e contextos, contribuindo para uma mass 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2727 

collaboration (Tapscott e Williams, 2008) ou collective intelligence (Lévy, 1997) e para 

uma wisdom of crowds (Surowiecki, 2005).  

A Literacia Digital e a Literacia da Informação são agora conceitos-chave desta 

sociedade em rede. Cada cidadão deve possuir competências ao nível da Literacia 

Digital e da Literacia da Informação.  

A importância do acesso, da utilização e da produção do conhecimento científico e 

académico, inerente ao percurso dos atores envolvidos, no processo de ensino-

aprendizagem ao longo da vida, é fulcral na sociedade da informação e do 

conhecimento. 

O tema do acesso à informação credível é algo com que os estudantes, dos vários 

níveis de ensino se confrontam, perante o volume de informação disponível, 

sobretudo na web, assim como a diversidade de ferramentas – bases de dados, 

bibliotecas digitais, plataformas virtuais - desenvolvidas para o seu acesso.  

Perante esta realidade, justifica-se uma abordagem científica, sobre a literacia da 

informação de forma a dotar os intervenientes neste processo de 

ensino/aprendizagem de competências de pesquisa, de acesso e de seleção da 

informação. 

2. LITERACIA DIGITAL 

De acordo com Martin e Ashworth (2004), a Literacia Digital refere-se “to the 

awarenesses, skills, understandings, and reflective approaches necessary for an 

individual to operate comfortably in information-rich and IT-enabled environments”. É, 

assim, a capacidade que uma pessoa tem para desempenhar, de forma efetiva, tarefas 

em ambientes digitais - incluindo a capacidade para ler e interpretar media, para 

reproduzir dados e imagens através de manipulação digital, e avaliar e aplicar novos 

conhecimentos adquiridos em ambientes digitais (Jones-Kavalier e Flannigan, 2006).  

Como nos é referido no site Miúdos Seguros na Net 

[http://www.miudossegurosna.net] não é mais do que o "processo de ensinar e 

aprender sobre a tecnologia e sobre o uso da tecnologia (…) requer capacidades 

sofisticadas de pesquisa e processamento da informação (isto é, literacia da 

informação)”. 
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2.1 Competências e Dimensões 

Como já referido, na sociedade de hoje em dia, e de acordo com Perán (2010) ,“Jobs 

and their skills requirements are constantly evolving. Concepts such as critical thinking, 

multi-tasking, collaboration and team work are increasingly strategically relevant. E-

skills can provide the opportunities to meet these fast-changing requirements of the 

knowledge-based society and achieve a better position to overpass global competitive 

challenges” (In: McCormack, 2010).  

Assim, são necessárias pessoas com competências digitais que providenciem 

determinadas infra-estruturas digitais e também de pessoas com competências digitais 

para as usar. Desta forma, uma sociedade digital ou em rede – digitally literate – é um 

percursor para uma sociedade baseada no conhecimento - knowledge-based society.  

Esta sociedade, globalmente interligada e com uma forte componente e presença 

digital, requer competências específicas por parte dos seus cidadãos, tal como se pode 

verificar pela imagem abaixo representada (cf Imagem 1). 

 

Imagem 1 - Future Work Skills (Davies, Fidler e Gorbis, 2011) 

 

Estas competências de trabalho passam pela transdisciplinaridade, pela inteligência 

social, pela capacidade de pensamento adaptativo e computacional, pela literacia em 

novos média, pela colaboração virtual, por competências transculturais, entre outras 

Desta forma, ser-se digitally literate pressupõe:  
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 saber como aceder a informação e saber como a recolher em ambientes 

virtuais/digitais;  

 gerir e organizar informação para a poder utilizar no futuro;  

 avaliar, integrar, interpretar e comparar informação de múltiplas fontes;  

 criar e gerar conhecimento adaptando, aplicando e recreando nova 

informação;  

 comunicar e transmitir informação para diferentes e variadas audiências, 

através de meios adequados.  

Podemos dizer que manipulando a informação da forma acima delineada geramos 

conhecimento (cf Imagem 2). 

 

Imagem 2 - Informação como geradora de conhecimento 

 

 

3. LITERACIA DA INFORMAÇÃO 

A Literacia da Informação “abrange o conhecimento das próprias necessidades e 

problemas com a informação, e a capacidade para identificar, localizar, avaliar, 

organizar e criar, utilizar e comunicar com eficácia a informação para resolver 

problemas ou questões apresentadas” (Declaração de Praga, 2003). 

Apresenta-se, assim, como “the set of skills needed to find, retrieve, analyze, and use 

information (…) Ultimately, information literate people are those who have learned 

how to learn. They know how to learn because they know how knowledge is organized, 

how to find information, and how to use information in such a way that others can 
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learn from them. They are people prepared for lifelong learning, because they can 

always find the information needed for any task or decision at hand” (American Library 

Association Presidential Committee on Information Literacy, 2010).  

3.1 Terminologia 

Um dos primeiros aspetos a ter em consideração tem a ver com a terminologia 

utilizada sobre o conceito, o qual muitas vezes tem implicações nas práticas e atitudes 

dos próprios intervenientes e até mesmo dos especialistas no tratamento da 

informação (bibliotecários e outros técnicos), possam ter algumas dúvidas como 

devem atuar perante este facto. Tal como diz Malheiro (s.d): "É preciso ainda ter em 

conta que a assimilação do conceito na prática formativa e cultural dos bibliotecários 

levou à elaboração de standards, desde os anos 80, a fim de que os utilizadores 

(estudantes) das Bibliotecas adquirissem boas práticas na busca, uso e citação das 

fontes procuradas e encontradas nesses espaços próprios dentro do contexto escolar 

em que desenvolviam as suas actividades. Esses standards e o entendimento 

subjacente de L.I. na prática biblioteconómica desenharam um conjunto de ideias 

orientadoras do papel do bibliotecário ainda hoje vigentes quer no seio das 

Universidades, quer nas Escolas através da figurado professor bibliotecário. Essas 

ideias vão desde as prescrições elementares e simples, como seja a leitura de catálogos 

e da sinalética classificativa (por ex.CDU), dos livros e periódicos em livre acesso ou os 

passos certos de uma pesquisa em base de dados bibliográficas, até à estimulação de 

avaliação, escolha e uso crítico das fontes disponíveis". 

A terminologia mais utilizada - Literacia informacional-, em língua portuguesa, e será 

aquela que deverá ser adotada se tivermos em conta todos os aspetos inerentes ao 

conceito, implicando desde as teorias de ensino/aprendizagem, geradas pelas ciências 

da educação, as questões cognitivas, apresentadas pela psicologia, as questões sociais 

apresentadas pela sociologia através do desenvolvimento sócio-cultural dos contextos, 

onde estas práticas estão inseridas. Perante esta situação se comprova a natureza 

transversal deste conceito. 

Um outro termo, o primeiro a ser mais utilizado, devido às necessidades do próprio 

contexto, é o termo Information Literacy – esta terminologia anglo-saxónia tem sido a 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2731 

mais divulgada, sobretudo por uma necessidade inerente à sua génese e 

desenvolvimento como conceito e desenvolvimento das práticas associadas. 

Um terceiro termo, atualmente bastante utilizado, sobretudo pelo enorme contributo 

da comunidade de países de língua espanhola, quer na aplicação do conceito e prática, 

assim como no desenvolvimento de literatura científica sobre este tema é – 

Alfebatización Informacional. 

Poderá parecer desnecessário fazer esta chamada de atenção sobre os aspetos da 

terminologia, mas este facto é fundamental, visto que sendo desenvolvidos em 

contextos diferentes, poderão trazer mais valias para a partilha de experiências e 

projetos internacionais - como já hoje acontece. 

3.2 Reconhecimento Internacional  

"Apesar do conceito de Literacia Informacional (LI) ter origem na década de 1970, o seu 

efetivo desenvolvimento está relacionado com a expansão das tecnologias da 

informação e a evolução da Era da Informação. (…) A LI e uma questão central para os 

governos e para as instituições profissionais, culturais, organizacionais e educacionais. 

Organizações como a UNESCO, a OCDE e a União Europeia, expressaram o seu 

interesse por este assunto." (Malheiro da Silva & Marcial,2010). 

Este excerto do artigo referenciado, serve de ponto de partida, para demonstrar e 

justificar a necessidade de reconhecimento deste conceito e das suas práticas a nível 

internacional, de forma a cumprir os objetivos traçados na sua implementação ao nível 

da pesquisa, seleção, utilização e reutilização na produção de conhecimento científico. 

Em 1989 já a IFLA – International Federation Library Association, ou seja o órgão 

máximo internacional, ao nível das bibliotecas e do tratamento e acesso à informação, 

reconheceu o conceito definindo-o como: "To be information literate, a person must 

be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, 

evaluate and use effectively the needed information" (American Library Association, 

1989). Recentemente criou, dentro da sua estrutura, um grupo de trabalho sobre 

Information Literacy (cf Imagem 3). 

Imagem 3 - Grupo de Trabalho Information Literacy 
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Este Grupo de Trabalho, tal como se pode ver através das hiperligações do esquema, 

produz diretivas, organiza eventos e publica informação científica e legislativa sobre a 

Literacia da Informação. 

Uma outra definição que vem complementar a elaborada pela IFLA, é a de dois autores 

que se debruçam sobre o estudo da Literacia da Informação e a sua importância nas 

questões do conhecimento científico, que é a seguinte: "Information literacy is the 

adoption of appropriate information behaviour to identify, through whatever channel 

or medium, information well fitted to information needs, leading to wise and ethical 

use of information in society" (Webber & Johnston, 2003).  

As questões sobre a Literacia da Informação, através da própria mudança das 

necessidades dos seus utilizadores estão sempre a evoluir e quando definimos o 

conceito e apresentamos as suas práticas, existe algo que vai sendo posto em causa, 

acrescentando um novo dado em função do desenvolvimento das necessidades do 

próprio indivíduo mas também, com a mudança social, originada pelo 

desenvolvimento das tecnologias da comunicação e informação ou melhor sobre a 

literacia digital. 

Perante isto existe a noção, apoiada na teoria de Likert, sobre a sua teoria das 

atitudes, aplicada à literacia da informação por vários autores, que considera a 

literacia da informação mais do que um conceito, implica atitude, como? Porque tem 

que ter: 

 componente cognitiva,  

 componente afetiva  

 componente comportamental 

Estas componentes que compõem uma atitude, que neste caso é fundamental, por 

parte de todos o intervenientes no processo da Literacia da Informação, serão a 

Secção sobre 
information literacy 

plano de atividades 
2012/2013 

Media and 
Information Literacy 

for Knowledge 
Societies 

http://www.ifla.org/files/information-literacy/strategic-plan/2012-13.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/strategic-plan/2012-13.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/conferences/MIL_Conference_Concept_eng final.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/conferences/MIL_Conference_Concept_eng final.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/conferences/MIL_Conference_Concept_eng final.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/conferences/MIL_Conference_Concept_eng final.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/conferences/MIL_Conference_Concept_eng final.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/conferences/MIL_Conference_Concept_eng final.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/conferences/MIL_Conference_Concept_eng final.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/conferences/MIL_Conference_Concept_eng final.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/conferences/MIL_Conference_Concept_eng final.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/conferences/MIL_Conference_Concept_eng final.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/conferences/MIL_Conference_Concept_eng final.pdf
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génese das competências necessárias a determinadas tomadas de decisão em todo 

este processo. Tal como nos referem os autores (Malheiro da Silva,2010; Nicole 

Johnston,2010): 

 Competências Informacionais;  

 Competências Digitais; 

 Autonomia; 

 Skills. 

 

Imagem 4 - Literacia da Informação vs Sujeito 

 

O esquema (cf Imagem 4) acima representado tenta resumir e dar “pistas” necessárias 

ao desenvolvimento de módulos de formação (elementos práticos do conceito), para 

que os indivíduos desenvolvam as suas capacidades e atitudes ao nível da literacia da 

Informação. 

Estar consciente, que este esquema, será sempre entendido como um instrumento 

metodológico, o qual terá que ser adaptado ao contexto e às características dos 

utilizadores, em função das metas traçadas, é o objetivo para o qual foi concebido. 

Perante o que foi demonstrado até aqui, também temos que ter consciência que esta 

realidade é dinâmica, a produção e acesso á informação científica é maior e rápida, 
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tendo em conta a evolução dos meios ligados à literacia digital, o que faz com que o 

próprio conceito, práticas e atitudes, não sejam estanques, são geneticamente 

dinâmicas e devem ser sempre reativas e pró-ativas. 

3.3 O Projeto ALFIN  

Não queríamos terminar esta reflexão sem falar no projeto mais conhecido e 

reconhecido por instituições como a IFLA, a UNESCO, a OCDE, como sendo o exemplo 

de Boas práticas ou Benchmarking dentro da área da Literacia da Informação. 

O Projeto ALFIN nasce nos países ibero-americanos, focados na experiência das 

práticas conhecida sobre literacia informacional no mundo anglo-saxónico. Sobretudo 

aquele que era conhecido dentro da Information Literacy nas Universidades norte-

americanas. 

Tendo os países ibero-americanos uma tradição de se associarem em projetos ligados 

às bibliotecas e à divulgação da informação, também em boa hora se associaram, 

nesta área da Alfebatización Informacional – ALFIN, 

[http://alfiniberoamerica.blogspot.pt/], deixando aqui definições e objetivos 

reconhecidos internacionalmente: 

 “abrange o conhecimento das próprias necessidades e problemas com a 

informação, e a capacidade para identificar, localizar, avaliar, organizar e criar, 

utilizar e comunicar com eficácia a informação para resolver problemas ou 

questões apresentadas”. (Declaração de Praga, 2003).  

 “is the set of skills needed to find, retrieve, analyze, and use information (…) 

Ultimately, information literate people are those who have learned how to 

learn. They know how to learn because they know how knowledge is organized, 

how to find information, and how to use information in such a way that others 

can learn from them. They are people prepared for lifelong learning, because 

they can always find the information needed for any task or decision at 

hand”.(American Library Association, Presidential Committee on Information 

Literacy, 2010). 

Como o projeto funciona em comunidades em rede, a sua génese, organização e 

funcionamento, utiliza ,sempre as ferramentas da Web 2.0, tais como o blog, o site e 

as redes sociais - sobretudo o Facebook. 
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Este facto não é alheio aos objetivos a alcançar, bem como às características do 

público em questão. As notícias em relação aos outros contextos, são sempre 

divulgadas em qualquer dos blogues, ou página do Facebook, tornado cada vez mais 

fácil cumprir os objetivos gerais e específicos da Literacia da Informação, ficando mais 

fácil o acesso ao “estado da arte”. 

Propomos aqui u olhar sobre o projeto da comunidade da Universidade de Salamanca 

[http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/347127501985354/], que tem 

tido nos últimos tempos um desenvolvimento bastante significativo, não só ao nível 

dos conteúdos, como também a utilização de ferramentas digitais no acesso a práticas 

ao nível da literacia da informação - tendo o governo espanhol criado um site sobre 

Alfebatización Informacional [http://www.alfared.org/]. 

O desenvolvimento de uma literacia digital interligada ao desenvolvimento da literacia 

informacional é visível neste projeto. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Literacia da Informação tem assim, e em última análise, implicações (cf Imagem 5) ao 

nível da Literacia Digital, da aprendizagem ao longo da vida e da inteligência coletiva, 

influenciando contextos e conteúdos e gerando energias e sinergia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/347127501985354/
http://www.alfared.org/
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Imagem 5 - Implicações da Literacia da Informação 

 

Literacia Digital e Literacia da Informação são indissociáveis e fulcrais numa sociedade 

digital globalizada. 
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Resumo  

O presente texto apresenta a fase inicial de um estudo em desenvolvimento no âmbito do 
projeto “Teachers´Aids on creating content for learning environments” (TACCLE2), um projeto 
europeu financiado pela União Européia através do programa multilateral Comenius (517726-
LLP-1-2011-1-BE-COMENIUS-CMP). Nele damos conta do trabalho que está a ser desenvolvido 
pela equipa portuguesa do projeto na sua tarefa de organizar, dinamizar e coordenar a 
elaboração de um conjunto de propostas de atividades curriculares com recurso às tecnologias 
para a área das artes. Partindo do reconhecimento da importância de envolver os próprios 
professores nos processos de decisão sobre o currículo, convidámos um grupo de professores 
com elevada experiência na utilização do potencial das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), em especial recursos da Web 2.0, para com eles darmos início ao processo 
de criação de materiais que possam vir a inspirar e orientar outros professores interessados 
em usar as TIC com os seus alunos. Do ponto de vista metodológico, tomámos como referência 
os pressupostos do que alguns autores designam de “metodologias de desenvolvimento”, 
dando-se conta do dispositivo montado, na primeira fase do processo, para auscultação e 
análise das propostas sugeridas pelo conjunto de professores. 

Palavras-chave: TIC, artes, Web 2.0, tecnologia e educação 

Abstract 

This paper presents the initial phase of a study in development under the project 
"Teachers'Aids on creating content for learning environments" (TACCLE2), a European project 
funded by the European Union through the Comenius multilateral program (517726-LLP-1-
2011-1-BE-COMENIUS-CMP). Him realize the work that is being developed by the Portuguese 
team of the project in its task of organizing and coordinating the preparation of a handbook 
with proposed activities with technologies for the arts. We start with the recognition of the 
importance of involving the teachers and, in this case, experienced teachers in utilizing the 
potential of Information and Communication, in particular, the use of Web 2.0 features. We 
use the assumptions of "development methodologies" and here we present the strategies 
created for listening to a group of teachers previously selected on the basis of knowledge and 
experience of using technology in their instruction a practice.  
 
Keywords: ICT, Art, Web 2.0, technology and education  

1. INTRODUÇÃO 

Na primeira edição do projeto “Teachers´aids on creating content for learning 

environments” (TACCLE, 2008/2011), que tinha como principal objetivo a criação de 
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materiais que estimulassem os professores a utilizarem as Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC) na sua prática docente, viria a ser produzido um manual com base 

no qual foram realizados diferentes cursos de formação de professores e educadores.  

Auscultados mais tarde sobre o impacto dessa formação nas suas práticas letivas, os 

professores sugerem a necessidade de implementação de estratégias alternativas às 

que haviam sido utilizadas, assentes sobretudo na identificação e aprendizagem do 

conjunto de tecnologias selecionadas e incluídas no referido manual. 

Justificava-se, pois, a apresentação de uma segunda candidatura do projeto com o 

objetivo de ampliar o trabalho anteriormente desenvolvido, aprofundando agora as 

questões de índole pedagógica que a integração dessas tecnologias no currículo 

coloca. Com esse propósito, uma segunda edição do projeto (TACCLE2, 2011/2014) 

estabelece como principal estratégia a criação de materiais que, valorizando sobretudo 

a dimensão pedagógica e didática da utilização das TIC, possam complementar a 

vertente mais tecnológica subjacente ao manual desenvolvido no âmbito do TACCLE1. 

Na prática, o que agora se propõe é a elaboração de estratégias de trabalho com as TIC 

(Jonassen, 1996), e não na tecnologia em si mesma, em especial as que utilizem as 

potencialidades da Web 2.0, em função de cinco contextos e áreas específicos: um, 

destinado aos professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, dada a especificidade em que 

desenvolvem o seu trabalho nomeadamente por terem de assegurar todas as áreas do 

currículo; outro, destinado a todos os professores e educadores, tendo como objeto a 

conceção de estratégias em que as TIC possam contribuir diretamente para o 

desenvolvimento de competências transversais; e os restantes com estratégias de 

trabalho em três áreas disciplinares particulares, isto é, na área das Ciências e 

Matemática, na área das Humanidades e na área das Artes. 

Como no TACCLE 2, cada parceiro é responsável por desenvolver o conteúdo de uma 

destas áreas ou contextos específicos, é do trabalho de dinamização na área das Artes 

(Creative, performing arts and culture), assumido pela equipa de investigadores do 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que aqui se dá conta, destacando 

sobretudo a dimensão investigativa inerente ao processo de criação de estratégias de 

trabalho com TIC apoiada em professores com experiência nesse domínio. 
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2. CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO 

2.1 As Lições Retiradas Do Taccle1 

Tal como acabámos de referir, na primeira edição do projeto TACCLE (2008-2011), o 

grupo de investigadores responsável produziu um manual impresso com o objetivo de 

aumentar a competência e confiança dos professores sobre o potencial das 

tecnologias digitais para o processo de ensino e de aprendizagem. Tratava-se de um 

manual teórico-prático de apoio destinado especialmente a professores interessados 

em “conceber materiais de e-learning para utilizar nas suas estratégias pedagógicas.” 

(TACCLE, 2009, p.7). Com base no manual gerado foram realizados cursos de formação 

com o intuito de que os professores se apropriassem da informação disponibilizada e 

se sentissem estimulados a criar e produzir materiais que lhes fossem úteis na prática 

docente.  

Mais tarde, quando auscultados sobre o manual e a formação em que estiveram 

envolvidos, os professores parecem sugerir que não basta favorecer-lhes a aquisição 

de competências instrumentais (saber operar com as ferramentas) para garantir a 

utilização “transformadora” tão desejada.  

De facto, o balanço realizado sobre o trabalho desenvolvido depois da formação 

recebida permite concluir que, apesar dos esforços realizados, muitos professores não 

foram capazes de utilizar as TIC no currículo de tal forma que a sua integração 

contribuísse para uma substancial melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Embora sentindo-se confortáveis na manipulação das tecnologias, os professores 

parecem sugerir sobretudo a necessidade de aprofundar o conhecimento e as 

competências sobre como utilizá-las pedagogicamente no exercício da atividade 

docente. 

De entre o conjunto de obstáculos referidos pelos professores destacam-se: i) as 

dificuldades sentidas em traduzir as orientações fornecidas no manual, e durante a 

formação, em atividades de aprendizagem propriamente ditas com recurso às TIC, isto 

independente da área de ensino considerada; ii) a subutilização do potencial 
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pedagógico efetivo que as TIC podem aportar, acabando por reduzir-se a sua utilização 

sobretudo à tarefa de busca de informações, em detrimento de uma prática mais 

diversificada e inovadora e isto independentemente do nível de ensino; iii) o 

desconhecimento efetivo dos aspetos metodológicos envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem quando mediado por tecnologias digitais, inviabilizando ou 

dificultando a atividade de acompanhamento e apoio aos alunos na compreensão e 

desenvolvimento dos assuntos abordados; iv) o desconforto vivenciado pela 

dificuldade em promover o envolvimento dos alunos na produção e publicação de seus 

próprios trabalhos ou em gerar atividades de aprendizagem utilizando software social, 

apesar de se sentirem mais confiantes na utilização dessas tecnologias (conhecimentos 

técnicos adquiridos) e no uso de aplicações Web 2.0. 

3. ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

De uma forma geral, a maioria das situações de formação contínua para o uso de 

tecnologias que são oferecidas aos professores priorizam o fornecimento de “receitas” 

pré-estabelecidas desconsiderando em parte, ou mesmo por completo, as 

características do professor enquanto sujeito. Entretanto, este sujeito que aprende 

(Freire, 1996), inserido num contexto real e complexo, é também responsável pela 

construção dos conhecimentos necessários à sua prática docente. Esses 

conhecimentos situados, envolvem, além dos aspectos sociais (Tardif, 2002) e 

subjetivos (Ferry, 1991) a compreensão profunda dos conteúdos específicos da área a 

qual lhe compete ensinar e dos aspectos pedagógicos que envolvem o processo de 

ensinar e aprender.  

Na perspectiva de Shulman (1986) os saberes específicos - Conhecimento do Conteúdo 

- devem ser mediados pelas estratégias pedagógicas escolhidas e métodos de ensino-

aprendizagem adequados ao contexto - Conhecimento Pedagógico do Conteúdo - do 

original Pedagogical Content Knowledge (PCK). Ou seja, o ensino de um conteúdo 

específico, dentro de determinada área, exige do educador a compreensão sobre o 

assunto a ser trabalhado e o domínio das formas didáticas pelas quais tal assunto pode 

ser melhor compreendido pelos aprendizes.  
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Na linha do que nos postula Shulman (1986) encontramos em Mishra & Koehler (2005; 

2006) estudos que ampliam a abordagem PCK, incorporando aos já estabelecidos 

conhecimentos (de Conteúdo e Pedagógico) o Conhecimento Tecnológico e gerando o 

que convencionou-se chamar de Technology Pedagogical Content Knowledge (TPCK ou 

TPACK). Tomando como base as ideias de Shulman (1986), que consideram de 

fundamental importância para a compreensão das estratégias utilizadas pelos 

professores quando decidem incorporar as tecnologias em sua prática docente, estes 

autores têm observado empiricamente as diferentes formas como os professores 

usam pedagogicamente as tecnologias e a relação que estabelecem com os conteúdos 

específicos da área em que atuam. Mishra & Koehler (2006), corroborando com  

Shulman (1986), concluem que o que falta às investigações sobre as vantagens do uso 

de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem são questões sobre como a 

tecnologia interage com as estratégias pedagógicas e com o conteúdo a ser estudado. 

A implicação dessa constatação para o entendimento de como as ações de formação 

de professores podem ser mais eficazes passa pela compreensão de que professores 

devidamente preparados à luz da abordagem TPACK podem tirar proveito das 

características únicas (affordances) da tecnologia para trabalhar os conteúdos de 

maneira que de outra forma não seria possível.  

Porém, a forma como pensamos a utilização das tecnologias no processo ensino-

aprendizagem evidencia ainda a conceção que temos sobre o papel que assumem os 

atores do processo. Segundo Costa (2007),  independentemente dos meios utilizados é 

a forma como compreendemos a função do aluno no processo de aprendizagem 

(ativo, passivo, reprodutor, produtor...) e o papel do professor enquanto articulador do 

processo (transmissor, construtor, tutor, guia...) que cria situações mais ou menos 

adequadas à promoção da aprendizagem.  

Seguindo este raciocínio, Ponte (2000) argumenta que a escola pode (e deve) passar a 

ser um espaço de encontros e exploração de culturas, onde se prioriza a realização de 

projetos, atividades de investigação e debates. Nesse contexto, o professor é um 

elemento determinante. Portanto, essa integração exige dos educadores um 

movimento de apropriação contínuo e crítico (Rodriguez, 2006) que envolve não 
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somente dominar os aspetos técnicos da tecnologia escolhida mas, e principalmente, 

saber avaliar a contribuição dos recursos a nível pedagógico dentro da área específica 

em que atua.  

Assim, quando pensamos em introduzir artefatos tecnológicos, quer sejam estes 

analógicos ou digitais, nos processos de ensino e aprendizagem não devemos reduzi-

los simplesmente à meros suportes para transmissão de informações ou para fantasiar 

de “moderno” um método tradicional. Podemos, por exemplo, pensar a inserção das 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem como a incorporação de um outro 

tipo de conhecimento, ou seja, o conhecimento técnico-pedagógico-metodológico. 

Conhecimento este que permita ir além de simplesmente colocar as TIC a serviço do 

professor, como apoio nas tarefas de comunicação e transmissão do saber, e sim a 

serviço do aluno (Costa, 2007). 

4. OBJETIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

É nesta linha de pensamento que aqui nos propomos refletir, tomando como ponto de 

partida um conjunto de questões nucleares quando se tratar de discutir sobre quais as 

estratégias e metodologias mais adequadas para a formação e desenvolvimento 

profissional dos professores. 

Tomando como referência a área curricular das Artes e os respetivos conteúdos em 

que as tecnologias podem ser utilizadas e trazer mais-valias, mas também as etapas da 

carreira em que, num determinado momento, os professores se encontram, e as 

diferentes conceções que podem assumir sobre o que significa ensinar e aprender, 

parece-nos fazer sentido questionar:  

- Que conhecimentos e capacidades devem possuir os professores, e quais as 

estratégias mais adequadas para adquirirem a competência necessária para 

incorporarem efetivamente as TIC ao processo de ensino-aprendizagem?  

- É possível identificar diferentes perfis e padrões de uso das tecnologias pelos 

professores? Em caso afirmativo, que implicações poderão ter estes perfis e 

padrões de uso na organização das propostas de formação?  

- Como nos podemos valer do potencial pedagógico das próprias tecnologias 

disponíveis para que o professor se aproprie de forma consciente, crítica e 
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criativa desse potencial e se sinta seguro para utilizá-las autonomamente na 

sua prática docente? 

Partimos do princípio que, respeitando o perfil de trabalho com as TIC, construído e 

assumido pelo professor ao longo e no momento atual da sua carreira docente, 

podemos ser capazes de orientar a sua formação de forma que seja mais significativa e 

possa realmente promover a transformação da prática docente. 

5. METODOLOGIA 

Assumida a responsabilidade de coordenar a elaboração de atividades com tecnologias 

na área das Artes, e uma vez que se tratava de identificar soluções criativas e 

inovadoras capazes de fazer face ao desafio de inspirar e orientar os professores para 

utilizarem as TIC nas atividades que propõem e desenvolvem com os seus alunos, a 

equipa de investigadores portugueses delineou uma estratégia de trabalho baseada 

em processos investigativos adequados ao desenvolvimento desse tipo de recursos. 

Dito de outra forma, do ponto de vista metodológico, optámos por tomar como 

referência os pressupostos do que alguns autores designam de “metodologias de 

desenvolvimento” (Van dan Akker, 1999), dando conta das fases do processo e do 

dispositivo montado, na primeira fase, para auscultação do conjunto de professores 

entretanto convidados. 

Tratando-se de identificar estratégias que, como se referiu, possam mobilizar o 

potencial das TIC para favorecer uma aprendizagem ativa por parte dos alunos, e bem 

assim trazer um valor acrescentado ao processo de ensinar e aprender, optou-se por 

envolver professores com grande experiência no uso das tecnologias digitais em suas 

aulas na área das Artes, no processo de análise do problema de partida (dificuldades 

manifestadas pelos professores auscultados no TACCLE1 de falta de orientações 

pedagógicas sobre como utilizar as TIC nas suas práticas), e na subsequente fase de 

conceção e desenvolvimento das atividades pedagógicas com recurso às TIC. 

Valendo-nos, como referimos, dos pressupostos das metodologias de 

desenvolvimento, que buscam utilizar o conhecimento teórico no contexto da solução 

de problemas práticos, organizou-se um grupo de trabalho composto por dez 

professores de diferentes disciplinas da área das Artes. Para identificar os professores 
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interessados foram utilizados vários canais, muito embora a maior parte deles fossem 

já referenciados pelos elementos da equipa do projeto como professores com grande 

motivação e larga experiência de uso das TIC nas suas disciplinas.  Tais professores, em 

conjunto com os elementos da equipa de investigadores, viriam a constituir o grupo de 

trabalho responsável pelo desenvolvimento das estratégias de ensino e aprendizagem 

com tecnologias.   

O processo de desenvolvimento do trabalho proposto estrutura-se em quatro fases 

essenciais, a saber:  

 Fase 1: Análise das implicações do problema da falta de orientações 

pedagógicas sobre como utilizar as TIC nas práticas pedagógicas. Nesta 

primeira fase, a equipa de investigadores contou com a auscultação dos 

professores especialistas na área das Artes e com experiência no uso de 

tecnologias com os seus alunos; 

 Fase 2: Discussão em torno de estratégias alternativas e elaboração de 

atividades concretas com tecnologias visando o envolvimento ativo dos alunos. 

Nesta segunda fase, a equipa de investigação recorre fundamentalmente ao 

mesmo grupo de professores especialistas para estruturação e 

operacionalização das atividades que hão de ser testadas na fase seguinte;  

 Fase 3: Aplicação e testagem das atividades elaboradas em contextos reais de 

aplicação. Nesta fase, a ideia central é a de recorrer a alguns professores e seus 

alunos para utilizarem e avaliarem essas mesmas atividades. Do ponto de vista 

dos professores, com o objetivo de perceber como as propostas de atividades 

são recebidas e consideradas em termos de inspiração, orientação e ajuda à 

planificação de situações de ensino e aprendizagem com recurso às TIC; do 

ponto de vista dos alunos, sobre o modo como as avaliam em termos de 

motivação para a aprendizagem. 

 Fase 4: Reformulação e refinamento das atividades desenvolvidas em função 

do feedback recolhido. Nesta fase, que antecede a da sua divulgação 

propriamente dita, através da elaboração e produção do manual para a área 

das Artes, contar-se-á com a participação dos elementos das restantes equipas  

dos demais países que integram o projeto TACCLE, funcionando sobretudo 

como revisores externos, muito embora nesta fase se preveja também a 

possibilidade de eles próprios poderem concorrer com propostas de outras 

atividades consideradas pertinentes, por exemplo, em função das 

especificidades culturais e pedagógicas dos países que representam. 
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Tal como referimos anteriormente, no presente artigo apresentamos o resultado do 

trabalho desenvolvido durante o primeiro período, ou seja a Fase 1, a que chamámos 

“Imaginar as artes e a cultura com as TIC”. Esta fase decorreu entre janeiro e junho de 

2012 e teve como objetivo auscultar os dez professores especialistas na área das Artes  

que, possuindo experiências concretas no uso das TIC para o processo de ensino e de 

aprendizagem, se envolvessem ativamente na definição da melhor maneira de abordar 

o tema em função dos demais professores da área.  

Pretendíamos, em concreto: recolher ideias sobre conteúdos do ensino e 

aprendizagem das Artes que envolvessem o uso de tecnologias; identificar as 

estratégias técnico-pedagógicas-metodológicas que combinassem o potencial das TIC e 

favorecessem a aprendizagem dos alunos no domínio das Artes; mapear aspetos 

criativos e inovadores capazes de inspirar os professores da área das Artes orientando-

os na planificação e utilização das TIC nas atividades que desenvolvem com seus 

alunos.  

Para tanto, foram realizadas três sessões de trabalho (focus-group) utilizando o 

brainstorming como técnica de estimulação e recolha de dados. Os dados recolhidos 

com base na gravação dessas sessões de trabalho foram sujeitos a um processo de 

transcrição que viria a permitir a respetiva análise de conteúdo de natureza categorial 

com base na qual se elaboraram os resultados a que chegámos e que, de forma 

sintética, a seguir se apresentam.   

 

6. RESULTADOS  

Os resultados da primeira sessão (janeiro de 2012) sugerem, desde logo, a ideia de se 

estruturarem as atividades, não de forma individual, mas em torno de um “projeto 

criativo integrador”, como forma privilegiada para levar os professores da área das 

Artes a conhecerem as potencialidades das tecnologias e a poderem integrá-las, de 

forma mais efetiva, na prática docente.  

Mantendo a preocupação sobre qual a melhor maneira de apresentar os conteúdos, 

métodos, técnicas e ferramentas utilizadas na atividade, criando uma ambientação 

adequada e sem deixar de visar as aquisições previstas no currículo, os professores 
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especialistas são consensuais em que a proposta de atividades deveria ser organizada 

em torno de um objetivo didático comum, embora com a flexibilidade suficiente para 

que os professores a quem se destina poderem construir o seu próprio conteúdo.  

Conforme se mostra na Figura 1, na ideia defendida pelos professores especialistas 

prevê-se que o projeto de aprendizagem seja composto por elos (episódios, 

sequências, percursos, frames) e blocos modulares independentes que se intercalam.  

Figura 1: Esboço da ideia de atividade como um “projeto criativo” 

De acordo com os professores especialistas, esta granularidade permitiria materializar 

a flexibilidade, quer do ponto de vista do ensino, através da conceção de conteúdos 

próprios por parte do professor, quer do ponto de vista da aprendizagem dos alunos, 

através da possibilidade de fazerem caminhos diferenciados em função de interesses 

ou necessidades específicas.  

Nos dois encontros posteriores (fevereiro e abril  de 2012) esta ideia evoluiu, tendo 

sido consolidada a proposta de um projeto de aprendizagem utilizando a metáfora de 

uma “viagem de metropolitano”, conforme representado na Figura 2.  
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Figura 2:  Diagrama de percursos de um projeto de aprendizagem 

 

Conforme esquematizado no diagrama, para cada percurso escolhido cabe ao 

professor definir, em função do perfil de seu grupo de alunos, dos recursos 

disponíveis, de suas competências técnico-pedagógicas-metodológicas e do tempo 

previsto para o desenvolvimento do projeto, por que fases é necessário passar e que 

etapas deverão ser cumpridas pelos seus alunos.  

Ao definir um projeto de aprendizagem nos moldes do que foi proposto pelo grupo de 

trabalho, o professor pode definir a “linha” por onde pretende iniciar seu percurso, e 

planear as atividades de acordo com o caminho que deseja percorrer e o momento em 

que deseja encerrar a “viagem”. Para cada “linha” percorrida há, em cada “estação”, 

determinadas sugestões de ferramentas, recursos e estratégias metodológicas que o 

incentivam e auxiliam no desenvolvimento do projeto de aprendizagem definido. 

7. CONCLUSÃO 

Tínhamos como objetivo nesta comunicação apresentar a fase inicial de um estudo em 

desenvolvimento no âmbito do projeto TACCLE2, em especial as estratégias de 

trabalho para organizar, dinamizar e coordenar a elaboração de um conjunto de 

propostas de atividades curriculares, com recurso às TIC, para a área das Artes, que 
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está a ser desenvolvido pela equipa portuguesa do projeto. Para tanto, tomámos como 

referência os pressupostos das “metodologias de desenvolvimento” e elaboramos um 

plano de trabalho a ser desenvolvido em quatro fases que envolve, além dos 

investigadores, dez professores especialistas da área das Artes com grande experiência 

no uso da tecnologias na prática docente, na tarefa de identificar soluções criativas e 

inovadoras capazes de inspirar e orientar os demais professores a utilizarem as TIC nas 

atividades que desenvolvem com os seus alunos.  

Tratando-se de uma investigação que se encontra em desenvolvimento, este trabalho 

pretendeu dar conta do dispositivo montado para o envolvimento dos professores 

especialistas e dos principais resultados alcançados na primeira fase do plano de 

investigação posto em prática.  

Em síntese, tais resultados sugerem que uma atividade curricular proposta para a área 

das Artes com recurso às TIC deve ser estruturada de forma flexível, permitindo ao 

professor definir seu próprio caminho em função das características específicas da 

própria situação pedagógica (objetivos de aprendizagem, perfil do grupo de alunos, 

tecnologias disponíveis, tempo, etc.) e de suas próprias competências técnico-

pedagógicas-metodológicas.  

Nas próximas fases está prevista a elaboração de atividades concretas visando o 

envolvimento ativo de professores e alunos para posterior aplicação e testagem da 

estrutura proposta e eventual reformulação e refinamento de todo o conteúdo. 
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O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 

Fátima Dias, Idalise Bagé 

Secretraia da Educação do Estado de São Paulo  
fatima.Dias@edunet.sp.gov.br; idalise.bage@edunet.sp.gov.br 

Resumo 

O presente artigo retrata a contribuição das tecnologias digitais no processo de formação de 
docentes da área de Matemática. A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa de Souza”, em São 
Paulo/Brasil, implementou o Programa M@tmídias que tem como objetivo oferecer subsídios 
à formação do professor por meio da utilização de objetos de aprendizagem para o ensino de  
conteúdos matemáticos. Este Programa é composto por três cursos  estruturados em módulos, 
os conteúdos dos módulos são elaborados com base no currículo oficial das três séries do 
Ensino Médio da Educação Básica Os cursos são  desenvolvidos na modalidade a distância e 
desenvolvidos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem e compostos por atividades 
web como fórum de discussão, questões discursivas e a realização de uma experiência em sala 
de aula, denominada Atividade de Vivência, que tem por finalidade promover a reflexão dos 
estudos teóricos e da prática do professor. As teorias da reflexão na ação de Schön (1992), o 
desenvolvimento do conhecimento profissional do professor de Matemática de Shulman 
(1996) e Ponte (1998) foram as teóricas que embasaram a elaboração do Programa, além dos 
estudos sobre a formação de professores com o uso da tecnologia, de  Valente e Prado (2002) 
e as pesquisas relacionadas a objetos de aprendizagem, Oliveira (2008). A análise das 
atividades web evidenciou que o curso promoveu reflexão sobre metodologias diferenciadas, 
bem como incentivou o uso de recursos tecnológicos nas aulas de Matemática. Concluiu-se 
que a discussão e reflexão entre os docentes e a realização da atividade de vivencia 
contribuíram para a compreensão de conteúdos Matemáticos a serem desenvolvidos no 
Ensino Médio da Educação Básica brasileira. 
 
Palavras-Chave: formação, objetos de aprendizagem, aprendizagem e matemática. 

Abstract 

This article depicts the contribution of digital technologies in the process of formation of 
teachers of Mathematics. The State Department of Education, through the training school and 
improvement of teachers “Paulo Renato Costa Souza ", in São Paulo/Brazil, implemented the 
program M@tmídias that aims to offer teacher training subsidies through the use of learning 
objects for teaching mathematical content. This program is composed of three courses 
structured in modules, the contents of the modules are designed on the basis of the official 
curriculum of the three grades of basic education high school courses are developed in the 
distance and developed through the Virtual Learning Environment and web activities such as 
discussion forum, discursive and issues a classroom experience called living activity, which 
aims to promote the reflection of theoretical studies and practice of the teacher. Reflection on 
theories of action Schön (1992), the development of professional knowledge of math professor 
Shulman (1996) and Ponte (1998) were the theoretical that paved the elaboration of the 

mailto:fatima.Dias@edunet.sp.gov.br
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programme, in addition to the studies on the training of teachers with the use of technology, 
of valiant and Prado (2002) and the research related to learning objects, Oliveira (2008). The 
analysis of web activity showed that the course promoted reflection on different 
methodologies, as well as encouraged the use of technological resources in math classes. It 
was concluded that the discussion and reflection between teachers and the activity of 
experience contributed to the understanding of Mathematical content to be developed at the 
School of basic education. 
 
Keywords: training, learning objects, learning and mathematics 

1. INTRODUÇÃO 

A escola não pode ignorar o que passa no mundo. Ora, as novas 
tecnologias da informação e comunicação (TIC) transformam 
espetacularmente não só as nossas maneiras de comunicar, mas 
também de trabalhar, de decidir, de pensar (Perrenoud, 2000, p.125). 

 

As transformações em relação ao modo de ensinar e aprender  é uma necessidade 

atual e  demanda mudanças na metodologia de ensino do professor, visto que as 

tecnologias de informação e comunicação estão presentes em várias situações do 

cotidiano como em bancos, supermercados, shoppings, hospitais, jogos eletrônicos, 

entre outros,  levando ao contato prematuro das crianças e jovens com estes avanços 

tecnológicos.  O autor chama atenção para este novo cenário que exige novas 

maneiras de atuar na sociedade.   

O governo e a Secretaria de Estado de Educação São Paulo objetivando atender essa  

demanda, cria por meio do Decreto 54.297 em 2009, a Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento de Professores do Estado de São Paulo - "Paulo Renato Costa Souza" 

– EFAP,  Coordenadorias de Ensino que compõe a Secretaria de Educação  tem como 

um dos objetivos o desenvolvimento profissional do professor e dos servidores da  

rede pública. Para atender a demanda de formação continuada dos docentes dessa 

rede pública, utiliza as tecnologias como instrumentos de orientação para possibilitar a 

construção de conhecimentos e saberes, focando, em especial, a prática pedagógica 

em sala de aula.  

Segundo Menezes (2011), “...mesmo considerando a formação inicial que todos os 

professores já possuem em suas respectivas disciplinas de atuação, é importante 

garantir conhecimento suplementar para que possam realizar seu trabalho nas 
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circunstâncias da rede estadual de ensino e em consonância com os propósitos 

dela”(p.107). 

A rede estadual de ensino do estado de São Paulo é composta por mais de 5000 mil 

escolas e 230 mil profissionais da educação, para atender esse público, a EFAP 

desenvolve programas de formação continuada. Esses programas compreendem 

cursos que atendem as diferentes áreas do currículo e são desenvolvidos, 

especialmente,  na modalidade a distância (EAD), por meio do uso do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem, denominado AVA-EFAP. 

A elaboração dos conteúdos dos programas e cursos é baseada no currículo oficial do 

Estado de São Paulo e nos resultados obtidos pelas avaliações externas do SARESP – 

Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, aplicado aos 

alunos de todas as escolas estaduais.  

O SARESP tem sua matriz de referência para avaliação, elaborada a partir do currículo 

oficial do Estado de São Paulo, o qual prevê o desenvolvimento de habilidades e 

competências por ano, série e disciplina. Na matriz de referência são considerados os 

aspectos descritos na figura 1. 

 
Figura 1 – Adaptada das Matrizes de Referência para Avaliação 

 

Documento Básico SARESP 
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A figura 1 adaptada dos documentos que compõem as Matrizes de Referência para 

Avaliação (2009), apresenta em forma de uma figura geométrica48, os aspectos 

fundamentais da avaliação do SARESP na área do conhecimento de Matemática.  

  

A matriz de referência do SARESP analisa as competências desenvolvidas pelo sujeito 

em relação ao objeto de conhecimento, ou seja, os conteúdos matemáticos, que 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são divididos em blocos: Números 

e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação. 

Com base na Matriz de Referência do SARESP a proficiência dos alunos em Matemática 

foi agrupada em quatro níveis, como mostra o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Níveis de proficiência do SARESP – 2010 

 
Classificação Níveis de 

Proficiência 

Descrição 

Insuficiente Abaixo do Básico Os alunos neste nível demonstram domínio 
insuficiente dos conteúdos, competências e 
habilidades desejáveis para o ano/série escolar em 
que se encontram.  

Suficiente 
 

Básico Os alunos neste nível demonstram domínio mínimo 
dos conteúdos, competências e habilidades, mas 
possuem as estruturas necessárias para interagir 
com a proposta curricular no ano/série subsequente. 

Adequado Os alunos neste nível demonstram domínio pleno 
dos conteúdos, competências e habilidades 
desejáveis para o ano/série escolar em que se 
encontram. 

Avançado Avançado Os alunos neste nível demonstram conhecimentos e 
domínio dos conteúdos, competências e habilidades 
acima do requerido no ano/série escolar em que se 
encontram. 

 

 

                                                      
48 “... ao quadro 1 se refere à verificação de conteúdos disciplinares, por intermédio da utilização de habilidades, 

graças às quais se poderá inferir o grau de proficiência das competências cognitivas desenvolvidas pelos alunos em 
seu processo de escolarização. A avaliação de competências, por intermédio destes dois indicadores (habilidades 
associadas a conteúdos em uma situação de prova) justifica-se pelo compromisso assumido no currículo, em fase de 
implementação, das escolas públicas do Estado de São Paulo. Trata-se do propósito de caracterizar a missão da 
escola, entendida como um lugar e um tempo em que competências fundamentais ao conhecimento humano são 
aprendidas e valorizadas” (p.12). 
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Os resultados do SARESP no ano de 2010 da disciplina de Matemática da 3ª série do 

Ensino Médio mostraram que  57,7% dos alunos  encontravam-se no nível abaixo do 

básico, ou seja, demonstraram domínio insuficiente em relação aos conteúdos, 

habilidades e competências para a série em que estavam. A porcentagem de alunos e  

demonstraram domínio mínimo dos conteúdos,  encontravam-se no nível básico era 

de 38,4% e alunos que estavam no nível adequado 3,6%.  Aqueles  que apresentaram 

domínio dos conteúdos, competências e habilidades acima do previsto para a 3ª série 

do Ensino Médio, contabilizaram apenas 0,3%. 

Diante desse cenário  a Secretaria de Educação implantou em 2008 nos segmentos de 

ensino fundamental dos anos finais – atende alunos na faixa etária de 10 a 14 anos –, e 

Ensino Médio – atendem alunos na faixa etária de 15 a 17 anos -, da rede pública, 

propostas de inovações curriculares, com metodologias diferenciadas para o ensino 

dos conteúdos. Para isso, definiu um currículo único para a rede estadual e 

proporcionou a produção e distribuição de materiais didáticos aliados à formação 

continuada dos profissionais da educação para implementação desse currículo.  

Entre os materiais didáticos distribuídos para auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem encontra-se o Caderno do Professor e do Aluno. O Caderno do Professor 

foi elaborado para todos os anos e séries e para ser usado bimestralmente. Segundo 

Dias (2010): 

O Caderno do Professor foi concebido por especialistas em 
Matemática e Educação Matemática,49 sendo dividido em quatro 
exemplares, um por bimestre, com indicações dos conteúdos 
curriculares correspondentes – apresentados por meio de sequências 
didáticas, chamadas situações de aprendizagem – e indicadas as 
habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos alunos 
(p.43). 

 
No Caderno do Professor são apresentados os conteúdos mínimos a serem 

trabalhados durante o bimestre  e as estratégias para favorecer o desenvolvimento de 

tais conteúdos. Dias (2010), apresenta ainda as capas dos Cadernos do Professor para 

as três séries do Ensino Médio, como mostra a figura 2. 

 

                                                      
49

 Tais especialistas foram contratados e coordenados por profissionais da Secretaria de Estado da Educação do 

Estado de São Paulo. 
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Figura  2 – Capas dos Cadernos do Professor do Ensino Médio 

 

 

A distribuição de novos materiais didáticos em conjunto com os resultados da análise 

dos dados do SARESP de 2010, levou a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, 

por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores – EFAP, elaborar a 

1ª edição do Programa M@tMídias, que teve por objetivos: 

 Oferecer formação continuada aos professores de Matemática do Ensino 

Médio da rede pública estadual’ 

 Discutir metodologias para uso de objetos de aprendizagem em mídias 

diversas, como material “complementar” para o desenvolvimento do currículo, 

de forma coerente com a política pedagógica da SEE-SP;  

 Propiciar a reflexão e a socialização sobre o uso de objetos de aprendizagem no 

processo de ensino e de aprendizagem de Matemática. 

 Criar condições para que o professor utilize materiais disponíveis gratuitamente 

na internet e que podem enriquecer o desenvolvimento do currículo de 

Matemática.  

 Orientar os professores na realização de vivência de modo que  possam   

refletir sobre o uso de  recursos tecnológicos  e a metodologia proposta no 

curso. 

 Incentivar a interação entre os professores, utilizando fórum de discussão no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

O Programa é composto de três cursos que atenderam as três séries do  Ensino Médio. 

O primeiro curso denominado “Curso M@tmídias 3”, atendeu aos professores de 

Matemática da rede pública estadual, que lecionavam preferencialmente na 3ª série 
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do Ensino Médio. O curso foi organizado em quatro módulos e contemplou os  

conteúdos ilustrados na  quadro 4.  

 

Quadro 2 – Conteúdos por Módulos 

Módulo Conteúdos 

1 Geometria Analítica 

2 Equações Algébricas e Números Complexos 

3 Estudo das Funções 

4 Estatística 

 

Esses conteúdos foram disponibilizado no AVA-EFAP e desenvolvidos por meio de 

atividades web, como questões discursivas, fórum de discussão e relatório de vivência. 

A atividade de vivência refere-se a uma atividade prática em que o professor registra 

em forma de relatório o desenvolvimento de uma atividade em  sala de aula na qual 

utiliza  um objeto de aprendizagem para complementar um determinado conteúdo 

matemático . Segundo Valente (2001), a formação do professor não pode se restringir 

apenas a passagem de informações sobre o uso pedagógico da tecnologia. Para o autor 

é necessário que a formação atinja quatro pontos fundamentais: 

 Propiciar ao professor condições para entender o computador como uma nova 

maneira de representar o conhecimento, provocando um redimensionamento 

dos conceitos já conhecidos e possibilitando a busca e compreensão de novas 

idéias e valores; 

 Propiciar ao professor a vivência de uma experiência que contextualiza o 

conhecimento que ele constrói; 

 Prover condições para o professor construir conhecimento sobre técnicas 

computacionais, entender por que e como integrar o computador em sua 

prática pedagógica e ser capaz de superar barreiras de ordem administrativa e 

pedagógica; 

 Criar condições para que o professor saiba recontextualizar o que foi aprendido 

e a experiência vivida durante a formação para a sua realidade de sala de aula, 

compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos 

que se dispõe atingir (p. s/n). 
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Para elaboração do conteúdo do Curso M@tmídias 3, buscou-se as situações de 

aprendizagem propostas nos quatro volumes do caderno do professor da 3ª série do 

Ensino Médio, e a relação existente entre as situações de aprendizagem do Caderno do 

Professor  e os objetos de aprendizagem da coleção M3 - Matemática com Multimídiai. 

A coleção M3 Matemática Multimídia contém recursos em vídeos, experimentos, 

áudios e softwares interativos que visam  “ampliar as possibilidades metodológicas 

para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática”. Oliveira (2008, p.2).  

Para cada módulo, foram selecionados três objetos de aprendizagem, dentre os quatro 

recursos disponíveis da coleção (vídeo, experimento, áudio e software).  

No primeiro Módulo do curso foram tratados os conteúdos básicos de Geometria 

Analítica, como coordenadas de pontos no plano e representação algébrica, sendo 

selecionados os objetos de aprendizagem, como exemplificado na figura 3. 

 
Figura 3 – Tela das mídias selecionadas para o módulo 1  

 

 

                                                      
i
 A coleção M³ - Matemática Multimídia (www.m3.mat.br) é resultado de um dos projetos aprovados pelo 

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional do MEC – Ministério da Educação e Cultura 

do Brasil, para produzir recursos educacionais para o Ensino Médio em cinco disciplinas (Matemática, 

Língua Portuguesa, Física, Química e Biologia) em diferentes mídias e em formato digital. O projeto M³ 

foi desenvolvido em 2008 na UNICAMP para a área de Matemática. 

http://www.m3.mat.br/
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A figura acima mostra a tela do Curso M@tmídias 3 na qual foram apresentados os 

objetos de aprendizagem. Para cada objeto de aprendizagem foram gravadas 

videoaulas com orientações de como utilizar os recursos  e como estes se relacionam 

com as situações de aprendizagem do Caderno do Professor. Cada recurso é 

acompanhado do Guia do Professor  com o passo a passo de como desenvolver  o 

recurso. 

É fundamental o professor ter a sua disposição os recursos e selecioná-los de acordo 

com o seu objetivo; “... o professor tem à sua disposição muitas possibilidades de 

escolhas e combinações dos recursos que mais forem apropriados para o 

desenvolvimento de seu programa, sua formação e a de seus alunos” Oliveira (2008, 

p.10). 

2. O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

A Secretaria de Estado e da Educação de São Paulo publicou em 27-1-2010 a Resolução 

nº 9, que apresenta o perfil e as habilidades do professor de Educação Básica, para o 

exercício de sua profissão. Destacamos aquelas relacionadas ao desenvolvimento do 

processo formativo proposto no Curso M@tmídias 3: 

 Compreender o processo de sociabilidade e de ensino e aprendizagem na escola e 

nas suas relações com o contexto no qual se inserem as instituições de ensino e 

atuar sobre ele. 

 Reconhecer a importância de participação coletiva e cooperativa no 

desenvolvimento do currículo na escola, com o uso de tecnologias, identificando 

formas positivas de atuação com diferentes objetos de aprendizagem na prática 

profissional. 

 Identificar as novas demandas que a sociedade do conhecimento está colocando 

para a educação escolar e propor ações com o uso de tecnologias, para trabalhar 

com esses impactos externos, seja no sentido de aproveitá-los como 

enriquecimento dos conteúdos curriculares seja no sentido de atenuar eventuais 

efeitos negativos. 

 Identificar formas de atuação docente, possíveis de serem implementadas, 

considerando o contexto das políticas de currículo da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo, nas dimensões sala de aula e da escola. 
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Nesse contexto, as atividades do curso foram planejadas com o objetivo de 

proporcionar um ambiente de formação aos professores que favorece  a reflexão e 

interatividade entre os participantes, contribuindo na troca de experiências didáticas.  

Os professores cursistas, durante o curso, foram acompanhados por professores 

tutores, que foram os responsáveis por sanar as dúvidas relativas aos conteúdos, fazer 

a interação nos fóruns, orientar os estudos e a realização das atividades, avaliar e 

validar as atividades enviadas por esses professores. 

Para Almeida (2003), a formação de professores para uso das tecnologias é um 

processo que cria um movimento: 

[...] em que a dinâmica se estabelece na reflexão na ação e na 
reflexão sobre a ação (Shon, 1992), ação esta experienciada durante 
a formação, recontextualizada na prática do formando e refletida 
pelo grupo em formação, realimentando a formação, a prática de 
formandos e formadores e as teorias que a fundamentam. Não se 
trata de uma formação voltada para o futuro, mas sim de uma 
formação direcionada pelo presente, tendo como pano de fundo a 
ação imediata do educador. Procura-se estabelecer uma congruência 
entre o processo vivido pelo educador formando e sua prática 
profissional (p.s/n). 

Bagé (2008), baseada nas ideias de Almeida (2003) menciona que: 

 “... é função dos formadores proporcionar aos professores nos 
cursos de formação, situações para a reflexão coletiva a respeito de 
novas descobertas, o processo em desenvolvimento, as produções 
realizadas, as dificuldades enfrentadas e as estratégias utilizadas para 
superá-las enfim, a depuração contínua do andamento do trabalho 
no grupo de formação” (p.35). 

Fundamentado nos estudos de Almeida,  desenvolveu-se a proposta das atividades 

web do curso que teve por finalidade fornecer  subsídios  que permitisse  ao professor 

repensar sua prática com o uso de diferentes recursos tecnológicos. A seguir 

descrevemos cada uma das atividades web propostas no curso M@tmídias 3. 

3. QUESTÕES DISCURSIVAS 

Essas questões possuem caráter mais reflexivo, por ser uma atividade individual, 

favorece ao cursista exercitar a inferência, a analogia, a relação entre conceitos, 

situações ou vivências.  
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Têm por objetivo avaliar a compreensão do cursista sobre o conjunto dos temas 

abordados, tendo como referências as expectativas de aprendizagem definidas no 

módulo. Segundo Garcia (1995) ao discorrer sobre as investigações de Shulman 

relacionados ao que sabem os professores sobre o que ensinam, menciona que o 

conhecimento de maior interesse do ponto de vista didático é “... o conhecimento de 

conteúdo pedagógico, uma vez que representa uma combinação entre o 

conhecimento da matéria e o conhecimento do modo de ensinar” (p.57).  Garcia 

(1995) apud  Shulman (1992, p.9) relata que o conhecimento do conteúdo pedagógico 

compreende: 

“as formas mais úteis de representação das ideias, as analogias mais 

importantes,  ilustrações, exemplos, explicações e demonstrações, 

numa palavra, a forma de representar e formular a matéria para a 

tornar compreensível”(p.57). 

Assim as questões discursivas ao serem avaliadas pelo professor tutor contribuiram 

para reflexão dos professores cursistas em relação ao conteúdo desenvolvido durante 

o módulo,  “... uma vez que representa uma elaboração pessoal do professor ao 

confrontar-se com o processo de transformar em ensino o conteúdo aprendido 

durante o seu percurso formativo” (Garcia 1995, p.57). Como forma de contribuir no 

processo formativo, os professores tutores apresentavam devolutivas com 

comentários cada questão discursiva enviada pelo cursista. 

4. FÓRUM DE DISCUSSÃO 

O Fórum tem caráter reflexivo, demanda o posicionamento do professor cursista e cria 

a perspectiva de debates sobre os temas do  contexto. O objetivo do fórum é 

promover a interação entre os participantes de modo que as reflexões pudessem 

contribuir  para a ampliação e socialização do conhecimento sobre os conteúdos e/ou 

a prática docente. Valente (2002, p.29) classifica o curso a distância em três tipos: 

broadcast, virtualização da sala de aula presencial ou “estar junto virtual”.  No caso da 

atividade do fórum relacionamos ao  “estar junto virtual”  que Dias (2010) apud Dias 

et. al (2004, p.2) discorre: 
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“...há uma aproximação entre os emissores e receptores dos cursos, 
permitindo criar condições de aprendizagem e colaboração, inter-
relações entre pessoas, práticas, valores, hábitos, crenças. Por meio 
desta abordagem, busca-se melhorar a realidade educacional, 
propiciando o que Valente (2002) define como “espiral de 
aprendizagem: descrição – execução – reflexão – depuração – 
descrição”, promovendo situações que levam os participantes a 
refletir sobre o seu processo de aprendizagem em diferentes níveis 
de reflexão”(p.64). 

As discussões promovidas no fórum do curso favoreceram as reflexões coletivas 

relacionadas as situações de aprendizagem do caderno do professor e sua relação com 

os objetos de aprendizagem propostos nos módulos. Os professores refletiram 

coletivamente as estratégias de utilização dos objetos de aprendizagem no processo 

de ensino e aprendizagem da disciplina de Matemática. 

5. RELATÓRIO DE VIVÊNCIA 

A atividade de vivência tem por objetivo propiciar ao cursista melhor exploração sobre 

determinado tema.  No curso  M@tmídias 3 consistia na escolha, pelo professor 

cursista,  de um objeto de aprendizagem, dentre os estudados nos módulos ou 

selecionado entre os objetos disponíveis – áudio, vídeo, software ou experimento, 

para aplicar com os alunos do Ensino Médio.  Após a aplicação da atividade os cursistas 

elaboraram um relatório e enviaram por meio do ambiente virtual. 

Prado (2003) enfatiza que o processo de reconstrução da prática não é algo simples. A 

autora observa que, para ocorrer o uso integrado das mídias, é necessário haver 

programas de formação com o uso das tecnologias que proporcionem vivência de 

aprendizagem e, essencialmente, pessoas olhando para uma mesma direção, com o 

objetivo de propor novas formas de aprendizagem para os alunos. 

Para Valentin (2005 apud Machado 2008) o ambiente virtual de aprendizagem é o 

elemento que dará condições aos sujeitos construírem, por meio da interação, o 

conhecimento.  A autora constata que: 

[...] a expressão ambientes virtuais de aprendizagem está 
relacionada ao desenvolvimento de condições, estratégias e 
intervenções de aprendizagem num espaço virtual na web, 
organizado de tal forma que propicie a construção de conceitos, por 
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meio da interação entre alunos, professores e objeto de 
conhecimento (p. 19). 

Todas as atividades propostas e desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem 

durante o curso M@tmídias 3, tiveram caráter de reflexão sobre as possibilidades e 

contribuições do uso de objetos de aprendizagem nas aulas de Matemática da 3ª série 

do Ensino Médio,  como meio de contribuir na aprendizagem efetiva dos conteúdos 

propostos no currículo oficial do Estado de São Paulo. 

6. CONCLUSÃO 

Este artigo teve o propósito de apresentar as contribuições das tecnologias digitais, no 

processo de formação continuada de docentes da área de Matemática, por meio do 

curso M@tmídias 3, destinado aos professores que lecionavam no nível médio das 

escolas da rede pública estadual de São Paulo - Brasil. 

Para isso apresentamos inicialmente a EFAP – Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

dos Professores do Estado de São Paulo da Secretaria de Estado da Educação (SEESP) 

que tem como uma de suas diretrizes orientadoras para organização, planejamento e 

programação da formação continuada dos professores do Estado de São Paulo, a 

metodologia, a prática de ensino e o domínio de conteúdos curriculares.   

Seguindo esta linha, o curso M@tmídias 3 foi elaborado com base no desempenho 

insatisfatório dos alunos que cursavam a 3ª série do Ensino Médio da rede pública 

estadual. 

O objetivo do curso foi apresentar aos professores cursistas estratégias de utilização 

de objetos virtuais de aprendizagem – vídeos, áudios, software e experimentos, 

associados às situações de aprendizagem descritas no currículo oficial do Estado de 

São Paulo. 

A análise das atividades publicadas pelos professores cursistas no ambiente virtual de 

aprendizagem  - AVA-EFAP evidenciou que o curso oferecia metodologias 

diferenciadas e que os estudos dos materiais e realização das atividades  incentivaram 

o uso de tecnologias da informação e comunicação nas aulas de Matemática.  

As discussão e reflexão sobre a prática realizada, demonstram ainda que,  

especificamente nesse curso, por meio da utilização de objetos virtuais de 
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aprendizagem, contribuíram de maneira dinâmica e atraente, no processo de 

formação dos docentes, além de promover  a compreensão de conteúdos 

Matemáticos a serem desenvolvidos e/ou aplicados aos alunos do Ensino Médio da 

Educação Básica Brasileira. 

Com base nessa análise no segundo semestre de 2011, a EFAP realizou uma nova 

edição do curso M@tmídias 3 para attender  a mais professores da rede pública 

estadual do Estado de São Paulo e, em 2012 oferece o curso M@timídias 2. 
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Resumo 

Pretendemos divulgar um trabalho de formação de professores de várias áreas disciplinares, 
subordinado à utilização do Quadro Interativo Multimédia (QIM) em sala de aula e auxiliado 
por uma aplicação denominada QIMTERATIVO. A formação surge no seguimento de um 
trabalho de investigação no âmbito do Mestrado em TIC. A perceção das reais necessidades e 
os conhecimentos do público-alvo em relação aos QIM teve por base dados quantitativos. 
Desta forma, procurou-se dar resposta às necessidades de aquisição de competências ao nível 
da utilização do QIM: dotar os docentes de conhecimentos no uso dos QIM, motivar para o seu 
uso, em momentos pedagógicos e propiciar momentos mais atrativos para os alunos. Os 
resultados dos dados obtidos indicam que os docentes normalmente não têm aulas em salas 
equipadas com QIM e que para os utilizarem trocam de sala ou as requisitam 
antecipadamente. Outra conclusão é que os docentes manifestam interesse em frequentar 
ações de formação em QIM com a perspetiva de desenvolver novas práticas pedagógicas e 
metodologias ativas e mais participativas. 

 
Palavras – Chave: QIM, tecnologias, formação 

Abstract 

We intend to issue a work of training teachers of various disciplines, subordinate to the use of 
the Interactive Multimedia Whiteboard (IMW) in the classroom and assisted by an application 
called QIMTERATIVO. This formation undertaken as part of a research project within the 
Master in ICT. The perception of real needs and knowledge of the target audience to QIM had 
based in quantitative data. So we tried to respond to the needs to acquire skills in the use of 
QIM: provide teachers knowledge in the use of QIM, motivate the development of pedagogical 
moments and moments provide more attractive to students. The results indicate that teachers 
usually do not have classes in rooms equipped with QIM, and for using it exchange room or 
order in advance. Other conclusion is that teachers expressed interest in attending formations 
in QIM with the perspective of developing new teaching practices and methodologies active 
and participatory. 
 
Keywords: IMW, technologies, training 

1. INTRODUÇÃO  

Todos os dias os professores confrontam-se com as exigências da função que 

desempenham. Torna-se necessário e improrrogável a existência de um sistema de 
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formação contínua, que conceda um parecer formativo e reflexivo, permitindo 

melhorar a prática docente. 

A tecnologia pode ser utilizada de diversas formas na sala de aula e o seu uso pode ser 

mal ou bem aproveitado, promovendo ou não a aprendizagem dos alunos. Dado que 

esta tecnologia tem inevitavelmente um papel importante na sociedade cabe aos 

educadores a tarefa de tirar partido das suas características ainda que conservando 

algum sentido crítico (Ponte, 2003), pois os meios informáticos conduzem a uma 

aprendizagem colaborativa, favorecem a partilha de saberes e facilitam a 

aprendizagem pela descoberta através de ambientes interativos disponíveis em 

qualquer lugar e a qualquer hora (Dede, 1996).  

O predomínio e avanços constantes dos recursos tecnológicos, equipamentos e 

programas, conduziu a novas formas de trabalho, produção e distribuição de produtos. 

Passaram, assim, a ser exigidas novas competências e uma atualização constante dos 

conhecimentos ao professor para enfrentar os novos desafios digitais. Torna-se 

necessário conhecer os softwares, perceber o que se pretende fazer com a sua 

utilização e se a ferramenta utilizada é a mais adequada para o efeito. 

A grande variedade de conteúdos constantes dos programas da maioria das disciplinas, 

o interesse e a necessidade do professor de ir ao encontro e aumentar cada vez mais 

as motivações dos alunos, conduzem-no à frequência de ações de formação no âmbito 

das tecnologias da informação, sobretudo nos QIM, uma vez que lhe trarão um grande 

contributo ao nível do desempenho profissional e da aquisição de conhecimentos e 

competências TIC para utilizarem em contexto escolar. Portanto, a procura de 

formação contínua é essencial a uma atualização válida para o conhecimento 

profissional e como forma dos professores se tornarem proficientes no seu uso, 

utilizando-as constantemente no dia-a-dia letivo, visto serem mais apelativas e 

cativantes para os discentes e para todos de uma maneira geral. 

A utilização das TIC promove alterações significativas ao nível das práticas dos 

professores, da interação professor-aluno, na realização de um qualquer projeto, na 

pesquisa e na interpretação da informação recolhida. Professor e aluno passam a ser 
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vistos como parceiros de um mesmo processo de construção do conhecimento (Ponte, 

2000). 

Pretendemos com o presente trabalho de investigação estudar a aplicabilidade de uma 

nova tecnologia: o QIM na sala de aula.  

Realizámos uma ação de formação com o objetivo de criar condições para o 

desenvolvimento de estratégias no âmbito da integração dos QIM nos contextos de 

aprendizagem em geral e nas didáticas específicas em sala de aula das diferentes 

disciplinas. Desta forma pretendíamos, 

• orientar a exploração da utilização dos quadros interativos no contexto de 

ensino/aprendizagem e nas práticas educativas, incentivando os professores a utilizar 

esta solução tecnológica que visa promover o sucesso e a maior motivação dos alunos; 

• contribuir com a nossa partilha, para novas experiências no desenvolvimento de 

um alicerce comum do conhecimento sobre a integração das TIC e no 

desenvolvimento de uma aprendizagem suportada pelo quadro interativo; 

• proporcionar formação em QIM que contribua decisivamente para que os 

professores os utilizem e assim possam criar novos ambientes de aprendizagem 

interativa com o intuito de promover um processo orientado de aprendizagem, 

variações nas formas de ensino, desenvolvimento de novos métodos de avaliação e 

diferentes materiais de aprendizagem; 

A oportunidade surgiu-nos, após a aplicação do Plano Tecnológico da Educação (PTE), 

tendo sido este o mote para nos debruçarmos com especial acuidade sobre esta 

temática. A acção de formação contínua foi organizada por professores de quatro 

diferentes áreas disciplinares: TIC, Biologia e Geologia, Matemática e Português com o 

objetivo de fornecer aos docentes inscritos ideias teóricas da utilização dos Quadros 

interactivos em ambiente de sala de aula. Pretendia-se dar a possibilidade de 

experimentar na prática esta ferramenta tecnológica nas diversas actividades 

propostas para as sessões de formação. As formadoras dividiram tarefas de forma a 

que, em cada sessão, enquanto uma explicava/demonstrava a utilização dos QIM, as 

outras davam apoio mais individualizado aos formandos. 
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1.1 A escola na sociedade da informação 

A chegada das tecnologias à escola está a ter grande influência e consequência na 

educação e na aprendizagem, uma vez que a integração das TIC nas práticas letivas é 

uma necessidade e uma prática corrente nas escolas, pois constituem uma nova 

ferramenta de trabalho que possibilita o acesso a uma grande quantidade de 

informação. Araújo (2009) refere que o acesso a esses produtos tecnológicos é um 

grande desafio para a sociedade atual e exige reforços e transformações na esfera 

educativa. 

A este respeito, Morais (2006) refere que a sociedade do conhecimento exige um 

professor criativo, com capacidade de aprender a aprender, trabalhar em grupo e que 

seja sensível à inovação para que possa responder às mudanças da sociedade. Os 

professores detêm um papel fundamental neste processo, enquanto utilizadores das 

novas tecnologias na sua prática letiva, mas também como promotores de uma nova 

atitude face às mesmas. Torna-se uma necessidade inquestionável o decisivo papel dos 

professores, no sentido em que os ritmos atuais de permanente inovação tecnológica 

parecem não ser compatíveis com os ritmos dos contextos escolares, apesar das 

pressões que as escolas têm vindo a ser alvo no sentido de se adequarem rapidamente 

à sociedade de informação.  

A introdução destas tecnologias fez aparecer novas formas de trabalho, de produzir e 

distribuir produtos. Passaram, por isso, a ser exigidas novas competências aos 

profissionais e uma atualização constante dos conhecimentos. Corroboramos a opinião 

de Marques (2009) quando diz que os professores devem procurar a frequência de 

formação contínua, pois esta é essencial para que este se adapte ao ritmo das 

exigências educacionais atuais, assim como para melhorar as suas competências na 

área das novas tecnologias digitais. Caso não o façam ficam desfasados no 

conhecimento, o que compromete a qualidade da educação, pois estas competências 

digitais permitem-lhe, na maior parte das vezes, explorar as novas tecnologias, analisar 

as suas potencialidades e estabelecer conexões entre essas tecnologias e suas 

atividades em sala de aula (Barros et al., 2011). Porém, no terreno, não houve 

proporcionalidade entre as infraestruturas informáticas e tecnológicas disponibilizadas 

e a oferta de formação aos professores no âmbito das mesmas. Daí que, na opinião 
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dos mesmos autores, os professores são convidados a uma formação contínua, capaz 

de prepará-los para enfrentar os desafios na nova ambiência do conhecimento e 

aptidões desenvolvidos pelas sociedades na era digital em rede global. É nosso intuito 

facultar uma formação capaz de os motivar a estarem sintonizados com o movimento 

das tecnologias digitais de informação e comunicação e suas implicações cognitivas e 

comunicacionais na educação presencial.  

A este respeito, (idem, p. 3) refere que “o professor, historicamente acostumado a 

esquemas unidirecionais de transmissão e reprodução, precisará de desenvolver uma 

inclusão digital que o motive a operar com as tecnologias digitais de informação e 

comunicação para formar e educar com a cultura digital”, pois com a implementação 

do PTE os recursos tecnológicos, equipamentos e programas, foram colocados nas 

salas de aula, de forma a colaborar ativamente nos processos criados pelo próprio 

sistema educativo com a missão de os transformar em “espaços de interatividade e de 

partilha sem barreiras, preparando as novas gerações para os desafios da sociedade do 

conhecimento”(ME, 2007). 

Por outro lado, no âmbito dos conteúdos é salientada a necessidade de desenvolver 

ferramentas, conteúdos e materiais pedagógicos que possam suportar um ensino mais 

inovador. Por essa razão, assume especial relevância a produção e certificação de 

conteúdos e aplicações digitais criativas, que promovam confiança e motivem os 

professores a apropriar-se delas, a desenvolvê-las e a usá-las em contexto de sala de 

aula. A sua integração estará dependente das suas próprias possibilidades e do 

reconhecimento que as pessoas implicadas em todo o processo educativo lhe 

atribuam.  

Moran (2007) refere que as TIC criaram novos espaços de construção do 

conhecimento e são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que representam 

e medeiam esse nosso conhecimento. São diferentes formas de representação da 

realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear 

ou paralela, mas todas elas, combinadas e integradas, possibilitam uma melhor 

apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do 

educando, dos diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes.  
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O papel das tecnologias na educação é cada vez mais reconhecido e a sua utilização 

vem de longa data e temos assistido a uma diversificação das tecnologias presentes 

nas salas de aula das nossas escolas. 

Segundo Morais (2006, p. 23) “o recurso à tecnologia será de todo necessário como 

uma das componentes que a escola poderá recorrer de forma a socializar os seus 

alunos, sem descorar, obviamente, todos os métodos e estratégias que os docentes 

utilizam, porque será todo esse conjunto de procedimentos que irá determinar o tipo 

de interações que se estabelecerão com os meios”.  

Todavia, os “profissionais da área educacional, comprometidos com a qualidade da sua 

prática pedagógica, reconhecem a importância da integração das tecnologias no 

currículo e na prática escolar, como um veículo para o desenvolvimento social, 

emocional e intelectual do aluno” (Barros et al., 2011, p. 100). Podemos, então, dizer 

que hoje e mais do que nunca, novos desafios se impõem à escola, tornando-se 

prioritário afirmar que a escola atual tem de, inevitavelmente, acompanhar toda esta 

evolução, procurando vencer qualquer obstáculo. Reforçamos esta ideia com a opinião 

igualmente de Barros et al. (idem) quando referem que as novas maneiras de ensinar, 

aprender e desenvolver o currículo por meio da integração das tecnologias digitais 

fomentam, na prática pedagógica e o desenvolvimento de aprendizagens significativas. 

1.2 O QIM como Tecnologia para o Ensino 

Conscientes dessa realidade, os docentes não podem ficar alheios ao facto de que 

estas tecnologias estão cada vez mais presentes na sua atividade profissional, sendo 

assim, torna-se necessário adequar os métodos de ensino e as teorias de trabalho. O 

QIM assume-se como uma ferramenta de trabalho que permite implementar 

estratégias de ensino inovadoras, despertando a atenção e motivação dos alunos. Nos 

dias que correm, urge, a cada minuto, uma adaptação a novas realidades e a novas 

situações. As diferenças e potencialidades deste recurso são diversas e estão na ordem 

do dia, porque as escolas foram equipadas com QIM com o objetivo destes serem um 

contributo para melhorar o ensino e a aprendizagem. Este esforço deve ser 

acompanhado de uma análise das potencialidades e das implicações dessa tecnologia 

que permita encontrar orientações claras de natureza pedagógica para que, dessa 
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forma, constitua um elemento de inovação e não mais uma 'moda' a acrescentar a 

tantas outras que têm inundado as escolas, tal como é referido no PTE (2007). 

Existem estudos que defendem que são muitas as vantagens da utilização deste tipo 

de meios tecnológicos para o processo de aprendizagem dos alunos devido ao 

estímulo da motivação por parte deles, ao permitir um uso mais variado e dinâmico 

dos recursos, tal como referem Gerard & Levy (citados por Meireles, 2006). Por outro 

lado, as tecnologias digitais são ferramentas ou recursos que permitem, para além de 

armazenamento e transporte de informação, novas formas de acesso ao 

conhecimento e de relacionamento entre os conteúdos e os atores no processo, como 

nos diz Goulão (2005). É nossa intenção aferir a interação entre o QIM e os docentes e 

simultaneamente analisar a integração destes nas suas práticas educativas. Dessa 

forma, pretendemos contribuir para uma melhoria significativa do exercício 

profissional dos professores, tendo em conta a utilização eficiente do QIM. Para que os 

professores encarem esta nova cultura digital como uma oportunidade de alcançar o 

sucesso educativo, serão propostas e elaboradas um conjunto de atividades possíveis 

de serem implementadas no ato educativo, utilizando os QIM. Porém, apesar destes 

recursos tecnológicos se apresentarem de fácil utilização e como um potente recurso 

didático, é importante referir que a introdução desta tecnologia na sala de aula não 

garante por si só a aprendizagem dos conteúdos e o desenvolvimento de 

competências por parte dos alunos, visto que o aproveitamento escolar de um 

determinado aluno está diretamente dependente do grau de atenção e de motivação 

que este dedica à aula (Lencastre e Araújo, 2001; Blanco e Silva, 1993), logo se o 

ambiente da sala de aula não for interativo e dinâmico, este perderá mais facilmente a 

motivação e consequentemente a concentração. 

Assim, a introdução da tecnologia como complemento às atividades adotadas na sala 

de aula sem o propósito de alterar as práticas pedagógicas, não produz resultados 

satisfatórios nos alunos. A sua utilização no sistema educativo deve apontar como 

principal objetivo para uma perspetiva clara de atuação dos professores que não se 

restringe apenas à melhoria da eficácia do ensino tradicional ou à mera utilização 

tecnológica escolar, através dos meios informáticos. Clark (1994) citado por Miranda 
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refere que os media educativos, por si só, nunca influenciarão o desempenho dos 

estudantes. Os efeitos positivos serão perceptíveis quando houver uma mudança de 

paradigma, uma adoção de novas atitudes e abordagens resultantes duma reflexão 

cuidada sobre a melhor condução do processo de integração da tecnologia em sala de 

aula. Desta forma pretendemos facultar formação aos docentes sobre os QIM, 

apoiando-os com recursos por nós construídos, possibilitando essa almejada mudança. 

Um QIM permite projetar a informação do ecrã do computador para a superfície do 

quadro interativo propriamente dito, ter acesso a toda essa informação e escrever, 

desenhar, sublinhar diretamente no quadro. É possível ainda guardar todos os 

documentos e anotações, esquemas e outras intervenções no computador; assim 

como controlar diretamente o computador através do QIM com as mesmas 

funcionalidades de um rato comum. O QIM possui um caráter “facilitador”, oferecendo 

um conjunto de ferramentas que até então estavam separadas. Desta forma permitem 

que as aulas sejam mais dinâmicas. De acordo com Silva (2001, p. 23) “a sala de aula 

interactiva seria um ambiente em que o professor interrompe a tradição do falar/ditar, 

deixando de identificar-se com o contador de histórias e adota uma postura 

semelhante à dos designers de software interativo. Ele constrói um conjunto de 

territórios a serem explorados pelos alunos e disponibiliza co-autoria e múltiplas 

conexões, permitindo que o aluno também faça por si mesmo”. Estamos de acordo 

com Coutinho (2009) quando refere que o professor assume outros papéis: gestor da 

informação (Pretto & Serpa, 2001), mediador das aprendizagens (Fosnot, 1996), guia 

das cognições (Fino, 2001), facilitador e construtor do saber (Hartnell-Young, 2003), 

entre muitos outros. 

Segundo Miranda et al. (2009, p. 359) “o processo de adquirir conhecimento através 

das tecnologias digitais passou a qualificar-se como flexível, mutável, interligado, 

aberto, dinâmico, não-linear, rico em informação multimédia. O multimédia, como 

elemento integrador e fator de convergência, oferece um potencial motivacional 

muito forte (…) ao estimular os estudantes a ter curiosidade e a ganhar interesse por 

uma matéria, estando eles em pleno controlo da situação de aprendizagem, 

conseguem-se vantagens, estratégicas relevantes”.  
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Na mesma linha de pensamento, Romiszowski (citado por Miranda, et al. 2009) 

argumenta que a interação educacional pode ser feita de acordo com quatro modelos: 

no primeiro, a formalização de uma relação professor-aluno baseada num processo 

expositivo e demonstrativo clássico em que o aluno tem de seguir um programa 

estabelecido pelo professor enquanto este corrige e avalia o desempenho do aluno; no 

segundo modelo, o professor facilita ao aluno recursos didáticos alternativos, com 

base em tecnologias de comunicação educacional adequados a cada caso; no terceiro 

modelo, a apropriação de conhecimentos passa a ser dirigida pelo aluno, cabendo ao 

professor o papel pontual de orientador e fonte de recursos. No quarto modelo, a 

comunicação passa a um nível superior em que os recursos e as sugestões do 

professor estão de acordo com a especificidade da matéria a ser tratada e do perfil 

cognitivo do aluno. 

1.3 Formação de Professores 

Nunca como hoje foi pedido aos professores para estarem preparados para 

acompanhar as mudanças tecnológicas que as escolas vivenciam. Estes terão de adotar 

uma perspectiva evolutiva e procurar formação que vá de encontro às suas 

necessidades e aspirações. Parece-nos portanto fundamental que, após a 

requalificação das escolas e das respetivas salas de aula, se crie condições para que os 

professores possam responder aos desafios colocados, potenciando os benefícios da 

tecnologia em reais mudanças de práticas que possam constituir mais-valias 

significativas da qualidade e eficiência da educação, pois estas mudanças permitem 

aos professores das diferentes disciplinas utilizá-las como instrumentos de apoio às 

matérias e aos conteúdos a lecionar.  

A necessidade de formação destes profissionais é cada vez maior, sendo a formação 

contínua de docentes uma das condições essenciais para a concretização desta 

finalidade. O professor tem consciência que o computador, equipado com software 

interativo, dá ao aluno a possibilidade de se tornar ativo na construção do 

conhecimento. A interatividade permite-lhe colocar questões, procurar informações 

ou esclarecer dúvidas que tenham surgido durante as aulas (Alves, 2006). O domínio 

desta ferramenta por parte do professor permite transmitir confiança, pelo uso das 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2778 

tecnologias, beneficiando a aprendizagem do aluno e a própria relação professor-

aluno, quando são utilizadas intensamente. 

Será importante referir que “na sociedade da informação e do conhecimento em que 

vivemos é necessário compreender o que é ser docente e procurar estabelecer pontos 

estratégicos de ação para uma transformação benéfica quer na formação dos 

professores, quer na formação ao longo da vida” (Pinto, 2009, p. 130).  

O sucesso da integração das tecnologias na escola depende em parte do que for feito 

no campo da formação de professores, do gosto que cada professor tem pela 

aprendizagem contínua, do grau de empenho e da capacidade de uso das TIC em 

situações de ensino-aprendizagem.  

Ferreira (2009) considera que a tecnologia mune o professor de ferramentas e 

convida-o a uma mudança de práticas incentivando-o à inovação, no sentido de 

dinamizar um ensino mais dinâmico, motivador, interativo e participativo. Logo, os 

professores devem ser entendidos como colaboradores dessa mudança do sistema 

educativo. Assim, importa investir na sua formação contínua porque só ela pode 

possibilitar que os professores integrem efetivamente as TIC na sala de aula como 

ferramentas cognitivas, tal como definidas por Jonassen (2007). 

De referir, que nos últimos anos, o Ministério da Educação teve sempre a preocupação 

de efetuar a integração das tecnologias nas escolas. Podemos aludir às várias 

implementações, promovidas desde 2004, culminando com a implementação do plano 

tecnológico da educação (PTE). 

2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

2.1   Síntese da investigação 

Tendo em mente o objetivo a que nos propusemos foi planificada a formação (seis 

sessões) com a organização da plataforma moodle em termos de formato e conteúdos, 

materiais a serem fornecidos aos alunos não só nas aulas como também através da 

plataforma moodle ou wix. Foi aplicado um questionário online na primeira sessão 

com o objetivo de aferir perspectivas e conhecimentos dos formandos, em TIC e QIM, 

bem como, as suas perspetivas em relação ao recurso apresentado. Na última sessão, 

realizaram-se dois questionários, um online e outro em formato de papel. Um para 
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avaliara os conhecimentos adquiridos e as mudanças de postura face aos QIM e o 

outro para avaliar a formação. Ao longo das sessões foram sendo registadas 

observações com o intuito de adaptar constantemente a prática formativa de modo a 

ir ao encontro das necessidades e expectativas dos formandos. As sessões foram 

observadas pelas quatro investigadoras e as notas foram registadas num diário. Estes 

registos, juntamente com dados recolhidos através da troca de emails, fóruns e 

moodle, serviram para complementar os registos em documentos, efetuados durante 

as sessões.  

O estudo realizou-se com uma amostra de conveniência, constituída pela turma de 

formandos do Agrupamento de escolas de Anadia, onde lecionava uma das 

investigadoras. Uma das técnicas utilizadas para a recolha dos dados foi a observação 

direta que segundo Quivy e Campenhoudt (2008, p.196) é “o único método de 

investigação social que capta os comportamentos no momento em que eles se 

produzem”. 

2.2 O percurso pela formação 

a) População e amostra 

A escolha da turma a observar foi da responsabilidade do centro de formação que 

aceitou inscrições de professores do Agrupamento de Escolas de Anadia. A nossa 

amostra era constituída por vinte formandos, educadores de infância e professores 

dos ensinos básico e secundário, de variados grupos disciplinares. Dos vinte 

formandos, sete eram do sexo masculino e os restantes treze do sexo feminino.  

Como se pode verificar pela leitura do gráfico seguinte, constatámos que a maioria dos 

inquiridos nunca trabalhou com QIM. Os dados indicam também que a maioria dos 

formandos o usa apenas como projetor, para mostrar os seus PowerPoint’s nas aulas.  
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Ainda relativamente à frequência de utilização do QIM, a maioria dos professores 

refere não o usar, tendo apenas três docentes dito que o usam quase sempre, como se 

verifica no gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se que a maioria dos professores diz utilizar o QIM nas suas aulas em conjunto 

com outros recursos, usados como ferramentas complementares. A maioria diz não ter 

abandonado nenhum dos recursos que usava anteriormente (gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Nº de utilizações do QIM 

Gráfico 2 -  Frequência de utilização do QIM 
 

Gráfico 3 -  Utilização do QIM em conjunto com outros recursos 
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Questionados quanto às finalidades do QIM na sala de aula, os dados indicaram que as 

opiniões se dividem pela motivação, pela introdução de novos conceitos e por 

consideram que permite a aplicação ou revisão de conceitos, como se pode verificar 

pela leitura do gráfico 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os inquiridos consideram que a utilização desta ferramenta pode contribuir para o 

aumento da atenção e motivação dos alunos, assim como para o aumento da 

colaboração entre os mesmos. 

Quanto às dificuldades que se colocam ao uso desta ferramenta, as razões mais 

apontadas foram as dificuldades de visualização para os indivíduos que se encontrem 

nas carteiras do fundo da sala e também as dificuldades na utilização da caneta. 

Dos 26 professores inscritos neste curso de formação, frequentaram e concluíram com 

êxito 21. Três professores desistiram por questões de saúde, outros 2, por se 

encontrarem a frequentar outra formação para a qual estavam inscritos e cujo 

cronograma acabou por coincidir.  

Sabendo que a maioria dos formandos não tinha obtido formação nesta área, que as 

suas dificuldades se prendiam em particular com a forma de abordagem e com as 

prioridades dos temas a tratar, com a falta de à-vontade e de conforto que é inerente 

à sua área de formação, e tendo como referência os objetivos preconizados, pareceu-

nos fundamental seguir uma metodologia capaz de melhorar as capacidades e 

competências pedagógicas dos formandos. Ao longo desta ação, procurou-se imprimir 

um carácter prático e operacional às atividades desenvolvidas, explorando e 

Gráfico 4 -  Finalidades do Quadro Interativo em sala de aula 
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potenciando as experiências anteriores e os conhecimentos dos formandos. Houve 

partilha de experiência, de vivências profissionais e educativas neste domínio que 

contribuirão para a adoção de práticas pedagógicas de sucesso neste grupo de 

formandos. 

3. CONCLUSÃO 

A introdução dos computadores no processo de ensino-aprendizagem muda os 

conceitos e competências das diversas temáticas de cada disciplina. Podemos dizer 

que a utilização do computador pode favorecer as práticas de ensino, ao desenvolver 

competências, tais como responsabilidade, auto-confiança, autonomia. Permite 

também melhorar a solidariedade entre os vários intervenientes promovendo a 

relação aluno-aluno e professor-aluno.  

A formação veio deste modo dotar professores, inicialmente sem apetência para a 

utilização dos QIM. De acordo com os dados obtidos os docentes revelam grande 

vontade de aprender e superar as dificuldades com que se deparam no dia-a-dia, 

algumas das quais inerentes à falta de competências ao nível básico das TIC, as que 

limitam a utilização mais célere do software do QIM. Nesta ordem de ideias, a ação de 

formação, permitiu treinar os docentes na utilização de software específico de modo a 

operacionalizar os QIM com o computador, melhorando as suas competências ao nível 

da utilização do ActivInspire, uma vez que as escolas foram maioritariamente 

equipadas com quadros da Promethean que a detentora deste software. 

Para os docentes que constituem a amostra a utilização dos QIM permite quebrar a 

rotina de métodos mais tradicionais deixando os alunos mais motivados para a 

aprendizagem. 

A ressalvar que estamos conscientes que nem toda a formação se reflete de imediato 

na prática docente, daí ser necessário ver a formação como um processo de 

aprendizagem contínuo. Torna-se importante que o professor aposte e promova a sua 

própria formação, em função do seu desenvolvimento científico, conhecimento 

tecnológico, conhecimento das necessidades da sua prática e na aquisição de 

conhecimentos necessários sobre o modo de dominar as TIC. 
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O tema não se esgota neste artigo, muito mais haveria a dizer sobre a formação de 

docentes em QIM, cabe-nos mencionar algumas questões que poderão ser objecto de 

estudo de investigações futuras possibilitando o desenvolvimento do conhecimento 

científico nesta área: De que modo a formação contínua influência a mudança de 

práticas em sala de aula? Os professores sabem utilizar e reaproveitar os recursos 

multimédia existentes na web? e de que modo é possível verificar-se uma 

transferência desses conhecimentos para a prática na sala de aula”. 
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Resumo 

Este artigo trata da percepção dos professores da Educação Básica brasileira a respeito dos 
reflexos, dificuldades e avanços provenientes do processo de formação de docentes para a 
integração do computador portátil nas práticas pedagógicas no âmbito do Projeto Um 
Computador por Aluno do Ministério da Educação do Brasil. A presente pesquisa fora realizada 
com dez docentes da Escola Municipal Governador “André Franco Montoro” localizada na 
cidade de Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, cuja formação de professores e 
gestores é assumida pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especificamente pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo. Pelo fato da integração do computador 
portátil implicar em mudanças nas práticas pedagógicas, com perspectiva de transformações 
no currículo escolar, o grupo de estudos da referida universidade encaminhou e obteve a 
aprovação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do projeto 
intitulado: O Currículo do Século XXI: a integração das TIC ao Currículo: Inovação, 
Conhecimento Científico e Aprendizagem. É no âmbito destes projetos que a presente 
comunicação se desenvolveu. A metodologia de coleta de dados adotada foi o grupo focal, e a 
técnica de interpretação foi análise de conteúdo. 
 
Palavras-Chaves: Formação de Professores, Prática Pedagógica, Tecnologias Móveis 

Abstract 

This article deals with the perception of teachers of Basic Education in Brazil about reflexes, 
difficulties and advances from the process of training teachers to integrate the laptop in the 
pedagogical practices within the Project One Computer per Student of the Ministry of 
Education Brazil. This research was conducted with ten teachers from the Municipal School 
Governor "André Franco Montoro" located in Campo Limpo Paulista, São Paulo, whose training 
of teachers and administrators is taken from Catholic University of Sao Paulo, specifically by 
the program Powder-Graduate Education: Curriculum. Because of the integration of laptop 
imply changes in teaching practices, a trend for change in school curriculum, the study group 
said the university sent and received approval from National Council for Scientific and 
Technological Development of the project entitled: The Curriculum XXI century: the integration 
of ICT in Curriculum: Innovation, Knowledge and Scientific Learning . It is under these projects 
that this communication was developed. The methodology adopted for data collection was the 
focus group technique and interpretation was content analysis. 
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1. FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA USO DE TECNOLOGIAS NO BRASIL. 

No Brasil, o interesse pela integração das tecnologias à educação emergiu em 1974, na 

UNICAMP – Universidade de Campinas, com o objetivo de ensinar os fundamentos da 

lingugagem BASIC para alunos do Mestrado em matemática, Estatística e Ciência da 

Computação e financiado pela OEA – Organização dos Estados Americanos e pelo 

Ministério da Educação do Brasil. Em 1975, Seymour Papert e Marvin Minsky, MIT – 

Massachussets Intitute of Technology , dos EUA, vieram pela primeira vez ao Brasil 

lançar os primeiros conceitos da linguagem de programação LOGO. Neste mesmo ano, 

de acordo com Valente(1999) foram iniciados os primeiros trabalhos com crianças com 

a utilização do LOGO na UNICAMP. Em 1981, o LOGO foi intensamente utilizado por 

pesquisadores da UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no âmbito do 

LEC – Laboratório de Estudos Cognitivos. 

Tais iniciativas despertaram o interesse do governo e de pesquisadores das 

universidades  na implantação de programas educacionais com uso da informática. 

que estimularam o governo brasileiro por meio do Ministério da Educação – MEC,  a 

lançar em 1984 o Projeto EDUCOM- Projeto de desenvolvimento de pesquisa  sobre o  

uso de informática educacional, promovendo a criação de centros-piloto em cinco 

universidades públicas brasileiras - UNICAMP, Universidade Federal de Minas Gerais, 

Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul., com a finalidade de realizar pesquisa 

multidisciplinar e formar recursos humanos para subsidiar a decisão de informatização 

da educação pública brasileira. Este projeto teve a duração de cinco anos e no seu 

ínterim foram implantados Centros de Informática na Educação, os CIEd, cuja 

finalidade  era a produção de softwares educativos, para a aplicação dos mesmos em 

caráter  experimental em escolas públicas mediante o uso do computador como 

ferramenta para o desenvolvimento de projetos(ALMEIDA, 2008).  

Para possibilitar o funcionamento destes centros o MEC criou em 1987 o Projeto 

FORMAR, que consistiu em cursos de especialização em nível de pós-graduação, com 
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carga horária mínima de 360 horas, por meio do qual os docentes eram preparados 

para atuar nos CIED como multiplicadores. Na seqüência das ações do MEC foi criado o 

PRONINFE - Programa Nacional de Informática Educativa, o primeiro programa 

nacional de informática educativa com a finalidade de desenvolver ações de formação 

de professores e técnicos e implantar centros de informática na educação, apoiar a 

aquisição de equipamentos computacionais e a produção, adaptação, e avaliação de 

software educativo. 

Na década de 90, foi criada a Secretaria de Educação à Distância - SEED, com o objetivo 

de fomentar a incorporação das TIC na educação. O Programa TV Escola, e o Programa 

Nacional de Informática na educação – ProInfo, deram seqüência às iniciativas 

governamentais;  Rádio Escola, DVD Escola, e o RIVED- Rede Interativa Virtual de 

Educação , cada um destinado à incorporação de determinada tecnologia e à 

respectiva preparação dos professores. Em 2005, a SEED/MEC criou o Programa Mídias 

na Educação, a fim de propiciar a integração entre mídias, linguagens e tecnologias na 

prática pedagógica. 

O programa de  informática na educação sofreu um desdobramento, surgindo o 

ProInfo Integrado, caracterizado como um  programa de formação voltado para o uso 

didático-pedagógico das TIC no quotidiano escolar, articulado com a distribuição de 

equipamentos tecnológicos às escolas e a oferta de conteúdos e recursos digitais 

multimídia oferecidos pelo Portal do Professor e demais programas. Mais do que 

desenvolver atividades de formação no espaço físico da escola, o ProInfo integrado 

desenvolve uma formação focalizada na realidade da escola e na experiência do 

professor, mas não se restringe a ela, e sim propõe que o docente planifique e execute 

atividades pedagógicas de integração de TIC em sala de aula, e reflita  sobre elas ,o que 

propicia o compartilhamento de experiências e a reconstrução das práticas(Almeida et 

al.2009) 

A mais recente iniciativa governamental com o objetivo de integrar tecnologias nos 

processos de ensino e de aprendizagem é o Projeto Um Computador por Aluno -UCA, 

que tem entre outros propósitos o de incluir por meio da educação o cidadão 

brasileiro na cultura digital possibilitando-lhe desenvolver competências que lhe 
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permitam ter desempenho pessoal e profissional, uma vez que o agir humano está 

sofrendo transformações em virtude da incorporação das TIC no quotidiano.  

A idéia do projeto UCA surgiu em 2005 em Davos na Suíça quando o presidente do 

Brasil teve pela primeira vez contato com um projeto proposto pelo MIT- 

Massachussets Institute of Technology denominado OLPC - One Laptop per Child - Um 

Computador por Criança. Mas não se tratava de um computador qualquer, segundo 

Nicholas Negroponte do MIT , um dos idealizadores  do projeto, era preciso 

desenvolver uma solução tecnológica de baixo custo, com design e ferramentas 

desenvolvidas para crianças. 

No Brasil as crianças seriam incluídas digitalmente por meio de um processo educativo, 

portanto centrado na escola e a partir desta o uso do computador portátil iria irradiar 

para outros espaços freqüentados pelas crianças. O computador portátil teria que ter 

uso educacional, dando luz ao nome do projeto UCA, um computador por aluno e não 

por criança.  

No ano de 2007 iniciou a Fase 1 do Projeto UCA com cinco experiências , uma em cada 

cidade do Brasil, sendo elas : São Paulo, Porto Alegre, Palmas, Piraí e Brasília. O 

conhecimento produzido por estas iniciativas foi essencial para o desdobramento do 

projeto UCA.  

Essas experiências subsidiaram a elaboração de documentos sobre os princípios 

norteadores do projeto, a concepção e metodologia da formação de professores e 

gestores dessas escolas e do processo de avaliação nas dimensões de impacto, 

processo e resultados, bem como forneceram referências que orientaram a Fase 2 , 

que se constituiu por um projeto piloto em desenvolvimento desde 2009 em trezentas 

escolas do Brasil, sendo aproximadamente dez escolas em cada unidade da Federação. 

Cada experiência da Fase 1 foi acompanhada por uma Universidade, que organizou os 

dados sobre as práticas realizadas, os quais foram analisados e sistematizados em 

documentos digitais. A experiência de Palmas, cidade localizada na região Norte do 

Brasil foi acompanhado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo sido 

objeto de estudos em diversos pesquisadores entre os quais destacamos 

Mendes(2008). 
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Coube ao MEC, juntamente com o Conselho de Secretários Estaduais de Educação e 

com a União Nacional dos dirigentes Municipais de Educação definir as 300 escolas 

públicas que iriam participar da implantação do projeto UCA - Fase 2. Para participar 

cada escola deveria ter até 500 alunos, possuir energia elétrica para carregamento dos 

laptops e armários para armazenamento dos equipamentos. Para acompanhar o 

projeto UCA desde o início, no que diz respeito às necessidades de formação de 

professores e gestores para o uso da tecnologia e sua integração na prática 

pedagógica, bem como avaliar o projeto e impulsionar o desenvolvimento de 

pesquisas correlatas, foi criado o GTUCA - Grupo de Trabalho e Assessoria do Projeto 

UCA do Ministério da Educação. O GTUCA é constituído por uma equipe de 

educadores/pesquisadores representantes de Universidades de diversas regiões do 

Brasil, entre as quais a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Para aderir ao projeto as Secretarias Municipais e Estaduais e as escolas deveriam 

enviar ao MEC um Termo de Adesão  que configura a disposição para a participação no 

projeto e o comprometimento da gestão e do corpo docente da escola com o 

desenvolvimento do mesmo. 

Nas condições aqui delineadas, as escolas deveriam possuir a infra-estrutura 

necessária para receber os computadores portáteis para uso na prática pedagógica 

segundo a lógica 1:1 e, para viabilizar tais ações, foi realizado um processo de 

formação .  

1.1 A Formação de Professores no âmbito do Projeto UCA. 

De acordo com o estabelecido pelo MEC/SEED o processo de formação desenvolve-se 

em três níveis ou ações e envolve, além das escolas participantes, as universidades, 

logo as instituições de Ensino Superior (IES), as Secretarias de Educação (SE) e os 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). 

Em cada estado beneficiado pelo projeto há uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

responsável pela formação. A formação da escola onde se realizou a pesquisa está sob 

a responsabilidade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

A primeira turma de concluintes foi composta por 34  professores e gestores  sua 

formação em dezembro de 2010, momento em que integraram-se , refletiram e 
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desenvolveram práticas com o uso do computador portátil. Considerando a 

necessidade de prosseguir a reflexão e o aprofundamento de conhecimentos com os 

concluintes de 2010 por um lado, e o ingresso de novos professores sem a referida 

formação em 2011 emergiu um novo desenho de trabalho proposto pela PUC/SP. Os 

concluintes que manifestaram interesse  em prosseguir a formação foram inscritos no 

programa de Formação de Sustentação, sendo o grupo composto por vinte e seis 

professores, e os iniciantes no programa de Formação Inicial, composto por 13 

cursistas entre docentes e gestores, com os quais realizamos a presente investigação.  

O programa de Formação Inicial é composto por 180 horas de trabalho efetivo, 

ocorreu em regime semi-presencial , com o suporte do E-ProInfo, uma plataforma de 

aprendizagem colaborativa que permite o acesso aos conteúdos da formação, e 

espaços para interação síncrona e assíncrona entre os inscritos no curso, como Fórum, 

Chat, Portifólio, Diário, e Texto coletivo. Os conteúdos foram organizados em cinco 

módulos, cada um com carga horária de 40 horas, a exceção do quinto realizado em 30 

horas. 

O módulo 1, intitulado Apropriação Tecnológica, os objetivos são: possibilitar a 

adaptação e incorporação das ferramentas de edição de textos , folha de cálculo, 

software de apresentação de conteúdos, organização de arquivos e pastas, e acesso a 

motivar os professores a utilizar os espaços com conteúdos digitais como o TV Escola, 

Portais como Domínio Público e o Portal do professor. Por fim os docentes 

desenvolveram competências para uso da ferramenta  de construção de 

conhecimentos  Squeak E-Toys. 

Neste módulo, o encontro presencial teve como objetivo a integração dos atores 

sociais- pesquisadores/formadores, a criação de um espaço para socialização de 

dúvidas e as mais valias da formação. Fora feita uma oficina sobre a navegação no E-

ProInfo. 

O Módulo 2 - Web 2.0 os professores familiarizaram-se com as ferramentas interativas, 

como a criação de: conta de correio eletrônico, de grupos de discussão em espaço 

virtual, blogue, inserindo neste último, conteúdos digitais. O encontro presencial os 

professores criaram e desenvolveram conteúdos em seu blogue.  
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O módulo 3, composto pela Formação de Professores e de  Gestores na Escola, 

objetivava desenvolver atividades para oferecerem subsídios para planificação e 

desenvolvimento de práticas pedagógicas com o uso das TIC, em sala de aula. Neste 

momento da formação os professores começaram a integrar o computador portátil as 

práticas pedagógicas. Para sentirem-se mais seguros, por iniciativa dos próprios 

docentes, organizaram-se em duplas ou trios no momento do trabalho com as 

crianças, especialmente as das turmas da educação Infantil. 

O módulo 4, Elaboração de Projetos propiciou o aprofundamento teórico do conceito  

de projeto e suas especificidades no contexto escolar, bem como a articulação das 

práticas pedagógicas baseadas em projetos de trabalho com aspectos relacionados 

com o currículo e na convergência de mídias e tecnologias existentes na escola. A 

estrutura curricular, pressupõe a intenção de que o professor perceba e construa 

relações entre os três eixos conceituais apresentados ; Projeto, Currículo e 

Tecnologias. As formadoras/pesquisadoras perceberam que os docentes não 

apresentavam dificuldades para integrar projetos no currículo, mas a inclusão da 

tecnologia neste processo, não era trivial. 

O módulo 5 , Sistematização da Formação na Escola teve por objetivo construir um 

projeto no coletivo da escola – PROGITEC  para integrar o uso do laptop educacional 

com outras tecnologias disponíveis na escola nas ações docentes e de gestão. No 

encontro presencial de dezembro de 2011, professores e gestores da escola 

apresentaram os projetos de trabalho desenvolvidos durante o  módulo 4, bem como 

as intenções do PROGITEC. 

Foram apresentados sete projetos, cada qual correspondente a uma dupla ou trio de 

professores que trabalharam de maneira articulada e interdisciplinar:  a)história em 

quadrinhos; b) uso de Gráficos para a interpretação de informações quantitativas; c) 

Livro de Receitas; d) Pesquisa na Aulas de Educação Física; e) Pesquisa Cartográfica, de 

Mapas e para desenvolvimento de projetos a respeito de Temas Transversais; f) O uso 

das ferramentas de Edição de Textos para organização da Agenda de Recados, como 

veículo de comunicação entre os membros da comunidade: pais, alunos e professores; 

g) Projeto de gestão de recursos com uso do laptop. 
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2. METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi realizada em dezembro de 2011 com dez professores que 

participaram do processo de Formação Inicial realizado pela PUC- São Paulo. Nosso 

objetivo era o de investigar as percepções destes docentes a respeito das dificuldades 

e ganhos da experiência vivenciada no processo formativo, bem como de investigar os 

reflexos da referida formação em suas práticas pedagógicas. A metodologia para a 

coleta de dados foi o grupo focal. 

A respeito do uso da palavra percepção está de acordo com a ótica da fenomenologia 

do conhecimento de Chauí(2001), para quem: 

A percepção observa as coisas, as pessoas e as situações. Observar é 

jamais ter uma coisa, pessoa ou situação de uma vez e por inteiro. A 

percepção observa porque alcança as coisas, as pessoas, as situações 

por perfis, perspectivas, faces diferentes que vão sendo articuladas 

uma ás outras, num processo sem fim, podendo sempre enriquecer 

nosso conhecimento, perceber novos aspectos, ir completando o 

percebido com novos dados. (CHAUI,2001,p. 168) 

Elementos da fenomenologia social de Del Ben(2001) também se fizeram presentes 

em nossas preocupações, de onde: 

A fenomenologia social focaliza o mundo dos fenômenos sociais, 

procurando examinar como os atores percebem e atribuem significado 

ao mundo social. Configura, assim, uma abordagem fenomenológica 

da ação do mundo social, cujo objetivo consiste em compreender a 

realidade social a partir da perspectiva de seus atores.Assim, a tarefa 

do pesquisador consiste em reconstruir o modo como a realidade 

social é experenciada e interpretada pelas pessoas em sua vida 

cotidiana.(DEL BEN, 2001,p.4) 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2794 

Relativamente ao grupo focal, consideramos que esta técnica  tem a qualidade de 

permitir a formação de consensos sobre determinados assuntos ou de cristalizar 

opiniões díspares, a partir de argumentações, ao contrário das entrevistas que 

ocorrem de forma solitária.(MINAYO,2008,P.69).Neste tocante por meio da atividade 

de grupo focal o pesquisador pode construir uma série de possibilidades de 

informações que lhe permite levar em conta opiniões sobre o mesmo assunto. 

Para Gatti(2005), a técnica de grupo focal tem sido amplamente usada nas áreas de 

saúde, psicologia, educação , serviço social e sociologia e consiste em um conjunto de 

pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, 

que é o objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal(p.7) 

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de 

construção da realidade por determinados grupos sociais, 

compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos,  eventos, 

comportamentos e atitudes, constituindo-se uma importante técnica 

para o conhecimento das representações e simbologias prevalentes no 

trato de uma determinada questão por pessoas que partilham traços 

em comum.(GATTI, 2005,P. 11) 

Em nossa pesquisa, o grupo focal apresentou-se como uma excelente alternativa para 

percepção que os docentes  possuíam sobre os ganhos e dificuldades provenientes do 

processo de formação de professores ao qual participaram no ano de 2011. 

Kitzinger(1994) assinala algumas contribuições que a atividade de grupo focal para as 

pesquisas sociais, entre as quais ; a) permite que aos participantes clarear sua 

compreensão sobre os fatos; b) encoraja a comunicação; c) facilita a expressão de 

idéias.(p116) 

Quanto a formação do grupo, Morgan (1998) ,Gatti(2005), e Minayo( 2008) sugerem 

que o grupo seja composto por até doze pessoas, uma vez que um número excessivo 

pode limitar a participação. Por outro lado Gatti ressalta que na construção de um 

grupo é essencial a criação de condições favoráveis para a participação de todos os 

componentes, sendo preciso criar uma situação de conforto, onde os participantes 

devem ficar à vontade. (p21) 
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Destaca-se que a participação dos docentes foi espontânea, uma vez que a 

investigadora os convidou para o diálogo, o qual foi prontamente correspondida. 

Os professores foram acomodados em círculo, recebendo um pequena placa dom seu 

correspondente nome, tendo sido acordado a ordem de participação. 

Para uma melhor organização, e objetivando evitar desvios no diálogo entre 

pesquisadora e professores, o grupo de pesquisadores da PUC/SP decidiu projetar em 

um telão os aspectos que seriam objeto da atividade.No caso deste artigo o aspecto 

focalizado na atividade foi a formação de professores. Relativamente a este foco a 

pesquisadora lançou as seguintes questões:  

1. Quais as dificuldades enfrentadas para participar do curso de formação voltado ao 

uso do laptop na prática pedagógica? 

2.  Quais as contribuições do curso de formação para a sua aprendizagem e para a sua 

prática pedagógica? 

Para facilitar a identificação dos docentes e ao mesmo tempo para preservar suas 

respectivas identidades, estes serão referidos como a sigla P , de professor, seguida de 

um número. 

3. A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES  

Da pergunta a respeito das dificuldades enfrentadas para participar do curso de 

formação, emergiram duas categorias :  a falta de tempo para participar da formação, 

e o uso do Sistema Operacional LINUX, 

a) A falta de tempo para participar da formação foi apontada por 70% dos 

professores, expressos por meio das seguintes falas: 

 

“No meu caso, por exemplo,eu fico perdendo parte da reunião, eu acho importante 

participar de todas. É um problema que vocês não podem resolver e eu porque eu 

tenho outro trabalho, eu acho falta à reunião, perder isso eu acho que é uma das 

dificuldades.Esta falta de tempo, porque trabalho aqui e em outra escola”(P2) 
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“A minha maior dificuldade foi mesmo a falta de tempo, porque eu estava vindo para 

uma escola nova, era tudo novo para mim...Como eu dou aula de manhã e à tarde , 

então para mim, a minha maior dificuldade... faltou tempo para fazer melhor(P7) 

 

“eu também trabalho em dois lugares, então para participar dos Fóruns, o HTPC 

também a gente não faz aqui na escola então a maior dificuldade foi realmente tempo 

de estar participando dos Fóruns, dos encontros presenciais. Então, os Fóruns, eu 

sempre entrava correndo para estar respondendo, nunca tive tempo, assim de ler 

muitos módulos, essa foi a minha maior dificuldade.”(P8) 

 

“Justamente porque eu não tenho tanta facilidade, então eu precisava de mais tempo  

para ler, para entrar na plataforma, para poder compreender tudo por que como eu 

não tinha aquela prática, então eu tinha que ter mais tempo. Às vezes eu chegava em 

casa da outra escola dez e meia da noite, ia a começar a ler, aí já não estava 

enxergando mais nada, cansada, então isso para mim dificultou mais.....”(P9) 

 

A questão do tempo deve aqui ser esclarecida. No Brasil, a educação básica brasileira 

pode estar sob a responsabilidade de um Estado ou de um Município. A admissão do 

professor nestes sistemas de ensino ocorre na maior parte das vezes por meio de 

concurso público, sendo facultado o direito ao docente de submeter-se aos concursos 

estaduais e municipais. Por uma série de questões, entre as quais de sobrevivência, é 

bastante comum no Brasil, os professores se candidatarem e trabalharem nos dois 

sistemas, um a cada período, vindo o mesmo a dedicar seu tempo produtivo em duas 

escolas, seguindo em cada uma regras específicas, implicando não somente no 

deslocamento entre as instituições, mas em uma adaptação aos materiais, as 

metodologias, aos projetos, que são distintos, fatores que juntos implicam em um 

cansaço físico e mental. 

Outro aspecto relativamente ao tempo que merece atenção diz respeito àquele que é 

necessário para que o docente supere suas dificuldades, se adapte, e se aproprie da 
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tecnologia. Se somar este fator com o mencionado anteriormente, torna-se mais fácil 

perceber a dificuldade vivenciada pelos docentes entrevistados. 

   b) O Sistema Operacional LINUX foi apontado por 40% dos participantes, dos quais 

serão destacados dois depoimentos. 

“Eu acredito assim, que tudo que é novo acaba assustando um pouco , e como a gente 

já estava acostumado com o outro, no caso, com o Windows, já estávamos tão 

habituados, aí veio uma coisa nova.(P1) 

 

 “A maior dificuldade que eu tive usando o Classmate, foram as ferramentas. Primeiro 

as ferramentas em outro sistema a gente até sabe (referindo-se ao Windows)  mas 

nesse Linux ficava mais obscuro, parecia que não era aquilo que a gente estava 

querendo usar.”(P4)  

 

Como formadora pude apreender que um sistema operacional, diferente do que 

habitualmente se utiliza na vida pessoal, consiste em um constrangimento a mais, visto 

que por vezes o uso pedagógico de  tecnologias independente do sistema já consiste 

em uma mudança. A adaptação a um novo sistema é ao menos inicialmente um 

obstáculo que de certa maneira distancia os docentes . 

Relativamente a questão sobre  as contribuições do curso de formação para a sua 

aprendizagem e para a sua prática pedagógica, também dois temas se evidenciaram, a 

percepção da formação como apoio e fortalecimento da segurança do professor, e a 

relevância da presença de uma formadora do projeto na escola, como suporte 

imediato, reduzindo com isto o desânimo e a ansiedade. 

a) A percepção da formação como apoio e fortalecimento da segurança  do 

professor foi destacada por 80% dos participantes, dentre os quais serão 

apresentados três relatos: 

“ Antes do curso  a gente não sabia direto onde ir e um dia, numa formação que a 

gente teve aqui, eu aprendi os lugares, onde era, que eu não sabia. O que era bom para 

mim, já aprendi onde era. Se eu tivesse que por conta própria ia levar uma eternidade 

para descobrir. (P2) 
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“aquelas oficinas que nós tivemos em  usando cada um desses recursos me ajudou 

muito em sala de aula principalmente com os pequenos, não é, eu tive uma certa 

dificuldade mas que eu fui superando ao decorrer do ano. A formação me deu apoio, 

segurança..Aprendi a fazer o blogue...fui mudando.”(P4) 

 

“Então foi bem novo, me fez sentir segura, sem medo de estar com as crianças e o 

computador..eu tinha medo.”(P8) 

 

A percepção da relevância da presença de uma formadora do projeto na escola pode 

ser interpretada como um reforço um complemento ao anunciado anteriormente, 

relativamente a percepção da formação como apoio e fortalecimento da segurança, 

aspectos que serão analisados na sequência dos depoimentos abaixo. 

  

b) A relevância da presença de uma formadora do projeto na escola, como suporte 

imediato, foi considerado um diferencial na escola Municipal Governador André 

Franco Montoro, percebido por 60% dos docentes, conforme apresentado nos três 

relatos abaixo. 

 

“Sem o curso de formação eu diria que nós estaríamos ainda na estaca zero, não é, 

porque chegamos aqui totalmente perdidos, eu totalmente insegura, inicialmente tive 

as dificuldades... Inicialmente até os alunos me ajudavam, sem esse curso, sem a ajuda 

da formadora e sem a ajuda de vocês, eu, provavelmente estaria ainda lá, estagnada 

no mesmo lugar. E com o tempo, como eu comentei, em sala de aula, inicialmente os 

alunos me ajudavam, e hoje, não, hoje eu já planejo as minhas aulas sou eu que estou 

dominando a sala, não mais eles.(P1) 

 

“Acho que...formação me ajudou nisso....na superação. Sempre quando você precisava, 

ela esta lá....Pronto! Ela me atendia, eu não precisa esperar.Isto fez a diferença.” (P5)  
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“Foi mais para a aprendizagem pessoal, mesmo, pelo receio que eu tinha, então eu 

sempre arranjava uma desculpa para ficar longe do computador, eu sempre arrumava 

uma atividade que eu nunca achasse que não tinha importância. Mas pelo receio, não 

é, eu sempre dava uma fugida. Então veio a formação, eu criei o hábito de ligar o 

computador todos os dias, tinha a formadora na escola que me colocava lá... pelo 

menos, para ir lá olhar o E-mail, para ver as atividades que tinha, eu perdi o medo eu 

fui indo cada vez mais.”(P9) 

 

Sandholtz, Ringstaff e Dwyer(1997), desenvolveram um estudo sobre as etapas pelos 

quais os professores passam para se sentirem seguros e se apropriarem do uso das 

novas tecnologias, sendo estes, a exposição, a adoção, a adaptação e por fim a 

apropriação. No primeiro estágio os professores mostram-se fixados na teorização dos 

problemas, como forma a justificar sua insegurança, situação que começa a ser 

superada no segundo estágio, e se estabiliza no terceiro e é superada no quarto 

estágio. Mas o que deve ser feito para superar? Na visão deste autores nas primeiras 

duas etapas o professor está mais preocupado com as tecnologias, em virtude disto 

deve ter acesso a uma formação de natureza técnica, compreender o funcionamento, 

as possibilidades que determinada tecnologia lhes proporciona . Esta etapa de inicial 

de formação pode ser denominada de “apropriação tecnológica”, reduz o estresse dos 

professores. Aprendido o básico sobre a tecnologia em questão, os professores 

necessitam ser desafiados a fazer relações entre as tecnologias, o ensino e a 

aprendizagem, pois será a partir disto que irão refletir sobre o uso da tecnologia em 

suas práticas. Para tanto é preciso que tenham acesso à tecnologia em questão. 

Dentro desta linha de pensamento seria relevante para as docentes terem um 

computador Magalhães consigo para poder aproximar-se mais de suas 

potencialidades pedagógicas. Como próximo passo, o ideal é ter um espaço para os 

docentes poderem compartilhar descobertas, isto porque é importante verbalizarem 

suas dúvidas, podendo auxiliarem-se entre si. É neste momento de troca de 

informações, dúvidas e colaboração que os professores passam a mudar antigas 

convicções e crenças sobre o uso de tecnologias, por meio de uma rede de apoio, 
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onde faz necessária a presença de uma agente de aprendizagem, o par mais 

avançado,o professor, o tutor, o mediador deste processo de aprendizagem,  portanto 

uma aproximação do pensamento de Vygotsky(1987). A etapa de apropriação está 

relacionada com a construção de novas crenças do professor, que necessita acreditar 

que de fato determinada tecnologia contribui para o seu trabalho e para o 

desenvolvimento dos alunos. A formação de professores é portanto, etapa 

fundamental para que o uso dos computadores agregue ao trabalho dos professores e 

dos alunos. 

4. OS REFLEXOS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Ao pensar em prática pedagógica, parto da preocupação sobre o papel que o uso do 

computador portátil exerce na construção de conhecimentos do aluno e do professor. 

Este uso pode funcionar como instrumento para efetivação de uma prática pedagógica 

acrítica e repetitiva ou, ao contrário, se constituir em veículo que contribua para a 

modificação da mesma. Neste sentido, a formação tem o papel de contextualizar o uso 

do computador portátil contribuindo não apenas para que o professor se aproprie da 

tecnologia, mas consiga percebê-la com participante de suas práticas. 

No entendimento de Veiga e Passos(1992)  a prática pedagógica em sua  dimensão da 

prática social que pressupõe a relação teoria-prática, e é essencialmente nosso dever, 

como educadores, a busca de condições necessárias à sua realização, uma relação 

progressiva que implica em evolução desde o momento em que a teoria influi sobre a 

prática, modificando-a e na medida em que a prática fornece subsídios para 

teorizações que podem transformar uma dada situação. 

A prática pedagógica é na verdade, atividade teórico - prática, ou seja, formalmente 

tem um lado ideal, teórico, idealizado enquanto formula anseios onde está presente a 

subjetividade humana, e um lado real material, propriamente prático, objetivo. 

A formação de professores no âmbito do Projeto UCA objetivava esta relação, a 

medida que fornecia elementos teóricos que encorajavam as práticas. A reflexão feita 

até aqui me leva a afirmar que a prática pedagógica não deve esquecer a realidade 

concreta da escola e os determinantes sociais que a circundam. No caso da formação 
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desenvolvida na cidade de Campo Limpo Paulista, considerar o contexto social foi 

fundamental porque por um lado a cidade possui uma política pública de 

investimentos em tecnologias da educação, e por outro tem imensos desafios para 

vencer na área educacional, uma vez que os resultados nas avaliações nacionais estão 

aquém do desejado.   

Considerações Finais: 

As investigações temos realizado no âmbito do grupo de pesquisadores da Pontifícia 

Universidade Católica de Paulo a respeito da integração do uso do computador portátil 

na prática pedagógica, seus impactos sobre o currículo escolar perpassam 

obrigatoriamente sobre a formação de professores um dos pilares para o êxito da 

proposta. Por meio deste artigo pode-se perceber a relevância da formação como 

fator de fortalecimento da segurança dos docentes tendo como conseqüência direta 

sua maior motivação no uso com os alunos, colaborando para superar dificuldades 

como o receio pelo uso, a integração ao novo sistema operacional, ficando contudo 

longe de nosso alcance intervir no fator tempo, pois este implica em novos debates da 

administração da educação pública. 

A presença da formadora do projeto na escola é um diferencial da escola objeto da 

pesquisa, um aspecto que favorece o desenvolvimento do Projeto UCA na Escola 

Municipal Governador “André Franco Montoro” e que pode servir de referência em 

outras escolas, uma vez que à assistência imediata, a permanência de um par mais 

avançado na instituição reduz a insegurança e a ansiedade dos docentes diante de algo 

que por vezes é um desafio. 
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Resumo  

A Europa de hoje discute seriamente o modo de implementar a educação da ciência no 
curriculum escolar. Na prática, o que se pretende implementar a nível das práticas 
pedagógicas da escola é o método de aprendizagem ativo (inquiry-based science education 
IBSE) como fazendo parte da mudança pedagógica na escola. Nesta aprendizagem os 
professores motivam os estudantes a desenvolverem um pensamento crítico e raciocínios 
independentes, para além de atitudes positivas e elevada curiosidade perante a ciência. Desta 
forma o IBSE promove as capacidades dos alunos para testar hipóteses através da 
experimentação e da reflexão sobre os resultados obtidos.  
O Jardim Botânico do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de 
Lisboa, está envolvido num projeto europeu, denominado INQUIRE, com mais 17 participantes 
de 11 países distintos. Durante o primeiro ano foi desenvolvido um curso piloto para 
professores desenhado para obter os seguintes objectivos: 1) disseminar o IBSE como prática 
pedagógica; 2) estabelecer uma ligação entre a educação formal e não formal para o ensino da 
Biodiversidade e das Alterações Climáticas usando o Jardim Botânico como instituição de 
acolhimento. Este curso certificado tinha um total de 60 horas e contou com a participação de 
20 professores de 14 escolas diferentes do Centro e Sul do país. A oficina começou em Janeiro 
e terminou em Abril de 2012. Durante este período, os professores tinham de aprofundar os 
seus conhecimento sobre o método IBSE e saber aplicá-los nos planos de aula de acordo com 
os temas escolares. No final discutiram-se as dificuldades, limitações mas também as 
vantagens e desafios que cada professor poderá ter para tirar partido desta metodologia no 
ano escolar seguinte. Houve uma prática refletiva sobre os resultados obtidos. Os professores 
foram unânimes em mostrar que estas mudanças pedagógicas levaram a uma maior 
motivação e interesse para com os assuntos científicos, por parte dos alunos. O IBSE deve ser 
ainda uma oportunidade para motivar os professores e estabelecer parcerias entre diferentes 
currículos escolares promovendo ainda a troca de saberes entre disciplinas. Os estudantes 
seriam globalmente motivados e curiosos deixando de ter uma atitude passiva perante o 
programa escolar. Os resultados mostraram ainda que a utilização do Jardim Botânico como 
local fora da sala de aula para aprender e conhecer cientistas não é de todo irrelevante, muito 
pelo contrário: os estudantes ficam muito mais sensíveis aos problemas e realidades da ciência 
atual, sabendo motivar e contagiar os seus familiares. 
 
Palavras-chave: IBSE, aprendizagem ativa, instituições extra curriculares, museus, jardins 
botânicos.  
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In Europe there is a huge debate on how to improve science education in scholar curriculum. 
In practice, changing science teaching pedagogies, towards an inquiry-based science education 
(IBSE). In this approach the teachers engage the students to develop independent and critical 
thinking skills, positive attitudes and curiosity towards science. Therefore, IBSE promotes the 
student’s capacities for testing hypothesis through experimentation, and reflecting on 
gathered results. 
The Botanic Garden of the National Museum of Natural History and Science of the University 
of Lisbon (BG-NMNHS) is involved in an EU project, named INQUIRE, with 17 partners from 11 
countries. During the first year a pilot course program has been developed for teachers to 
achieve the following goals: 1) disseminate IBSE as a pedagogical practice; 2) link formal and 
non-formal education to teach Biodiversity and Climate Change and use the BG as a LOtC 
institution. This certified program consisted on a total of 60 hours and was attended by 20 
teachers coming from 14 schools from South and Centre of Portugal. The course took place 
from January to April 2012 and during this period the teachers had to develop and apply an 
IBSE lesson plan using the school themes. At the end, a reflection practice was promoted to 
discuss the advantages, limitations, breakthroughs and challenges of teachers. The obtained 
results suggest that teachers and schools should be supported on raising students' motivation 
and interest towards science. IBSE should also be an opportunity to engage teachers to link 
different scholar curriculum and to promote a transversal crossing of disciplines, turn students 
into active problem-solvers rather than just passive-followers. Also, the challenge of using a 
LOtC as the BG-NHMNS to discuss in situ like researchers, do make them feel important, keen 
in learning and able to motivate their families in their school programs. 
 
Keywords: IBSE, LOtC institutions, museums, botanic gardens. 

1. INTRODUCTION 

Inquiry has been highlighted all over Europe (Osborne & Dillon, 2008) as characterizing good 

science teaching and learning, particularly directed to biodiversity conservation awareness and 

education. Inquiry based science education (IBSE) in classroom has been recommended since 

1996 (Morrison, 2008) and five features were described and advised to be followed (Barrow, 

2006): (1) students are engaged for the creation of scientifically oriented questions; (2) 

students collect evidences in real contexts to answer the questions; (3) students develop 

explanations based on evidences; (4) students evaluate their explanations and may include 

alternatives that reflect scientific understanding; and (5) students communicate and justify the 

proposed explanations. 

Natural history museums and botanic gardens represent ideal “Learning Outside the 

Classroom” (LOtC) institutions: students have the opportunity of developing fieldwork, 

collecting natural data, monitoring, and consequently acquiring expertise and daily life 

knowledge about nature and global changing impacts. Students are allowed to explore on their 

own, contact evidences related to real contexts (Dillon et al., 2006; Wyner et al., 2010, Gano & 
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Kinzler, 2011), and develop their knowledge and skills as an added value to their everyday 

experiences in the classroom (Hofstein & Rosenfeld, 1996). 

The Botanic Garden of the National Museum of Natural History and Science (BG-NMNHS) has, 

within its 4 hectares, an important living collection of almost 1 500 plant species, supporting  

various fields of botanical research, and presenting to the public and visiting schools the great 

diversity of plant forms and ecological processes. Moreover, through its herbarium and seed 

bank, together with national and international projects and partnerships, the Botanic Garden is 

fully committed to the conservation of plant diversity, both in situ and ex situ, with particular 

emphasis on the endangered native plant species. The commitment is also extended to the 

promotion of the inquiry-based method in what concerns science awareness and education on 

plant diversity and the urgent need for its conservation. 

Since 2003, the BG-NMNHS has been assumed as an ideal place for receiving different students 

during the whole academic year and offering complementary scholar curriculum knowledge. 

More than 8 000 students per year attend the education programs and follow the learning 

activities. 

 BG-NMNHS is also a partner in European projects for promoting the inquiry-based 

methodologies concerning the production of educational resources or the training of basic 

schoolteachers for using IBSE in science education. One example of this is INQUIRE 

(www.inquirebotany.org), a European project (17 partners from 11 countries), which aims to 

train teachers  on IBSE applied to the teaching of biodiversity and climate change. Within the 

project, BG-NMNHS will train about 50 teachers and their students (10 to 16 years old) from 

2010 to 2013.  

Several studies have shown that the classroom is not the main source of knowledge 

concerning biodiversity, with students also admitting they learn little from books or the media, 

but a lot from their own everyday observations, which enhances the importance of children 

actually visiting natural environments to improve their understanding of the natural world 

(Tunnicliffe & Reiss, 2000; Lindemann-Matthies 2005; Dillon et al., 2006). It is important, 

therefore, to evaluate the use of LOtC institutions that can motivate and shift student’s 

attitudes towards a more active problem-solvers rather than just passive-followers. Thus, the 

aim of this short communication is to evaluate: (i) how important is the IBSE method in scholar 

education; (ii) the advantage of the BG-NMNHS as a LOtC institution, to help teachers in 

themes such as biodiversity and climate change. 
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2. METHODS 

A Continuing Professional Development (CPD) program was developed by the BG-NMNHS, 

consisting of a 60-hours accredited course, entitled “The IBSE method as a tool for teaching 

biodiversity conservation”. The course took place from January to April 2012 and was attended 

by 20 teachers coming from 14 schools from the Centre and South of Portugal.  

This workshop aimed to present the IBSE method, to discuss its role as a tool to improve 

scientific literacy and to explore the application of the method to the study of biodiversity and 

climate change. Participants had also the opportunity to discuss how their own pedagogical 

resources and activities could be changed in order to become IBSE. It was given a great 

emphasis to the use of botanic gardens as LOtC institutions and to the development of 

pedagogical activities and resources by teachers and botanic garden’s educators. During the 

courses, teachers individually developed a lesson plan focusing on the themes of plant 

diversity and climate change, to apply to their own students. The lesson plans were, in general, 

divided into three phases: a pre-visit phase, in classroom, where students were engaged with 

the subject and raised their own questions and hypothesis; a visit phase developed in the 

botanic garden, where students had to follow their own investigation plan and explore the 

garden’s resources; and a post-visit phase where students were able to draw their own 

findings and discuss them with their colleagues, as well as to communicate their conclusions to 

other students within their school. Through all these phases, the teacher had a key-role in 

guiding and helping the students, having always in mind the stimulation of students’ curiosity, 

critical thinking and autonomy. 

The evaluation of the course included the observation of group discussions during both 

teacher’s learning activities  and visits to the garden with their students. The evaluation was 

also composed of pre- and post-questionnaires, which included two open questions about the 

use of the Botanic Garden as a LOtC institution: “What counts for teachers after the IBSE 

course at the BG-NMNHS?” and “What was the advantage of using a LOtC 

institution?”.Teachers have also presented a portfolio with: (i) the lesson plan developed 

according to the IBSE method and adapted to classroom’s reality, (ii) the work students 

developed during the lesson plan, as well as students’ feedback and (iii) teachers’ reflection of 

the implementation of this new pedagogical method. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
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The results obtained showed that at the end of the course teachers had changed their 

behavior towards both the use of the IBSE method and the need of using LOtC institutions, 

such as the BG-NMNHS. 

What counts for teachers after the IBSE course at the BG-NMNHS? 

There is evidence that teachers took advantages of the use of IBSE. All teachers were 

unanimous to answer that after the IBSE course they were enriched with pedagogical 

knowledge about how to involve students on their own learning process. Teachers developed 

a better reflection of their own scholar teaching practice and felt IBSE a very useful method to 

help explain biodiversity and climate changes to their students. As a whole: 

 They felt the need to review the type of contents they present to their students and 

how it is presented (65% of answers). 

 They developed lesson plans more centered on the students and adapted to awake 

their motivation and catch their attention (50% of answers). 

 They developed better reflection on educational practices and work load planning 

(78%). 

 They felt engaged, opened their minds and developed their scientific knowledge 

(100%). 

In the context of science awareness and education about biodiversity conservation, the term 

“Inquiry” and particularly “inquiry-based science education” has been highlighted all over 

Europe (Osborne & Dillon, 2008) as characterizing good science teaching and learning. 

Teachers that attended the course already knew the method but it turned to be very 

important on how to put it on practice. They were able to motivate their students and engage 

them on the creation of scientifically oriented questions. Alone, or with the help of their 

parents, students learned the importance of collecting scientific evidences, to critically 

evaluate them, to communicate and justify the proposed explanations. As it was already 

described, teachers realized that using inquiry in science teaching engaged the students and 

improved their understanding (Gano & Kinzler, 2011). And thus, they felt more motivated and 

able to share their experiences and practicing in a true reflective practice, as it is 

recommended by the INQUIRE project, through an online platform/forum created to support 

this practice. 

What was the advantage of using a LOtC institution? 

Many teachers used before the facilities of BG-NMNHS as a support for their teaching 

activities. However, it was the first time they used the Botanic Garden as a LOtC institution to 
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apply the IBSE method. Teachers learned how to use the Botanic Garden as a way of contact 

with real natural contexts and to engage students in the creation of scientifically oriented 

questions, promoting the gathering of evidences within an investigation plan (Wyner et al., 

2010; Gano & Kinzler, 2011).  

The results obtained after the evaluation of pre- and post-questionnaires unequivocally 

showed the importance teachers give to LOtC institutions. All teachers, even when only 

practicing non-formal visits to these kinds of institutions, were able to recognise Botanic 

Gardens as places to show and actively learn biodiversity and climate change.. Teachers  

already knew that within Botanic Gardens they could find: 

 Knowledge about biodiversity and climate change (78% of answers). 

 Knowledge on plants and new ideas to complement lecturing in classrooms (92% of 

answers). 

Teachers also realized that, besides the two above-mentioned issues, BG-NMNHS could offer 

them opportunities to know how:  

 To work in group, to involve other teachers, to know researchers, and to take profit of 

crossing different disciplines (43% of answers). 

 To motivate students to communicate in public (50% of answers). 

 To motivate students to learn and investigate by themselves (65% of answers). 

 To implement a better relationship teacher-student and student-student (65% of 

answers). 

 To abolish fear of fruitful discussions teacher-student and student-student (57% of 

answers). 

Some possible limitations 

The above-mentioned results were dependent on teachers, students and school of origin. At 

the end of the course, very positive results were obtained, with some schools developing new 

and creative follow-up activities and with students increasing their grades. Nevertheless, in 

few schools the changes were not these obvious. This does not mean that students were not 

“affected”. Indeed, teachers were still able to engage students and to influence them in order 

to be critic on their way of thinking and to obtain the skills to do it by themselves, rather than 

just be passive-followers. 

Nevertheless, there are still some limitations and doubts: many teachers may not feel capable 

of using LOtC institutions, or even applying the IBSE method. What are the factors we need to 

discriminate and discuss? 

 School curriculum requirements 
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 School planning and flexibility 

 Shortage of time, resources and support 

 Fear of making differently from the others 

 Teacher’s lack of confidence of teaching outside the classroom 

 General logistic school problems 

 Going against old and strongly implemented methods of teaching in schools 

 These are some of the factors listed by our teachers and some already described in other 

countries (Dillon et al., 2006). Apparently these are “normal” limitations in all European 

education systems.  

4. CONCLUSIONS 

It is important to recognise that IBSE can be applied in schools in order to increase students’ 

interest on science and curiosity for the unknown. IBSE makes use of LOtC institutions rather 

than only new TIC or new gadgets. This does not mean that we cannot make use of all of these 

resources in order to increase the quality of science education. Researchers on science 

education, with their experience in this field, are able to develop strategies to increase 

students’ knowledge and skills that add value to their everyday experience in the classroom, 

promoting the crossing of theory with practice. “Outside the classroom” learning reinforces 

the link between affective and cognitive domains, providing a bridge to a more complex 

learning.  

The important thing to bear in mind is that we need to “awake” students to the threats 

biodiversity is facing and to the urgency of minimizing global climate change. Students’ 

awareness to these global problems is only possible if they understand the importance of 

science and the fascination and wonder beyond it, which can be motivated through the use of 

the IBSE method in LOtC institutions, namely in Botanic Gardens.  
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Resumo  

Apresenta-se e problematiza-se o processo de criação e desenvolvimento de uma ação de 
formação sobre voluntariado, assente em três módulos, e suportada por ferramentas Google, 
em particular, ferramentas da Google +. A atividade de criação desta ação decorreu em 
contexto curricular de pós-graduação universitária. 
 
Palavras-chave: Inovação em educação, google+, voluntariado, formação a distância, formação 
em rede, pedagogia universitária. 

Abstract  

We present the process of design and development of a teaching program on volunteering, 
consisting of three modules, and supported by Google tools, particularly Google + tools. The 
activity  was held in a curricular postgraduate context. 
 
Keywords: Innovation in education, google+, volunteering, distance training, training in 
network, scholarship of teaching and learning. 

1. INTRODUÇÃO 

No âmbito de um Mestrado de Educação de Adultos, na unidade curricular de 

Aprendizagem e Comunicação em Rede, foi lançado, entre outros, o desafio de criar 

uma ação de formação baseada no paradigma cloud computing, utilizando ferramentas 

da Google, em particular, os aplicativos Google+. Este paradigma assenta em serviços 

(fornecidos por sistemas operacionais disponíveis na Internet) que podem ser acedidos 

a partir de qualquer computador (independentemente da plataforma), de qualquer 

lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação 

de programas  ou de armazenamento local de dados.  

Importa dizer que, nesta unidade curricular, foram propostos, negociados, pensados e 

levados a cabo vários trabalhos, de natureza diversa — respeitando os interesses e 

necessidades específicas das estudantes em situação de pós-graduação — o que releva 
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de um posicionamento da docente contra o “currículo pronto-a-vestir” (Formosinho, 

2007, Oliveira, 2009). Esta abordagem pedagógica assumida recolheu muito boa 

aceitação nesta turma de mestrado, tendo os trabalhos resultado de elevada 

qualidade e a satisfação das estudantes — que se envolveram com notável empenho 

nas tarefas e que foram efetivas atoras das suas  aprendizagens — sido também 

elevada. Este texto descreve o processo e produto resultantes do desafio acima 

mencionado e aceite por um grupo de estudantes. 

A metodología de trabalho assentou nos métodos de trabalho de projeto colaborativo 

e de design. O primeiro, permitiu a organização e gestão das atividades entre as 

participantes, integrando a docente a equipa em relacionamento horizontal, na 

medida do possível dada a sua posição de professora e proponente da tarefa. O 

segundo, orientou os vários passos a seguir para a conceção da ação de formação: 

análise da situação inicial e explorações prévias, conceção, prototipagem, testagens e 

implementação. A fase da avaliação foi discutida,  esboçada e implementada, apenas e 

informalmente, junto do grupo turma (por limitação de tempo). 

Deste modo, partiu-se da problematização de que o mundo atual é marcado pelos 

fenómenos da globalização e que novos desafios são impostos no que se refere à 

Educação de Adultos: como dar resposta às necessidades de formação contínua da 

população ativa? Como promover o conceito de aprendizagem ao longo da vida 

(Faure, 1972) da população em geral?  

A formação a distância, online, surge como resposta e consequência deste fenómeno. 

Se por um lado, os novos avanços na área das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) permitem quer encurtar as distâncias quer uma democratização do 

acesso à informação e formação, por outro lado, trazem novos desafios no que se 

refere às metodologias de formação e educação de adultos. Será possível a criação de 

uma formação a distância? A resposta a esta questão é bastante clara tal como o novo 

mercado de formação a distância evidencia. A questão aqui é mais específica: como 

adaptar uma formação presencial baseada no conceito de formação não-formal, a um 

modelo de formação a distância, utilizando como suporte ferramentas (comerciais mas 
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gratuitas) disponibilizadas pela Google? Foi este o nosso desafio, cujo processo de 

criação procuramos clarificar neste documento. 

2. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO 

O primeiro passo passou pela definição da temática de formação. Ficou claro que a 

temática deveria ser suficientemente abrangente para possibilitar a problematização 

de conceitos pré-adquiridos e permitir a reflexão, o debate e a partilha de experiências 

em torno de questões que refletissem temáticas relacionadas com a globalização e o 

mundo em que hoje vivemos. Assim sendo, definiu-se como temática o voluntariado. 

Tendo em conta o caráter experimental e o desafio imposto, dentro do tema 

abrangente do voluntariado, foram priorizados os seguintes módulos que foram, 

posteriormente, estruturados em 3 sessões de formação: a solidariedade, o 

voluntariado e a cidadania. 

Partindo destas premissas, procurou-se criar uma formação baseada no conceito de 

livre acesso à formação e que permitisse o acesso à mesma a partir de qualquer 

computador e em qualquer lugar. O único requisito básico para aceder à mesma seria 

o de acesso a Internet e, consequentemente, à “nuvem” (cloud). No entanto, tratando-

se de uma formação a distância, no intuito de minimizar a “distância transacional” 

(Moore, 1993), considerou-se importante gerar a possibilidade de criar um ambiente 

de aprendizagem atrativo que possibilitasse a interação e que tivesse como ponto de 

partida os saberes tácitos dos voluntários para a discussão das temáticas, numa lógica 

de horizontalidade com a equipa de formação. Este aspeto redobrou o desafio 

colocado inicialmente. 

Após a delimitação da temática, procedeu-se à seleção das ferramentas da Google que 

nos permitissem adaptar a formação a esta modalidade. Importa referir que a Google 

tem estado na vanguarda do desenvolvimento de dispositivos e ferramentas on-line 

que permitem o livre acesso a informações, na criação de arquivos e programas num 

sistema único e anulando a necessidade de instalar programas ou de armazenar dados. 

Sendo este leque de ferramentas bastante diversificado tornou-se prioritária a 

esquematização das metodologias de formação a serem utilizadas em cada sessão. A 
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seleção das ferramentas decorreu de forma paralela a este processo, ou seja, 

consoante o objetivo de cada temática de formação e metodologia utilizada, 

selecionou-se a ferramenta que melhor se adaptaria. Este processo simultâneo 

resultou numa descoberta bastante aliciante que permitiu problematizar questões 

relacionadas com as metodologias e procedimentos no que se refere aos processos de 

formação e aprendizagem dos adultos. 

A criação de uma conta no Gmail foi a porta de entrada para o acesso a todas as 

ferramentas que a Google disponibiliza.  

Foi para nós clara a importância da criação de um site (figura 1) que servisse de 

plataforma informativa da Formação. Neste dispositivo foram disponibilizadas as 

informações sobre o funcionamento da formação, assim como a explicação de como se 

poderia aceder a todas as ferramentas da Google utilizadas na formação. Desta forma, 

promoveu-se o acesso à mesma através de explicações passo a passo. Esta ferramenta 

revelou ser bastante adequada, pois permite a criação de websites de forma simples e 

gratuita, a centralização da informação e a restrição do acesso apenas aos formandos 

da formação em causa com diferentes níveis de privilégios (edição e/ou visualização). 

O site criado permitiu ainda um grande nível de entrosamento com as restantes 

ferramentas utilizadas. 
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Figura 1 – O website da formação 

 

 

Os conteúdos da formação foram disponibilizados através do Google Docs/Drive 

(figura 2). Os documentos aqui disponibilizados serviram de base teórica para as 

discussões e sistematização de ideias debatidas. Através do Google Drive, os 

formandos podiam aceder à “nuvem” e aos referidos documentos e, ainda, criar 

documentos compartilhados nas atividades de trabalho de grupo, promovendo desta 

forma a partilha e a construção simultânea de documentos em tempo real. Desta 

forma, a ferramenta que suporta diferentes formatos de documentos (texto,  tabelas, 

formulários e apresentações de slides) e que permite trabalhar os documentos em 

tempo real com outras pessoas, promoveria a criação colaborativa do saber dos 

formandos. 

Neste tipo de regime de formação e uma vez, que se pretendia a realização de uma 

formação a distância que não anulasse a simultaneidade e a partilha do ambiente de 

aprendizagem impôs-se a necessidade de estruturar os momentos de contactos entre 

formandos, e entre formadores e formandos. O Google Calendar representaria uma 

ferramenta indispensável para a articulação entre os intervenientes. O mesmo 
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permitiria a criação de eventos de forma partilhada e com níveis de privilégios 

selecionáveis pelos utilizadores.  

 

Figura 2 – O ambiente Google Docs/Drive 

 

A ferramenta que representou um maior desafio em termos de apropriação do seu 

funcionamento, foi a mais recente rede social lançada pela Google, o Google + (figura 

3). Esta rede social foi utilizada tendo em conta as especificidades que a distinguem 

das restantes redes sociais. A possibilidade de organizar os contatos em círculos em 

função dos seus membros ou temáticas teve aqui uma dupla função: por um lado, 

permitiu a criação de um círculo que abrangeria todos os formandos e a disseminação 

de informação exclusivamente para esse círculo, de forma simples, por outro lado 

permitiria aos formandos organizarem-se em grupos aquando da realização de 

trabalhos de grupo no âmbito da referida formação e partilhar informação de forma 

estruturada.  
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Figura 3 – O ambiente Google + 

 

No entanto, as vantagens do Google + e a sua aplicabilidade a esta formação não se 

esgotam aqui. O Google + possui ainda outra poderosa ferramenta que viabiliza a 

interação entre os formandos: o Google Hangout. Esta componente para além de 

permitir a comunicação entre os formandos através de conversações em tempo real 

de forma simultânea, possibilita a partilha de ecrã e facilita o trabalho colaborativo no 

âmbito da formação. Tendo em conta as dinâmicas propostas no plano de cada 

módulo, estes aspetos permitiriam a realização de atividades praticamente como se 

estivessem em regime presencial. No entanto, esta ferramenta apresentou a primeira 

limitação da formação, o Google Hangout não permite a conversação com mais de 10 

pessoas simultaneamente. No entanto, apesar de ser um constrangimento, 

verificámos inúmeras mais valias que nos permitem afirmar que é um importante 

aliado neste tipo de formação, sendo que apenas se impõe que haja um limite máximo 

de nove formandos. 

Para testar a formação “Voluntariado em rede” foram criadas contas de Gmail que, tal 

como se referiu anteriormente, é a porta de entrada para todo o mundo de 

possibilidades da Google. Tendo em atenção a necessidade de testar a viabilidade da 
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formação, procedeu-se à abertura de seis contas Gmail (cameliaemrede@gmail.com; 

daliaemrede@gmail.com; margaridaemrede@gmail.com; 

orquideaemrede@gmail.com;). Estas contas fictícias deram acesso ao Site - 

https://sites.google.com/site/voluntariadoemrede/ - que guiou os formandos ao logo 

de toda a formação. No caso, dado o contexto e as limitações temporais (o semestre 

letivo) os formandos fictícios que testaram a formação foram as colegas de turma. 

3. CONCLUSÃO  

A criação desta formação e a adaptação das ferramentas da Google resultaram num 

processo de aprendizagem importante para o grupo de trabalho envolvido e em 

informação nova e atualizada para o grupo turma. Os desafios consistiram, por um 

lado, na necessidade de problematizar a possibilidade de adaptar conteúdos 

previamente pensados para uma formação presencial  a uma formação a distância e 

definir uma estratégia que não colocasse em causa o processo de ensino-

aprendizagem não formal e colaborativo, por outro lado, a apropriação de ferramentas 

on-line que não foram concebidas à partida para a realização de formações, trazendo a 

necessidade de explorar a sua aplicabilidade à formação. No entanto, foram estes 

desafios que nos permitiram ter as seguintes conquistas: criação de um website para a 

realização da formação (finalizado e que permite proceder a uma formação real) aliada 

às restantes ferramentas da Google e a adaptação de uma formação que, para além de 

possibilitar os objetivos formativos estipulados, estimula a apropriação destas 

ferramentas por parte dos formandos o que lhes possibilitará abrir novas portas no 

que se refere à partilha de informação e a novas formas de comunicação. 

A metodología pedagógica implementada, na unidade curricular no ámbito da qual 

este trabalho ocorreu, revelou-se exequível, gratificante (apesar de trabalhosa e 

exigente para estudantes e docente) e válida na promoção de uma aprendizagem 

auto-dirigida e significativa. 
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Resumo 

Em educação, os wikis têm ganho uma crescente popularidade tendo vindo a ser usadas com 
diversos propósitos. No entanto a utilização desta ferramenta web 2.0 continua a ser 
relativamente recente. 
A presente investigação pretende analisar a implementação e uso de cadernos de laboratório 
virtuais realizados com recurso a um wiki. Este trabalho foi desenvolvido numa instituição de 
ensino superior, no decurso de uma unidade curricular de biologia no âmbito da licenciatura 
em educação básica que visa a formação de professores do 1º e 2º ciclo do ensino básico e 
educadores de infância. 
Nesta comunicação dirigimos a nossa atenção para o tipo de interação que se desenvolveu 
entre os alunos, em grupos de trabalho de 2 ou 3 elementos, aquando da elaboração do 
caderno de laboratório. Com esse objetivo, analisámos o tipo de edição e comparámos 
sucessivas versões de páginas de uma amostra de grupos que frequentaram a unidade 
curricular. Procedeu-se à categorização de contribuições individuais para o wiki e os dados 
obtidos do histórico do wiki foram analisados usando uma combinação de métodos 
qualitativos e quantitativos. Os resultados contribuem para enriquecer a compreensão acerca 
do uso dos wikis em projetos educacionais de cariz colaborativo. 
Procede-se então a uma discussão dos resultados com o propósito de identificar fatores que 
possam levar a uma integração bem sucedida dos wikis no ensino das ciências, bem como a 
melhorar a confiança dos alunos futuros professores no uso de ferramentas web 2.0 com 
propósitos pedagógicos. 
 
Palavras-chave: caderno de laboratório, ensino e aprendizagem colaborativa, interação de 
estudantes, formação de professores, wiki. 

Abstract 

In educational settings wikis are increasingly gaining popularity and they have been used for 
various purposes. However, the introduction of this web 2.0 tool in education is still a 
relatively recent development. 
The current research aims to analyse the implementation and use of e-lab notebooks hosted 
within a wiki environment. This implementation was conducted at a state higher education 
institution, with students attending a course on biology in the last year of a 1st cycle of studies 
for pre-service elementary teachers and kindergarten educators.  
In this study we focus on the kind of interaction that took place between the students, within 
the working groups of 2 or 3 members engaged in writing out the notebook. With that goal we 
analysed the type of edition and compared the successive page versions of a sample of groups 
drawn from the classes on the course. Individual contributions to the wiki were categorized. 
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Data obtained from the wiki logs were analysed using a combination of quantitative and 
qualitative methods. The findings provide a deeper understanding of the usability of wikis in 
collaborative group projects in education. 
The results are discussed with the purpose of identifying factors that may lead to a more 
successful integration of the wikis in science lessons. 
 
Keywords: collaborative teaching & learning, lab notebook, pre-service teachers, students’ 
interaction, wiki. 

1. INTRODUCTION 

The wiki in school learning management system (LMS) has several properties that are 

particularly suited to building support for online asynchronous collaborative learning 

activities. As Larusson and Alterman (2009) stated, these web 2.0 technologies require 

a ‘modest level of skills’ (idem, p.375) placing them within the technical reach of both 

science and non-science students and teachers. It is easy to co-edit and to preformat 

them in order to support a variety and broad range of learning activities. Moreover 

they exhibit a non-hierarchical control structure, enabling learners to feel as if they are 

working within a student-owned and centred workspace and enable tracking history of 

users’ actions (Augar, Raitman & Zhou, 2004). 

The use of information and communication technologies (ICT) in higher education 

requires a careful analysis of its implementation in order to realize its full potential 

(e.g. King 1998; Silva, Gomes, Oliveira & Blanco, 2003). The focus on a learner-centred 

curriculum favoured by educational research (e.g. Bonk & Cunningham, 1998) and the 

rapid growth of the internet in the 1990s have led to greater research on computer-

mediated communication (CMC) (Romiszowski & Mason, 1996). However, ICT cannot 

be simply added to teaching and learning activities. Instead of following routines with 

ICT, students should be led to active learning and engage in collaboration. As a 

consequence it cannot be assumed that the use of ICT transforms science education in 

all cases for the better. Osborne and Hennessy (2003) emphasise the role of the 

teacher in creating the conditions for ICT use and for selecting and evaluating 

appropriate ICT tools and, moreover, in designing teaching and learning activities. 

The intention of this study is to address the implementation of a wiki as an e-lab 

notebook at a state higher education institution in Lisbon, with students attending a 

course on biology in the last year of a 1st Cycle of studies (3 years, 180 ECTS) for pre-
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service elementary school teachers and kindergarten educators. We conduct an 

analysis of the kind of interaction fostered in the learners who attended the course 

following our previous work (Valente, 2012). There, we had briefly outlined the 

difference between cooperation and collaboration. Based on the literature (Roschelle 

& Teasley, 1995) a link exists between learners’ collaboration, their mutual 

engagement in a task, interaction and sharing. Here we proceed in the distinction 

between the two constructs, cooperation and collaboration, although most of the 

literature uses them interchangeably (Tu, 2004). The analysis carried out by Tu (2004) 

follows and develops that of Roshelle and Teasley (1995). According to Tu (2004), 

‘Collaborative learning uses small groups of learners (…) encouraging them to 

maximize their own, and each other’s, learning’ (p.12). Moreover, it ‘engages learners 

in knowledge sharing, inspiring each other, depending upon each other, and applying 

active social interaction in a small group’ (idem, p.12). Thus, the constructs presented 

in Roschelle and Teasley (1995) are found also in Tu (2004) and offer a solid basis for 

our analysis. 

2. METHODOLOGY 

We chose collaborative action-research as our methodological frame (Kemmis & 

Mctaggart, 2006) and to each research question we applied what we think to be the 

best technique. According to Kemmis and McTaggart (2006), action-research is linked 

to the research of concrete practices, not abstract ones. It differs from other research 

forms in its insistence on focusing on the research and reframing of ‘particular 

practices, of particular people in particular places’ (idem, p.564). Following these 

authors, ‘what makes action-research ‘research’ is not the machinery of research 

techniques but an abiding concern with the relations between social and educational 

theories and practice’ (idem, p. 574). Action-research is then put into effect in our 

study with a set of steps of reflection and observation, planning and acting. This study 

intends to report on the status of our research at the end of a cycle of action-research.  

In order to explore the implementation of the wiki, the present study focuses on the 

following research questions:  

- What was the nature of group participation in wiki collaborative writing?  
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- What can we do to foster collaboration? 

2.1 Reasons for choosing the wiki 

The Living world is a biology unit of a third year of a pre-service education cycle of 

studies. It has a theoretical and a practical component. During the practical lessons, 

students carry out different kind of activities such as observations, experiments and 

investigations, among others. Since ‘learning the language of science is a major part (if 

not the major part) of science education’ (Wellington & Osborne, 2001, p. 2) but also 

‘a major barrier (if not the major barrier) to most pupils in learning science’ (idem, p.2), 

over 2 years (2009/2010 and 2010/2011) students were asked to construct a lab 

notebook to record all these activities.  

One of the main goals of this lab notebook was not only to help students to recall what 

they saw, did and discussed, but also to structure their own thinking and promote 

reflection. Helping students to become conscious of the importance of recording in 

scientific activity was another purpose of this lab notebook. In addition, with this 

instrument we aimed to assess students’ learning, and to identify their alternative 

conceptions, advances, retreats, and motivations. 

However, after thorough reflection, we realized that one of the main objectives of this 

instrument was not being achieved: the formative evaluation. We decided to search 

for instruments that could fulfil our goals and, given the features of the wikis, we 

opted to construct the lab notebook using this tool.  

Bearing in mind the variety of wikis, we chose to use the one available at the LMS of 

our school (Moodle). This software allows the creation of new pages and the edition of 

other users’ pages (word processing, insertion of images, creation of tables, etc.) and 

also the possibility for both students and professors to comment on all editions. It also 

has the history section where all versions are recorded. Our choice was based on the 

following features: firstly, all communication within the course is done using this LMS 

and students are familiar with it. Therefore, an environment recognized by the 

students would help them to feel more confident. Secondly, to enter the LMS it is 

required a user’s authentication, which is essential to assure the privacy we wanted. 

And finally, the wiki is simple to use. Nevertheless, it has an important shortcoming of 
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which we were not aware at the time: this wiki has no alert update options for the 

activity of users. 

2.2 Wiki-based collaborative writing design and implementation 

In the first lesson, in order to explain the technical features of the wiki, the teacher 

simulated all the necessary steps to create the front page, new pages and hyperlinks. 

Other editing actions were also discussed (image insertion and text modifications). 

There was also a reference to the comments and history functionalities of the wiki and 

the students were encouraged to explore the wiki’s editing features in a wiki created 

for that purpose. A forum to discuss possible difficulties was also created.  

After exploring the wikis, the class was divided into groups of two or three members, 

based on the students’ preferences. The teacher listed the number, type and 

application date of the different tasks that students should record in the wiki: I) 

general characteristics of optical instruments; II) image orientation obtained from the 

microscope and glass magnifier; III) observation of animal and vegetable cells; IV) 

factors that influence germination of plants. 

In order to respect the individual style of each group, no restriction on the wiki 

structure was imposed. The evaluation strategies were also explained: after each 

application date the teacher would comment on the work and, based on those 

comments, the students were expected to reformulate it. They were also informed 

that the level of collaboration and reformulations would be taken into consideration 

for the assessment. After these explanations the teacher asked students to choose 

between a private wiki for each group or a private group for each class. Since the 

topics were the same for each group, with the exception of one activity, students 

expressed many concerns about the possibility of seeing the work of others. For this 

reason, we chose to make private wikis, that is, students did not have access to the 

wiki pages of other groups. 

2.3 Participants, data collection and analysis 

This strategy was implemented in all the six classes attending the Living world unit, 

which comprises 141 students, divided into 63 groups. One of the classes, with 21 
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students, was randomly selected for this study. There were nine groups of two 

students and one group consisting of three students. 

In order to establish the level of collaboration and cooperation that took place we 

gathered information from the wiki tracking system to develop a measure of students´ 

contributions. First we analysed the date, time and student identity of each version 

file. Since many versions were done by the same student during a short period of time, 

all the successive versions created within one hour were ‘collapsed’ and treated as a 

single editing session. We proceeded by computing the number of page versions 

within all wikis, within groups and by each student for each task before and after 

teachers’ comments. To assess the type of edition, successive page versions were then 

compared and categorized using the following categories: 1) Adding new information; 

2) Expanding ideas; 3) Reorganizing ideas; 4) Deleting ideas; 5) Replacing ideas; 6) 

Correcting error; 7) Correcting scientific concepts; 8) Formatting. 

3. RESULTS AND INTERPRETATIONS 

3.1 Page versions 

The overall number of versions during the first three activities, for all students and 

across all groups, was 251. However, the number of versions was not equally 

distributed among the three tasks assigned: for the first task there were a total of 97 

different versions, 59 for the second and 102 for the third. It should be noted that the 

nature of these three tasks was different, the second being considerably simpler than 

the others.  

As we stated elsewhere (Valente 2012), the teacher made several comments for each 

task. Figure 1 displays the work distribution assessed by the number of versions before 

and after the teacher’s comments. The percentage of page versions created after 

teachers’ comments was approximately similar across the three activities (ca. 30%). 
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Figure 1- Percentage of page versions before and after teachers’ comments (activities I, II, III) 
 

 

When considering the first three activities, the number of page versions varied 

considerably among groups, group 6 being the most active, with 54 versions and group 

9 the least, with 13 versions. The degree to which students contributed to the wiki also 

varied from 4 to 30 editions versions (Figure 2).  

 
Figure 2- Contribution of each student (A, B or C) in each group, expressed by number of page 

versions (activities I, II, III) 
 

  

 

This contribution was further analysed by task. Figure 3 shows that, although the 

majority of students were engaged in the wiki construction, two students did not 

contribute in one task (groups 4 and 7). Another finding is related with the similarity of 

each student’s contribution in the different tasks.  

 
Figure 3 - The extent to which each member of the group contributed to each activity 

(expressed in percentage) 
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Regarding the last activity, activity four, the strategy adopted by the majority of the 

groups was different. Since they had to answer three different questions related with 

factors that influence plant germination, eight groups created a page for each 

question. After analysing the number of versions per student we found that they had 

divided the work among themselves. Besides that, even when all students contribute, 

the degree of this contribution is even more unequal, both in terms of number and 

duration, with the contribution of one member occurring only in the final version. 

Probably this behaviour indicates that during this activity students were clearly more 

worried about the final product than about the process.  

Even when the groups answered all the given questions on a single page, the track 

system indicates that one student worked much more in defined sections of the wiki. 

Once again, we believe that these findings are closely linked with the nature of the 

task.  

3.2 Analysis of type of edition 

A detailed analysis of table 1 shows that addition was the most frequent type of 

edition, with more than 50% of the versions including this type of action. Regularly, at 

the beginning of the writing process this was the only contribution that students made 

to the wiki. In later versions, adding new ideas persists but associated with other 

actions. In particular, before the teacher’s comments, group number two has only 

made additions to the wiki. This pattern suggests that, while adding new information, 

students probably did not read the information previously posted. 
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Table 1 – Type of edition by percentage of total number of versions 

 

 

Moreover, deleting and reorganizing were the two categories of actions with lower 

frequency. Although addition is important, the other content categories involve a 

much more collaborative interaction between students. 

4. DISCUSSION 

The effect of the task on collaboration in wiki environments has been studied, 

especially in second/foreign language classes (Lee, 2010; Lund, 2008; Mak & Coniam, 

2008). In science education this aspect has not been explored as much as it should. 

Our analysis reveals significant differences between activities, especially in the last one 

where we found evidence of a cooperative rather than a collaborative behaviour. 

Considering that the learning environment was the same for all four activities, we think 

it is reasonable to point to the nature of the activity as the cause for this interactional 

behaviour. Our results are in accordance with Li’s (2012) opinion that the design of the 

tasks is significant for the implementation of wikis intended for collaborative learning. 

This finding is probably explained by the students’ perception about the value of 

individual participation for their assessment: at the beginning, the importance of all 

members engaging in every activity was stressed rather than the level of collaboration 

in each part of the activity. Previously we had found that the assessment process was 

one of the students’ major concerns and this issue may have triggered an ‘obsessive’ 

concern with equal number and size of wiki versions (Valente, 2012). Due to the scale 

of the last activity, students may have worked under the ‘assessment obsession’ for 

the activity rather than towards the collaborative process.  

Group Add Expand Delete Reorganize Replace

Correct 

errors

Correct 

scienti fic 

errors Format

1 69,2 30,8 15,4 15,4 30,8 50,0 23,1 34,6

2 87,5 12,5 18,8 12,5 31,3 12,5 12,5 43,8

3 57,5 30,0 7,5 15,0 5,0 25,0 5,0 35,0

4 76,2 23,8 33,3 14,3 23,8 14,3 14,3 28,6

5 73,3 13,3 6,7 0,0 6,7 33,3 0,0 13,3

6 53,7 22,2 5,6 7,4 5,6 5,6 7,4 18,5

7 53,3 23,3 13,3 20,0 20,0 23,3 3,3 43,3

8 72,7 27,3 13,6 9,1 22,7 22,7 9,1 27,3

9 61,5 7,7 30,8 0,0 15,4 15,4 15,4 15,4

10 70,8 29,2 25,0 12,5 20,8 25,0 8,3 16,7
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Although we have made several efforts to enhance students’ familiarity with the wiki 

features, we did not conduct any kind of preparation to help students towards the 

collaborative writing. Based on these results we believe, like Hadjerrouit (2012), that a 

prior explanation about the difference between cooperation and collaboration may 

benefit students’ achievement. 

As we reported elsewhere (Valente, 2012) the on-line communication was almost non-

existent and the comments section was not used by students. In consequence, self or 

co-explanation, reflection and other metacognitive tasks were not fostered by the wiki. 

We believe that at a certain point, the features available in the wiki used were no 

longer sufficient to enhance communication. This is in accordance with Larusson and 

Alterman (2009) when they stress the importance of increasing the forms of 

communication in order to ease students’ coordination. Therefore, in future 

implementations this is an improvement that needs to achieved.  

We also found a difference between the number of versions and the type of actions 

that took place in the wikis. This is particularly relevant in terms of evaluation of the 

students’ work. It is clear that evaluating the interaction based solely on the number of 

visits is not enough and it is even misleading. However, a deeper analysis of the type of 

interaction using conventional methods is extremely time-consuming for the teacher. 

This difficulty is obviously a problem that needs to be taken into account in the next 

academic year: how to assess the level of collaboration? We believe that finding an 

additional tool to automatically assess individual contribution and collaborative 

process may be a solution to this problem.  

Unfortunately, the Moodle LMS did not allow us to track navigation events. For 

example, we do not have information about the number and duration of visits without 

editing. We believe that this information would be important in order to follow 

students’ involvement in the wiki construction. Another limitation of our work is 

related with the lack of information on the students’ interactions that occurred offline 

outside the classroom and on-line using other ICT tools. Although this is beyond the 

scope of this study we consider it relevant for a more complete understanding of 
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student’s interaction with an e-lab notebook and we aim to analyse this aspect in a 

future study.   
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Resumo 

O presente trabalho descreve o andamento de uma pesquisa iniciada em 2012 que tem por 
objetivo investigar como professores da Educação Básica de uma escola pública do município 
de Presidente Prudente – SP se apropriam dos recursos da Web 2.0 e o que essa apropriação 
representa em termos de mudanças de práticas pedagógicas. O termo Web 2.0 designa a 
Internet como potencializadora da interação, da colaboração e da cooperação entre seus 
usuários, vistos também como produtores de conteúdo da rede. A abordagem metodológica 
da pesquisa é qualitativa e a investigação estará pautada no trabalho colaborativo sobre a 
prática, sobre a experiência de vida escolar dos professores, suas crenças, posições, valores e 
imagens, com o objetivo de aproveitar sua capacidade produtiva na solução de problemas para 
apropriação dos recursos propostos pela pesquisa. A troca de experiências entre os 
pesquisadores, os professores participantes e os gestores deve contribuir na formação dos 
professores e na superação de problemas relativos ao processo ensino e aprendizagem com o 
uso de tecnologias educacionais. A pesquisa encontra-se em fase de elaboração dos 
instrumentos para a coleta de dados e de organização do processo formativo. Pretendemos, 
assim, motivar um processo de formação em serviço que permita a troca de experiências e 
uma apropriação mais significativa dos recursos da Web 2.0 como um elemento transformador 
de práticas. 
 
Palavras-chave: Colaboração, Formação Continuada de Professores, WEB 2.0.  

Abstract 

The present work describes a scheduling of a research started in 2012 that aims investigating 
how Basic Education Teachers of a municipal school on the city of Presidente Prudente, São 
Paulo, appropriating of the Web 2.0 resources and what this appropriation represents in terms 
of changes of pedagogical practices. The Web 2.0 term designates Internet as potentializer of 
interaction, collaboration and cooperation  among its users, also seen as content producers on 
the network. The research methodological approach is qualitative and the investigation is  
based on collaborative teaching practice, over the school life of the teachers, their beliefs, 
positions, values and images, with the objective of take advantage of using their productive 
ability on the solution of problems for the appropriation of the resources purposed by the 
research. The exchange of experiences among the researchers, the participating teachers and 
the managers should contribute on the teacher’s training and on the overcoming of problems 
related to the teaching-learning process using educational technologies. The research is in the 
preparation of the instruments for data collection and organization of the formative process. 
Thus, we intend to motivate an in service teacher education process that allows for sharing 
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experiences and a more significant appropriation of the Web 2.0 resources as a practical 
transforming element. 
 
Keywords: Collaboration, In-Service Teacher Education, WEB 2.0. 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é uma 

realidade que não pode ser ignorada. Direta ou indiretamente, tais recursos se fazem 

presente numa grande quantidade de atividades, sejam elas comuns ou complexas. 

Nesse contexto, a escola se vê diante da necessidade de refletir e ressignificar o seu 

papel, uma vez que está inserida numa realidade na qual existe um grande volume de 

informações e dispositivos para sua disseminação. 

De transmissora de conhecimentos, a escola agora precisa garantir um ambiente de 

estímulo e valorização das descobertas, de trocas de experiências e de 

desenvolvimento de um pensamento crítico reflexivo. Uma alternativa para se alcançar 

esse modelo de ensino pode estar nas novas tecnologias. Entretanto, para Sandholtz, 

Ringstaff e Dwyer (1997) o uso significativo da tecnologia nas escolas vai muito além 

de simplesmente implantá-la. A tecnologia em si não mudará a educação; o que 

importa é a forma como ela é utilizada. Assim, o computador surge como uma 

possibilidade de contribuição para a aprendizagem, não sendo mais visto como o 

instrumento que ensina o aluno, mas a ferramenta com a qual o mesmo resolve 

problemas, desenvolve projetos e constrói algo significativo. Esta abordagem é 

chamada de Construcionista e propicia ao aluno a construção de conhecimentos a 

partir de suas próprias ações.  

Para Pretto e Assis (2008), no seu processo evolutivo, a internet adquiriu 

características que passaram a permitir ao usuário interagir com a informação, 

surgindo assim o conceito de Web 2.0, criado por O’Reilly (2007), no qual a web passa 

a ser vista como um ambiente potencializador da interação, da colaboração e da 

cooperação entre seus usuários, agora muito mais do que meros leitores, ou seja, os 

usuários passaram também a ser produtores de conteúdo na rede. 
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Dentro deste contexto, a pesquisa aqui descrita consiste em investigar como 

professores da Educação Básica de uma escola pública do município de Presidente 

Prudente – SP se apropriam dos recursos da Web 2.0 e o que essa apropriação 

representa em termos de mudanças de práticas. 

As questões para as quais se buscam respostas nesta pesquisa são: 

 Como os professores incorporam o uso de TIC e das novas 

possibilidades que a Web 2.0 oferece às suas práticas pedagógicas?  

 Como se constituem tais práticas pedagógicas? 

 Quais os indícios de transformação a partir de uma formação 

continuada em serviço?  

Acreditamos que um processo formativo que siga um viés colaborativo seja mais 

eficiente quando se trata de apropriação e uso das tecnologias oferecidas pela Web 

2.0 e este é o fio condutor da presente pesquisa. Assim, pretendemos fazer com que a 

pesquisa – enquanto processo de intervenção pedagógica – permita uma construção 

coletiva de saberes, constituindo-se num espaço de reflexão e transformação. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa segue uma abordagem qualitativa de natureza investigativo-formativa, de 

acordo com as ideias de Nóvoa (1991 como citado em Candau, 2003, p. 61). Os sujeitos 

da pesquisa são professores de Ensino Fundamental e Médio da escola parceira.  

Podemos definir as seguintes etapas de desenvolvimento para a pesquisa proposta: 

1. Levantamento e análise inicial do perfil dos professores quanto às suas 

concepções referentes ao uso de tecnologias no contexto do processo 

de ensino e aprendizagem. Para esta etapa definimos como 

instrumento a entrevista semiestruturada com categorização dos 

dados de acordo com Bardin (1977); 

2. Levantamento e análise do perfil dos alunos da escola parceira e sua 

relação com os recursos da Web 2.0 por meio de questionário com 

questões fechadas. Tais informações servirão de base para a 

estruturação da formação a ser oferecida aos docentes; 
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3. Formação dos professores para o uso dos recursos da Web 2.0 no 

contexto da escola. Tal etapa ocorrerá no Horário de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC) dos professores. Definimos como 

instrumento a observação das práticas em sala de aula e das interações 

durante a formação; 

4. Acompanhamento do uso dos recursos da WEB 2.0 pelos professores 

envolvidos na pesquisa; 

5. Análise dos impactos da formação nas práticas dos professores 

envolvidos por meio de entrevista. 

A investigação está pautada no trabalho colaborativo sobre a prática, sobre a 

experiência de vida escolar dos professores, suas crenças, posições, valores e 

imagens, com o objetivo de aproveitar sua capacidade produtiva na solução de 

problemas para apropriação dos recursos propostos pela pesquisa. 

3. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa encontra-se na fase de elaboração dos instrumentos para a análise do perfil 

dos professores e alunos da escola envolvida na pesquisa. Pretendemos com o 

presente projeto motivar um processo de formação em serviço que permita a troca de 

experiências e uma apropriação mais significativa dos recursos da Web 2.0 como um 

elemento transformador de práticas. Ao mesmo tempo, desejamos compreender esse 

processo de transformação e analisar os seus impactos nas práticas dos professores da 

Educação Básica envolvidos na pesquisa. 

Enfim, acreditamos na potencialidade do presente projeto para um processo de 

reflexão mais ampla sobre o significado de ser professor e sobre a importância de 

práticas pedagógicas inovadoras que possibilitem a construção de conceitos pelos 

alunos de forma significativa. 
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Resumo  

Considerando os principais desafios preconizados pela atual sociedade do conhecimento, a 
investigação visa perspetivar as implicações das novas tecnologias no ensino superior e 
especificamente nas competências profissionais docentes.  
O estudo procura retratar os atuais níveis de competências digitais e, igualmente, encontrar 
evidências que permitam conceber formas de suporte à aprendizagem ao longo da vida dos 
docentes universitários e que contribuam para o seu desenvolvimento profissional e para a 
qualidade da atividade docente. 
Prevê-se a aplicação criteriosa de instrumentos e métodos de recolha/análise de dados 
enquadrados numa abordagem metodológica quantitativa, que permitam: (a) conceber um 
modelo de análise de competências digitais dos docentes do ensino superior; (b) identificar 
níveis atuais de competências digitais e necessidades de formação em TIC, contribuindo para a 
definição de linhas de suporte ao desenvolvimento de programas de formação em TIC para o 
ensino superior português. 
 
Palavras-chave: competências digitais, desenvolvimento profissional, ensino superior, 
formação em TIC 

Abstract  

Considering the major challenges brought by the knowledge a research was designed in order 
to understand the implications of new technologies in higher education and on teachers 
professional skills. 
This study seeks to portray the current levels of digital skills and find evidence to devise ways 
to support the lifelong learning of university teachers and contribute to your professional 
development and increase teacher qualities. 
Tools and methods will be applied for collecting/analyzing data in a quantitative approach, 
enabling: (a) to develop a model for teachers digital skills in higher education, (b) to identify 
current levels of digital skills and ICT training needs, contributing to the definition of support 
lines of training programs in ICT for Portuguese higher education. 
 
Keywords: digital skills, higher education, ICT training; professional development 
 

1. INTRODUÇÃO 

O incentivo das diretrizes europeias e das regulamentações nacionais para a melhoria 

da qualidade do ensino superior tem impulsionado o investimento na excelência da 

investigação e docência. O processo de Bolonha traduziu-se em oportunidades de 
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mudança e fundamenta a necessidade de se investir no domínio técnico-pedagógico 

das Instituições de Ensino Superior (IES) (Leite, Lima & Monteiro, 2009). É neste 

quadro que se promove a aprendizagem ao longo da vida, se estimula uma maior 

mobilidade física e virtual e se ditou a criação de um Espaço Europeu de Ensino 

Superior (EEES), que apela ao desenvolvimento profissional do corpo docente e à 

melhoria da sua formação em toda a Europa.  

Em Portugal, a oferta formativa existente para o desenvolvimento de competências 

digitais dos docentes do ensino superior é ainda reduzida, desorganizada e pouco 

diversificada, o que contribui como fator restritivo à capacitação docente para a 

utilização das tecnologias no ensino e se traduz num reduzido nível de confiança na 

sua integração na atividade docente, sendo tal facto evidenciado pelos próprios 

estudantes (Pedro, Lemos & Wünsch, 2011).  

Verifica-se igualmente a inexistência de referenciais de competências digitais que 

enquadrem a prática profissional docente no ensino superior português, bem como a 

ausência de estudos caracterizadores das competências digitais deste público e/ou das 

suas necessidades formativas neste domínio. O distanciamento temporal, 

relativamente às iniciativas encetadas noutros países, revela-se acentuado a nível 

nacional. Na literatura internacional identificam-se estudos que caracterizam níveis de 

proficiência digital dos docentes universitários (Espinosa, 2011; Georgina & Hosford, 

2009; Pérez, 2009; Prendez, Castañeda & Gutiérrez; Schneckenberg & Wildt, 2006). 

Alguns resultados têm correspondido ao desenvolvimento de programas de formação 

e modelos de desenvolvimento profissional docente relevantes; à sistematização de 

critérios de avaliação da qualidade da docência universitária e à identificação de 

sistemas de suporte ao desenvolvimento de ações formativas (Pérez, 2009, 2011). 

Neste contexto, reconhece-se a necessidade de se produzir conhecimento 

sistematizado sobre a preponderância das TIC nas atividades de docência no ensino 

superior, de conhecer as reais competências digitais deste público e as suas 

necessidades de formação, procurando que este processo de diagnóstico se revele um 

alicerce na mobilização de orientações para o desenho de intervenções de 

desenvolvimento que combatam atrasos atuais e sobretudo futuros. 
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2. OBJECTIVOS 

Assume-se, como finalidade do estudo, contribuir para o estabelecimento de medidas 

de suporte ao desenvolvimento de competências digitais dos docentes universitários, 

promovendo a melhoria da qualificação profissional no ensino superior e, 

consequentemente, a qualidade da docência. 

De tal propósito resultam os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar na literatura referenciais de competências digitais para docentes do 

ensino superior e respetivos modelos associados. 

2. Conceber um modelo de análise de competências digitais dos docentes do 

ensino superior, decorrente da revisão sistemática da literatura. 

3. Identificar os níveis de competências digitais evidenciados pelos docentes do 

ensino superior. 

4. Efetuar o levantamento de necessidades de formação em TIC percecionadas 

pelos docentes do ensino superior como essenciais à sua prática profissional. 

5. Analisar a existência de relações entre a perceção das competências digitais 

necessárias à prática docente dos professores e as necessidades de formação 

expressadas pelos mesmos. 

3. METODOLOGIA 

O estudo enquadra-se numa abordagem metodológica quantitativa, sendo passível de 

classificar como descritivo-correlacional.  

Define-se como participantes os docentes do ensino superior público português e 

opta-se por um processo de amostragem aleatório estratificado, elegendo-se como 

variável pré-definida a natureza da instituição (universidade/instituto politécnico).  

A investigação será operacionalizada através de etapas concretas e complementares, 

de forma a responder aos objetivos definidos: 

(i) Revisão sistemática da literatura. Levantamento de referenciais de competências 

digitais dos docentes do ensino superior no plano internacional, com vista a 

reunir informação que permita circunscrever o contexto e o objeto em estudo. 

(ii) Análise de legislação associada aos processos de avaliação do desempenho 

docente e da preponderância que assumem nestes as tecnologias e as 

competências digitais.  
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(iii) Conceção e contextualização de modelo de análise de competências digitais dos 

docentes do ensino superior.  

(iv) Tradução e adaptação do ‘Cuestionario de evaluación de Competencias para el 

profesorado universitario’ (Espinosa, 2010).  

(v) Validação do instrumento por um painel de especialistas de diferentes 

instituições do ensino superior.  

(vi) Aplicação do questionário online aos participantes. 

(vii) Recolha, organização e análise dos dados obtidos, com recurso a software de 

análise estatística (IBM SPSS e AMOS).  

(viii) Elaboração de um documento identificador e descritivo dos níveis de 

competências digitais e das necessidades de formação em TIC relativos à 

atividade de docência dos professores universitários portugueses. 

(ix) Análise da relação entre os níveis de competências digitais sinalizados pelos 

docentes e as necessidades formativas expressas pelos mesmos. 

(x) Sistematização de elementos que permitam definir linhas de orientação à 

planificação de iniciativas de suporte ao desenvolvimento profissional em 

competências digitais dos docentes do ensino superior. 

 

 

4. CONTRIBUTOS ESPERADOS 

Prevê-se a obtenção de diferentes produtos e subprodutos, com impacto direto no 

domínio do desenvolvimento profissional docente em competências digitais no 

contexto do ensino superior: 

I. Modelo de análise de competências digitais para a docência no ensino superior. 

II. Questionário de avaliação das competências digitais e das necessidades 

formativas em TIC dos docentes do ensino superior. 

III. Documento identificador e descritivo do perfil de proficiência digital e das 

necessidades de formação em TIC dos docentes do ensino superior. 

IV. Documento estruturado de linhas orientadoras de suporte ao desenvolvimento 

de programas de formação em TIC para o ensino superior. 

Pretende-se com este estudo contribuir para (a) o conhecimento dos níveis atuais de 

competências digitais dos docentes do ensino superior português e das respetivas 

necessidades de formação em TIC; (b) a melhoria da qualificação profissional docente, 
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da qualidade da docência (e por inerência, da formação dos estudantes); (c) a 

promoção do desenvolvimento de mecanismos efetivos de suporte e o delineamento 

de estratégias de atualização profissional docente. 
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UMA PROPOSTA DE MUDANÇA DA FORMAÇÃO INICIAL 
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Resumo 

Com este trabalho pretendo mostrar, a partir de uma revisão da literatura, o potencial 
contributo das comunidades de investigação para a formação inicial de professores. Assim, 
centrar-me-ei na importância destas comunidades para a reconceptualização do papel dos 
professores perante o contexto social atual, com vista à aquisição de uma postura de 
investigação e, consequentemente, à melhoria do sucesso dos alunos. 

Palavras-chave: formação inicial, comunidades de investigação, investigação como postura, 
sucesso escolar 

Abstract 

Based on a literature review, I intend to show with this paper the potential of inquiry 
communities for beginning teacher education. For that purpose I will base my review in the 
importance of inquiry communities for the reconceptualization of the teachers’ role regarding 
our globalized society, with the intent to acquire an inquiry as stance and, consequently, 
improve the students’ success. 

Keywords: beginning teacher education, inquiry communities, inquiry as stance, educational 
success 

1. INTRODUÇÃO 

Com este trabalho pretendo mostrar o potencial contributo das comunidades de 

investigação para a formação inicial de professores, através da discussão das seguintes 

questões: Qual a importância das comunidades de investigação para a formação? Qual 

a sua importância perante uma sociedade globalizada? De que forma podem estas 

comunidades contribuir para a reconceptualização do papel dos professores? Qual a 

sua importância para o sucesso escolar? 

2. COMUNIDADES DE INVESTIGAÇÃO: UMA MAIS-VALIA PARA A DOCÊNCIA 

Considerando o contexto social, económico e político em que o nosso país se encontra, 

e perante uma sociedade globalizada, é imperativa a reconceptualização do papel dos 

professores. Isto é, existe uma necessidade de reactualização dos conhecimentos e das 
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competências que os professores devem possuir para conseguirem acompanhar o 

ritmo imposto pela sociedade atual. 

Assim, de acordo com as diretrizes europeias (ETUCE, 2008), os professores devem ser 

capazes de dominar o processo investigativo para que sejam profissionais reflexivos e 

interrogativos acerca dos seus próprios comportamentos e crenças, aptos a incorporar 

os resultados da investigação nas suas práticas. Só desta forma conseguirão 

acompanhar a constante evolução do conhecimento e da sociedade, evitando assim a 

desprofissionalização, dado que “numa sociedade de aprendizagem onde toda a gente 

ensina e aprende ninguém é perito” (Hargreaves, citado por Estrela, 2002, p.19). 

Nas comunidades de investigação todos os participantes são, ao mesmo tempo, 

aprendizes e investigadores que procuram novas ideias e colocam questões para as 

quais ninguém é, à partida, detentor da resposta (Cochran-Smith, 2003). Desta forma, 

estas comunidades constituem-se como o local ideal para a partilha de conhecimentos 

e experiências. Nestas comunidades, professores mais experientes e formadores de 

professores trabalham com os futuros professores para que as suas dificuldades e as 

suas aprendizagens estejam acessíveis e sejam uma mais-valia para outros (Cochran-

Smith, 2003), proporcionando-lhes assim uma melhor perceção dos problemas 

práticos da profissão docente. Desta forma, podem contribuir significativamente para 

responder aos problemas reais da prática docente, o que, por sua vez, poderá 

contribuir para uma melhoria da formação de professores. 

3. INOVAÇÃO: A CHAVE PARA UM ENSINO DE SUCESSO 

Lunnenberg, Korthagen e Swennen (2007) acreditam que uma “nova aprendizagem”, 

diferente da tradicional, baseada em novos resultados, novos processos e novos 

métodos de ensino, pode melhorar a qualidade da educação e trará consequências 

para a formação de professores, já que será necessária uma mudança dos 

conhecimentos, das crenças e das práticas dos professores. Embora se considere 

importante o uso, em determinadas situações, de estratégias de ensino-aprendizagem 

mais tradicionais, os professores não podem, nem devem, limitar-se ao uso das 

mesmas. A chave para um ensino de qualidade passa por diversificar, inovar e 

experimentar. Para isso, os professores devem deter um conhecimento alargado das 
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diversas estratégias de ensino-aprendizagem e devem ser capazes de as adaptar à sua 

prática letiva. Esta deve ser centrada nos alunos e no seu sucesso. Mas, para isso, é 

essencial motivá-los, o que apenas será possível se os professores tiverem capacidade 

de inovação. Desta forma, é necessário experimentar sem medo de errar, já que 

estratégias diferentes terão diferentes efeitos consoante os contextos onde são 

aplicadas. 

Ora, para que a inovação origine sucesso, tem que se basear em conhecimentos e 

competências pré-adquiridos acerca do assunto, e na partilha de novos conhecimentos 

teóricos e práticos. A reflexão individual, a investigação ativa, o trabalho colaborativo 

em pequeno grupo, a partilha de ideias e a revisão dos standards individuais com os 

colegas de profissão são excelentes oportunidades de aprendizagem (Lunenberg, 

Korthagen e Swennen, 2007) para os professores, já que permitem a 

consciencialização individual sobre as próprias práticas. Assim, as comunidades de 

investigação são um importante recurso para o desenvolvimento desta “nova 

aprendizagem”. 

4. CONSTRUÇÃO DE UMA FORMAÇÃO REFLEXIVA: ESSÊNCIA DE UM ENSINO DE 

QUALIDADE 

Só podemos ter um ensino de qualidade se formarmos bons profissionais, isto é, bons 

professores. Então, coloca-se uma importante questão: o que significa ser um bom 

professor? Quais as qualidades essenciais de um bom professor? Não dependerão das 

características individuais? Estarão, certamente, dependentes dos objetivos e das 

metodologias utilizadas nos cursos de formação de professores e da qualidade dos 

mesmos (Korthagen, 2004). 

Este autor propôs um “modelo cebola” (Figura 1) que mostra os níveis de mudança 

individual, entre os quais podem existir relações, isto é, os níveis mais exteriores 

podem influenciar os mais interiores e vice-versa. De acordo com Korthagen (2004), 

idealmente, para se ser um bom professor, “deverá haver um alinhamento completo 

destes níveis” (Korthagen, 2004, p.87). 

Então, como pode a formação inicial de professores contribuir para a formação de 

bons professores? É necessário dar a conhecer o modelo cebola aos futuros 
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professores para que tomem consciência das potenciais relações de influência que se 

podem estabelecer entre os diferentes níveis considerados e das suas características 

nucleares, e que as utilizem na tomada de decisões, pois este modelo fornece suporte 

na supervisão dos processos de reflexão (Korthagen, 2004). 

Korthagen (2004) afirma que a reflexão nuclear durante a formação inicial de 

professores torna os futuros professores cientes das qualidades nucleares dos seus 

alunos, o que, por sua vez, os torna mais aptos a estimular o desenvolvimento desses 

mesmos alunos como cidadãos ativos na sociedade. Assim, não apenas na formação 

inicial mas também ao longo da vida, os professores devem refletir e colaborar com os 

seus colegas. Desta forma, as comunidades de investigação podem ser um local 

privilegiado de reflexão e de colaboração entre pares. 

 
Figura 1. Modelo cebola dos níveis de mudança individual. Adaptado de “The onion: a model 

of levels of change” de Korthagen (2004, p.80). 

 

 

5. A INVESTIGAÇÃO COMO POSTURA: CHAVE DO SUCESSO 

A investigação é uma ferramenta essencial para se ser um bom profissional. Assim, os 

professores devem investigar, assumindo a “investigação como postura” (Cochran-

Smith, 2003). Esta é uma posição complexa, imbuída de dificuldades, contradições e 
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consequências imprevistas e indesejadas, pois envolve a aprendizagem de novos 

conhecimentos e, ao mesmo tempo, a “desaprendizagem” de algumas ideias pré-

definidas (Cochran-Smith, 2003). No entanto, a recompensa é valiosa.  

De acordo com Cochran-Smith (2003), os indivíduos melhoram a sua formação 

profissional sempre que constroem conhecimento prático a partir do trabalho 

desenvolvido nas comunidades de investigação. Estamos, assim, perante uma 

reconceptualização do papel do professor, onde a prática profissional se funde com a 

investigação. Desta forma, assumir a “investigação como postura” pode revelar-se 

extremamente importante para o enquadramento do ensino à realidade social, 

potenciando a diversidade de estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas na prática 

letiva e, consequentemente, o sucesso dos alunos. 

6. CONCLUSÃO 

O sucesso escolar depende, em grande medida, da competência dos docentes e da 

motivação dos alunos. Perante uma sociedade em mudança, é imperativa a 

implementação de novas estratégias de ensino-aprendizagem. Neste sentido, os 

programas de formação inicial de professores e os formadores de professores têm um 

papel de extrema importância. 

Os professores atualmente têm que possuir uma ampla diversidade de conhecimentos 

e estratégias para se conseguirem adaptar às diversas situações com que se deparam 

diariamente, pelo que devem adotar uma postura investigativa.  

No entanto, por vezes, para aprender é necessário desaprender. Assim, as 

comunidades de investigação constituem-se como o local ideal para esse efeito. A 

partilha de experiências e de questões nestas comunidades permite a construção de 

uma identidade profissional e uma aprendizagem ao longo da vida. Desta forma, as 

comunidades de investigação constituem-se de extrema importância para a formação 

de profissionais competentes, detentores de sucesso nas suas práticas letivas. 

Assim, os atuais programas de formação inicial devem ser repensados e atualizados à 

luz das mudanças globais atuais, pelo que considero que seria uma mais-valia a criação 

e utilização de comunidades de investigação na formação inicial de professores. 
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Para os futuros professores, a participação neste tipo de comunidades deveria fazer 

parte do programa do curso de formação inicial, funcionando como uma espécie de 

seminário onde estes pudessem expor os dilemas e “sucessos” inerentes à sua prática 

letiva. Para além de serem constituídas por futuros professores, estas comunidades 

deveriam estar abertas à participação de professores (do Ensino Básico e Secundário) e 

também deveriam contar com a participação de formadores de professores.  

Para um melhor funcionamento das mesmas, poderiam ser criados espaços online 

(tipo fóruns de discussão) onde os participantes pudessem colocar 

questões/problemas e, em conjunto, tentassem encontrar soluções. Além deste 

espaço online, poder-se-iam realizar encontros presenciais mensais para debate das 

questões, dúvidas, respostas e/ou propostas de solução discutidas no fórum online. 

Estes encontros funcionariam como debates síntese, e deveriam ser orientados por um 

moderador, que também seria responsável pela gestão do espaço online. 
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Resumo  

Este poster versa sobre uma investigação de doutoramento em Tecnologia Educativa da 
Universidade do Minho que será desenvolvida no contexto do Programa Aprendizagem do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC em São Luís do Maranhão - Brasil, no 
sentido de contribuir para o aperfeiçoamento e embasamento do corpo de professores no 
domínio da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação e da Internet, 
considerando que o público-alvo deste programa já nasceu rodeado pelas tecnologias. 
 
Palavras-chave: Programa Aprendizagem, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 
Tecnologias da Informação e Comunicação  
 

Abstract  

This poster discusses a doctorate research in Educational Technology at the University of 
Minho, which will be developed in the context of the Learning Programme of Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial - SENAC (National Commercial Apprenticeship Service) in the city 
of São Luis, Maranhão State – Brazil. We intended to contribute to the faculty professional 
development in the use of Information and Communication Technology and the Internet, 
having in mind that the audience for this program was born surrounded by technology. 
 
Keywords: Information and Communication Technology, Learning Programme, National 
Commercial Apprenticeship Service 

1. INTRODUÇÃO 

As sociedades modernas atuais baseiamse num paradigma de desenvolvimento 

ancorado no acesso à informação e na utilização e produção de conhecimento. Este 

contexto coloca desafios crescentes aos sistemas de educação e formação, criando e 

ampliando a necessidade de aumento das ofertas formativas, não apenas em volume 

mas também na forma como se estruturam e nos princípios pedagógicos que as 

orientam. Assim, tornase necessário que as instituições de educação e formação 

incorporem nas suas práticas e modelos de funcionamento o recurso às Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) e ao elearning. Concomitantemente, torna-se cada 
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vez mais premente a necessidade do professor se manter atualizado para poder 

acompanhar as transformações da sociedade, em especial os alunos que a cada dia 

estão mais imersos na utilização das TIC e Internet. Porém, questionamo-nos: Os 

professores estão utilizando as TIC e a Internet em sala de aula? De que maneira é 

utilizada? Se não utilizam, quais as razões? 

Com este estudo pretende-se identificar, descrever e caracterizar a utilização das TIC 

pelos professores e alunos no contexto do Programa de Aprendizagem oferecido pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) em São Luís no sentido de 

desenhar um programa de intervenção que passe pela formação dos professores 

envolvidos e pela conceção de um programa de utilização das TIC e da implementação 

de práticas de e-learning.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A incorporação das tecnologias no quotidiano de um universo cada vez maior de 

pessoas têm proporcionado uma alteração significativa e acelerada de atitudes e 

comportamentos face às formas de interação, partilha, comunicação. Com efeito, 

essas mudanças “... influenciam a economia, a política e as formas como as sociedades 

se organizam, o que exige, por parte da sociedade, respostas mais ágeis, flexíveis e 

mecanismos cada vez mais participativos.” (Rossini,2007,p.63). Neste contexto, o saber 

tem desempenhado papel valioso nas sociedades avançadas, assumindo hoje um 

relevante papel económico (Lévy,1996). 

Neste contexto, torna-se necessária a promoção de novas formas de ensino e 

organização, objetivando tornar a educação num empreendimento contínuo e para 

toda a vida, incorporar a utilização das TIC e da Internet visando o desenvolvimento de 

novas situações pedagógicas, além da oferta de maiores oportunidades de acesso à 

informação, à participação, à ampliação de redes. 

O Brasil tem vindo a tomar consciência da necessidade de assegurar à população 

jovem oportunidades de educação e formação ao longo da vida, sendo uma das 

principais iniciativas neste domínio o denominado “Programa Aprendizagem”. Os 

jovens estudantes deste programa enquadram-se em uma geração “fruto da revolução 

tecnológica e da globalização” (Buchalla,2009,p.86), sendo “filhos da era digital” (Melo 
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e Vicária,2009,online). Urge assim que a oferta formativa que lhes é proposta se 

desenvolva num ambiente tecnologicamente enriquecido, sendo esse o objetivo 

último do projeto que se pretende desenvolver. 

3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO: DO ESTUDO DE CASO À INVESTIGAÇÃO 

INTERVENÇÃO 

Atualmente, no âmbito da investigação, verifica-se uma crescente proliferação e 

adoção de planos múlti/pluri-metodológicos, que integram conjuntamente as 

abordagens quantitativa e qualitativa, sendo que o que vai direcionar essa opção por 

parte do investigador é a questão de investigação (Coutinho,2011,p.32). Assim, com 

vistas a dar respostas às questões de investigação, este estudo em termos 

metodológicos, assumirá a forma de estudo de caso “único” (Yin,2010; Reis,2010; 

Coutinho, 2011) do tipo descritivo e exploratório em que os pesquisadores estão 

preocupados com a atuação prática (Reis,2010). Neste último sentido, não estamos 

perante um estudo que deva ser perspetivado exclusivamente como “estudo de caso”, 

embora muitas das suas caraterísticas o permitam enquadrar nessa tipologia de 

pesquisas, mas ter presente que o mesmo incorpora no seu desenho elementos 

caraterísticos da investigação-participativa e/ou investigação-ação (Bodgan & Biklen, 

1994; De Ketelle & Roegies,1999; Coutinho,2011), pois implica, numa fase intermédia 

e final do projeto, o envolvimento da investigadora e dos professores participantes na 

definição de um programa de intervenção no âmbito do Programa de Aprendizagem 

do SENAC-Maranhão em São Luís. 

Para facilidade de exposição, discutiremos com maior pormenor o desenho da 

investigação considerando a existência de duas fases: A e B. Note-se que estes dois 

componentes do estudo se desenvolvem de forma articulada, sendo que as ações 

associadas à fase B do estudo decorre da recolha de dados efetuada na fase A. 

3.1 Fase A – Estudo de caso de natureza descritiva e exploratória 

Optou-se pelo “estudo de caso” por se tratar de um plano de investigação que tem as 

características de uma “investigação empírica” (Bensabat et al.,1987; Yin,2010) em que 

se procura conhecer o “como” ou o “porquê” através de um estudo profundo, 
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minucioso e holístico de um contexto ou evento, sobre os quais o investigador possui 

pouco ou nenhum controlo (Bensabat et al.,1987; Yin,2010; Coutinho,2011). Neste 

sentido, definimos os seguintes objetivos para esta fase: 

 Identificar os conhecimentos, práticas e perceções dos professores 

relativamente à utilização das TIC;  

 Identificar os conhecimentos, práticas e perceções dos estudantes 

relativamente à utilização das TIC. 

Tendo uma componente descritiva muito forte, um estudo de caso implica recorrer a 

múltiplas fontes para a recolha de dados, tornando assim o plano de investigação mais 

consistente (Yin, 2010; Coutinho,2011). Ao recorrer a múltiplas fontes  e instrumentos 

de recolha de dados cria-se condições para uma triangulação dos dados durante a 

etapa de análise dos mesmos por possibilitar a confirmação das diversas perspetivas 

dos participantes no estudo e, por coletar várias “medidas” do mesmo fenómeno 

(Coutinho,2011). As técnicas e instrumentos de recolha de dados que serão utilizados 

nesta fase incluem: análise documental, inquérito por questionários e inquérito por 

entrevistas.  

3.2 Fase B – Investigação-participativa e/ou investigação-ação 

Nas Ciências da Educação, a investigação-ação tem se revelado bastante adequada, 

por objetivar a compreensão e melhoria/inovação das práticas em um determinado 

contexto (Bodgan e Biklen,1994; Coutinho,2011). Nesta fase a investigação-ação se 

revelou mais adequada, visto aos objetivos: 

 Propor um conjunto de iniciativas de sensibilização e estímulo para dinamizar a 

utilização das TIC por parte dos professores; 

 Conceber, implementar e avaliar um conjunto de iniciativas de formação dos 

professores em relação às TIC; 

 Propor, em conjunto com os professores, um projeto de integração das TIC e 

do e-learning nas atividades de ensino-aprendizagem do próprio programa. 

Na investigação-ação pode-se recorrer tanto às técnicas quantitativas quanto 

qualitativas. Assim, nesta fase, após a implementação do conjunto de iniciativas de 

formação dos professores, utilizaremos o inquérito por questionário no sentido de 

avaliar as respetivas formações para posteriormente, conjuntamente investigadora e 
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professores, propor um projeto de integração das TIC e do e-learning nas atividades de 

ensino-aprendizagem. 

Em cada fase do estudo existem fortes articulações e relações entre estes dois 

processos que se articulam num todo. 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Pretende-se com este estudo contribuir para o aperfeiçoamento e embasamento do 

corpo de professores do Programa Aprendizagem no domínio da utilização das TIC e da 

Internet; e para a produção de conhecimento sobre o potencial da utilização das TIC 

nas práticas pedagógicas para público jovem. 
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Resumo 

O presente texto relata o status do projeto de pesquisa que trata de mediadores tecnológicos 
em ação no Curso de Graduação em Biologia na modalidade a distância, objetivando 
cartografar um caso em processo frente aos desafios no contexto Amazônico. A formação de 
professores nessa região utilizando ferramentas próprias para educação a distância vem 
acontecendo há algum tempo através de diferentes experiências. Essa modalidade de ensino 
foi implantada na Universidade Federal do Amazonas no bojo do Programa de EaD e ganha 
cada vez mais espaço institucional com intento de alcançar geograficamente uma formação 
necessária aos professores que atuam na rede pública de ensino. O objeto de pesquisa tem 
como locus a realidade do exercício profissional  de professores que se encontram no meio 
rural do Estado do Amazonas e os requerimentos de formação como problemática para a 
investigação:  frente aos desafios desse contexto estaria a oferta dessa modalidade e seus 
mediadores tecnológicos congruentes com uma educação comprometida com qualidade para 
além da técnica? A partir da Teoria de Redes de Atores busca-se compreender as relações que 
envolvem os actantes desse processo e se esses tem propiciado de fato os elementos 
necessários para uma formação com qualidade técnica e social que contemple  o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. Pois, entende-se que a partir do conhecimento dos atores e suas relações, 
será possível tecer algumas considerações acerca da problemática em questão. 
 
Palavras-chave: mediadores tecnológicos, formação de professores, contexto amazônico. 

Resumen 

En este trabajo se informa sobre el estado del proyecto de investigación que se ocupa de 
mediadores tecnológicos en acción en Biología Licenciatura en la distancia, con el objetivo de 
trazar un proceso en el caso de que los desafíos en el contexto amazónico. La formación del 
profesorado en esta región el uso de herramientas para la educación a distancia ha estado 
ocurriendo por algún tiempo a través de diferentes experiencias. Este tipo de educación se 
llevó a cabo en la Universidad Federal de Amazonas, en medio del Programa de Educación a 
Distancia y está ganando cada vez más espacio institucional con la intención de alcanzar 
geográficamente formación necesaria para los maestros que trabajan en escuelas públicas. El 
objeto de la investigación es el lugar de verdadero trabajo profesional de los docentes que 
están en las zonas rurales del estado de Amazonas y requisitos de capacitación como un 
problema para la investigación: frente a los retos de este contexto sería ofrecer esta 
modalidad y sus mediadores tecnológicos congruentes con una educación comprometida con 
la calidad más allá de la técnica? A partir de la Teoría de Redes Atores tratan de comprender 
las relaciones que involucran a los actantes en este proceso y si estos en realidad ha 
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proporcionado los elementos necesarios para una formación de calidad y técnica que se ocupa 
del desarrollo social plena de los estudiantes, preparándolos para ciudadanía y su calificación 
para el trabajo. Bueno, se entiende que desde el conocimiento de los actores y sus relaciones, 
usted puede hacer algunas observaciones sobre el problema en cuestión. 
 
Palabras clave: mediadores tecnológicos, formación del profesorado, el contexto amazónico. 

1. INTRODUÇÃO  

O texto apresenta o delineamento do projeto de pesquisa em andamento elaborado 

para o Mestrado em Educação da Universidade Federal do Amazonas que tem como 

tema: “Mediadores tecnológicos utilizados no Curso de Graduação em Biologia na 

modalidade a distância. Cartografia de um caso frente aos desafios no contexto 

Amazônico” . O mesmo tem como objetivo geral investigar a utilização dos mediadores 

tecnológicos do Curso e suas implicações para qualidade ou não, do processo de 

formação de professores que atuam na zona rural do estado. Em linhas gerais 

apresentar-se-á a contextualização da problemática investigada, as principais 

concepções teóricas e metodológicas que norteiam o trabalho e seu percurso 

metodológico. 

1.1.1 O território temático: contextualização e problematização 

As grandes transformações vivenciadas pela sociedade nas últimas décadas 

apresentam um novo panorama para o campo do saber. Neste, a produção e a difusão 

do conhecimento tornam-se mais distribuídos ou partilhados entre homens e 

dispositivos técnicos que potencializam e modificam as formas de conhecer, trabalhar, 

criar, aprender e pensar.  

Diante dessa realidade, as relações híbridas que envolvem a utilização de tecnologias 

no processo de aprendizagem tornam-se um desafio para todos que pensam e fazem 

educação, pois, o que se atribuía até pouco tempo à mente, à subjetividade, à 

interioridade do sujeito pensante, vem sendo construído segundo Bruno Latour (2000, 

2001) no curso de uma longa história de distribuições, delegações e mediações entre 

homens e tecnologias. 

No campo do saber, esse novo panorama aberto, conflituoso e indeterminado se 

configura através de seus mediadores tecnológicos, que hoje possibilitam elementos 

cada vez mais próximos dos mecanismos de construção do conhecimento produzidos 
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pelo homem com toda sua complexidade, materializando-se diretamente no processo 

educativo. 

Tais mudanças tiveram nas últimas décadas grande concentração no ensino superior, 

através da incorporação desses novos mediadores. No Brasil, segundo Oliveira (2005), 

nas últimas décadas com a necessidade de cumprir as exigências e demandas para 

formação de professores no que se configurou chamar a Década da Educação, as 

Instituições públicas e privadas passaram a incorporar cada vez mais novas tecnologias 

em projetos de formação na modalidade a distância, devido as dimensões ganhas por 

está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 2009) que possibilitou 

espaço e legalidade em seu artigo 80.  

Nessa trajetória nacional o Estado do Amazonas tem caminhado com várias 

experiências de projetos desenvolvidos nessa modalidade, com objetivos que 

congregam desde a formação de professores leigos até cursos de pós-graduação. É 

nesse contexto que a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) tendo em vista os 

objetivos preconizados para atender a demanda para formação de professores dentro 

do cenário amazônico tem construído sua história com relação à oferta dessa 

modalidade. 

Anteriormente a criação do CED-UFAM (Centro de Educação a Distância), a UFAM em 

2006, implantou por meio do Consórcio Setentrional para Licenciatura,  constituído 

por Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), o curso de Licenciatura em Biologia 

para Formação de Professores de Ensino Fundamental e Médio. O projeto objetivava 

conjugar esforços entre instituições, com a utilização de tecnologias, recursos 

humanos e materiais para tornar disponível por meio da internet e unidades 

operacionais, programas e projetos para diversas áreas da educação.  

Foram criados polos de apoio presencial em alguns municípios entre eles o de 

Parintins, município localizado no Baixo Amazonas. Foi aqui, através do contato com 

professores que atuam na zona rural e que encontravam-se em  processo de formação 

no curso de Biologia que surgiram as inquietações que levaram a questionar se: os 

mediadores tecnológicos utilizados no curso de biologia na modalidade a distância, 

tem propiciado de fato aos professores que atuam na zona rural no estado do 
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amazônas uma formação com qualidade  técnica e social que contemple  o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, como preconiza a LDBN?  Visto que, não se pode pensar 

em formação, sem que esteja realmente revestida de qualidade em todos os sentidos.  

1.1.2 Elementos para uma cartografia : metodologia 

Considerando a participação dos actantes como um fenômeno de configuração 

dinâmica e contraditória, mesmo reconhecendo, não somente a influência, mas 

também a existência de outras epistemologias buscar-se-á desenvolver o  trabalho 

dentro de uma concepção que busca nas múltiplas dimensões que atravessam o 

objeto investigado a compreensão do todo.  

A partir desse entendimento, realizar-se-á a pesquisa através de uma abordagem 

qualitativa por ser do ponto de vista desse estudo a que permite maior possibilidade 

de aprofundamento no movimento contínuo que perpassa e compõe o objeto. A 

pesquisa envolverá os professores/graduandos do curso de Biologia a distância que 

atuam na zona rural do Município de Parintins, bem como tutores e coordenação. A 

pesquisa terá como base teórico-metodológica e como método de procedimento o 

Discurso do Sujeito Coletivo de Fernando Lefèvre e Ana Maria Cavalcanti Lefèvre 

(Lefèvre, 2005) para coleta e análise dos dados referentes aos discursos.  Realizar-se-á 

ainda análise documental do Projeto Político-Pedagógico do curso, legislação 

pertinente, programas e documentos normativos. Serão realizadas  entrevistas com  

perguntas abertas, gravadas e transcritas para posterior analise. 
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Resumo 

Neste poster, descrever-se-ão duas ações de desenvolvimento profissional docente para a 
integração curricular das TIC através da produção e utilização de recursos educativos digitais 
realizados com a ferramenta Google Earth. Entre outras mais-valias, a utilização deste 
software permite, dada a sua facilidade de manejamento, a integração multimédia e a 
filtragem de recursos disponíveis online. No âmbito do projeto “Viagens literárias… mas não só 
– recursos educativos digitais com o Google Earth” foram, além de comunicações, promovidos 
dois workshops  e uma Ação de Formação Docente Acreditada, sob o formato de um curso de 
quinze horas. Pretendemos descrever o formato dos workshops, o formato do curso de 
formação bem como apresentar uma proposta preliminar de questionário exploratório para 
análise das perceções dos docentes quanto às possibilidades e constrangimentos à integração 
curricular das TIC e os eventuais contributos para essa integração proporcionados pelas duas 
ações a descrever. As comunicações e workshops constituem parte da estratégia de divulgação 
da ferramenta que corporiza as características da web 2.0 pela forma como permite integrar 
aplicações diversas disponíveis online e tirar partido dos equipamentos e da ligação à Internet 
existentes, hoje em dia, na maior parte das escolas do Pré-escolar ao Ensino Secundário. A 
formação, destinada aos docentes dos Grupos disciplinares da área de Humanidades, foi 
desenhada, numa primeira abordagem, como forma de testar e avaliar a recetividade dos 
docentes não apenas à temática como ao formato e poder, mais tarde, introduzir alterações 
com o objetivo de avançar para um versão de mais longa duração e em blended-learning. O 
questionário está a ser aplicado a um pequeno conjunto de formandos dos workshops e do 
curso e realiza a sua caracterização, recolhe as suas perceções quanto às possibilidades e 
obstáculos à integração curricular das TIC e a forma como entendem o seu desenvolvimento 
profissional no que toca à utilização das TIC. 
 
Palavras-chave: currículo, docentes, formação docente, google earth, recursos digitais, TIC. 
 

Abstract 

This poster intends to describe two different teacher professional development actions 
towards ICT curricular integration through the production and use of digital educational 
resources built with Google Earth. This free and easy to use software allows multimedia 
integration while filtering web resources and gathering them in geo located markers. In the 
context of the project “Viagens literárias” (educational resources using Google Earth) several 
presentations and workshops have already taken place. In 2012, the first certified teacher 
training course was put in place. We’ll describe how this actions, at a more informal level (the 
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workshops) and a more formal one (the course) were organized. We will also present a first 
draft of an exploratory questionnaire that aims to recollect teacher’s perceptions on the use of 
ICT in the classroom, the importance of such actions (workshops and teacher training course), 
the kind of support available in schools and the obstacles to an effective implementation of 
such resources in the classroom. Such descriptions are viewed as important means of assessing 
the impact of such actions and the improvement on teacher training in order to maximise 
changes in teacher practice. 
 
Keywords: curriculum, educational digital resources, google earth, ICT, teacher training, 
teachers 

1. INTRODUÇÃO 

Com a divulgação massiva, a que temos assistido nos últimos anos, no contexto da 

web 2.0, de inúmeras ferramentas tecnológicas, tem-se tornado cada vez mais 

necessário dotar os docentes de um apoio que os auxilie não apenas a compreender o 

potencial dessas ferramentas, como a saber usá-las e, sobretudo, a integrá-las, de 

forma sustentada no processo de ensino-aprendizagem. Este trabalho complementa 

outros já apresentados no contexto do projeto “Viagens literárias” e descreve as ações 

já realizadas e uma primeira versão de questionário exploratório para investigação 

sobre as perceções dos docentes acerca do seu desenvolvimento profissional para a 

integração curricular das TIC. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O projeto “Viagens literárias” tem, desde 2008, procurado contribuir de diversas 

formas para o desenvolvimento profissional docente na área das tecnologias 

educativas. Têm sido disponibilizados aos docentes, sobretudo dos ensinos básico e 

secundário das áreas de humanidades, não apenas recursos educativos digitais (RED) 

apoiados por guiões pedagógicos que têm em conta os conteúdos programáticos e as 

metas de aprendizagem previstas, como exemplos de boas práticas de utilização 

desses recursos w apoio à utilização da ferramenta e dos recursos (através de 

comunicações e partilha nas Redes sociais). 

Neste poster, descrevem-se duas ações que procuram ser complementares aos cursos 

ministrados no âmbito do plano de Competências TIC, no âmbito do Plano Tecnológico 
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da Educação (PTE)1. Uma das finalidades é dotar os professores da capacidade de 

construir recursos educativos com uma ferramenta da web 2.0 – o Google Earth – 

compreendendo todo o potencial da web 2.0. Tal tem sido cumprido através de 

workshops e de um primeiro curso de formação docente acreditada, primeiro passo 

para o desenho de uma formação mais alargada. As ações são acompanhadas de um 

processo de estudo, análise e avaliação que se consubstancia, em parte, no trabalho 

que agora apresentamos. 

No contexto educativo, nomeadamente quando suportado por meios eletrónicos, 

presencialmente ou a distância, as ferramentas da web 2.0 têm assumido alguma 

importância. Como referiu Stephen Downes, estas ferramentas permitem a re-criação 

e partilha de conteúdos de uma forma extraordinária: “….Web was shifting (…) being a 

platform, in which content was created, shared, remixed, repurposed, and passed 

along.” (Downes, 2005) proporcionando a introdução de inovação em sala de aula. 

3. DESCRIÇÃO DO WORKSHOP “VIAGENS LITERÁRIAS” 

Face à muito positiva aceitação que, ao longo dos últimos quatro anos, têm tido as 

diversas comunicações e trabalhos académicos apresentados no contexto do projeto 

“Viagens literárias” (http://viagensliterarias.wordpress.com/partilha-2/) (Pereira, 2008 

e 2010), procurou-se, durante o último ano, diversificar as ações de apoio aos 

docentes interessados em promover o seu desenvolvimento profissional docente 

nesta área específica da produção e utilização de recursos educativos digitais 

realizados com a ferramenta Google Earth.  

Desenhámos e implementámos os seguintes objetos de estudo preliminar descritos 

neste trabalho: um workshop de 3 horas, implementado já por três vezes, um curso de 

formação e um questionário sobre perceções docentes relativamente ao uso, à 

formação e apoio no uso das TIC e aos obstáculos à utilização de recursos digitais em 

sala de aula (em fase de implementação para apreciação da sua eficácia). 

O sítio web de apoio aos workshops - de que já se realizaram duas edições - está 

disponível em https://sites.google.com/site/workshopredge/. Trata-se de uma forma 

                                                      
1
 O PTE foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 137/2007, de 18 de setembro. 

http://viagensliterarias.wordpress.com/partilha-2/
https://sites.google.com/site/workshopredge/
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acessível de mostrar aos participantes o contexto do workshop, deixar hiperligações 

interessantes como sugestão, apresentar o questionário de avaliação e, sobretudo, 

reunir pequenos tutoriais que, a distância, poderão apoiar os docentes que desejem 

colocar em prática o que aprenderam e começaram a realizar durante o workshop 

presencialmente. Assim, a estrutura de navegação distribui-se por nove áreas, a saber: 

Início / Apresentação do projeto “Viagens literárias” / Ligações úteis / Tutoriais passo-

a-passo / Tutoriais vídeo / Calendário de workshops  / Fórum / Avaliação / Mapa do 

site.  

 

Fig. 1 - Sítio web de apoio aos workshops  

 

 

4. DESCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO “CRIAÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

DIGITAIS COM O GOOGLE EARTH” 

O curso de formação docente “Recursos Educativos Digitais com o Google Earth” foi 

desenhado e proposto ao Centro de Formação da Associação de Escolas de Almada. 

Constando de cinco sessões presenciais com três horas de duração cada uma, o Curso 

foi estruturado de forma a possibilitar aos formandos a apresentação de um recurso 

para a sua área disciplinar acompanhado de um breve guião pedagógico que segue a 

estrutura proposta nos guiões já divulgados no âmbito do Projeto “Viagens literárias”. 
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Fig. 2 - Guião pedagógico de apoio a um RED com o Google Earth. 

 

Os objetivos do curso são os seguintes: compreender a importância dos recursos 

digitais no ensino do século XXI; perceber as potencialidades da web 2.0; conhecer as 

finalidades e estrutura do Google Earth; conceber atividades educativas que 

beneficiem da georreferenciação; construir recursos educativos com o Google Earth. 

Ao longo das sessões são abordados conteúdos como: Estrutura do Google Earth; 

Marcadores; Edição de conteúdo (incluindo hiperligações); Percursos; Polígonos; 
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Imagens históricas; Céu, Marte e Lua; Gravar filmes com percursos; Organizar, guardar 

e enviar pastas com marcadores e ficheiros. 

 

 

 

 

Fig.3 - Aspeto geral da página Moodle de apoio ao primeiro Curso de Formação 

 

 

 

5. QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO: PERCEÇÕES DOS DOCENTES SOBRE 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA A INTEGRAÇÃO CURRICULAR DAS TIC 

Todo o trabalho e percurso do projeto “Viagens literárias” procura ter também uma 

componente de investigação. Essa intenção assumida de estudar e descrever aquilo 

que se faz é uma preocupação que, segundo cremos, deve acompanhar toda a 

atividade docente e, na sequência dessa, a atividade de formação docente. Assim, 

interessa-nos perceber se as opções tomadas ao longo do caminho são as melhores, o 

que é preciso corrigir e acertar. Interessa-nos, também e principalmente, descobrir, 

avaliar, se, organizadas deste modo, as ações (mais informais ou mais formais) têm 

algum impacto no desenvolvimento profissional docente daqueles que escutam as 

comunicações, recebem as partilhas, participam nos workshops ou fazem os cursos e 
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que impacto é esse. É nossa intenção saber que condições, segundo os docentes, é 

necessário criar de modo a apoiá-los, o melhor possível, na mudança de práticas para 

um ensino mais inovador e que integre as TIC de modo a promover o conhecimento, a 

potenciar as aprendizagens e a desenvolver as capacidades necessárias a um aluno do 

século XXI. 

Embora o e-questionário já tenha sido apresentado em fase de teste a seis docentes 

(três participantes nos workshops e três formandos do curso de diferentes áreas 

disciplinares), não faremos aqui qualquer tipo de análise das respostas obtidas uma 

vez que não serão representativas. Interessa-nos sobretudo, de forma breve, 

descrever as opções metodológicas que conduziram à sua construção e os seus 

objetivos. 

O questionário foi apresentado em 

http://profteresa.net/viagensgooglearth/estudo/questexpl2012.html e pretende 

contribuir para a análise dos seguintes constructos: (a) Utilização das TIC: tem como 

objetivo caracterizar os diversos tipos de utilização das TIC em sala de aula em áreas 

distintas bem como a competência profissional necessária para aplicar o que 

aprenderam na formação; (b) Obstáculos: pretende identificar os principais obstáculos 

à integração das TIC em contexto de sala de aula (à sua implementação com os 

alunos), nomeadamente das ferramentas inerentes à utilização específica do Google 

Earth; (c) Perceções: tem como objetivo identificar como entendem os docentes a 

importância de uma efetiva integração das TIC nos processos de ensino-aprendizagem, 

o que é que tal significa e como pode ser realizado o seu desenvolvimento profissional 

nesse domínio; adequação ao currículo que os professores lecionam; (d) Variáveis 

demográficas: com a intenção de caracterizar os docentes que integram as TIC em sala 

de aula e que procuram o seu desenvolvimento docente em contexto informal 

(participação em redes sociais e em workshops) ou formal (formação docente 

acreditada). 

Procurámos, o melhor possível restringir o objetivo das questões uma vez que “as 

questões a apresentar num questionário ou numa entrevista, devem reflectir o 

http://profteresa.net/viagensgooglearth/estudo/questexpl2012.html
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objectivo que se pretende verificar, ou seja, as hipóteses ou as questões de 

investigação” (Tuckman, 2000, p. 320). 

O questionário compreende oito perguntas integrando setenta e três itens solicitando 

respostas numa escala Likert, seis itens de resposta múltipla e nove itens com resposta 

aberta. Esta opção justifica-se porque, tal como no plano da entrevista, “é 

perfeitamente aceitável utilizar mais do que um formato de questão e mais do que um 

tipo de resposta”(Tuckman, 2000, pp. 325-326). 

A construção de um questionário exploratório é entendida como momento de 

preparação dado que, futuramente, planeamos reunir presencialmente alguns dos 

professores que responderam ao questionário de modo a registar a sua opinião e a 

discussão que realizarem em torno das perguntas e respostas. Tal permitir-nos-á 

aperfeiçoar o instrumento de modo a ser utilizado em altura própria. Uma vez que as 

questões foram desenhadas tendo em conta o trabalho que os professores realizam 

em sala de aula, seria interessante perceber as linhas em comum. (Hutchinson, 2009). 

6. CONCLUSÃO 

O projeto “Viagens literárias” realiza, assim, alguns passos mais no seu 

desenvolvimento, assumindo a convicção de que, pela sua facilidade de utilização e, 

sobretudo, potencial de integração multimédia dos diversos recursos disponíveis 

atualmente na Internet, o recurso ao Google Earth para a realização de recursos 

educativos (nas áreas de línguas e literatura mas não só) promove a literacia crítica, a 

leitura, a escrita e outras capacidades ao nível das tecnologias, tão imprescindíveis, 

quer a alunos, quer a docentes em pleno século XXI. Recordando o que afirmaram 

Terence W. Cavanaugh e Jerome Burg, “Integrating bookmapping with student 

participation can promote student reading, writing and technological 

skills.(…)Integrating Multimedia technology tools by using or creating bookmaps can 

assist students in their learning and transition to higher-level tasks”. (Cavanaugh &  

Burg, 2011, p.3). 

Estamos também convictos de que este tipo de ações têm tido algum impacto no 

desenvolvimento profissional docente pretendendo avaliar se devemos dar-lhe 

continuidade.  
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Resumo 

O e-Learning para muitas organizações é encarado como uma ferramenta válida e 
competitiva que permite fazer face aos desafios impostos pela disponibilidade de 
tempo e local, proporcionando um ambiente educacional que instigue, incite e 
estimule o formando a pensar de forma crítica e reflexiva.    
A implementação de um ambiente de aprendizagem sustentado no sistema de e-
Learning para o Serviço Nacional de Saúde, visa contribuir com mais um meio para 
aumentar o grau de proficiência, técnica e profissional dos seus colaboradores, 
podendo efetuar a sua aprendizagem ao seu próprio ritmo. Pretende ainda contribuir 
para melhorar o nível de sucesso na assimilação do conhecimento, aumentando-o, e 
diminuir a falta de literacia quer em aspetos de cariz técnico, como nas áreas de 
missão que caraterizam qualquer organismo público.  
Apesar da tecnologia ter vindo a experimentar melhorias significativas, os resultados 
por vezes ficam aquém das expetativas. Para se contornar, é necessário abordagens 
inovadoras, centradas no utilizador. No presente estudo, foi tida em conta uma 
abordagem holística, para se avaliar a acessibilidade, a arquitetura de informação, a 
interação pessoa máquina e a usabilidade. Para se verificar a sua eficácia num 
contexto de aprendizagem real, sendo avaliada numa fase inicial por um avaliador e 
posteriormente através de testes a utilizadores.         
Assim, a principal contribuição deste estudo é fornecer uma abordagem integrada com 
base nos métodos referidos, que vão permitir apresentar um conjunto de melhores 
diretrizes para que a implementação de plataformas de e-Learning e cursos origine 
uma maior eficiência no processo da aprendizagem, podendo adequar novas 
estratégias à estrutura de recursos e meios existentes.  

Palavras-chave: Aprendizagem, Acessibilidade, Arquitetura de Informação, Avaliador, 
e-Learning, Interação Pessoa Máquina, Serviço Nacional de Saúde, Usabilidade.   

Abstract 

E-learning for many organizations is seen as a valuable tool that allows competitive 
and meet the challenges posed by the availability of time and place, providing an 
educational environment that instigate, incite and encourage the student to think 
critically and reflectively. 

mailto:ndominguinhos@gmail.com
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 Implementing a learning environment held in e-Learning system for the National 
Health Service, aims to contribute with an additional means of increasing the degree of 
proficiency, technical and professional employees, and can make your learning at your 
own pace. It also aims to contribute to improving the level of success in assimilating 
knowledge, increased it, and decreases the lack of literacy in both aspects of a 
technical nature, as in the mission areas that characterize any public organism.  
Although the technology has been experiencing significant improvements, the results 
often fall short of expectations. To get around, you need innovative approaches, 
focusing on the user. In the present study, in order to achieve this goal has been taken 
into account a holistic approach to evaluate the accessibility, information architecture, 
human computer interaction and usability. To verify the effectiveness of this approach, 
it is instantiated in a real learning context, and evaluated at an early stage by an 
evaluator and later with users.  
Thus, the main contribution of this study is to provide an integrated approach based 
on these methods, which will allow presenting a set of best efficiency for the 
implementation of e-Learning platforms and courses involving greater efficiency in 
learning process and can adapt new strategies to structure resources and facilities. 

Keywords: Learning, Accessibility, Information Architecture, Evaluator, e-Learning, 
Human Computer Interaction, National Health Service, Usability. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Âmbito e Justificação do Estudo 

A formação é um elemento fundamental na construção de uma sociedade alicerçada 

na informação, no conhecimento e na aprendizagem, em que a exigência de mudança 

não é apenas resultado da sociedade da informação, mas sobretudo da sociedade da 

aprendizagem (Amaral, 2005). 

A tecnologia tem evoluído significativamente, mas continua a ser necessário inovar na 

interação com os utilizadores, para alimentar Learning Management System (LMS) 

com informação de acordo com a acessibilidade, arquitetura de informação (AI), 

interação pessoa máquina (IPM) e usabilidade. Para que estes objetivos sejam 

alcançados, dever-se-á ter em conta as necessidades de formadores, formandos e o 

papel que as instituições desempenham na sociedade. Independentemente da 

modalidade de aprendizagem online, o e-Learning representa uma mudança 

paradigmática, não apenas para os alunos, mas também para os professores, 

administradores, técnicos e pessoal de apoio (Khan, 2005). 
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A avaliação dos métodos referidos antes da fase de implementação de um LMS, pode 

contribuir para uma diminuição dos ajustes ou melhorias que necessitam de ser 

realizadas no futuro. Também permite antecipar um impacto menos positivo na 

construção da informação e nos resultados da aprendizagem. 

1.1 Definição do Problema 

No Ensino a Distância (EaD), os resultados estão intrinsecamente relacionados com os 

conteúdos oferecidos e tecnologias envolvidas que vão permitir ou não aos seus 

interlocutores estabelecerem vínculos positivos com os processos, minimizando 

obstáculos que possam surgir no percurso da aprendizagem. 

Em muitas situações, os cursos online e a plataforma onde assentam são construídos 

sem ter em conta metodologias que propiciem uma alta interação a utilizadores com 

diferentes estilos de aprendizagem. A partir desta premissa, considera-se que o estudo 

será especialmente relevante em dois aspetos principais. Em primeiro lugar, porque 

foca uma questão com pouca adesão, mas de grande importância, ou seja, a validade 

de resultados obtidos por uma investigação heurística face a testes a utilizadores. O 

primeiro método, desenvolvido por personalidades como Rosenfeld e Nielsen, baseia-

se em identificar problemas de AI e de usabilidade, sem os custos que se tem, quando 

aplicados a utilizadores, recorrendo a um conjunto de diretrizes (heurísticas), com as 

quais é confrontado o sistema em análise. Além disso, também será feita uma análise 

comparativa entre dois tipos de plataformas e-Learning, nomeadamente o Moodle e o 

Dokeos. Em segundo plano, mas não menos importante, um levantamento significativo 

junto de entidades públicas ligadas direta ou indiretamente ao SNS, que tem como 

propósito identificar a evolução e aposta que tem sido feita nos últimos anos com as 

plataformas de e-Learning nesta área. 

1.2 Motivação e Objetivos do Estudo  

As plataformas de e-Learning nem sempre têm em conta o público-alvo, que vão ter 

no dia-a-dia, sendo que algumas arriscam-se a criar barreiras inadvertidamente pela 

má interação que existe entre a informação e quem a procura. Neste sentido, foi 

levado a cabo um levantamento das atuais plataformas de e-Learning da Escola 
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Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, do Hospital de Faro e posteriormente do 

Hospital de Santa Maria. 

O maior objetivo deste estudo foi identificar nas plataformas de e-Learning analisadas, 

através de testes de acessibilidade e heurísticas, fatores que possibilitem aos vários 

interlocutores, como gestores de projeto, equipas de desenvolvimento, 

administradores, formadores e formandos, monitorizar e antecipar potenciais 

problemas. Como o escopo formulado é vasto, também serão realizados testes a 

utilizadores, para se ter uma visão sua.  

Ao apostar no desenvolvimento de competências, as instituições referidas, acabam por 

assumir um papel efetivo na produção de bens e serviços. Tomar decisões 

fundamentadas no conhecimento, possibilita aos seus colaboradores operar com 

fluência os novos meios e ferramentas no seu trabalho, bem como aplicar 

criativamente as TIC, seja numa abordagem simples e rotineira, ou em aplicações que 

envolvam uma componente de maior sofisticação. Trata-se de formar colaboradores 

através de uma plataforma de LMS, para serem capazes de lidar positivamente com a 

contínua e acelerada exigência na formação profissional, necessária para promover o 

desenvolvimento do indivíduo, através do desencadeamento de todas as suas 

potencialidades. 

 

2. METODOLOGIAS 

Na linha dos objetivos e características deste estudo, a avaliação será realizada em 

duas fases para avaliar a interação do utilizador com a informação: avaliação heurística 

e testes a utilizadores.  

A avaliação heurística pode ser aplicada em qualquer fase do ciclo de desenvolvimento 

do LMS, pois permite apoiar o desenvolvimento de projetos. Contudo, é aconselhável 

nas fases iniciais, onde a interface, às vezes, se restringe a um esboço descrito em 

papel (Nielsen, 1995b). Entende-se por avaliação heurística, o método que se baseia na 

verificação de uma lista de diretrizes (heurísticas) ou na própria experiência do 

avaliador que visa de forma económica, fácil e ágil, descobrir potenciais problemas 

(Nielsen, 1994). Através deste método, o avaliador analisará as suas próprias 
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experiências de interação com as plataformas, tendo como base de avaliação, critérios 

escolhidos por meio de avaliação heurística. Algumas das heurísticas aqui adotadas 

foram escolhidas, a partir de estudos consolidados de usabilidade, inicialmente 

utilizadas para avaliação de sítios Web e agora adaptadas para plataformas de EaD. 

Nesta fase inicial, o avaliador também foca métodos utilizados na acessibilidade, de 

acordo com as diretrizes Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) testadas 

através da ferramenta disponibilizada pela UMIC – Agência para a Sociedade do 

Conhecimento, IP; na AI, a partir das heurísticas de Rosenfeld (2004); na IPM e na 

usabilidade como já foi referido anteriormente, com base nas heurísticas de Nielsen, 

de acordo com técnicas e métodos existentes na literatura (Nielsen, 1993), (Nielsen & 

Tahir, 2002). Na segunda fase será feita uma abordagem a um grupo de utilizadores 

por instituição, tendo em consideração as conclusões retiradas pelo avaliador. Para 

este último indicador, a avaliação exige a presença do avaliador que regista as ações 

dos utilizadores na procura de comportamentos padrão que possam mostrar 

problemas de usabilidade recorrendo a questionários e à técnica “Think Aloud” 

(Nielsen, 1994). 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Como já foi referido anteriormente pretendeu-se recolher informações sobre as 

diversas áreas que influenciam a boa construção de uma plataforma de EaD 

sustentado por cursos de e-Learning. A informação a tratar foi contextualizada e 

centrada no paradigma de uma boa acessibilidade, AI, IPM e usabilidade, aplicada às 

plataformas e-Learning. 

Para que as metodologias sugeridas surtam resultado, na IPM será adotado o método 

por inspeção, que permite ao avaliador identificar alguns problemas que utilizadores 

possam ter quando interagem com as plataformas. Como este método não envolve 

diretamente os utilizadores, poder-se-á dizer que se trata de experiências de uso 

potenciais e não reais. Por ser um método de inspeção, a avaliação heurística foi 

escolhida, por ser uma alternativa de avaliação rápida e com custos baixos, quando 

comparada a métodos empíricos. A avaliação heurística, tem como base um conjunto 
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de diretrizes de usabilidade, que resultam da análise de mais de 240 problemas de 

usabilidade realizada ao longo de vários anos por experientes especialistas em IPM 

(Nielsen, 1994b).  

A avaliação da usabilidade é feita inicialmente por um avaliador com conhecimentos 

de usabilidade, dada a subjetividade do método e à sua possível dificuldade na 

aceitação por quem projetou as interfaces adjacentes às plataformas. Os resultados do 

método podem soar para quem as delineou apenas como uma lista de opiniões 

diferentes. Além disso, um avaliador em média consegue encontrar 35% dos 

problemas de usabilidade. Contudo, e para se ter uma base de comparação serão 

também realizados testes com outros avaliadores (utilizadores) das plataformas, de 

forma a verificar se os problemas detetados são comuns ou divergentes. A figura 1 

apresenta a percentagem de problemas de usabilidade detetados, conforme o número 

de avaliadores aumenta. 

 

 

Figura 1. Relação entre número de avaliadores e problemas de usabilidade 

encontrados. 

 

(fonte: www.useit.com)  

 

http://www.useit.com/
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Com base nesta distribuição e tendo em conta o custo-benefício associado a este tipo 

de avaliação, Nielsen recomenda o uso de pelo menos três avaliadores, mas o ideal 

será cinco.  

A acessibilidade deve conseguir atender às preferências do maior número de pessoas e 

ser compatível com a tecnologia utilizada por pessoas com necessidades especiais. 

Para algumas destas pessoas a utilização do teclado (tabulações e cursor), é uma 

alternativa ao rato e uma forma de interação mais rápida e precisa, devido à falta de 

destreza no uso do rato. A fim de se conseguir alcançar os seus pressupostos, são 

realizados testes com a aplicação Web da UMIC, denominada por AccessMonitor, que 

é um validador automático que verifica os endereços das plataformas de e-Learning, 

de acordo com as diretrizes de acessibilidade para o conteúdo da Web (WCAG 2.0) do 

World Wide Web Consortium (W3C). Por sua vez, atribuiu a cada ponto de 

verificação/recomendações, um nível de prioridade, para as quais realizar-se-ão 

análises estatísticas, para que as instituições envolvidas possam retificar em primeira 

instância as que ocorrem com maior frequência, tendo também em conta o nível de 

prioridade (W3C, 1999c). Neste sentido, o poder da Web está em sua universalidade. O 

acesso feito por qualquer pessoa, independentemente de sua incapacidade, é um 

aspeto essencial (Berners-Lee, 2001h). 

Na AI, a informação deveria ser aquilo que nos leva à compreensão (Wurman, 1991). 

Para a tornar eficaz, dever-se-á saber articular os interesses do utilizador com quem 

concebe a arquitetura da plataforma e cria os cursos. Assim, para os projetos de AI 

delineou-se um conjunto de questões, que correspondem a cinco áreas: Main page, 

Search interface, Search results, Site-wide navigation e Contextual navigation, 

(Rosenfeld, 2004). Servem para que utilizadores consigam interagir mais facilmente 

com a arquitetura. Desta forma, será possível ajudar a interação entre os utilizadores e 

as interfaces das plataformas. 

No seguimento dos métodos referidos, já foi possível contribuir para alguns 

melhoramentos, aplicados às plataformas das instituições envolvidas. 

Assim, na figura 2, temos a página principal da versão anterior da plataforma do 

Hospital de Faro, onde foi sugerido que o espaço assinalado a branco pudesse ter 
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melhor aproveitamento. Quando se deu a migração para uma versão posterior, a 

medida sugerida surtiu efeito, tal como se pode observar na figura 3. 

 

 

 

 

Figura 2. Versão 1.8 do Hospital de Faro. 

 

 

 

Figura 3. Versão 2.0 do Hospital de Faro. 
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Também na figura 4 existiu uma alteração devido às sugestões dadas, ou seja, neste 

caso quando o utilizador seleciona a hiperligação do correio eletrónico do 

administrador da plataforma, uma janela do Microsoft Outlook surge sem colocar o 

endereço, o que se deixou de verificar após a sua migração. Além das alterações 

referidas, na figura 5 foi detetado que o sistema permitia uploads de ficheiros, tendo 

sido posteriormente retificado. 

  

Figura 4. Rodapé com contacto do administrador da plataforma do Hospital de Faro. 

 

 

Figura 5. Upload de ficheiro executável. 

 

 

Na Escola Superior Tecnologias da Saúde de Lisboa, havia sido sugerido que no sítio 

institucional fosse adicionado a hiperligação “Mapa do sítio” (figura 6). Tal medida foi 

implementada numa segunda versão do sítio (figura 7). 
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Figura 6. Versão 1.0 da plataforma da ESTeSL. 
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Figura 7. Versão 2.0 da plataforma da ESTeSL. 
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Com este tipo de abordagem/metodologias adotadas, espera-se que a motivação de 

todos os interlocutores aumente na aprendizagem online e se consiga ultrapassar de 

forma ágil fatores de constrangimento tecnológicos. Por conseguinte, as 

potencialidades das tecnologias intrínsecas ao e-Learning por si só não serão 

suficientes para suportar o desenvolvimento de cursos, a menos que sejam articuladas 

com orientações inerentes à organização dos conteúdos e às teorias da aprendizagem. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os métodos anteriormente propostos perseguem o constante aperfeiçoamento e 

compreensão de como as pessoas trabalham, comunicam e interagem com os 

sistemas computadorizados, para que se consiga dar um suporte célere a quem 

necessita de aceder à informação. Há que realçar a importância da categorização de 

toda a informação que vai estar no LMS. Além disso, dever-se-á saber estimar a 

quantidade de ecrãs, conteúdo e funcionalidades em cada uma delas e destacar a 

importância ao detalhe da informação presente em cada ecrã. Tem grande relevo em 

termos futuros, pois afeta diretamente os custos em encontrar a informação de forma 

rápida ou nem sequer encontrá-la.   

Os dois métodos analisados fornecem indicadores úteis, mas a sua aplicabilidade deve 

incluir sistematicamente avaliações do estado da acessibilidade, AI, IPM e usabilidade, 

dentro das possibilidades de cada instituição e implementar posteriormente o que 

dessas análises surgir como recomendável. Apesar dos próprios métodos de 

investigação evoluírem; surgirem novas formas de abordagem; tipos de problemas que 

deixam de ser, ou que passem a ter um grau de severidade menor, dever-se-á ter em 

conta que a tecnologia evolui e com isso surgem novos desafios.  
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Resumo 
 

A pesquisa aqui apresentada pretendeu refletir e discutir sobre as potencialidades e os 
limites da comunicação nas ferramentas tarefa, wiki e fórum de discussão do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, utilizadas em um curso de formação de 
professores de uma universidade brasileira. Esta investigação qualitativa se 
aproximou-se de um estudo de caso, e a produção dos dados ocorreu por meio de 
entrevistas realizadas com nove estudantes e sete tutores. A análise da comunicação 
envolveu uma característica específica desse tipo de ensino: que as interações 
aconteceram predominantemente pela escrita. O estabelecimento de uma 
comunicação efetiva por meio das ferramentas utilizadas pode contribuir para 
minimização do sentimento de isolamento, para qualificação das discussões sobre o 
conteúdo estudado e para criação de um ambiente de aprendizagem dinâmico, que 
possibilita a reflexão e o trabalho colaborativo. A realização de atividades 
colaborativas, que envolvam a comunicação entre os estudantes, depende não 
somente das possibilidades oferecidas pelas ferramentas, mas também do tipo de 
proposta para ser desenvolvida com esta ferramenta e do envolvimento dos tutores e 
dos estudantes na sua realização. 

Palavras-chave: educação a distância, comunicação, ferramentas, ambiente virtual de 
aprendizagem. 
 

Resumen 
 

La investigación presentada ha buscado reflexionar y discutir las potencialidades y 
limites de la comunicación en las herramientas tarea, wiki y foro de discusiones del 
Ambiente Virtual de Aprendizaje Moodle usadas en un curso de formación de 
profesores de una universidad brasileña. Esta investigación cualitativa se aproxima de 
un estudio de caso y la recogida de datos ocurrió a través de entrevistas realizadas con 
nueve estudiantes y siete tutores. El análisis de la comunicación tuvo una característica 
específica de este tipo de enseñanza: las interacciones acontecieron sobre todo a 
través de la escrita. El establecimiento de una comunicación efectiva con las 
herramientas usadas contribuye para minimizar el sentimiento de aislamiento, para la 
cualificación de las discusiones sobre el contenido estudiado y para la creación de un 

mailto:lfbertini@gmail.com
mailto:reginaldocarneiro1@gmail.com
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ambiente de aprendizaje dinámico que posibilita la reflexión y el trabajo colaborativo. 
La realización de actividades colaborativas y que envuelvan la comunicación entre los 
estudiantes depende no solo de las posibilidades ofrecidas por las herramientas, pero 
también por el tipo de actividad propuesta para ser desarrollada con esta herramienta 
y del envolvimiento de los tutores y de los estudiantes en su realización. 
Palabras-clave: educación a distancia, comunicación, herramientas, ambiente virtual 
de aprendizaje.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A Educação a Distância – EaD – está em foco nas discussões no cenário educacional 

brasileiro, devido à criação, pelo Ministério da Educação, do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil – UAB – em 2006, que tem como objetivo a formação, em cursos de 

licenciatura, dos professores da Educação Básica e também a formação em serviço, e a 

capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores da Educação.  

A Universidade Federal de São Carlos – UFSCar – passou a integrar o Sistema UAB em 

2007, oferecendo diversos cursos de graduação, dentre eles, o de formação a 

distância, via Internet, de professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental, que atendem crianças de 3 a 10 anos.  

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo refletir e discutir sobre as 

potencialidades e os limites da comunicação com as ferramentas do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem – AVA – Moodle utilizadas nesse curso de formação de professores, 

sob a ótica dos estudantes e dos tutores que participaram das disciplinas de 

Linguagens Matemática 1 e 2, que têm como finalidade discutir os conteúdos 

matemáticos ensinados nesses níveis de ensino.  

O tutor, nessa instituição, tem como função estar em permanente contato com o 

aluno, auxiliando-o a realizar as atividades das disciplinas, orientando-o e avaliando-o 

sobre o conteúdo, auxiliando-o na solução de dificuldades e/ou indicando com quem 

ele deve entrar em contato para isso. 

 Apresentaremos, inicialmente, o referencial teórico que embasa este estudo, seguido 

da metodologia e dos procedimentos para produção de dados; depois exporemos e 

analisaremos os dados que buscam discutir as potencialidades e os limites da 
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comunicação, nas diferentes ferramentas (tarefa, wiki, fórum de discussão) utilizadas 

no Moodle; e, por fim, traremos algumas considerações. 

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem são softwares que possibilitam a elaboração de 

cursos para serem disponibilizados pela Internet. Esses softwares permitem o 

gerenciamento dos conteúdos para os estudantes, assim como o acompanhamento 

constante do seu progresso e a administração do curso. 

Uma premissa importante desses ambientes é que possibilitem que os usuários sejam 

conhecedores e não apenas estejam informados, pois a primeira perspectiva indica 

que são eles que “produzem a informação, quem as cria ou recria criticamente e se 

constituem como fontes primárias”, diferentemente da segunda, em que “usam as 

informações, reproduzem os conteúdos dessa informação e que recorrem a fontes 

secundárias, pois quem as produz são outras pessoas” (Gómez & Alvarado, 2002, p. 

127). 

Nos cursos do Sistema UAB da UFSCar é utilizado o AVA Moodle, um ambiente de 

Sistema de Gerenciamento de Cursos fornecido gratuitamente. Sua finalidade é 

proporcionar, aos educadores, ferramentas diversas para gerenciar e promover a 

aprendizagem, o que possibilita o gerenciamento de grande quantidade de estudantes 

e pode ser utilizado como plataforma para cursos totalmente on-line. Neste texto, 

vamos abordar apenas as ferramentas tarefa, wiki e fórum de discussão, que foram as 

mais utilizadas pelos participantes deste estudo nas disciplinas mencionadas 

anteriormente. 

A ferramenta tarefa possibilita que o estudante entregue as atividades em arquivos de 

qualquer formato. Os alunos elaboram textos a partir dos objetivos da atividade e 

disponibilizam os arquivos nessa ferramenta. A ferramenta wiki propicia a construção 

de um texto coletivo por diversos estudantes, e registra as modificações realizadas por 

cada um deles. 

Os fóruns de discussão permitem diálogos do grupo sobre um determinado tema, mas 

de forma assíncrona, ou seja, não em tempo real. A participação nessa ferramenta 
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pode auxiliar os estudantes a esclarecer e desenvolver sua compreensão sobre um 

tema e compartilhar ideias e experiências, além de discutir sobre esse tema.  

Em EaD, ainda mais importantes que o AVA são o professor e o tutor, que devem 

assumir o papel de parceiros do estudante na construção do conhecimento, deixando 

de ser o centro do saber, para permitir ao aluno protagonizar esse processo. Nesse 

novo cenário,  

Podemos dizer que o professor não mais terá o prazer de 

desempenhar o papel principal numa peça que ele escreveu e 

também dirige, mas deverá saber sair do centro da cena para dar 

lugar a outros muitos atores – os estudantes – que desempenharão 

os papéis principais em uma peça que o professor poderá até dirigir, 

mas que foi escrita por vários outros atores (Belloni, 2003, p. 82). 

 
Professor, tutor e estudante tornam-se atores cooperativos no processo de ensino e 

de aprendizagem e, dessa forma, desenvolvem-se e constroem novos conhecimentos. 

Os professores e os tutores, de “(re)transmissores de conteúdos, passam a ser co-

aprendentes com os seus alunos, com os seus colegas, com outros actores educativos 

e com elementos da comunidade em geral” (Ponte, 2000, p. 77). 

Nesse cenário, Masetto (2003) defende que o professor deve tomar a posição de 

mediação pedagógica, ou seja, deve ser orientador, mediador, incentivador e 

motivador da aprendizagem e, dessa forma, servir como uma ponte entre o aluno e o 

conhecimento. Ponte essa que não é estática, mas que auxilia o estudante a alcançar 

os objetivos, fazendo-o buscar informações, relacioná-las, organizá-las, processá-las, 

possibilitando a construção de conhecimento.  

Pelas características e pelos papéis do trabalho do tutor nesse curso de formação de 

professores da UFSCar, compreendemos que as discussões que se referem ao 

professor na EaD podem ser ampliadas para esse novo ator, que também é 

responsável pela formação dos estudantes.  

No contexto da EaD, os estudantes sentem-se isolados e sozinhos, por estarem 

distantes espacialmente e temporalmente. Dessa forma, os AVA têm fundamental 

importância no sentido de diminuir essas distâncias e amenizar esses sentimentos. 
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Assim, de acordo com Borba, Malheiros e Zulatto (2007), a interação intensa é muito 

importante e diferencia qualitativamente a natureza da aprendizagem. Além disso, é 

essencial que os estudantes tenham contato com ferramentas que permitam “relações 

pessoais, embora não contíguas, e a oportunidade de discussão, o que exige a escolha 

de meios não apenas em virtude de suas potencialidades puramente técnicas, mas em 

função dos objetivos e de sua acessibilidade aos estudantes” (Belloni, 2003, p. 48).  

Em diversos estudos, Valente (2003a; 2003b) discute algumas possibilidades 

pedagógicas que podem estar presentes nos programas de EaD e que determinam o 

tipo de interação existente. Ressalta que a intervenção docente é fundamental, pois “é 

intermediada por uma tecnologia e não existem os gestos, o olho no olho, os 

elementos usados em situações presenciais que o aprendiz pode usar para compensar 

certas deficiências de comunicação” (Valente, 2003b, p. 140).  

Nos programas de EaD, é possível criar ambientes em que a interação seja constante, e 

o docente esteja junto do aluno, ao seu lado, ajudando-o a resolver problemas e, dessa 

forma, construindo conhecimentos (Valente, 2003a).  

De acordo com o autor (2003b), esse tipo de ambiente pode existir quando os cursos 

são criados e desenvolvidos segundo a abordagem estar junto virtual.  Esta abordagem 

requer o acompanhamento e o assessoramento de perto, por parte do professor e do 

tutor, de forma a conhecer seus estudantes, com objetivo de propor desafios e ajudá-

los a atribuir significados; selecionar e processar as informações, transformá-las e 

aplicá-las; buscar novas informações que sejam necessárias; e, dessa forma, promover 

a construção de seus próprios conhecimentos. A interação é intensa e ocorre tanto 

entre aluno e professor/tutor como entre os estudantes, em atividades síncronas e 

assíncronas. 

A intensidade da interação é um dos aspectos principais na diferenciação entre esta e 

as demais abordagens apresentadas pelo autor. A abordagem broadcast possibilita a 

organização e a disseminação da informação para os estudantes por meio de 

diferentes tecnologias, mas sem nenhum tipo de interação entre os participantes. Já a 

virtualização da escola pretende transferir para um ambiente tecnológico as mesmas 

características da sala de aula tradicional, em que o professor é o centro do processo 
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de ensino e de aprendizagem, transmitindo as informações para os estudantes, que 

podem processá-las ou apenas memorizá-las. Existe um mínimo de interação entre 

professor e estudante, mas, na maioria das vezes, não é suficiente para a construção 

de conhecimento.  

A comunicação ou o diálogo é outro componente que deve fazer parte da EaD, e é 

possibilitada pelos AVA. Assim, “o diálogo é visto como um processo de descoberta, 

influenciado pelo fazer coletivo e compartilhado, não se constituindo como mero ato 

das pessoas se comunicarem, mas da profundidade e riqueza desse ato” (Alrø & 

Skovsmose, 2006, p. 29). Ainda para esses autores, a qualidade da aprendizagem está 

intimamente ligada à qualidade da comunicação. 

Ressaltamos que o diálogo em EaD é perpassado pela escrita que pode ser considerada 

como, senão única, a forma mais utilizada de comunicação entre os estudantes e entre 

professor/tutor e estudantes, pois as atividades como as produções de texto 

individuais e coletivas; as discussões em fóruns, em chats; as trocas de mensagens 

eletrônicas por e-mail; as avaliações, são todas baseadas na escrita.  

 

3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Optamos pela abordagem qualitativa, pois compreendemos que esta investigação 

pode ser enquadrada na maioria das características de pesquisa qualitativa 

apresentadas por Bogdan e Biklen (1994).  

A primeira delas contempla o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como principal sujeito, ou seja, como protagonista na coleta de dados, 

porque é quem prepara e cria esses instrumentos, de acordo com os objetivos que 

quer alcançar. Esse papel foi desempenhado por nós, pesquisadores, na elaboração 

das questões orientadoras para a realização das entrevistas. Além disso, caminhamos 

pelo ambiente natural dos sujeitos, como fonte das informações, para buscar 

apreender informações sobre a comunicação com as ferramentas do AVA Moodle 

utilizadas no curso de formação de professores. 

Outra característica da investigação qualitativa é ser descritiva, ou seja,  
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Os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de 

números. Os resultados escritos da investigação contêm citações 

feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a 

apresentação. Os dados incluem transcrições de entrevistas, notas 

de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos 

e outros registros pessoais. (Bogdan & Biklen, 1994, p. 48). 

 

Nessa perspectiva, o instrumento de coleta de dados utilizado tem essa característica, 

ou seja, é composto pelas transcrições das entrevistas. 

Bogdan e Biklen ainda destacam como uma característica da pesquisa qualitativa o 

fato de que os investigadores se interessam mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos. A importância de compreender as causas que levaram 

os sujeitos a tomar determinada atitude é privilegiada por essa abordagem, muito 

mais do que a atitude em si. Isso é um ponto central desta pesquisa, pois buscamos 

discutir as potencialidades e os limites da comunicação nas ferramentas do AVA.  

A análise indutiva que pretendemos realizar nesta pesquisa apoiou-se no fato de que, 

em uma pesquisa qualitativa, os pesquisadores “não recolhem dados ou provas com o 

objetivo de confirmar ou informar hipóteses construídas previamente; ao invés disso, 

as abstrações são construídas à medida que os dados particulares que foram 

recolhidos se vão agrupando” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 50). 

Por fim, o significado é considerado, pelos autores, de importância vital nessa 

abordagem. Sendo assim, as diferentes perspectivas apresentadas pelos sujeitos, ao 

destacarem as potencialidades e os limites das ferramentas utilizadas, são muito 

importantes, visto que cada pessoa é única, pois se constituiu com sua história de vida 

e suas experiências. 

A opção pelo objeto a ser estudado e pela forma de análise dos dados permite 

aproximar tal pesquisa de um Estudo de Caso (André, 2005), pois envolve a busca de 

conhecimento, a partir de um caso específico: as particularidades da organização dos 

cursos a distância da UAB – UFSCar em relação à valorização da comunicação e ao 

trabalho de tutoria.  
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O Projeto Pedagógico (Pierson et al., 2007) do curso de formação de professores 

investigado indica que o diálogo entre os participantes, ponto forte da ação educativa, 

precisa ser garantido. Para isso, a UFSCar propõe que um tutor acompanhe um grupo 

de, no máximo, 25 estudantes em cada disciplina, enquanto, nas demais universidades 

do País, o tutor acompanha um grupo de estudantes em todas as disciplinas que 

ocorrem concomitantemente ou atende a um grupo maior de estudantes em uma 

mesma disciplina. 

Sete tutores envolveram-se nesta pesquisa, e as entrevistas semiestruturadas 

realizadas com eles e com nove estudantes compuseram a produção de dados. Todos 

eles autorizaram por escrito a utilização das informações obtidas por meio do 

instrumento de coleta de dados, porém seus nomes são fictícios, para manter seu 

anonimato.  

Optamos por utilizar a entrevista, porque “permite correções, esclarecimentos e 

adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das informações 

desejadas” (Lüdke & Menga, 1986, p. 34). Além disso, as entrevistas semiestruturadas 

possibilitam a flexibilidade no roteiro: permitem acrescentar questões necessárias 

durante seu desenvolvimento. 

Delineadas algumas questões de cunho metodológico, passaremos agora a apresentar 

e analisar os dados.  

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Neste tópico, vamos expor os dados e refletir sobre as potencialidades e os limites da 

comunicação nas ferramentas tarefa, wiki e fórum de discussão, a partir da perspectiva 

dos estudantes e também dos tutores participantes deste estudo. 

4.1 Tarefa 

Essa ferramenta foi utilizada quando a proposta envolvia a escrita de um texto 

individualmente. O tutor, a partir da leitura desses textos, ficava responsável pela 

elaboração de um feedback para o estudante sobre sua produção. 

Apesar de o estudo, a reflexão e a escrita acontecerem individualmente, a 

comunicação foi garantida e reconhecida pelos participantes por meio do envio dos 
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feedbacks, principalmente quando estes eram escritos de forma individualizada, 

atendendo às necessidades de cada estudante. Lusmarina, por exemplo, considera que 

é pelo feedback que o aluno tem um contato mais próximo com o tutor – que, segundo 

ela, é responsável pelo aprendizado – e afirma: “Tenho 44 anos e vibro como uma 

criança com alguns feedbacks que recebo. Já cheguei a chorar em frente ao 

computador com algumas palavras recebidas por algumas tutoras”. 

O depoimento da estudante revela a possibilidade de que a ausência física seja 

compensada pela comunicação estabelecida no AVA (Borba, Malheiros & Zulatto, 

2007) e também indica a importância do estabelecimento de relações pessoais nesse 

ambiente (Belloni, 2003). Nesse sentido, a aproximação entre estudante e tutor, 

possibilitada pela comunicação, permite minimizar o sentimento de isolamento e 

solidão.  

No entanto, essa comunicação estabelecida não se limita ao contato mais próximo e 

ao acolhimento: também é necessário que ela possa contribuir para o processo de 

ensino e de aprendizagem. Como afirma o tutor Fernando: 

Eu acredito que feedback individual tem que ser o mais claro possível, 

tem que trazer os pontos positivos que ele apresentou na produção, 

para ele [estudante] ver  que está no caminho certo e também 

apontar o que podia trazer a mais para poder melhorar aquela 

atividade. (Fernando).  

Tutores e estudantes reconhecem que os feedbacks podem colaborar para qualificação 

das aprendizagens e que, para isso, precisam abordar: aspectos positivos e negativos 

da atividade, sugestões e propostas para qualificação do trabalho e discussões sobre o 

conteúdo estudado, retomando o que ainda não foi compreendido.  

Compreendemos o feedback, na perspectiva de Shute (2008), como formativo, 

envolvendo “a revisão como informação comunicada para o aprendiz com a intenção 

de modificar seu comportamento ou seu modo de pensar objetivando uma melhoria 

no aprendizado”. (Abreu-e-Lima & Alves, 2011, p. 193).  

Dessa forma, alguns aspectos devem ser considerados em um feedback, sendo o 

principal deles o cuidado com a linguagem. “A escolha das palavras, dos tempos 
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verbais e, principalmente, da pontuação pode transformar uma mensagem em um 

problema sério a ser resolvido. Há casos em que a intenção humorística do tutor pode 

ser interpretada como falta de respeito ou agressão” (Abreu-e-Lima & Alves, 2011, pp. 

193-194). É necessário também levar em conta a correção e a coerência textual, a 

clareza e a objetividade. Ainda, o feedback pode ser utilizado como uma forma de 

conectar “o conteúdo das postagens dos estudantes — suas hipóteses e descobertas, 

seus comentários e descrições — aos conceitos e às teorias trabalhados na disciplina” 

(Abreu-e-Lima & Alves, p. 195). 

Assim, alguns estudantes relataram que, em alguns momentos, os feedbacks: “[...] não 

contribuíam para a aprendizagem ou você lia o texto-guia entendia e fazia ou ficava 

sem saber, pois os pareceres [feedbacks] não qualificavam a atividade, mas por vezes 

julgavam o aluno” (Andréia). 

Nesses casos, o feedback, apesar de ter sido enviado aos estudantes, não se 

apresentou como uma ferramenta de comunicação e como uma opção no 

estabelecimento do diálogo. Assim, as características apontadas por Abreu-e-Lima e 

Alves (2011) não foram consideradas e, dessa forma, essa maneira de diálogo não 

promove a aprendizagem do estudante. 

Ainda, discutindo a possibilidade de que esta ferramenta contribua para efetivação de 

um diálogo que possa colaborar no processo de ensino e de aprendizagem, estudantes 

e tutores reconhecem uma limitação imposta pela não continuidade das discussões a 

partir dos feedbacks. A tutora Amanda aborda esse aspecto: 

Agora eu sinto também uma falta de depois do feedback a gente 

poder conversar mais, acho como tudo é muito rápido, ele 

[estudante] já passa para outra atividade [...] Às vezes eu acho que 

podia ser um pouco mais rico se a gente pudesse trocar mais vezes 

(Amanda). 

Esse depoimento traz à tona uma limitação imposta pela maneira como tais 

ferramentas são utilizadas, mas também leva à reflexão sobre a questão do tempo na 

EaD e da influência que este tempo exerce nos processos comunicativos nesta 

modalidade de ensino.  
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Todos os tutores participantes da pesquisa tiveram, quase exclusivamente, sua 

formação realizada na modalidade presencial e, portanto, vivenciaram momentos de 

comunicação e interação mediados pela presença física. E, como tutores, têm o 

desafio de estabelecer com os estudantes outro tipo de comunicação, mediada pelo 

computador. Esse desafio apresentado pelo afastamento espacial se constitui em “[...] 

elaborar e apresentar uma dúvida num texto escrito, esperar o tempo do outro para a 

resposta e compreender as entrelinhas dos discursos são situações inéditas, que 

deslocam professores e alunos e os afastam” (Lapa & Pretto, 2010, p. 83).  

Outro desafio é apresentado pela estudante Renata: 

[...] o feedback estimula um aprofundamento no que está sendo 

tratado, quando o retorno da atividade consegue "mexer" com o 

interesse do aluno... quando as perguntas movimentam a 

curiosidade, promovem desconstruções de certezas e construções de 

outras mais elaboradas. (Renata). 

 
Este, no entanto, não tão específico da EaD, mas de todo processo formativo: Como 

despertar o interesse dos estudantes? Como movimentar a curiosidade? Como 

desconstruir certezas? E como colaborar para a construção de aprendizagens? São 

questões que permeiam o trabalho de qualquer educador; portanto, um desafio a ser 

enfrentado por todos.  

 

4.2 Wiki 

A ferramenta wiki foi utilizada apenas uma vez, em cada uma das disciplinas 

acompanhadas nesta pesquisa, e apresentou, em ambos os casos, uma proposta de 

produção textual, em grupos compostos, geralmente, por quatro ou cinco estudantes. 

Por se tratar de uma ferramenta que propõe um trabalho coletivo, ela já carrega em si 

uma proposta de trabalho colaborativo entre os membros do grupo. A maioria dos 

participantes entrevistados destacou este aspecto como uma potencialidade dessa 

ferramenta. No entanto, esse mesmo aspecto é apontado também como um desafio a 

ser superado.  
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A estudante Maria Clara fala sobre essa dificuldade: “Olha, você trabalhar em grupo 

frente a frente é difícil, imagina a distância. [...] umas três vezes eu tentei entrar e dar 

uma organizada e tem colega que acha ruim que você foi lá e apagou o dele”. 

O depoimento revela uma visão, comum a outros estudantes, de que os colegas 

ficarão ofendidos, se, por acaso, alguém modificar e, principalmente, retirar algumas 

de suas proposições. Essa postura prejudica o objetivo principal do uso desse tipo de 

ferramenta, que é proporcionar um dinamismo à construção do texto por meio do 

trabalho colaborativo, e não de um simples agrupamento de participações isoladas. 

Desse modo, para que uma atividade possa ser desenvolvida de forma colaborativa, 

não basta que o ambiente virtual proporcione interação e colaboração, mas é 

necessário que todos os participantes estejam dispostos e preparados a colaborar com 

os colegas e a aceitar e respeitar a participação dos demais.  

Considerando esses desafios ainda presentes no uso da wiki na EaD, mas tendo em 

conta também as potencialidades dessa ferramenta, o tutor Fernando aponta uma 

possibilidade de minimização das dificuldades encontradas: “Eu acho que ela [wiki] 

funciona bem, mas, quando ela vem junto com o fórum, por que, na verdade, isso 

requer que o grupo se organize [...] eles usam o fórum para discutir as ideias [...] para 

elaborar o texto coletivo”.  

O tutor faz referência ao fórum de discussão, que é utilizado pelo grupo durante a 

produção realizada na wiki, identificando-o como importante no processo 

comunicativo. Essa pode ser uma forma de evitar que aconteçam interpretações de 

desrespeito nas intervenções realizadas nos textos. Para Fernando, a qualidade na 

comunicação pode contribuir para maior qualidade na produção colaborativa. 

  

4.3 Fórum de discussão 

A utilização dos fóruns de discussão é vista de forma positiva por estudantes e tutores, 

e sua principal contribuição apontada é a oportunidade de comunicação e de interação 

entre os participantes, revela a entrevista da estudante Alice: “[...] tem sempre um 

colega que cita partes do guia [material didático] que eu não me recordo, volto a ele, 

faço essa nova leitura, há também sugestão de links o que ajuda muito”. 
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A proposta é de que haja dinâmica neste processo comunicativo, ou seja, que as 

compreensões, as opiniões e as certezas possam ser repensadas a partir daquilo que é 

proposto pelos colegas ou pelos tutores.  

Outros aspectos considerados fundamentais para que esta ferramenta possa contribuir 

no processo formativo são o envolvimento dos estudantes, a abertura e a disposição 

ao diálogo, que têm reflexo na qualidade das postagens realizadas por eles, como 

indicado pela estudante Branca: “[...] os fóruns sempre ajudam muito, por permitir que 

nós, alunos, troquemos ideias, conceitos, enfim, por isso a participação deve ser 

constante, efetiva e significativa”. 

A preocupação principal, segundo a estudante, deveria ser com a aprendizagem, a 

partir da discussão, e não apenas com o número de postagens realizadas. Esta 

preocupação é abordada por Alrø e Skovsmose (2006), quando relacionam a qualidade 

da comunicação com a qualidade da aprendizagem e quando defendem que o diálogo 

se constitui não apenas pelo ato comunicativo, mas pela profundidade e riqueza 

presentes na comunicação estabelecida. Assim, é importante, para o enriquecimento 

da aprendizagem de todo o grupo, refletir sobre o conteúdo abordado e sobre as 

ideias dos colegas; questionar; discutir; aprofundar o conteúdo; e compartilhar 

experiências.  

Além disso, é preciso que, além de realizar a leitura e aprender com as postagens, o 

estudante se sinta responsável por contribuir com a discussão e, portanto, com a 

aprendizagem dos colegas, evitando situações como as abordadas pela estudante 

Andréia: “Muitas vezes, encontramos frases copiadas de vários lugares e/ou 

comentários do tipo ‘gostei muito’, ‘concordo com você’ sem, no entanto, provocar de 

fato uma discussão produtiva”. 

Segundo Andréia, esse tipo de posicionamento dos estudantes não colabora com a 

qualificação da comunicação estabelecida, e, dessa forma, a atividade proposta não 

atinge seu objetivo. Lapa e Pretto (2010) abordam a necessidade de que o estudante 

assuma um papel mais ativo na EaD, saindo do papel de receptor de instruções e 

conteúdos para o de protagonista de sua própria aprendizagem. 
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Outro aspecto destacado por alguns dos estudantes como limitador na utilização desta 

ferramenta foi a não participação efetiva dos tutores nas discussões. 

 [...] para que realmente ocorra a aprendizagem deveria ter mais 

participações dos tutores junto com os alunos. Mostrando no 

decorrer do fórum o que realmente está certo e fazendo novos 

questionamentos daquilo que os alunos não estão desenvolvendo de 

acordo com as leituras. Pois só na nota que é falada sobre o nosso 

desempenho, assim fica vaga a discussão. E muitas vezes o fórum se 

torna pobre em discussões (Su). 

 
Quanto à sua participação nos fóruns de discussão, os tutores participantes da 

pesquisa apresentam diferentes posicionamentos. Dos sete tutores entrevistados, 

quatro destacaram que procuram participar do fórum em diferentes momentos, 

incentivando a participação dos estudantes, propondo questionamentos, trazendo 

materiais complementares, etc., como é possível notar na fala do tutor Felipe: 

Eu como tutor, por exemplo, posso colocar questões, comentar 

alguma coisa que o colega colocou, faço a intervenção e posso 

acrescentar coisas [...]. Então o fórum eu acho que ele pode ser um 

potencializador no momento em que o tutor sabe utilizar, mas ele 

também pode ser muito ruim, se for deixado de lado, à mercê dos 

estudantes, porque não vai servir como uma ferramenta a favor da 

aprendizagem [...] (Felipe). 

 

O posicionamento de Felipe revela o entendimento que possui do seu papel como 

tutor nestas disciplinas. Ele mostra sentir-se responsável pelo direcionamento das 

discussões e capaz de contribuir de forma significativa para a aprendizagem dos 

estudantes. Assume, assim, a posição de mediação pedagógica (Masetto, 2003), 

orientando, mediando, incentivando e motivando as aprendizagens. 

No entanto, duas tutoras apresentam um posicionamento diferente, considerando que 

as suas intervenções durante a discussão poderiam prejudicar a interação entre os 

estudantes. 
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Embora eu sempre fique para o fim, espero eles entrarem para não me 

antecipar a eles, então fico observando o que eles estão falando e guardo as 

mensagens para o final (Helena). 

Eu sempre leio todas as mensagens, mas eu não interajo muito no meio. Na 

verdade eu acho que é até um pouco de insegurança minha, não sei, eu fico 

achando que eu não devo me meter para não levar a discussão para um lugar 

que não seja necessariamente interessante (Amanda). 

Aqui também aparece o entendimento que estas tutoras têm de seu papel. Helena 

considera que sua participação no fórum pode antecipar discussões que seriam 

trazidas pelos estudantes e prejudicar a participação destes. Já Amanda mostra-se 

insegura para tomar para si o direcionamento da discussão. 

Apesar dos diferentes posicionamentos dos tutores, há indícios, nos próprios dados da 

pesquisa, de que sua participação no decorrer da discussão amplia a possibilidade de 

colaboração. A dinâmica no processo comunicativo foi destacada como elemento 

fundamental para qualificação desse tipo de atividade, porém participações realizadas 

apenas no momento final do fórum não contribuem para garantia desta dinâmica. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As observações de estudantes e tutores sobre as ferramentas revelam que ambos 

refletem a partir de suas experiências e aprendizagens; que identificam, no uso dessas 

ferramentas, potencialidades para que o ambiente virtual da disciplina se configure 

como um ambiente de aprendizagem; e que também estão atentos às limitações que 

precisam ser superadas e às possibilidades de minimização das dificuldades 

encontradas.  

Além disso, notamos que a realização de atividades colaborativas, que envolvam a 

comunicação entre os estudantes, depende não somente das possibilidades oferecidas 

pelas ferramentas do AVA, mas também do tipo de atividade proposta para ser 

realizada e do envolvimento dos tutores e estudantes na sua realização. 

Ainda, a análise dos dados evidenciou que a forma de interação no AVA aconteceu na 

perspectiva do estar junto virtual (Valente, 2003a; 2003b), pois os tutores, apesar das 

dificuldades, refletiram sobre sua atuação e buscaram estar sempre à disposição dos 
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estudantes, auxiliando, questionando e acompanhando-os de forma próxima no uso 

das diferentes ferramentas. Esse processo de busca por uma comunicação efetiva 

ressaltou a importância de ações como: manter a motivação e tentar diminuir o 

sentimento de isolamento; permitir a troca de ideias, o compartilhar experiências, as 

discussões nas quais cada estudante entra em contato com pontos de vista diferentes, 

com opiniões contrárias às suas, o que o leva a elaborar argumentos para defender 

suas ideias e trazer para discussão vivências de sala de aula que enriquecem as 

reflexões e promovem aprendizagens. 

Dessa forma, consideramos que há potencialidades e limites que devem considerados 

pelos formadores dos professores que utilizam essas ferramentas nas disciplinas e 

também que há indícios de que a comunicação nessas diferentes ferramentas do AVA 

podem promover reflexões e aprendizagens para os estudantes e também para os 

tutores. 
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Resumo 
 

O estudo da química no ensino médio coloca o estudante diante de uma série de 
conceitos abstratos, porém, fundamentais para o entendimento de muitos fenômenos 
do seu cotidiano. A metodologia de abordagem desses conceitos é, muitas vezes, 
determinada pela compreensão que os professores têm sobre como os estudantes 
aprendem a química. Sabe-se que cada sujeito, ao chegar ao ensino médio, apresenta, 
como resultado de construções realizadas ao longo do seu desenvolvimento, 
explicações para o que será estudado em sala de aula, e mesmo que, não aceitas 
cientificamente, essas explicações trazem implícitas noções que podem estar se 
constituindo como obstáculos à aprendizagem dos conceitos em estudo. A busca por 
conhecer as noções de estudantes a respeito de conceitos, envolvendo o estudo das 
transformações químicas, conteúdo fundamental para o estudo da química, tornou-se 
uma etapa importante na concepção de um objeto educacional para o ensino de 
química, compreendido como uma ferramenta pedagógica que poderá ser utilizada 
como estratégia de aprendizagem. Neste contexto, este trabalho descreve o 
desenvolvimento das atividades de pesquisa relacionadas ao projeto “A Resolução de 
Problemas como estratégia de aprendizagem em química: um estudo de caso no IFRS – 
Campus Canoas”, que tem como foco o ensino de Transformações Químicas.  

Palavras-chave: transformações químicas, objetos educacionais, ensino e 
aprendizagem. 

 
Abstract 

 
The study of Chemistry in high schools sets the students in the presence of many 
abstract concepts, which are essential for the everyday life phenomena understanding. 
Sometimes the approach methodology of these concepts is determined by the teacher 
understanding of the way how students learn Chemistry in high schools. In that 
education level, each individual have answers to the subject studied in the classroom 
as results of constructions realized along this development. Even these  knowledge 
constructions aren’t scientifically accepted, they reveal implicit conceptions that can 
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be obstacle to learning. The search for knowing about concepts related to the study of 
chemical reactions, essential subject to Chemistry, is an important stage in the 
conception of an educational object to Chemistry study. It is viewed as a pedagogical 
tool for learning strategies. In this context, this paper describes the research activity 
development of the project “The problem-solving as a learning strategy in Chemistry: a 
case at IFRS – Campus Canoas”, which is focused on the teaching of Chemistry 
reactions. 

Keywords: chemical transformations, learning objects, teaching and learning 
processes. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A compreensão da química como uma importante área do conhecimento da educação 

básica, numa perspectiva de inclusão dos sujeitos e da formação de cidadãos que 

pensem e atuem criticamente, assegurando conquistas na melhoria da qualidade de 

vida do planeta, vincula-se à necessidade de repensar a forma como os processos de 

ensino e aprendizagem são organizados nas instituições de ensino; incluindo a 

definição sobre quais são os objetivos do projeto pedagógico que é desenvolvido. 

Assim, pesquisas aplicadas na área da química, desenvolvidas por professores-

pesquisadores, que buscam construir conhecimento na educação básica, fomentam a 

integração entre ensino e pesquisa. 

Uma das alternativas para propiciar esta integração entre teoria e prática é o uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Existem diversas tecnologias que 

podem ser usadas para aprimorar os processos de ensino e aprendizagem: páginas 

Web, exercícios on-line, filmes, jogos, animações, enfim, diversos recursos 

computacionais. Para desenvolver este projeto optou-se por utilizar o conceito de 

objeto educacional, visto que, ele “é qualquer recurso digital que possa ser reutilizado 

e ajude na aprendizagem” conforme Wiley (2000). 

Logo, segundo essa definição, um objeto contemplaria a integração das mais diversas 

tecnologias, e acredita-se que com elas é possível estabelecer novos modos de 

aprender e ensinar para alunos e professores, pois os objetos educacionais podem ser 

utilizados como ferramentas ou recursos didático-pedagógicos.  

Este artigo apresenta o caminho trilhado na concepção de um objeto educacional na 

área da química como resultado da interação entre duas áreas do conhecimento - a 
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química e a informática - parceiras em um projeto de pesquisa desenvolvido em uma 

instituição de ensino. O artigo está assim organizado: na seção 2 são apresentados 

alguns aspectos relacionados com a aprendizagem em Química; a seção 3 aborda 

conceitos relacionados com os objetos educacionais; a seção 4 descreve os aspectos 

que deram origem ao objeto; na seção 5 algumas considerações sobre a proposta 

pedagógica são descritas e, finalmente, a seção 6, relata algumas das conclusões 

obtidas com o andamento do trabalho. 

 

2. APRENDIZAGEM EM QUÍMICA  

Alguns trabalhos encontrados na literatura, tais como Samrsla (2007) e Guterres 

(2008) têm evidenciado as construções mentais que os estudantes realizam para 

organizar o conhecimento químico e para responder a questionamentos associados a 

estratégias de ensino. A capacidade de realizar tais construções tem relação com 

experiências vivenciais prévias e com as competências abstrativas-reflexivas dos 

estudantes para propor modelos explicativos às situações-problema propostas pelo 

professor no contexto escolar ou em outras do cotidiano dos estudantes. 

Para Piaget (2001), o desenvolvimento da inteligência é uma construção por parte do 

sujeito, uma criação contínua, ou seja, o sujeito que realiza um trabalho e tem ideias 

novas, mesmo que modestas, cria-as no curso de seus esforços. A chave para o 

mistério da compreensibilidade do mundo, de acordo com o mesmo autor, é a 

criatividade, pois o mundo é compreensível somente na medida em que a mente cria 

os instrumentos para interpretá-lo, assim é necessário criar para compreender.  

Dessa forma, compreende-se que o conhecimento é uma leitura interpretativa da 

realidade, e não simplesmente uma cópia. O desenvolvimento da inteligência não é 

simples questão de associações empíricas, mas uma construção por parte do sujeito, 

em que cada estágio do desenvolvimento produz algo radicalmente novo, muito 

diferente do que existia antes. Assim, todo o desenvolvimento é caracterizado pelo 

aparecimento de estruturas totalmente novas. Para Piaget (1972), citado por Parrat–

Dayan (2001, p.113), “o conceito de criatividade está relacionado ao processo de 

construção do conhecimento”.  
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Segundo Parrat-Dayan (2001), “não se pode ensinar a criatividade, ela não pode surgir 

apenas da obediência às regras, como se seguem regras do funcionamento de uma 

máquina. Ao contrário, o que se pode é sugerir o estabelecimento de situações que 

favoreçam um estilo de vida diferente”. Assim, cabe perguntar: Como os educadores 

em química compreendem o seu papel nesse processo de construção de 

conhecimento?  

A possibilidade de que os estudantes tornando-se capazes de utilizar o que já 

conhecem para a construção de novos conhecimentos, através de processos de 

criação, indica a resolução de problemas como uma estratégia que vai além da 

memorização de conceitos, mas que permite a participação da escola na construção de 

cidadãos mais capazes de expor suas ideias e respeitar as dos demais, atuando, assim, 

em discussões onde o respeito para com o outro está presente. Planejar ações, ser 

responsável com os compromissos assumidos com os colegas e com o professor, 

elaborar respostas utilizando a escrita, são algumas das habilidades que podem ser 

desenvolvidas durante o processo proposto, conforme definido em Silva e Delpino 

(2010). 

Para Pozo e Perez (1994) resolver problemas constitui a possibilidade de aprender a 

aprender, no sentido de que os sujeitos encontram, por si mesmos, respostas às 

perguntas que os inquietam ou que necessitam responder, em vez de esperar uma 

resposta já elaborada por outros e transmitida pelo livro texto ou pelo professor. Ou 

seja, o sujeito torna-se ativo, tendo a possibilidade de, por meio dos efeitos produzidos 

pelas suas ações, tomar consciência dos esquemas (coordenações) destas ações que 

produziram os próprios efeitos. Trata-se de conhecimento novo (Ceruti, 1995). 

 

3. OBJETOS EDUCACIONAIS 

Os Objetos Educacionais (OE) são utilizados com objetivos pedagógicos e, conforme 

Viera e Nicoleit (2007) os OE vêm se mostrando como uma alternativa aos professores 

no apoio ao processo ensino-aprendizagem. Um OE é um recurso educacional e que, 

conforme Fabre, Tarouco e Tamusiunas (2003) é “como qualquer recurso, suplementar 

ao processo de aprendizagem, que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem”. 
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Ainda conforme os autores “o termo objeto educacional (learning object) geralmente 

aplica-se a materiais educacionais projetados e construídos em pequenos conjuntos 

com vistas a maximizar as situações de aprendizagem onde o recurso pode ser 

utilizado”. Vieira e Nicoleit (2007) afirmam que os objetos devem ser elementos 

preparados a fim de dar apoio ao ensino e devem delimitar os tipos de recursos que 

eles podem utilizar.  

Os autores também afirmam que um OE “tem a capacidade de ser reutilizado em 

vários contextos de maneira a facilitar a apropriação do conhecimento”, devendo ser 

um facilitador na construção do conhecimento, servindo como instrumento para que o 

aluno construa o seu entendimento sobre o assunto que está sendo abordado, 

conforme argumenta Behar (2009). 

 

4. A CONCEPÇÃO DO OBJETO  

A construção de um objeto educacional na área da química é um dos objetivos do 

projeto de pesquisa “A Resolução de Problemas como estratégia de aprendizagem em 

química: um estudo de caso no IFRS – Campus Canoas”, o qual é desenvolvido com 

fomentos do Programa de Bolsas e Auxílio Institucional à Produção Científica e/ou 

Tecnológica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Canoas, com a 

participação conjunta de professores da área da informática e da química. Além disso, 

também estão envolvidos na pesquisa estudantes do ensino técnico em informática 

das modalidades integrado ao ensino médio e subsequente, que atuam como bolsistas 

de iniciação científica ou como bolsistas voluntários. 

Durante a primeira etapa do projeto foram desenvolvidas três atividades (entrevistas, 

resoluções de problemas em lápis e papel, resoluções de problemas em atividades 

experimentais), organizadas a partir de diferentes estratégias, com dezessete 

estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Campus Canoas que, 

enquanto voluntários, vivenciaram situações de resoluções de problemas (RP). O 

principal objetivo desta etapa foi diagnosticar algumas noções apresentadas pelos 

estudantes a respeito de fenômenos que envolvessem transformações químicas, 

assunto da área da química escolhido como foco da pesquisa devido a sua importância 
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como fundamento teórico e que possibilita a compreensão de vários assuntos 

desenvolvidos durante os estudos de química do ensino médio. De acordo com Rosa e 

Schnetzler (1998), compreender a ocorrência e os mecanismos das transformações 

químicas permite o entendimento de processos que ocorrem diariamente em nossas 

vidas, e para que o sujeito conheça a química, entender esse conceito se torna uma 

necessidade central. 

Na primeira atividade, denominada “entrevista”, uma história contendo um problema 

apresentado por um personagem, dentre quatro histórias construídas para este 

estudo, era contada ao estudante e, em seguida, ele era convidado a formular 

explicações para os fenômenos que apareciam durante a história. A segunda atividade, 

“RP em lápis e papel”, ocorreu em um encontro com pequenos grupos de estudantes 

que receberam um problema escrito, e formularam explicações para responder às 

questões propostas. Na terceira atividade, “RP em atividades experimentais”, os 

estudantes realizaram reações químicas no laboratório de química geral da UFRGS e 

foram convidados, na sequência, a elaborar explicações para o que haviam 

presenciado. Todas as etapas foram gravadas em áudio, transcritas e ainda estão 

sendo analisadas. 

Com o desenvolvimento de todas essas atividades da primeira etapa diagnosticamos 

noções apresentadas pelos estudantes a respeito dos processos envolvendo as 

transformações químicas. Nas explicações, formuladas verbalmente ou de forma 

escrita, os estudantes demonstravam qual a compreensão que têm a respeito dos 

fatos em estudo, atingindo o objetivo proposto. Muitas noções ainda são diferentes 

das aceitas cientificamente, como, por exemplo, a diferenciação de situações 

envolvendo transformações químicas e físicas que é realizada por alguns estudantes a 

partir do critério da reversibilidade da transformação. Eles acreditam que os 

fenômenos químicos são aqueles em que as substâncias utilizadas inicialmente jamais 

poderão ser recuperadas, e que nos fenômenos físicos pode-se voltar ao estado inicial. 

Essas, entre outras explicações, constituem um material importante para a construção 

do objeto educacional, à medida que se pretende problematizar essas noções e tentar 

causar um conflito cognitivo nos sujeitos. Assim, a primeira etapa do projeto 
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proporcionou uma coleta de informações que se transformarão em conteúdo para a 

construção do objeto educacional.  

Desse modo, compreende-se o objeto educacional como uma ferramenta pedagógica 

para o ensino de química onde o estudante encontrará informações a respeito de 

transformações químicas e físicas, e poderá analisar e formular explicações a respeito 

desses fenômenos que serão apresentados como parte do cotidiano. Objetiva-se a 

interação entre os sujeitos e o objeto de modo que os estudantes possam construir 

conhecimento. 

Além disso, o processo de concepção do objeto educacional demanda o debate 

constante entre conhecimentos técnicos e pedagógicos, pois ao mesmo tempo em que 

ocorre a definição das mídias (animações, imagens, sons, vídeos, entre outras), há uma 

proposta pedagógica a ser implementada. De acordo com Gazzoni (2006), os objetos 

de aprendizagem são sempre formados por conteúdos a serem aprendidos e devem 

levar em conta todos os procedimentos pedagógicos desde a escolha do conteúdo a 

ser apresentado e das estratégias mais adequadas para fazê-lo, até a compreensão do 

processo de ensino e aprendizagem e das interações entre o aluno envolvido nesse 

processo e o conteúdo, através de um meio informatizado. Neste contexto, a 

realização das etapas de RP foram fundamentais para a definição e validação do 

assunto a ser desenvolvido por meio de um OE.  

 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA PEDAGÓGICA  

Como pode um professor de química planejar e desenvolver aulas a respeito das 

transformações químicas sem saber qual é a compreensão que os estudantes têm a 

respeito do que será estudado? Vários pesquisadores da área da educação química 

como Mortimer e Miranda (1995), Rosa e Schnetzler (1998), Lopes (1995), Driver 

(1992) e Barker (2000) já relataram concepções apresentadas por estudantes, a 

respeito das transformações químicas e que precisam ser problematizadas pelos 

professores de química objetivando a compreensão dos mesmos. 

A concepção do OE apresentado neste trabalho tem por principal objetivo oportunizar 

aos docentes da área da química uma ferramenta pedagógica que possibilite conhecer 
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e problematizar as noções apresentadas pelos seus estudantes a respeito das 

transformações químicas. Para isso, considera-se que cada sujeito constrói, ao longo 

de sua história, noções a respeito da realidade a sua volta, em um processo de 

construção contínua e necessária a sua sobrevivência. Para Piaget (1976), assimilando 

os objetos, a ação e o pensamento são compelidos a se acomodarem a estes, isto é, 

reajustarem por ocasião de cada variação exterior. O equilíbrio entre essa assimilação 

e a acomodação é chamado de adaptação e o desenvolvimento mental aparecerá, 

então, em sua organização progressiva como uma adaptação sempre mais precisa à 

realidade.  

Dessa forma, ao iniciar seus estudos no ensino médio, cada estudante traz consigo 

uma série de construções a respeito dos fenômenos que ocorrem a sua volta, 

influenciados pelas aprendizagens escolares e pelas vivências fora da escola, ou seja, 

ele é capaz de formular explicações e defender seu ponto de vista a respeito de uma 

série de fatos. O professor que desconsidera essas noções, esses conhecimentos 

construídos, corre o risco de, ao trabalhar os conceitos da química, criar um mundo de 

explicações para fatos estudados na escola, e que devem ser devolvidos nas 

avaliações, diferentemente do mundo de explicações para fatos do dia-a-dia dos 

sujeitos.  

Neste contexto, o OE, torna-se uma estratégia de abordagem que contempla o 

conhecimento escolar de química e a construção de conhecimento que o sujeito 

elabora a partir da sua ação e da observação dos fenômenos presentes no seu dia-a-

dia, além de permitir a exploração de um ambiente descontraído para formular 

explicações sem a tensão gerada pelos métodos tradicionais de avaliação, como a 

prova, por exemplo. Por isso, a utilização dessa ferramenta pedagógica constitui-se 

uma oportunidade de o professor diagnosticar quais são as noções que seus 

estudantes apresentam a respeito das situações em estudo, e como eles reagem às 

informações oferecidas pelo objeto com o qual estão interagindo. Conhecendo as 

necessidades dos estudantes com quem trabalha, o professor terá a oportunidade de 

planejar estratégias de ensino e de aprendizagem que signifiquem espaços de 

construção e não de memorização de conceitos.  
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Segundo Delval (2005, p.163) “O sujeito pode repetir uma fórmula, uma lei ou um 

conceito em toda sua exatidão e não ser capaz de entender absolutamente nada de 

seu significado. Esse tipo de aprendizado terá pouquíssima utilidade, porque o sujeito 

não será capaz de aplicá-los a situações reais fora da escola e das situações de prova”. 

Como uma alternativa à memorização e à transmissão de conhecimentos, a utilização 

do OE no ambiente escolar, constitui-se como uma proposta de interação entre sujeito 

(estudante) e objeto (objeto educacional), em que a análise de informações, a 

expressão de opiniões, a comparação de dados e elaboração de explicações de forma 

escrita, tornar-se-ão uma oportunidade de aprendizagem onde as escolhas das 

informações e dos caminhos a serem buscados, serão determinadas por ele mesmo, 

durante o processo de interação. Nesse sentido, o OE apresentará explicações 

cientificamente aceitas, e outras formuladas pelos estudantes durante a primeira 

etapa do projeto, para que outros estudantes analisem e se posicionem a respeito. 

Apresentar explicações já formuladas por outros estudantes, da mesma faixa etária, a 

respeito dos conceitos em estudo, será uma estratégia para verificar como o estudante 

se posiciona em relação às informações e se estas perturbam, modificam ou 

fortalecem suas explicações anteriores.  

O OE possibilitará ao estudante responder questões de múltipla escolha a respeito dos 

fatos apresentados. As alternativas de respostas serão construídas com as noções 

diagnosticadas nas explicações elaboradas pelos estudantes voluntários que 

participaram na primeira etapa do projeto de pesquisa. No caso em que o estudante 

selecionar uma resposta considerada cientificamente correta, ele será convidado a 

visitar outros espaços do OE onde novos fatos envolvendo transformações químicas 

serão problematizados, mas se ele optar por uma resposta que apresenta uma noção 

diferente da considerada cientificamente correta, ele será convidado a visitar a 

biblioteca do OE, onde serão disponibilizados materiais didáticos com explicações a 

respeito do tema “transformações químicas”, e poderá rever sua resposta, se assim 

considerar necessário, e então continuará explorando os outros espaços do OE. O 

estudante também será convidado a escrever a respeito dos fatos em análise, de 

forma que possa registrar suas dúvidas ou explicações para o que está analisando. 
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A proposta terá como cenário uma casa, a casa de “Maria Clara”, uma personagem que 

faz parte da história, já utilizada nas entrevistas da primeira etapa do projeto. A 

escolha dessa personagem e das transformações químicas presentes nessa história foi 

resultado de um trabalho desenvolvido por uma bolsista do projeto que participou de 

todas as atividades da primeira etapa descrita anteriormente.  Essa história, escolhida 

para o desenvolvimento do objeto apresenta as dúvidas de uma adolescente, 

estudante do primeiro ano do ensino médio, que ao se deparar com duas situações 

envolvendo a formação de bolhas começa a se perguntar sobre a similaridade dos 

processos e como aquelas bolhas foram formadas.  

Para a utilização do OE, o primeiro espaço da casa que é visitado pelo estudante, será a 

cozinha, onde Maria Clara e sua mãe estão envolvidas nos dois fenômenos onde há a 

formação de bolhas: (i) uma panela com água que está em aquecimento para a 

preparação de uma sopa para o almoço; e (ii) um comprimido efervescente que a mãe 

de Maria Clara toma para amenizar a azia que está sentindo. Nesse momento, o 

estudante terá de responder questões de múltipla escolha e elaborar uma explicação 

comparando os dois fenômenos e indicando semelhanças e diferenças entre ambos. 

Após a escrita, que estará disponível no ambiente do OE, ele poderá visitar: (i) o quarto 

de Maria Clara, conforme ilustra a Figura 1, onde algumas colegas a esperam para 

fazer a tarefa de casa de química e estão emitindo diferentes opiniões a respeito das 

transformações químicas em estudo; (ii) o banheiro, onde seu pai está escovando os 

dentes; ou (iii) o pátio, onde sua irmãzinha está brincando sob os cuidados da babá. 

 
 
 

Figura 1 – Protótipo do quarto da Maria Clara 
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A Figura 2 esquematiza o fluxo de utilização do OE pelo estudante, que inicia pela 

Cozinha, podendo seguir, posteriormente, a qualquer um dos demais ambientes, 

tendo a Biblioteca como suporte.  

 
Figura 2 – Fluxo de utilização do OE 
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Todo o caminho percorrido pelo estudante, suas escolhas e o seu texto construído em 

diferentes momentos, farão parte de um relatório que será acessado pelo professor. 

Assim, ele terá a oportunidade de avaliar as noções apresentadas pelos estudantes, 

suas compreensões elaboradas e/ou reelaboradas durante o processo, e as 

necessidades que precisam ser problematizadas para a continuidade dos estudos a 

respeito do tema. Cabe reforçar que o objeto educacional constitui-se como uma das 

ferramentas que o professor poderá utilizar como estratégia metodológica, em um 

contexto de construção de conhecimentos em que o estudante é compreendido como 

um sujeito ativo, capaz de aprender e ampliar seus conhecimentos continuamente.  

No entanto, esse processo deve ser motivado por uma necessidade, que se coloca 

como algo a ser melhor compreendido, levando o sujeito à ação e, toda a ação 

(movimento, pensamento ou sentimento) corresponde a uma necessidade, ou seja, os 

sujeitos realizam ações interiores ou exteriores quando impulsionados por um motivo 

que se traduz na forma de necessidade, conforme Piaget (1976). Desse modo, a 

utilização de um ambiente onde o sujeito irá agir em função de precisar explicar, de 

forma escrita, o que está acontecendo na realidade oferecida pelo OE, oportunizará ao 

estudante o envolvimento em uma atividade de reflexão, organização e reorganização 

de ideias.  

Toda a programação, animação e o desenho do OE está sendo realizado por 

estudantes do primeiro e segundo ano do ensino técnico em informática integrado ao 

ensino médio e por uma estudante do curso técnico em informática subsequente ao 

ensino médio (todos bolsistas de iniciação científica ou voluntários). As escolhas e 

definições a respeito das características dos ambientes, dos personagens, de como e 

quais informações apresentar são tomadas em conjunto, no debate constante entre 

estudantes (bolsistas) e professores (orientadores). 

O OE está sendo desenvolvido no formato de uma animação utilizando-se Flash CS5, 

bem como com a utilização de imagens, nos mais diversos formatos, os quais irão 

compor cada avatar dos personagens, os ambientes da casa, bem como cada utensílio 

doméstico que permitirá a interação e contribuirá para a aquisição do conhecimento. 

As imagens estão sendo elaboradas com a ajuda de uma mesa digitalizadora que 
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permite realizar esboços das figuras diretamente no computador, sendo que após um 

primeiro desenho é possível melhorar a qualidade da imagem, pintar e até mesmo 

animar cada avatar e elementos do ambiente, onde a história é ambientada. 

Cabe ainda destacar que o objeto está sendo desenvolvido para ser executado em um 

navegador Web (como, por exemplo, o Internet Explorer, o Google Chrome, entre 

outros) e que, ao mesmo tempo, está sendo elaborada uma plataforma de acesso ao 

OE para registrar e gerenciar o uso do objeto pelos professores que desejarem utilizar 

o objeto em suas práticas educacionais. 

 

6. CONCLUSÕES 

A busca por conhecer as noções dos estudantes a respeito dos conceitos que serão 

abordados no OE tornou-se uma etapa fundamental na escolha de problematizações 

que possam se constituir oportunidades de aprendizagem aos estudantes, processo 

que caracteriza o objeto como uma ferramenta voltada às necessidades dos 

estudantes e não às expectativas de professores ou especialistas da área da química. 

 Além disso, a abordagem das transformações químicas em um contexto próximo ao 

cotidiano dos estudantes, ou seja, a casa de uma adolescente, oportunizará aos 

professores, a utilização de uma metodologia diferenciada, como alternativa à aula 

tradicional onde o livro didático, o quadro e a exposição dos conceitos pelo professor 

acabam tornando-se rotina. 

É importante observar que o desenvolvimento do OE não é uma tarefa fácil, pois 

precisou envolver profissionais das áreas da Informática e Química e, ainda, contar 

com o auxílio de bolsistas com a habilidade de desenhar elementos gráficos, na 

medida em que todo o objeto se utiliza de personagens e ambientes de uma história 

fictícia, recheada de acontecimentos e explicações, contemplando pressupostos 

teóricos relacionados às transformações químicas. 

Cabe ressaltar, ainda, que foram compartilhadas aqui as especificidades de um projeto 

em andamento, com etapas não concluídas para o desenvolvimento do OE e da análise 

de sua utilização. Acredita-se, com isso, que novos caminhos ainda serão descobertos 
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e que, provavelmente, novas versões do OE, inicialmente projetado, sejam 

disponibilizadas.  
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Resumo 

As mudanças sociais, econômicas e políticas, criaram condições para que o mundo da 
educação também sofresse transformações significativas.  No âmbito do ensino, as 
tecnologias digitais aplicadas à comunicação passaram a desempenhar um papel 
fundamental na inovação do processo de ensino e aprendizagem, pois elas podem 
potencializar o processo de acesso ao conhecimento. Partindo do pressuposto que os 
avanços das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação), são uma realidade que 
vieram para ficar, e que esses avanços tecnológicos permeiam toda a sociedade e 
influenciam também o ambiente escolar, torna-se importante os professores estarem 
alinhados a essas interferências e mudanças ocasionadas pelas tecnologias no trabalho 
docente. Apresenta-se, portanto, nesta pesquisa, um esboço sobre Educação a 
Distância no Brasil, e sua importância como ferramenta de difusão do conhecimento e 
democratização da informação.  Aborda ainda, o papel da mediação pedagógica e da 
aprendizagem na modalidade EAD, e apresenta uma visão educacional da 
aprendizagem por meio do paradigma da complexidade e as ferramentas tecnológicas 
mais utilizadas, ou não pelos docentes/tutores numa instituição de ensino de grande 
porte. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de contribuir para o aprofundamento 
da prática pedagógica de professores com o auxilio das TICs, que os auxilie a buscar 
uma prática que possibilite a aprendizagem crítica, criativa e transformadora, 
sustentada pelo paradigma da complexidade/inovador.  

Palavras-Chaves: Tecnologia da Informação e Comunicação, Educação a Distância, 
Formação Docente, Mediação Pedagógica, Paradigma da Complexidade. 

 
Abstract 

The social, economic and political conditions created for the world of education also 
suffered significant transformations. Within education, digital technologies applied to 
communication now play a key role in the innovation process of teaching and learning 
because they can enhance the process of access to knowledge. Assuming that 
advances in ICT (Information and Communication), is a reality that is here to stay, and 
that these technological advances permeate throughout society and also influence the 
school environment, it is important teachers are aligned with these interferences and 
changes brought about by technology in teaching. We present therefore in this 
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research, an outline on Distance Education in Brazil, and its importance as a tool for 
disseminating knowledge and democratization of information. Also discusses the role 
of pedagogical mediation and learning in ODL mode, and provides an overview of 
educational learning through the paradigm of complexity and technological tools most 
used or not by teachers / tutors in a teaching institution large. In this sense, there is 
the need to contribute to the deepening of the pedagogical practice of teachers with 
the help of ICT, which assists them to seek a practice that enables critical learning, 
creative and transformative, sustained by the paradigm of complexity / innovator. 

KeyWords: Information Technology and Communication, Distance Education, Teacher 
Training, Teaching Mediation, Paradigm of Complexity. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O trabalho em questão baseia-se em contribuições originadas de um processo de 

pesquisa-ação, participantes de um curso de extensão universitária para tutores e 

coordenadores de polo que atuam em polos de apoio presencial de uma instituição de 

grande porte em Curitiba, Paraná, Brasil; esses profissionais ofereceram suas reflexões 

para a melhoria e transformação de suas práticas e mediações pedagógicas, voltadas 

para um paradigma inovador. A seguinte problematização foi oferecida ao grupo para 

ser investigada: Como as tecnologias de informação e comunicação podem contribuir 

no processo de formação pedagógica e “se” e “como” o docente/tutor de EaD utiliza ou 

não, essas novas ferramentas no dia a dia de sua práxis, na proposta de um paradigma 

inovador?  

A opção por paradigmas inovadores na ação docente e mediação pedagógica, 

apareceram naturalmente durante a investigação, pois, o surgimento do paradigma 

emergente ou da complexidade no início do século XX toma forte ênfase no início do 

século XXI, pois tem como foco a visão de totalidade e da formação integral do ser 

complexo, entre outras características. O paradigma da complexidade busca a 

superação da lógica linear e procura atender a uma nova concepção que tem como 

eixo articulador a totalidade. A proposta da visão complexa depende do avanço do 

paradigma da ciência que impulsiona a revisão do processo fragmentado do 

conhecimento na busca de reintegração do todo.  

O campo educacional está inserido dentro de um contexto social, complexo e 

desafiador, assim, torna-se urgente repensar a forma como o professor vai lidar com 
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essas novas exigências. A humanidade em grande parte vive numa era tecnológica tão 

avançada, que é possível acompanhar em simultâneo, os acontecimentos ao redor do 

mundo. Cabe ressaltar que este acesso não atinge a toda população mundial, mas não 

se pode ignorar a proliferação dos recursos tecnológicos dentro da sociedade em 

geral. 

Evidencia-se, nesse contexto, portanto, a introdução de um novo paradigma 

educacional que neste momento aponta para um paradigma da complexidade que, 

priorize o “ser” dinâmico, que ultrapasse o saber técnico-específico e se pluralize no 

sentido de acompanhar as novas exigências dessa sociedade “tecnológica” em 

contínua mudança. Sendo assim, a correta visão de aprendizagem define a importância 

e a influência da Educação, nos seus aspectos formais e curriculares. O processo de 

aprendizagem, na modalidade de Educação a Distância (EaD), proporciona outras 

maneiras de se construir o conhecimento e de aprender, sem perder a principal 

condição de educação contextualizada e integrada à vida social, com desenvolvimento 

consciente e maduro.  

 
2. DESENVOLVIMENTO 

Nas produções acadêmicas, muitos são os tipos de pesquisas utilizadas propiciando 

estudos aprofundados sobre as mais diversas atividades pedagógicas. Para a produção 

deste trabalho foi utilizada a metodologia da  pesquisa-ação. 

De acordo com Kemmis e McTaggart (1988), fazer pesquisa-ação significa planejar, 

observar, agir e refletir de maneira mais consciente, mais sistemática e mais rigorosa o 

que fazemos na nossa experiência diária. 

Ainda de acordo com as idéias de diversos autores  

A pesquisa-ação procura a mudança, mas, uma mudança para melhorar.  Assim, os 

seus principais objetivos são: 1. Melhorar: a prática dos participantes; a sua 

compreensão dessa prática e a situação onde se produz a prática; 2. Envolver: 

assegurar a participação dos integrantes do processo,  assegurar a organização 

democrática da ação, propiciar compromisso dos participantes com a mudança 

(KEMMIS e MC TAGGART, 1982; DICK, 1997;  O´BRIEN, 1998 [et al]). 

Sendo assim, a prática do docente passa invariavelmente por grandes mudanças no 

sentido de reformulação para atender essa nova demanda no que tange ao 
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relacionamento e envolvimento educacional com seus alunos; e o desenvolvimento de 

novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) surge como um agente relevante 

de aprendizagem que conduz à expansão das oportunidades de combinação de 

recursos tecnológicos e humanos.  

Os especialistas nesse campo reconhecem que a EaD “vem a calhar”, com essas 

expectativas, pois possui algumas peculiaridades que, diferentemente da educação 

presencial, flexibilizam e até mesmo personalizam a aprendizagem. Porém, vale 

destacar que não cabe as instituições de ensino apenas dar uma nova “roupagem” 

simplesmente transpondo processos e metodologias de ensino e aprendizagem 

tradicionais e ultrapassadas do paradigma conservador para o meio virtual.  

Neste sentido Lévy (2000 p.88) afirma que o virtual não “substitui” o “real”, ele 

multiplica as oportunidades para atualizá-lo. 

Atualmente, observa-se um movimento de consolidação e expansão da EaD, à medida 

que novas alternativas tecnológicas estão sendo incorporadas, viabilizando projetos 

educativos. De acordo com Gelleran (2004), a EaD passa a ser difundida como uma 

modalidade de educação com potencialidade para ampliar o acesso à formação 

acadêmica e profissionalizante, colocando-se como uma alternativa séria de 

democratização da educação e do saber. 

O professor carece de uma formação direcionada para suas funções no contexto 

online, necessita apropriar-se de metodologias que desenvolvam nos alunos uma 

relação criativa com o universo social e escolar, que resulte em novas formas de 

perceber a realidade complexa de seu estado clínico e aprendam seus significados, 

tornando-os capazes de dialogar com autonomia nesses campos.  

Neste sentido é pertinente citarmos Freire (1996, p.76-77) diz que “ensinar exige a 

convicção de que a mudança é possível” e afirma que: 

O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, 

interferidora, na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no 

mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem 

intervém como sujeito de ocorrência. Não sou apenas objeto da história, mas seu 

objeto igualmente. [...] constatando, nos tornamos capazes de intervir na 

realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes 

do que simplesmente a de nos adaptar a ela. É por isso também que não me parece 
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possível nem aceitável a posição ingênua ou, pior, astutamente neutra de quem 

estuda. [...] não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. Há 

perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a 

impossibilidade de estudar por estudar. 

 

Essa dialética descrita, esse movimento das ações, das intervenções, essa necessidade 

de mudança é real. Pois, ao profissional da educação não compete apenas o papel de 

reproduzir técnicas ultrapassadas, que em algum momento da história da educação 

deu certo, porém isso não significa um sucesso perene. É necessário que o professor 

em sua formação compreenda e construa sua própria prática baseada em questões 

advindas da realidade escolar, e que sua formação inicial na pedagogia ou em outra 

licenciatura, seja vista como uma etapa intermediária porém imprescindível no 

complexo processo de formação do professor. 

 

3. A EXPERIÊNCIA  

A partir de um diagnóstico da situação de atendimento nos polos de apoio presencial 

espalhados por todo território nacional, foi elaborado em 2012, o projeto pedagógico 

do curso de extensão “Diálogos Interativos Psicopedagógicos”.  

A partir de 2012, a instituição pesquisada passou a ofertar seus cursos de graduação 

no chamado sistema “mobilidade total”, onde, o aluno tem a flexibilidade de 

acompanhar suas aulas totalmente online, a partir do acesso ao AVA (ambiente virtual 

de aprendizagem), com essa novidade, sentiu-se a necessidade de elaborar um curso 

que fosse capaz de instrumentalizar tutores e coordenadores pedagógicos para que 

atuem de forma mais segura no atendimento aos alunos no processo educacional no 

qual estão inseridos.  

Para desenvolvimento do curso, foram apresentadas propostas de atendimentos, e 

experiências assentadas na realidade regional, de acordo com o diagnóstico prévio do 

perfil de cada polo, fornecido do pelos coordenadores pedagógicos. Em bases 

epistemológicas da teoria dominante na prática pedagógica, e respeitando as 

diferenças regionais, cada tutor e coordenador estruturaram a maneira mais adequada 

de atendimento e práticas pedagógicas a serem realizadas em seus polos. 
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4. A ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

O curso estruturado em sete encontros entre os meses de junho à agosto de 2012, 

com frequência quinzenal, onde todos os tutores e coordenadores pedagógicos se 

reúnem em seus polos, por duas horas, para assistir a transmissão de uma teleaula, e a 

partir de relatos de realidades diversas, expostas em interações simultâneas durante a 

aula, foram desencadeadas reflexões sobre o sentido e a direção do trabalho 

pedagógico e as decisões eram tomadas de acordo com a realidade de cada polo. 

Assim, o polo de apoio presencial, ganhava significado pedagógico, não restringindo 

suas tarefas à esfera administrativa, evitando cair na rotina burocrática e se afastar da 

realidade local. Tornando-se muito mais um centro dinamizador do que propriamente, 

ou somente, de apoio ao acadêmico como o próprio termo sugere.  

Durante as reuniões quinzenais da equipe de tutores e coordenadores pedagógicos, 

tudo o que ocorria nos diferentes polos era discutido e avaliado no sentido de 

normatizar, as ações e decisões para se repensar o projeto e os caminhos teórico-

metodológicos de autonomia de cada polo. 

O principal objetivo das aulas e discussões foi o de encontrar a melhor maneira de 

atendimento acadêmico e pedagógico aos alunos, que a partir da mobilidade total, não 

mais participam das aulas no polo com tanta frequência. Essa flexibilidade, afastou 

fisicamente os alunos dos polos, e com isso, houve a necessidade de se desenvolver 

novas ações pedagógicas, para garantir a excelência do processo de ensino e 

aprendizagem na modalidade EaD.  

Alguns dos temas abordados e discutidos durante o curso foram:  Estudar para quê? 

Neuroaprendizagem; O emocional e o comportamento do homem; O agir, o sentir e o 

pensar; Métodos de estudos; Métodos de ensino; Mediação pedagógica. 

Para não permitir que o aluno se sentisse “sozinho” no processo de ensino e 

aprendizagem, algumas ações de práticas tutoriais para mediar sua aprendizagem, 

foram desenvolvidas nos polos de todo o país: organização de palestras, seminários, 

grupos de estudos, mesas redondas, aulas de revisão de conteúdos, tutorias online 

através de chat, rádio web, fórum de discussões, orientações pedagógicas por 
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telefone, workshop, oficinas pedagógicas. Essa mediação pedagogia tem o objetivo de 

aproximar o aluno do polo, da convivência com os colegas de curso, de acompanhar 

mais de perto a situação acadêmica de cada aluno, e identificar as suas dificuldades 

pedagógicas. 

 

5. MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA INOVADORA (AQUI SE RESPONDE O PROBLEMA DE 

PESQUISA) 

Para a realização de todo esse trabalho, os tutores e coordenadores, precisaram 

desenvolver habilidades de mediação pedagógica inovadoras.  

Passaram a utilizar as TICs com maior ênfase para o alcance de todos os acadêmicos, 

isso incluiu maior aproveitamento dos recursos pedagógicos disponíveis no AVA 

(plataforma Claroline), como chat, fóruns, e-mails, rádio web, disponibilidade de 

exercícios, estudos dirigidos, roteiros de aprendizagem.  

As redes sociais surgiram como aliadas nesse processo de mediação pedagógica, 

utilizada para localizar os acadêmicos, disponibilizando orientações pedagógicas e 

acadêmicas online, maior número de interações e participações, por parte dos 

acadêmicos que durante horários diversos estão conectados. 

Essas mudanças estruturais dos cursos, e as mediações pedagógicas amparadas pelas 

TICs, influenciaram de maneira dinâmica e complexa o modo de formação e atuação 

dos tutores e coordenadores pedagógicos.  

Sendo assim, percebe-se que a Educação a Distância, com sua maior flexibilidade e 

adesão prática a novas tecnologias educacionais, criou também condições para uma 

discussão mais ampla sobre os novos paradigmas propostos durante o desenrolar do 

Séc. XX, nos quais – como também se propunha no movimento escolanovista – o 

centro do processo educacional é o estudante.  

Peters (2001, p. 37) manifesta que, no ensino a distância, os estudantes devem ser 

motivados, precisam ser orientados para o estudo autoplanejado e auto-organizado, 

estimulados para a comunicação formal e informal e para a cooperação com seus 

colegas. 
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O profissional de educação a distância precisa apropriar-se de metodologias que 

desenvolvam nos alunos uma relação criativa com o universo audiovisual e virtual, que 

resultou em novas formas de perceber a realidade e aprender seus significados, 

tornando-os capazes de dialogar com autonomia nesses campos. E essa nova forma de 

percepção do conhecimento exige também um novo professor. 

Na concepção de Preti (2002, p.64): 

Que pensar na formação do profissional, no atual processo de globalização da 

economia, recorrendo a uma nova modalidade de educação, é pensar também em 

novo tipo de educador que vai atuar a distância. Os professores formados em 

sistemas educacionais convencionais devem ser preparados para desempenhar 

outras funções dentro do sistema de EaD. 

 
A educação a distância não prescinde definitivamente da mediação do professor, mas 

não requer sua presença física contínua na sala de aula. A educação se baseia na 

comunicação, visto que a vida, em especial a vida humana, é permanente 

comunicação. De acordo com Rodrigues (2011), a autoaprendizagem não é o 

aprendizado do afastamento, da solidão, mas aprendizagem autodirigida com base em 

informação recebida e compartilhada, quer dizer, em comunicação com outro e 

outros.  

Neste sentido, faz-se necessário que o profissional da educação a distância adquira 

saberes que o ampare em suas ações pedagógicas no ambiente virtual. Saberes estes 

que conforme Tardif (2002, p.36) lhe darão suporte e sustentação ao seu trabalho 

docente: 

Saberes de formação profissional: caracterizados como conjunto de saberes 

transmitidos pelas instituições de formação (escolas normais ou faculdades). O 

professor e o ensino constituem objeto de saber para as ciências e para as ciências 

da educação. Saberes pedagógicos: caracterizam-se como doutrinas ou concepções 

provenientes de reflexos sobre a prática educativa no sentido mais amplo do 

termo, reflexões racionais e normativas que conduzem o sistema mais ou menos 

coerente de representações e de orientações da atividade educativa. Saberes 

curriculares: caracterizam-se como discursos objetivos, conteúdos e métodos a 

partir dos quais a constituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais, 

definidos como modelo de cultura e formação erudita. Saberes experienciais ou 
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práticos: compreendem os saberes produzidos pelos professores que no exercício 

da função desenvolvem saberes específicos baseados em seu trabalho cotidiano e 

no conhecimento de seu meio. São saberes que brotam da experiência e são por 

ela validados. 

 
Problematizar, refletir e analisar a prática pedagógica, bem como o ensino e a 

aprendizagem e os saberes docentes na formação inicial e continuada dos professores, 

são elementos fundamentais no processo de ensino e aprendizagem. Segundo Pimenta 

(1999, p. 18-19) citado por Pereira e Martins (2002, p.123), a construção da identidade 

ainda pressupõem algumas tarefas por parte do profissional docente: 

Verificar qual a significação social da profissão e fazer sua constante revisão; fazer 

uma revisão das tradições, reafirmando as práticas culturalmente adotadas e tidas 

como significativas no atendimento das necessidades da realidade; confrontar 

teoria e práticas e, também a análise das práticas à luz das teorias existentes e a 

construção de novas teorias 

Não é tarefa fácil, nem é simples, ser professor, como podem dizer ou pensar algumas 

pessoas, em especial destacamos o fazer pedagógico dos professores em ambientes 

virtuais, que além de sua função de professor, o professor exerce uma função 

significativamente relevante, na equipe interdisciplinar que atua no contexto online.  

 

6. VISÃO DA COMPLEXIDADE NA APRENDIZAGEM POR MEIO DA MODALIDADE EAD 

O desenvolvimento humano, em especial o ocorrido durante o Séc. XX, em meio a 

guerras, crises econômicas e enorme progresso científico, causou profundas 

transformações em todas as áreas sociais, em especial na Educação. Por outro lado, 

tais avanços, que consolidaram as certezas em torno da educação a distância, fizeram 

surgir uma nova filosofia da Educação, como o paradigma da complexidade abordado 

Behrens (2008, p. 20): 

A revolução tecnológica aliada à sociedade do conhecimento provocou um grande 

encontro da Era oral, escrita e digital. Essa triangulação vem se formando e tem 

como base o capital humano e intelectual. Para tanto, a sociedade precisa 

proporcionar processos de aprendizagem que envolva a criação e a busca de 

desenvolvimento de talentos nos seres humanos. 
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Neste ponto é pertinente tratarmos das questões estruturais na Educação, a partir do 

paradigma da complexidade, que tem como foco o pensamento complexo, a visão de 

totalidade. Esse novo paradigma exige uma formação docente e discente que supere a 

visão linear e torne-se mais integradora, crítica e participativa.  

O paradigma da complexidade inclui a educação holística que inclui a idéia de 

integralidade ou de globalidade. 

Um dos grandes desafios da educação a distância no novo paradigma envolve a 

formação de jovens para a crítica, a avaliação, a participação e a interação, facilitadas 

pelas características dessa modalidade de ensino, com recursos e processos educativos 

que levam à autonomia pessoal e intelectual do aluno. 

Para Moser (2010, p.8), o que mudou foi o sujeito a quem se dirige e este não é mais 

aquele concebido no pensamento racional cartesiano. A sociologia e a ética voltam-se 

para o indivíduo localizado, com seus desejos e aspirações. 

Nesse sentido, os papéis do professor e do tutor, como mediadores, são suma 

importância para a superação dessa crise de paradigma, como afirma Behrens (2008, 

p. 21): 

O professor, ao tomar o novo paradigma na ação docente, necessita reconhecer 

que complexidade não é apenas um ato intelectual, mas também o 

desenvolvimento de novas ações individuais e coletivas que permitam desafiar os 

preconceitos, que lacem novas atitudes para encarar a vida, que gerem situações 

de enfrentamento dos medos e das conquistas. 

 

Diante dessa conjuntura de transformação e a análise do paradigma complexo do 

processo de ensinar e aprender, o mundo globalizado “quebrou as imagens”, os alunos 

já não são mais os mesmos, nem também o professor, que, agora, já não é mais uma 

referência única para os alunos, muitas vezes nem mesmo incluída entre as fontes de 

informações sobre o mundo. O perfil dos alunos muda com o tempo, e 

consequentemente, o docente precisa mudar. 

Para Gadotti (2008, p.23): 

Em sua essência, ser professor hoje não é nem mais fácil nem mais difícil do que 

era há algumas décadas atrás. É diferente. Diante da velocidade com que a 

informação se desloca, envelhece e morre, diante de um mundo em constante 
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mudança, o papel do professor vem mudando, senão na essencial tarefa de educar, 

pelo menos na tarefa de ensinar, de conduzir a aprendizagem e na sua própria 

formação que se tornou permanentemente necessária.  

 

Por isso, é necessária a reformulação do processo de formação dos profissionais da 

Educação e da visão que estes têm sobre a função social da escola. Problematizar, 

refletir e analisar a prática pedagógica, bem como o ensino e a aprendizagem e os 

saberes docentes na formação inicial e continuada dos professores, são elementos 

fundamentais no processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Romanowski (2008, p. 27): 

Sem formação adequada, os professores não têm como colaborar efetivamente 

para o desenvolvimento de ma escolarização para superar o fracasso manifesto nos 

resultados das avaliações que mantém a aprendizagem dos alunos com médias 

insuficientes, nos altos índices de reprovação e evasão.  

 

As novas tecnologias criaram novos espaços do conhecimento.  Os estudantes optam 

por estudar em casa, no trabalho, basta ter acesso ao espaço virtual, pois onde quer 

que estejam podem acessar o ciberespaço da formação e da aprendizagem a distância.  

A respeito da EaD Romanowski (2008, p. 27), afirma que: 

Para o enfrentamento de novos desafios, a educação a distância apresenta-se 

como uma modalidade capaz de contribuir para a formação em locais distantes dos 

grandes centros de produção do conhecimento. Com efeito, estudar a distância 

pode contribuir na concretização das políticas públicas de formação de docente, na 

oferta de oportunidades educativas e na participação na economia e 

desenvolvimento da sociedade, minimizando os efeitos da exclusão social. 

 

Uma pesquisa de Bernadete Gatti (2008) mostra que formação continuada para 

Docentes/Tutores deve, conforme sugere à legislação educacional, prever uma 

formação continuada em conteúdos e métodos, em subsídios teórico-metodológicos, 

com o propósito de aprimorar a prática pedagógica e aumentar o nível de 

conhecimento dos docentes, em suma, para valorizar o magistério pela 

profissionalização da função docente e melhoria da qualidade do ensino. 

Desta forma, percebe-se que, a partir da EAD, surge um novo passo na questão da 

formação continuada. 
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7. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A chamada era da educação permanente ou continuada, ao longo de toda a vida, já 

está implantada. Os que não a reconhecerem e a aceitarem, estarão limitados a passos 

mais lentos no caminhar desse processo ou a uma completa estagnação. 

O papel do professor atualmente é o de um constante aprendiz para que sua práxis 

possa fazer a diferença na atual conjectura da sociedade, que sua prática seja capaz de 

democraticamente difundir e produzir conhecimentos, para que suas ações sejam 

baseadas na reflexão crítica sobre sua formação e atuação em contexto online.  

Vivemos em um contexto histórico onde as intervenções são bem vindas e necessárias, 

sejam por parte dos professores, dos alunos, dos pais, da comunidade, dos agentes da 

escola. Os tempos de passividade a frieza da racionalidade já não imperam mais. Neste 

sentido, não podemos mais “apenas aceitar”, sabemos que as barreiras, as resistências 

a mudanças serão tarefas árduas de se ultrapassar, mas certamente essa ruptura se faz 

necessária e tem como pilar os paradigmas inovadores. 

Portanto, a formação do professor no desenvolvimento de competência aponta para a 

necessidade de qualificá-lo para uma nova prática, que não se restrinja a sala de aula, 

mas se amplie para contemplar as articulações com a sociedade em geral, como 

objetivo central da formação inicial e continuada dos docentes.  
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RESUMO 
 

O objetivo deste artigo é socializar parte do trabalho desenvolvido pela Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato 
Costa Souza”, uma coordenadoria responsável pela formação continuada dos 
profissionais da rede pública paulista. 
São Paulo possui 5,3 mil escolas, cerca de 290 mil servidores atuando em educação e 
mais de quatro milhões de alunos, o que exige uma política pública intensa de 
formação de educadores, para atender essa quantidade, sem perder de vista a 
qualidade que se quer alcançar. 
Para isso, tornou-se imprescindível contar com as Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação, que possibilitam a eliminação de fronteiras de tempo e espaço, capazes 
de  disponibilizar a todos da rede pública estadual de ensino as oportunidades de 
formação necessárias.  
A trajetória da formação online em construção para essa rede é aqui descrita, na qual 
são pontuados aspectos importantes que podem contribuir para os estudos nessa 
área, como é o caso das características da preparação dos conteúdos, escola do 
ambiente virtual de aprendizagem e formação do corpo de profissionais que atendem 
os educadores em formação.  
Ao final, são apontados aspectos que se constituem como desafios, sobre os quais se 
debruçam os profissionais dessa Escola de Formação de Professores, na busca de 
qualidade para a formação online de educadores, que possam contribuir também para 
a conquista de melhor desempenho pelos alunos. 

Palavras-chave: Formação online de educadores, Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação, Educação a Distância. 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this article is to socialize part of the work being developed at the 
Paulo Renato Costa Souza School for Teacher Training and Continuing Education of the 
State of São Paulo. This organ is responsible for the continuing education of the 
professionals from the São Paulo public school system. 
The São Paulo school system consists of 5.3 thousand schools, nearly 290 thousand 
staff members working in education, and more than four million students. These 
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numbers require rigorous public policies for the scaling of educator development 
without loosing sight of the quality the system expects to reach. 
With this in mind, it became essential to employ the Digital Information and 
Communication Technologies that make possible the elimination of time and special 
boundaries, and thereby are able to make available the necessary training 
opportunities to all the participants in the State public school system. 
The paper describes the process of online training being built for this school system. 
Important aspects are highlighted that can contribute to research in this area, as is the 
case of the characteristics of content development, choice of the virtual learning 
environment, and development of the body of professionals that work with the 
teachers in training. 
Finally, issues are raised that are considered challenges, which the professionals from 
this Teacher Development School must confront in their search for quality in online 
development of educators who can also contribute to the achievement of improved 
performance of their students.   

Keywords: Teacher training, Online educator development, Digital Information and 
Communication Technologies, Distance Education  

  
1. INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente artigo é registrar e socializar experiências e reflexões realizadas 

pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado de São Paulo 

“Paulo Renato Costa Souza” – EFAP, www.escoladeformacao.sp.gov.br, uma 

coordenadoria a serviço da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, 

criada, em 2009, com a missão de incrementar as ações de formação para os 

educadores e servidores que atuam na rede de ensino público deste estado. 

A formação online é a principal modalidade, mas não exclusiva, empregada pela EFAP 

em propostas, cursos, projetos e programas oferecidos às escolas e demais órgãos da 

Secretaria de Educação - SE. Isso se justifica pela grandeza da rede paulista, composta 

por 5,3 mil escolas, cerca de 290 mil servidores e mais de quatro milhões de alunos. 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC tornam possível que cada 

profissional da rede estadual possa ser atendido diretamente pela proposta de 

formação, sem intermediários.  

Isso porque, até pouco tempo, a SE utilizou o modelo de formação por multiplicação. 

Um representante de cada região do estado era formado e tinha a incumbência de 

repassar essa formação aos profissionais de sua região. Essa estratégia mostrou-se 

inadequada, porque nem sempre aquele que foi formado e incumbido da 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
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multiplicação se sentia apto ou disposto para atuar junto aos profissionais de sua 

região (Kuin, 2005). Este modelo deslocava constantemente muitos profissionais de 

seu local de trabalho, exigia altos investimentos, sem que houvesse uma relação custo-

benefício favorável (Kuin, 2012).  

 Dessa forma, os recursos da educação online apresentaram-se como uma 

possibilidade interessante para melhorar a qualidade da formação continuada dos 

educadores e servidores da rede pública estadual.   

Entretanto, ter as TDIC ou favorecer sua disseminação não é o suficiente para garantir 

um processo consistente de formação, já que a educação online exige mudanças 

comportamentais e uma ressignificação do conceito de ensinar e aprender.  

As reformas atuais confrontam os professores com dois desafios de 

envergadura: reinventar sua escola enquanto local de trabalho e 

reinventar a si próprios enquanto pessoas e membros de uma 

profissão. A maioria deles será obrigada a viver agora em condições 

de trabalho e em contexto profissionais totalmente novos, bem como 

a assumir desafios intelectuais e emocionais totalmente novos, bem 

como a assumir desafios intelectuais e emocionais muito diversos 

daqueles que caracterizavam o contexto escolar no qual aprenderam 

seu ofício. (Thurler, 2001, p. 89) 

 

Dessa forma, a EFAP, desde sua criação, já enfrentou desafios e buscou caminhos para 

se constituir como uma opção efetiva para o aprimoramento dos profissionais que, por 

consequência, puderam agregar mais qualidade à formação dos alunos da escola 

pública, que não pode mais se esquivar de atender às demandas de um contexto pós-

moderno, constituído por mudanças frequentes e velozes que desafiam a todos e 

exigem construções e reconstrução constantes de capacidades. Essa reconstrução não 

é uma necessidade somente do contexto escolar. É uma tônica da sociedade 

contemporânea, que tem nesse ritmo e quantidade de mudanças suas características 

mais marcantes. Lembrando Bauman: 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2937 

Com pode alguém investir em uma realização de vida inteira, se hoje 

os valores são obrigados a se desvalorizar e, amanhã, a se dilatar? 

Como pode alguém se preparar para a vocação da vida, se 

habilidades laboriosamente adquiridas se tornam dívidas um dia 

depois de se tornarem bens? Quando profissões e empregos 

desaparecem sem deixar notícia e as especialidades de ontem são os 

antolhos de hoje? (Bauman, 1998, p.112) 

 
A formação do professor, assim como da maioria dos profissionais atuantes hoje em 

dia vive esse impasse. Como montar um currículo que dê conta de preparar para um 

futuro, se esse futuro é incerto e as possibilidades se alteram de forma 

desconcertante?  

A possibilidade que se apresenta com mais chance de sucesso no contexto educacional 

da atualidade é o investimento em uma formação continuada, que seja inclusiva, no 

sentido de aliar a prática do profissional docente aos embasamentos teóricos e 

pesquisas, na busca de uma reflexão que lhe possibilite as condições de reinventar sua 

prática, em consonância com as demandas de seu público escolar e sociedade.  

Com essa crença, de 2009 a julho de 2012, a EFAP contabilizou mais de 100 mil 

conclusões de cursos. O presente trabalho toma como base a formação desse 

contingente e almeja socializar tanto o trajeto percorrido quanto as reflexões e a busca 

para melhoria da qualidade nos processos online de formação de educadores. 

 

2. PASSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO 

O primeiro passo para estabelecer os rumos do trabalho de uma instituição voltada 

para a formação de educadores em uma rede tão grande é levar em conta as 

demandas pontuadas por seus profissionais, os índices de avaliação interna e externa, 

no que se refere tanto ao desempenho dos educadores quanto ao dos alunos. 

Também não se pode deixar de lado as demandas que emergem do contexto histórico 

e social contemporâneos, voltadas para o mercado de trabalho e também para a 

formação geral do ser.  
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Na impossibilidade de detalhar minuciosamente todo o processo de trabalho da EFAP, 

este artigo priorizará algumas dimensões presentes no processo. 

Cada tópico terá início com questionamentos que exemplificam as reflexões 

resultantes do processo de trabalho que a EFAP suscita. No desenvolvimento desse 

tópico haverá a descrição do processo de construção vivenciado e, ao final, a tentativa 

de retomada dos questionamentos com algumas possibilidades de respostas e 

entendimentos. Com isso, acredita-se que este texto possa trazer contribuições para 

reflexões em processos de formação online. 

 

3. O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA 

O que define melhor um bom ambiente virtual de aprendizagem? Diversidade de 

recursos ou facilidade de ambientação para o cursista? 

O AVA utilizado pela EFAP prima pela simplicidade e facilidade de interação, visando o 

conforto do usuário. A ideia era que os estranhamentos iniciais frente aos recursos 

tecnológicos fossem rapidamente superados pela familiaridade e possibilidade de 

inferências, a cada situação inédita. 

 
Figura 1:  Tela de um curso ambientado no AVA 

 

 

 

Na figura 1, tem-se um exemplo de tela de curso já ambientado. No item A, o realce 

mostra o menu “Ferramentas”, que disponibiliza ao cursista o acesso a elaboração de 
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seu perfil, consulta aos perfis de colegas de curso, agenda, recados, correio, relatórios 

e monitoramento de atividades. 

No item B, estão alinhados os itens que nomeiam as páginas de conteúdos, atividades 

objetivas, dissertativas, fóruns e envio de documentos. 

No item C, encontra-se a área de exposição dos conteúdos e atividades, que podem 

conter hiperlinks internos e externos, animações, textos verbal e não verbal.  

Todos os recursos disponíveis ao cursista são apresentados de uma só vez, o que 

propicia que sua atenção não seja desviada pelos recursos tecnológicos, favorecendo-

lhe focar sua atenção essencialmente no conteúdo a ser estudado.  

Em várias oportunidades, na formação inicial para lidar com o AVA, cursistas leigos no 

uso de computadores e recursos da WEB mostraram-se à vontade na utilização do 

ambiente, após receberem as primeiras pistas e orientações do formador para 

entender a estruturação das telas apresentadas. A aparência do AVA, para o cursista, é 

bastante semelhante àquela que se apresenta para o professor tutor, de modo que 

cursista formado é um professor tutor em potencial, no que refere à familiaridade com 

o ambiente virtual de trabalho. Esse expediente, de formar concluintes em cursos para 

a tutoria, tem sido um expediente muito utilizado pela EFAP, privilegiando os 

profissionais de seu quadro de servidores com a possibilidade de ampliação de 

perspectivas de trabalho, no caso, a tutoria em cursos online.  

Voltando às questões iniciais deste tópico, a experiência tem demonstrado que a 

facilidade na interatividade é um ponto importante em um AVA, pois favorece ao 

cursista minimizar seus focos de atenção e preocupação, encaminhando-o para o que 

realmente é importante, as exigências e propostas veiculadas na formação. 

Contudo, é importante registrar que, o tempo e a familiaridade com o ambiente estão 

possibilitando e exigindo da EFAP a busca da ampliação dos recursos de seu AVA para 

comportar a dinamização e diversificação das propostas pedagógicas que têm se 

apresentado na elaboração dos cursos. Isso possibilita afirmar que adequações 

consistentes em um ambiente de aprendizagem são favorecidas por uma demanda 

que se constrói pautada na prática, no uso e na necessidade de transformação 
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impulsionada pela busca constante de melhores opções para o ensino e a 

aprendizagem.  

 

 

4. O TRABALHO COM OS CONTEÚDOS  

Quais competências são desejáveis para os especialistas produtores de conteúdos para 

o contexto digital?  

A produção dos conteúdos dos cursos, projetos ou programas pode ter várias origens. 

No caso da EFAP, pode ser feita por pessoal da própria rede de ensino, contrapartida 

de parceiros em convênios ou parcerias e pode ser encomendada pela EFAP a 

especialistas com competência reconhecida na área a que o curso for destinado. 

Algumas experiências realizadas pela EFAP, desde 2009, mostraram que a formulação 

dos conteúdos, na maioria das vezes, requer a constituição de uma equipe 

multidisciplinar, porque a vivência comprovada dos conteudistas dificilmente vem 

acompanhada por familiaridade com a produção para o meio digital.  

É comum que essa situação demande correção de rumos, antes e, muitas vezes, 

durante a realização do curso. Ficou evidente que as TDIC na educação vão requerer 

cada vez mais que o professor, mesmo que especialista em sua área, busque conhecer 

as possibilidades lançadas pelo meio digital e como utilizar melhor a linguagem em 

cada ferramenta ou recurso, na busca do estabelecimento das melhores relações, com 

vistas ao aprendizado. 

Embora a produção e o desenvolvimento para o meio digital requeiram sempre um 

conjunto de equipes para a autoria, as questões pedagógicas, o design instrucional, 

arte, tutoria, suporte técnico e tecnológico (Moreira, 2009), a experiência tem 

demonstrado que é importante para o processo, que o professor conteudista avance 

na conquista de novas capacidades para poder vislumbrar opções mais amplas de 

produção nesse contexto e demandar melhor os efeitos e formatos para as equipes 

que o acompanha, de forma a garantir que seu objetivo seja alcançado,  e o curso, ao 

final, envolva e estimule o cursista. (Kuin, Dias, et al, 2011) 
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Um exemplo recorrente dessa necessidade de adequação de produção de conteúdo e 

metodologias ao curso online é a construção de enunciados para fóruns. Em vários 

momentos, especialistas produzem perguntas para serem respondidas em fóruns, o 

que estimula uma prática incoerente com o pressuposto para um espaço destinado ao 

debate, às trocas e construção coletiva de conhecimento. Ao invés de questões, o 

fórum requer um enunciado que desafie, provoque e estimule o debate e o 

surgimento de possíveis pontos de vista diferenciados.  

Pensar conteúdos em mídias variadas também é um desafio comum a muitos 

produtores de conteúdo, razão pela qual a educação a distância requer a já citada 

equipe multidisciplinar, que leve em conta essas novas possibilidades de ensinar e de 

aprender, pautada em novos recursos, presentes em um mesmo equipamento, o 

computador, conectado à web. 

Além dessa validação de conteúdo para a forma multimidiática, os cursos, na EFAP, 

recebem uma atenção muito especial de uma equipe que se ocupa em checar se a 

formulação, a abordagem do conteúdo, a metodologia e a didática estão em sintonia 

com o currículo da rede pública estadual. Embora sempre haja a orientação ao 

produtor de conteúdo contratado, o entendimento do texto do currículo não garante 

que as práticas desenhadas por eles em um curso sejam a expressão das concepções 

curriculares previstas. Por essa razão, antes ou depois da ambientação do curso no 

AVA, entra em cena essa equipe de validação que analisa e intervém, quando 

necessário, para garantir a qualidade do trabalho. 

Bem, retomando as questões iniciais, a experiência vivida nos cursos produzidos e 

gerenciados pela EFAP possibilita afirmar que é cada vez mais importante que o 

produtor de conteúdo pense seu trabalho para o contexto digital, porque, dessa 

forma, poderá explorar recursos e metodologias próprias para esse meio, mas na falta 

dessa competência construída, esse especialista tem maior chance de sucesso na 

construção do curso e em seu processo de aprendizagem se aprender a dialogar com 

os produtores diversos que terá ao seu redor. A ambientação de um curso, por 

exemplo, exige que a redação do especialista indique os efeitos que precisa para 

garantir sua intencionalidade textual e, para isso, precisa haver um trabalho integrado, 
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porque ele precisará saber pedir e indicar como a versão ambientada deve se 

apresentar. São aprendizagens novas para os professores do século XXI, pensar na 

multimídia e hipertextual. 

 

 

5. AS FIGURAS DO SUPERVISOR E DO COORDENADOR 

Um curso online se assemelha a um curso presencial no que diz respeito á gestão de 

trabalho dos envolvidos? 

Para responder a este questionamento, vale resgatar o processo vivido pela EFAP, 

principalmente no que se refere aos cursos com alguns milhares de participantes. 

Dependendo do volume e da complexidade das atividades existentes em um curso, 

define-se o número de cursistas por turma, que em média fica em torno de 30 

cursistas.  

Diante da demanda constatada ou presumida, cada curso tem um número total de 

vagas a serem oferecidas à rede pública. Após o fechamento das inscrições, que 

acontece via site da EFAP, têm-se o número de tutores necessários. Cada um deles 

pode atuar junto a um máximo de duas turmas.  

Esses tutores são assistidos por um profissional denominado coordenador de tutoria, 

que se responsabiliza pelo acompanhamento do trabalho e assistência a até 15 

tutores. Também faz parte das atribuições do coordenador construir um material 

denominado Guia de Orientação ao Tutor, que traz sugestões para as ações de tutoria, 

orienta ações e intervenções, com o sentido de contribuir para a mediação de cada 

módulo do curso. Também cabe ao coordenador compilar relatórios elaborados pelos 

tutores, assim como montar, ao final de um curso, o relatório que avalia cada tutor, a 

fim de homologar se o profissional desempenhou com eficiência sua função e se 

continuará a figurar no banco de tutores da EFAP. 

Há cursos na EFAP que já atenderam cerca de 15 mil cursistas em uma única edição. 

Muitos são os coordenadores contratados, o que gerou a necessidade de se criar 

também a figura do supervisor de coordenação. Este é o responsável pelo 

acompanhamento do trabalho e assistência aos coordenadores, estabelecendo o 
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diálogo com a EFAP, para resolver problemas e encaminhar providências que passam 

pelos coordenadores até chegar aos tutores e cursistas. O supervisor faz o fechamento 

do curso, pautado nos relatórios compilados pelos coordenadores, assim como elabora 

um relatório que avalia o desempenho desses profissionais. 

Embora haja uma hierarquia no processo de relacionamento entre tutores, 

coordenadores e supervisores, o que graficamente pode ser representado por um 

fluxo vertical da comunicação, as tecnologias de interação e atendimento, inclusive aos 

cursistas, favorecem que sejam estabelecidos caminhos de comunicação alternativos, 

o que graficamente se aproximada da forma de um fluxo em rede. Essa possibilidade 

aumenta as condições para que um curso seja percebido nas várias dimensões que o 

envolve, propiciando ações compartilhadas. 

 

Figura 2: Representação do fluxo das interações entre supervisor, coordenador e tutor 
 

 
 

O papel do tutor tem importância singular para o bom andamento de um curso, isso já 

é sabido, mas ainda há dilemas quanto à formação desse profissional. Há dimensões 

nessa formação que podem ser genéricas ou básicas, fruto da experiência de cada um, 

mas para o bom desempenho em cursos na EFAP, chegou-se ao entendimento que 

candidatos à tutoria deveriam receber uma formação voltada para as características de 

mediação que a instituição deseja que sejam constantes em suas ações. Para isso, 

muito trabalho conjunto, acompanhamento e reflexão são demandados. Esse trajeto 

com os tutores será alvo das considerações no próximo tópico. 

A descrição feita até aqui demonstra que, assim como em um curso presencial, no 

ambiente virtual, dependendo das características e volume de atendimento, também é 

necessária a criação de uma estrutura de gestão. 
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Contudo, as características do trabalho no ambiente virtual podem permitir e 

estimular uma quebra de linearidade hierárquica a favor de uma estruturação mais 

dinâmica e coletiva, com possibilidades comunicacionais amplas de acesso e de 

interação. 

Se por um lado essa estrutura é dinâmica, rompendo com o isolamento comum às 

estruturas hierárquicas de cargos e funções, o ambiente que comporta o trabalho 

desses profissionais é altamente preparado para um registro que admite extremo 

controle individual das ações e percursos de cada um que acessa o sistema. Um AVA 

pode registrar e armazenar dados de todos os acessos, participações, permanência e 

encaminhamentos daqueles que o frequentarem. 

Essa possibilidade facilmente pode conduzir o olhar para uma análise quantitativa a 

respeito do desempenho daqueles que frequentam o curso. Isso não é em si mesmo 

ruim, mas pode fomentar avaliações e decisões que podem se distanciar do foco 

qualitativo que é o desejável numa relação que envolva ensino e aprendizagem. 

Em qualquer processo de formação, no que se refere ao desempenho discente, os 

dados quantitativos normalmente devem subsidiar as análises e não determiná-las. 

Sendo assim, os relatórios detalhados que um ambiente de aprendizagem virtual 

possibilitam, devem embasar as ações gestoras que permeiam as ações dos cursistas, 

tutores ou outros profissionais envolvidos em um curso online.  

Pode-se perceber que as modalidades presencial e online em um curso têm muita 

semelhança, mas a tecnologia possibilita àquele em ambiente virtual um controle sem 

precedentes. Saber fazer bom uso desses dados envolve formação para aqueles que 

farão parte do processo. 

 

6. O PROFESSOR TUTOR 
Tutor ou professor? 

A EFAP opta por denominar Professor Tutor, e não simplesmente Tutor, o profissional 

que faz a mediação em cursos, por entender que a qualidade na formação online de 

educadores exige um profissional altamente qualificado em sua área de atuação e 

preparado para acompanhar o cursista, estimular sua autonomia nos estudos, sem 
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deixar de lado o que é mais importante nessa modalidade de estudo que é estimular a 

construção de redes colaborativas de aprendizagem.  

Para atingir este patamar, foi necessário montar uma formação que colocasse o 

Professor Tutor em sintonia com o viés almejado pela EFAP. 

Desde 2009, a preparação deste profissional vem se alterando, porque a prática 

estimula sempre a reflexão e a correção de rumos nesses processos de formação.   

Estuda-se, neste momento, a possibilidade de formação do Professor Tutor com a 

seguinte formatação: 

Primeira Etapa: Curso com 20 horas de duração, denominado ProForT – Programa de 

Formação de Tutores, realizado totalmente a distância e autoinstrucional, no qual o 

candidato à tutoria tem acesso a informações importantes como a estrutura da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, EFAP e sua missão, conceitos e 

fundamentação do trabalho em EaD, aprofundamento das questões metodológicas em 

ambientes virtuais de aprendizagem, mediação e avaliação de fóruns e questões 

discursivas e ferramentas síncronas e assíncronas, exploração e uso das ferramentas 

do AVA e realização do módulo inicial de todos os cursos, denominado Conhecendo o 

AVA. Ao final, há uma prova objetiva que definirá se houve aproveitamento 

satisfatório para que o candidato passe para o próximo passo. 

A primeira etapa recebeu esse tratamento metodológico neste momento, porque a 

prática de formação de Professores Tutores em anos anteriores demonstrou que 

muitas informações eram necessárias como condição para a formação prática, com 

interação. Há nesta etapa o propósito de equilibrar os repertórios entre os candidatos  

a Professor Tutor, para que as etapas seguintes não tenham o foco de atenção 

pulverizado entre o fazer prático e as informações de base para mobilizar as ações. 

Segunda Etapa: Curso de 30 horas de duração, ainda em fase de elaboração, cujo 

objetivo é trabalhar, com os aprovados na etapa 1, situações práticas coletadas em 

cursos já realizados, que exigiram conhecimento, habilidade e sensibilidade do 

Professor Tutor. Essas situações serão construídas na forma de cenários, que poderão 

desafiar os candidatos a ações de mediação, para serem discutidas e refletidas em 
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grupo, mas também poderão apresentar a situação como foi de fato mediada no curso 

do qual foi extraída, para exemplificar ações positivas ou não e mover discussões.  

É neste momento que o aprofundamento do embasamento teórico se fará presente, 

num movimento para explicitar as ações das personagens dos cenários selecionados e 

também promover aprimoramento da ação tutora, com base em teorias 

construcionistas de aprendizagem.  

Pretende-se que ao final desta etapa de formação, o candidato a Professor Tutor 

amplie seu potencial para as ações de mediação, reflexão, interação e trabalho 

colaborativo, entendendo que sua presença em um curso online vai para além do 

sentido de frequência no ambiente, para atingir o que Valente denomina de “estar 

junto virtual”. 

O “estar junto virtual” envolve múltiplas interações no sentido de 

acompanhar e assessorar constantemente o aprendiz para poder 

entender o que ele faz e, assim, propor desafios que o auxiliem a 

atribuir significado ao que está desenvolvendo. Essas interações 

criam meios para o aprendiz aplicar, transformar e buscar outras 

informações e, assim, construir novos conhecimentos. (Valente, 

2003, p.31) 

Sendo aprovado nesta etapa, o Professor Tutor entra para o banco de tutores da EFAP 

e será convidado a exercer tal função, assim que for oferecido aos profissionais da 

rede pública um curso em sua área de formação. 

Terceira Etapa: Ao atingir esta etapa, o candidato já será considerado um Professor 

Tutor. Os encontros presenciais de formação contemplarão as questões pertinentes ao 

conteúdo do curso no qual atuará. Neste momento também ele conhecerá o professor 

coordenador, que explicará também como será a dinâmica do curso, do 

acompanhamento, avaliação e rotina de contato entre tutores, coordenadores e 

supervisores, caso o curso exija essa configuração. 

O início do curso não traz o final da formação do Professor Tutor, porque são abertos 

no AVA, para cada módulo do curso, fóruns nos quais os tutores se encontram, 
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incluindo os Coordenadores e Supervisores, para discutirem o andamento dos 

trabalhos, dificuldades e soluções.  

Nesses fóruns pedagógicos é que são publicados os Guias de Orientação ao Professor 

Tutor, que atualizam as discussões pedagógicas e sugerem estratégias para 

abordagens a situações possíveis, indicam datas importantes para o desenvolvimento 

de cada módulo do curso. 

O Professor Tutor que percorre com sucesso esse trajeto poderá ser chamado 

novamente para atuar na mesma função ou na de Coordenador.  

Esse encaminhamento de trabalho e formação leva em conta a importância da 

reflexão-na-ação, como componente fundamental na formação do profissional, como 

indica as teorias de Shön (2000).   

Por outro lado, Nóvoa ( 2001) aponta importância da teoria e da prática, mas salienta 

como fator decisivo para a formação docente a “dinâmica pessoal”, ou seja, a forma 

pessoal com que o ser em formação faz as adaptações daquilo que foi aprendido. 

Diante disso, a experiência vivida pela EFAP favorece a crença de que o profissional 

para atuar em ambientes virtuais de aprendizagem não é só professor e nem só um 

tutor, mas um professor tutor. Aquele que alia o conhecimento de uma determinada 

área à concepção de aprendizagem pautada pelas TIC, prioriza a autonomia daquele 

que aprende, mas que, ao mesmo tempo, estimula a aprendizagem coletiva e o 

estabelecimento de uma rede de aprendizagem, como pontua Almeida: 

 A complexidade da constituição de rede de aprendizagem no ambiente 

virtual caminha no sentido da criação conjunta de redes de significados, 

como relações humanas em um contexto específico de convivência 

dialógica, perpassado pela linguagem, cultura e sociedade da qual faz 

parte cada participante, bem como pela respectiva história individual e 

pela interpretação que cada um faz de si mesmo, do outro e do 

mundo.(2007, p.70) 

A formação do professor tutor precisa necessariamente ser construída pela vivência, 

enquanto aluno, em situações de mediação e reflexão que lhe permitam criar sua 

dinâmica pessoa para agir posteriormente como docente online. É importante que o  
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educador  complemente sua formação, para atuar com competência nesse novo 

contexto que é pautado pela TDIC. 

 

7. DESAFIOS A ENFRENTAR 

Embora cada vez mais educadores se aproximem da prática formativa online, ainda 

existe um trajeto a ser construído, a fim de que não se busque nessa modalidade 

aquilo que se quer ver distante, inclusive nas práticas presenciais.  

Pesquisando a participação dos cursistas em cursos já oferecidos na EFAP, ainda 

emergem índices que revelam o conceito de aprendizagem pautado na busca pela 

resposta pronta e acertada, como se construções pessoais, baseadas na própria 

prática, entendimento e reflexão fossem menos confiáveis. Isso revela que ainda está 

presente o conceito de conhecimento como algo acabado, que circula fora das ações 

possíveis a todos que educam.  

É nesse contexto que o desenvolvimento da competência do Professor Tutor ainda é 

mais necessário, como aquele que dinamizará as informações, fortalecerá trocas, 

reflexões e elaboração de possibilidades de intervenção. Percebe-se, por isso, que este 

profissional não é somente aquele que valida e diz o que está certo ou não e estimula 

os estudos. O Professor Tutor precisa qualificar a experiência de cada cursista, 

mostrando que reconhece o valor da histórica de cada um, estimulando sua autonomia 

para o estudo, mas, ao mesmo tempo, precisa fortaleça o coletivo, mostrando a 

importância da interação e do trabalho colaborativo. Quanto mais se valoriza e 

qualifica o individual, mas se potencializa um grupo, quando a interação é colocada 

como elemento fundamental nos trabalhos de formação. 

 

8. CONCLUSÃO 

O mesmo movimento que se deseja para os cursos de formação presencial é aquele 

desejável também para o aprimoramento dos cursos da EFAP. Construção com 

reflexão, a partir da prática contextualizada. Essa dinâmica sintetiza a busca de uma 

instituição que atenda a um contingente gigantesco de educadores, responsável pela 

educação pública de milhares de alunos que, por força da concepção assumida pela 
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instituição, não são números; são sim, seres singulares que merecem uma educação 

em sintonia com o tempo em que se encontram. 

Para se alcançar este objetivo, a formação dos educadores requer um dinamismo e 

abertura incondicional para atender àqueles em formação, com flexibilidade de tempo 

e espaço, o que é possibilitado pelas TDIC.  
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Resumo 
 
O presente artigo apresenta resultados de uma pesquisa acerca da influência das 
experiências subjetivas na formação acadêmica sob a perspectiva dos alunos a 
distância. Este estudo objetiva compreender como o impacto das experiências 
subjetivas dos sujeitos alunos influencia no processo de ensino aprendizagem e na 
permanência nos cursos de Educação a Distância. A vivência como tutoras do curso de 
Administração a Distância da Universidade de Brasília do sistema Universidade Aberta 
do Brasil, com turmas da região norte brasileira, nos fez interessar por investigar a 
humanização da educação a distância e a subjetividade de cada aluno que os faz 
permanecer ou desistir do curso. Os dados foram coletados e analisados a partir das 
respostas à pesquisa online disponível na internet por 8 dias.  61 alunos responderam 
ao questionário online de forma voluntária, sendo a única exigência que os mesmos 
tivessem sido alunos do curso em algum momento, mesmo que atualmente 
estivessem desistentes ou desligados. As análises dos dados com abordagem 
qualitativa e quantitativa apontaram que as interações entre os sujeitos envolvidos no 
processo de formação podem ser complementares, antagônicas e concorrentes, mas 
com certeza precisam ser compreendidas levando em conta a subjetividade destes, 
num movimento humanizador do processo de ensino e de aprendizagem. O 
reconhecimento da subjetividade do aluno, não pode ser uma medida emergencial em 
casos de evasão e sim um princípio a ser vivido, praticado e ressignificado nas 
múltiplas dimensões do processo de ensino-aprendizagem. O presente trabalho se 
propõe a identificar a dimensão humanizante nas relações  em um contexto de 
educação a distância. 

Palavras-chave: Formação Acadêmica, Alunos a distância, Subjetividades na Educação 
a Distância. 

 

Resumen 
 
Este documento presenta los resultados de la investigación sobre la influencia de las 
experiencias subjetivas en el mundo académico desde la perspectiva de los estudiantes 
a distancia. Este estudio tiene como objetivo comprender el impacto de las 
experiencias subjetivas de los individuos influyen en los alumnos en la enseñanza y el 
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proceso de aprendizaje y mantenerse en los cursos de Educación a Distancia. La 
experiencia como tutores del curso de la Administración de la Universidad de Brasilia 
Distancia Sistema de Universidad Abierta de Brasil, con los grupos del norte de Brasil, 
nos interesa en la investigación de la humanización de la educación a distancia y la 
subjetividad de cada estudiante que los hace permanecer o dejar de fumar el curso. 
Los datos fueron recogidos y analizados en las respuestas a la encuesta en línea 
disponibles en Internet durante 8 días. 61 alumnos respondieron la encuesta en línea 
sobre una base voluntaria, siendo el único requisito de que habían sido alumnos del 
curso en algún momento, incluso si actualmente había abandonado o fuera. El análisis 
de datos con enfoque cualitativo y cuantitativo mostró que las interacciones entre las 
personas involucradas en el proceso de formación pueden ser complementarias, 
antagónicas y competir, pero seguramente deben entenderse teniendo en cuenta la 
subjetividad de estos, un movimiento de humanización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El reconocimiento de la subjetividad del estudiante, no puede ser una 
medida de emergencia en casos de evasión, sino un principio para ser vivido, 
practicado y replanteado en las múltiples dimensiones de la enseñanza y el 
aprendizaje. Este estudio tiene como objetivo identificar la dimensión humanizadora 
de las relaciones en el contexto de la educación a distancia. 

Palabras clave: Educación, Los estudiantes a distancia, Subjetividades en Educación a 
Distancia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de educação que permite a formação 

pedagógica, ao possibilitar que os estudantes e tutores estabeleçam relações entre 

diferentes conhecimentos adquiridos anteriormente, construindo e reelaborando 

novos conhecimentos e experiências significativas propiciando que cada aluno seja 

sujeito ativo do processo de aprendizagem, não de forma solitária, mas interagindo e 

compartilhando com pessoas de saberes diversos, construindo assim uma 

aprendizagem significativa, bem como o exercício de autonomia e o auto-

desenvolvimento tornando o aluno sujeito e agente dos processos de aprendizagem. 

José Manuel Moran (2002) conceitua Educação a Distância como: 

processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde 

professores e alunos estão separados espacial e/ou 

temporalmente.… ensino/aprendizagem onde professores e alunos 

não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar 

conectados, interligados por tecnologias, principalmente as 

telemáticas, como a Internet. 
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Neste contexto, a construção dos saberes se dá num movimento constante, dialético, 

entre sujeito ensinante e sujeito aprendiz, que neste inter relacionar-se não se despem 

do seu saber e de sua história, sua prática, sua experiência como sujeito histórico e de  

sua cultura.  

A relação pedagógica é considerada uma relação de ajuda, uma intervenção, no 

sentido de cooperar com o sujeito na elaboração de uma obra: a obra de construção 

de seu próprio projeto de vida e de pessoa. 

Segundo Demo (1994) representa o desafio de humanizar a realidade e a convivência 

social a partir de valores e fins considerados desejáveis, necessários e eticamente 

sustentáveis; aponta para a dimensão da intensidade diante da expectativa das 

pessoas; e impacta como competência humana no processo de desenvolvimento do 

homem, tendo na educação e no conhecimento sua estratégia primordial. 

Os sujeitos aprendizes são diversos, tem diferentes ritmos e necessidades. A educação 

precisa ter espaço para os processos pedagógicos, psicológicos, as vivências pessoais 

que redimensionem o lugar do sujeito no mundo, como sujeitos integrados e 

integradores. Se a educação não aceita, não inclui esses sujeitos, a evasão escolar 

ocorre.  

Para reverter os processos de evasão originados nestas perspectivas pessoais dos 

alunos, verificamos que reconhecer e integrar a dimensão subjetiva do aluno em nossa 

relação de ensino e aprendizagem é um fator imprescindível, ou seja, o 

reconhecimento da subjetividade do aluno, não pode ser uma medida emergencial em 

casos de evasão e sim um princípio a ser vivido, praticado e ressignificado nas 

múltiplas dimensões do processo de ensino-aprendizagem. Os indivíduos conhecem, 

pensam e agem segundo os paradigmas inscritos culturalmente neles, paradigmas que 

organizam o sistema de idéias de uma sociedade. Neles, emergem interrogações, 

insatisfações, dúvidas, reticências, buscas. Assim, a falta de reconhecimento da 

subjetividade dos indivíduos pode fragilizar a construção de processos consistentes e 

duradouros que assegurem a permanência e formação dos alunos na Educação a 

Distância. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2954 

Para René Barbier (1997), aprender é algo mais do que ser informado. É preciso 

conhecer espiritualmente o mundo, o que significa meditar, transcender, desaprender 

para estar aberto a novos conhecimentos. O conhecimento não está apenas no saber 

científico e a compreensão da complexidade do mundo, a visão holística da vida 

podem nos permitir a busca de outros conhecimentos, de outras experiências de 

aprender. 

Azevedo (2001, p.35) define os tutores como “profissionais especializados em 

animação de comunidades virtuais de aprendizagem colaborativa, capazes de 

mobilizar alunos para a interação coletiva com outros alunos e seus professores,” 

aqueles que despertam a “alma” da comunidade. O tutor a distância é um mediador 

na construção do conhecimento, o facilitador conforme Palloff; Pratt, (2004). É o 

responsável por promover e incentivar a interação do grupo, despertando no 

educando a consciência de que a interação freqüente com seus colegas é importante 

para si mesmo e para que o tutor possa acompanhar seu desenvolvimento, intervindo 

nos casos em que haja necessidade. Desta forma o tutor deve, no exercício de suas 

atividades, implementar estratégias motivacionais em relação à aprendizagem dos 

alunos,centrando sua atenção no aluno.  

Cunha afirma que a singularidade do processo de aprendizagem reside na interação, 

que produz subjetividade através da transformação de papéis e de funções sociais em 

funções psicológicas superiores: 

A subjetividade constitui-se a partir de redes (relações) 

comunicativo-dialógicas que se estabelecem entre as pessoas; por 

isso, um estudo sobre professores não pode deixar de considerá-los 

como sujeitos e de buscar compreendê-los na relação com grupos e 

subgrupos da escola: os alunos e outros profissionais que participam 

diretamente da construção do dia a dia dessa instituição (2004, 

p.210). 

Entendemos que esse conceito pode ser ampliado quando estudamos o aluno e suas 

interações com o professor-tutor e com seus pares. 
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Assim, tendo em vista a influência das experiências subjetivas são capazes de interferir 

em na formação acadêmica dos alunos, dentro da sociedade de informação que 

estamos inseridos, podemos perguntar: O impacto das experiências subjetivas dos 

sujeitos alunos influencia no processo de ensino aprendizagem e na permanência e 

formação nos cursos de Educação a Distância? Com base na perspectiva do sujeito 

aluno, a afetividade do tutor a distancia é um fator importante na mediação da 

aprendizagem nos contextos e educação a distância? Nesse trabalho, apresentaremos 

resultados preliminares resultante de uma pesquisa, na tentativa de identificar ações 

que possam estar relacionadas à humanização da Educação a Distância que assegurem 

a permanência e formação acadêmica dos sujeitos alunos. 

Baseamos o referencial teórico metodológico da abordagem psicossocial para 

compreensão da noção de subjetividade, a partir do  entendimento de que esta não se 

substancializa em atributos universais, mas representa uma produção de sentidos 

inseparável do contexto e das formas complexas de organização social, que estão por 

trás dos vários espaços de ação social (GONZÁLES, 2004). 

 

2. METODOLOGIA 

Neste trabalho, a aproximação entre o pesquisador e os sujeitos e é tido como 

privilegiada para o desenvolvimento do objeto deste estudo: a vivência das 

experiências subjetivas de alunos no decorrer do curso a distância. 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram alunos da graduação em Administração a 

Distância da Universidade de Brasília, pertencente ao sistema Universidade Aberta do 

Brasil, turmas da região norte do país. Para participação, foi solicitada autorização para 

desenvolvimento da pesquisa, bem como assinatura de um termo de consentimento 

livre, sendo esclarecido o respeito ao anonimato dos sujeitos. 

Para realizar a análise qualitativa e quantitativa foi aplicado um questionário online 

disponível para preenchimento durante um período de 8 dias. Foram obtidas 61 

respostas do questionário, cuja participação foi voluntária. A divulgação do link do 

questionário foi realizada por e-mails e para respondê-lo a única solicitação dos 

pesquisadores era que o aluno tivesse sido matriculado no curso de Administração a 
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Distância da UnB, estivesse ele já formado ou não, ou até mesmo ser desistente ou 

desligado do curso por reprovações. 

O questionário era composto por 24 perguntas de múltipla escolha e 5 perguntas 

abertas. As perguntas foram divididas em blocos, o primeiro bloco com 10 questões 

para traçar o perfil dos sujeitos da pesquisa, suas condições de acesso a internet e 

situação acadêmica antes e após a conclusão do curso de graduação em 

Administração. O segundo bloco com 7 questões especificamente relacionadas ao 

curso de graduação na modalidade a distância da Universidade de Brasília. O terceiro e 

último bloco de perguntas, com 12 questões sendo 8 múltiplas escolhas e 4 abertas, 

acerca das impressões do alunos sobre as competências sociais e profissionais 

necessárias ao tutor a distancia, se o aluno acredita que a afetividade do tutor a 

distância é um fator importante na mediação da aprendizagem nos contextos a 

distância e outras questões relacionadas ao sucesso do aluno EAD e evasão. 

 

3. RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 

As respostas obtidas nos questionários foram analisadas de acordo com a metodologia 

da análise de conteúdo (FRANCO,2003) que é um conjunto de técnicas que visa 

adquirir por procedimentos objetivos e sistemáticos, a descrição do conteúdo das  

mensagens e conhecimentos relativos às variáveis inferidas destas mensagens. 

Dos 61 respondentes, 74%  já havia se formado recentemente, 7 alunos ainda estão 

finalizando o curso, 4 sujeitos eram desistentes do curso e outros 3 foram desligados 

do curso por recorrentes reprovações e infrequência nas disciplinas. 

Dos respondentes, 57% do sexo masculino e 43% feminino. A faixa etária entre 27 a 37 

anos (52%) e outros 39% tinha mais de 38 anos de idade. 46% são casados, 88% 

trabalham,  o que reforçam os estudos de Palloff e Pratt (2004) que apontam “o aluno 

online é geralmente descrito como alguém que tem mais de 25 anos, está empregado, 

preocupado com o bem-estar social da comunidade”.  

Os alunos que acessam a internet por banda larga somam 69%, mais existem outras 

formas de acesso que dificultam o acesso a plataforma de ensino e aprendizagem (3% 

acesso discado e 7% acesso via rádio). A média de acesso semanal a plataforma do 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2957 

curso entre 6 a 10 horas por semana (42%), sendo que 63% afirmar que acessam o 

curso em sua própria residência e outros 32% de casa e do trabalho, confirmando a 

facilidade e a vantagem desse tipo de ensino onde o aluno pode aprender do local 

desejado.   

Quando foi perguntado se ao ingressar no curso de graduação em Administração, o 

aluno já possuía outra formação superior, 54% disseram que não e 27% informaram 

que já eram formados em outro curso superior na modalidade presencial. Ao 

perguntar se com a experiência no curso, o aluno faria outro curso na modalidade a 

distância, 90% responderam que sim. Ao justificar o “sim”, alguns disseram que “pela 

qualidade, comodidade, pelo resultado proveitoso, por facilidade de conciliar horários, 

porque estudar em casa proporciona mais tempo junto da família, porque podia 

acessar o curso em outras cidades ou estados”. E quando foram questionados acerca 

do que eram mais interessantes nos fóruns semanais de discussões das disciplinas do 

curso, quase 100% responderam que as discussões eram mais interessantes “quanto 

os tutores instigavam os alunos e provocam novas participações”. 

No último bloco de perguntas identificamos elementos de humanização e afetividade 

no processo de ensino aprendizagem e se as percepções dos sujeitos da pesquisa 

apontavam que esses elementos influenciaram ou não na continuidade e formação 

acadêmica dos alunos. 88% dos alunos responderam que o tutor ideal é aquele que 

“dá feedbacks das atividades, tece comentários completos e construtivos e de forma 

agradável”e 34% responderam que o tutor ideal deve  “ é humanista, se coloca no 

lugar do aluno e sempre motiva sua continuidade no curso”. Nenhum aluno marcou a 

opção como tutor ideal aquele que “não interage com os alunos, mas acessa todos os 

dias a plataforma de ensino”. 

Consideramos com base em Maia (2002), as diferentes habilidades e competências 

necessárias ao tutor online podem ser divididas em competência tecnológica, ou seja, 

domínio técnico suficiente para atuar com naturalidade, agilidade e aptidão no 

ambiente virtual do curso e competências sociais e profissionais, referente a 

capacidade de gerenciar equipes e administrar talentos, habilidade para criar e manter 

o interesse dos estudantes pelo tema, ser motivador e empenhado; gerenciar pessoas 
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com vivências e culturas diferentes; dominar os conteúdos da disciplina; deixar claras 

as regras; ser capaz de comunicar-se textualmente com clareza. 

Em relação a afetividade, foi questionado se o aluno acredita que a afetividade do 

tutor a distância é um fator importante na mediação da aprendizagem nos contextos 

de educação a distância, 77% responderam que sim. Ao responder “sim”, os alunos 

foram convidados a especificar 4 características que para eles representavam um tutor 

afetivo. As respostas estão representadas em nuvem de palavras. 

A figura 1 a seguir evidencia relação de incidência de cada palavra é indicada pelos 

diferentes corpus de letras da nuvem (quanto maior forma o corpus da letra, maior 

será a incidência da palavra). A nuvem destaca palavras como “atencioso, motivador, 

amigo, flexível e companheiro”, como as características mais relacionadas pelos 

alunos. 

 

Figura 1 – Características de um tutor afetivo 

   

 

 

Ser um aluno de EAD significa para 75% dos respondentes como aquele “que deve ter 

muita dedicação e comprometimento”. 78% consideram que o aluno da EAD tem 

sucesso acadêmico e se forma quando “é muito organizado e cumpre os prazos 

acadêmicos” e 80% quando “o tutor interage com todos os alunos da turma ao longo 

da disciplina”.  
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Especificamente sobre a evasão, os sujeitos da pesquisa acreditam que o aluno de 

Educação a Distância abandona ou é desligado do curso superior e não se forma,  por 4 

categorias  obtidas a partir das respostas: i) disponibilidade, ii) sociais, iii) adaptação e  

iv) afetividade. 

Das respostas que se enquadraram na categoria “disponibilidade”, 47% dos sujeitos 

relataram “falta de tempo” e ou “falta de interesse” como os motivos para a evasão 

acontecer. Da categoria “sociais”, 34% destacaram “motivos profissionais” e “motivos 

pessoais”. Já na categoria “adaptação”, 89% das respostas indicam que “descobrir que 

o curso a distância não é tão fácil quanto o aluno pensava antes de ingressar”e “não 

ter maturidade para ser aluno da EAD”, foram decisivos para que o insucesso 

acadêmico. E por fim, na categoria “afetividade”, 22% dos sujeitos acreditam que 

“sentir solidão e não fazer amizades no curso” e ‘ter tutores que não entendem os 

alunos”, são fatos que levam os alunos na modalidade a distância a não se formarem 

no curso superior. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As 61 respostas que obtivemos de forma online dos alunos do curso de Administração 

a distância da Universidade de Brasília, do sistema Universidade Aberta do Brasil, 

apontam que a afetividade na relação tutor e aluno têm relação estreita com a 

permanência e formação acadêmica nos contextos de educação a distância. Nota-se 

que as interações entre os sujeitos envolvidos no processo de formação podem ser 

complementares e com certeza precisam ser decifradas levando em conta as 

subjetividades destes, a afetividade está envolvida nessa relação e é facilitadora do 

aprendizado.   Considerar a subjetividade do aluno, não pode ser o único fator a ser 

avaliado em casos de evasão, mas um princípio a ser compreendido, considerado e 

ressignificado nas múltiplas dimensões do processo educativo. 
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Resumo 

Este artigo objetiva apresentar elementos visando o uso da IPTV como Ambiente 
Virtual de Aprendizagem na entrega de conteúdo síncrona e assíncrona para o ensino 
de Engenharia, buscando reduzir as distâncias no ensino/aprendizagem. A metodologia 
abrange: revisão de literatura para definir diretrizes para o uso da IPTV destinada ao 
ensino a distância, a partir de estudos, considerações fundamentadas nas áreas de 
ensino em engenharia, ensino a distância, ambiente virtual de aprendizagem centrado 
no usuário que serão apresentados no decorrer do artigo.  

Palavras-chave: Ensino de engenharia, Ensino a distância, Ambiente virtual de 
aprendizagem, IPTV. 

 

Abstract 

This article presents elements aimed at the use of IPTV as a Virtual Learning 
Environment in the delivery of synchronous and asynchronous content for teaching 
engineering, aiming to reduce the distances in the teaching/learning. The methodology 
includes: a literature review to define guidelines for the use of IPTV intended for 
distance learning, from studies, based considerations in the areas of engineering 
education, distance learning, virtual learning environment focused on the user that will 
be presented in throughout the article. 

Keywords: Engineering education, Distance education, Virtual learning environment, 
IPTV. 

 

INTRODUÇÃO 

Hoje, com o acesso à internet banda larga, o processo em megabit por segundos 

(Mbit/s) é constante, o ensino a distância (EAD), ancorado fortemente em ambientes 

virtuais, está focado em plataformas de ensino/aprendizagem online. Alves (2011) 

afirma que “a educação a distância, modalidade de educação efetivada através do 

mailto:marcosjolbert@gmail.com
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intenso uso de tecnologias de informação e comunicação, [...] está sendo cada vez 

mais utilizada na Educação Básica, Educação Superior e em cursos abertos, entre 

outros”. 

Tendo em vista estas informações, este trabalho objetiva apresentar um estudo sobre 

o uso da IPTV como Ambiente Virtual de Aprendizagem em ensino de Engenharia 

Elétrica.  

O artigo está estruturado da seguinte forma: A primeira seção apresenta a abordagem 

sobre o Ensino em Engenharia e o Ensino a Distância. Na segunda, o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem Centrado no Usuário. Na terceira seção, mídia e aprendizagem com 

o foco na Internet Protocol Television-IPTV. E ao final são apresentados os fatores 

determinantes para fazer o uso da IPTV como ferramenta de ensino a distância em 

Engenharia Elétrica. 

 

1. O ENSINO EM ENGENHARIA E O ENSINO A DISTÂNCIA 

1.1 O Ensino em Engenharia 

“Pode-se dizer que aprender é passar do “estado de não saber” para o “estado de 

saber” [...] numa situação de ensino, o “estado de saber” determinado assunto 

constitui um objetivo instrucional a ser alcançado. A passagem do “estado de não 

saber” para o “estado de saber” se dá através de uma experiência de aprendizagem. 

Numa situação de ensino, essa experiência é realizada utilizando-se a matéria, os 

métodos e os recursos de ensino” (Bringhenti, 1993). 

No processo de ensino/aprendizagem, principalmente no ensino em engenharia 

aprender envolve sempre um processo bastante complicado, e ainda mais complexo 

quando se trata de conteúdos extensos como é o caso do ensino em engenharia. 

“O ensino de engenharia tem sido objeto de discussões e reformulações numa escala 

sem precedentes. As razões de tal atenção são múltiplas e variadas, devendo-se 

destacar, no entanto, o impacto que um conhecimento tecnológico atualizado e 

dinâmico, que deve ser o objeto central do ensino em engenharia” (Andrade et al., 

2012). Sendo assim, propostas para uma nova pedagogia/metodologia é sempre o foco 

em conferências e congressos nacionais e internacionais de engenharia, tais como: 
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Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE), World Engineering 

Education Forum (WEEF) e International Conference on Engineering Education (ICEE). 

Existe um desafio a enfrentar na transmissão do conhecimento no ensino de 

engenharia devido à complexidade do curso. “O desafio que se mostra aos educadores 

atualmente não é somente usar computadores nas escolas, mas usá-los para o 

desenvolvimento e mudança das relações e dos meios de ensino-aprendizagem” 

(Velasco, 2010). 

Ou seja, a transmissão do conhecimento no ensino de engenharia com o uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) precisa levar em conta num caráter 

imprescindível: a interação professor/aluno. 

A evolução das TIC motiva a busca de meios “não convencionais”, para a transmissão 

do conhecimento. Um dos modelos alternativos é o ensino a distância, mas 

especificamente neste trabalho, o Ensino de Engenharia a Distância via IPTV. 

 

1.2 O Ensino a Distância 

O ensino a distância (EAD), nos últimos anos, vem ganhando espaço e credibilidade. 

Por meio deste modelo, verifica-se que é possível oferecer uma educação de 

qualidade. Para Lessa (2011) "o setor educacional que mais cresce mundialmente é o 

de aprendizagem a distância [...] com a introdução das novas tecnologias de 

comunicação". 

De acordo com Alves (2011), “a Educação a Distância constitui um recurso de 

incalculável importância, para atender grandes contingentes de alunos, de forma mais 

efetiva que outras modalidades, [...] sem reduzir a qualidades dos serviços oferecidos”.  

Com o crescimento dos dados via IP, as oportunidades criadas pelas TIC têm chamado 

a atenção dos pesquisadores, especialmente na área de ensino/aprendizagem em 

ambientes virtuais. 

Amaral e Colombo (2010) afirmam que: “a era da tecnologia digital, da interação e 

comunicação, a partir de qualquer lugar e a qualquer hora, tem fomentado ações no 

âmbito educacional de todos os níveis”. Desta afirmação deriva a indicação de que o 
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ensino a distância pode fazer uso de várias tecnologias: material on-line, rádio, 

televisão, videoconferência e a IPTV em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Tori (2010) diz que “na educação baseada em tecnologias interativas, diversas novas 

mídias, com características bem diferentes das tradicionais, se incorporam ao rol de 

opções oferecidas aos educadores”. 

Além disso, “com a ajuda das tecnologias interativas, as atividades virtuais estão 

conseguindo aumentar a sensação de proximidade percebida pelos aprendizes. Uma 

videoconferência pode aproximar aluno e professor” (Tori, 2010). 

Tomando como exemplo, um profissional que possa estar em uma plataforma de 

petróleo ao fazer o uso de uma rede IP, pode oferecer uma aula para um grupo 

determinado de alunos/profissionais ou para uma universidade, abrindo um novo 

campo para reduzir a distância em ensino/aprendizagem e trazer a experiência da 

prática para a sala de aula em tempo real e atual (um engenheiro de uma plataforma 

de petróleo tem muita experiência da teoria aplicada na solução dos problemas reais). 

Neste âmbito o uso da IPTV como um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), pode 

ajudar a reduzir as distâncias no ensino em engenharia. Mediante a complexidade do 

ensino em engenharia, para ser ter uma eficácia dentro do AVA é necessário centrar o 

desenvolvimento do ambiente no usuário: profissionais, professores e alunos dos 

cursos de Engenharia Elétrica. 

 

2. O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM CENTRADO NO USUÁRIO 

O AVA pode atender a um vasto número de público, dependendo da aplicação, e 

tradicionalmente se utiliza de um ambiente gráfico desenvolvido para a transmissão 

do conhecimento. 

Para atender as exigências próprias do ensino de engenharia, a forma de proporcionar 

uma utilização eficiente no AVA é centrando o design no usuário. “Dessa forma, 

entende-se que a interface visual e escrita da própria interface gráfica são primordiais 

para a garantia da boa interação e comunicação entre usuário e o ambiente de 

aprendizagem” (Messa, 2010). 
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As estratégias deverão levar em conta o usuário. Para isto faz-se necessário 

desenvolver estudos em ergodesign. 

 

2.1 O Ergodesign 

“O ergodesign é um conceito novo. Significa a fusão dos focos teóricos e práticos das 

duas disciplinas: Ergonomia e Design” (Quaresma, 2007). 

A International Ergonomics Association (IEA) define que: “A ergonomia (ou Human 

Factors) é a disciplina científica que visa à compreensão fundamental das interações 

entre seres humanos e os outros componentes de um sistema” (Falzon, 2007). 

Visto que o homem é parte integrante e fundamental de todo e qualquer sistema 

sendo ele um dispositivo móvel ou um terminal informatizado, é apresentado a seguir 

um estudo de tópicos para o uso do ergodesign em vista do desenvolvimento de uma 

interface gráfica com um alto índice de cognição dentro de um ambiente virtual de 

aprendizagem. 

 

2.2 Ergonomia Cognitiva 

“A ergonomia cognitiva trata dos processos mentais, tais como a percepção, a 

memória, o raciocínio e respostas motoras, com relação às interações entre as pessoas 

e outros componentes de um sistema” (Falzon, 2007). 

Com esta premissa, a proposta de uma interface gráfica em EAD requer: 

• Usabilidade; 

• Design centrado no usuário. 

 

2.3 Design Centrado no Usuário (DCU) 

“O desenvolvimento de produto centrado no ser humano é o processo que se inicia 

com usuários e suas necessidades ao invés de se iniciar com a tecnologia” (Normam, 

1999). Para o autor, a tecnologia é o objetivo que serve ao usuário, por meio de sua 

adequação à tarefa. Caso aja alguma complexidade, esta deve ser inerente à tarefa, e 

não à ferramenta. 
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A característica fundamental de um sistema interativo é garantir a qualidade de uso no 

sistema ou dispositivo, observando a correlação que se estabelece entre usuário, 

tarefa e interface. 

A proposta de uma IPTV como mídia aplicada à transmissão de conteúdo de ensino em 

Engenharia Elétrica tem no ergodesign e no design centrado no usuário sua maior 

âncora pelas possibilidades que os mesmos oferecem. 

 

3. MÍDIA E APRENDIZAGEM 

“Qualquer atividade de aprendizagem envolve comunicação, que por sua vez necessita 

de uma ou mais mídias para se efetivar, [...] a seleção da mídia e de seu conteúdo é 

uma importante tarefa dentro da modelagem de uma atividade de aprendizagem” 

(Tori, 2010). 

Atualmente as TIC possibilitam inúmeras formas de uso das mídias e cada vez mais 

com grandes capacidades de comunicação. Estas novas mídias ampliam o campo de se 

fazer a educação, facilitam a troca de conteúdo e informação. Consequentemente 

acaba mudando os formatos e maneiras de transmitir o conhecimento. 

A IPTV possui as características de uma mídia completa para ser usada no ensino a 

distância. Principalmente no ensino de engenharia. 

 

3.1 A IPTV 

“A Internet Protocol Television (IPTV) é um sistema em que um serviço de televisão 

digital é entregue pela rede Internet Protocolo (IP)” (DVB, 2011). 

De acordo com a International Telecommunications Union (ITU): “A IPTV é definida 

como serviços multimídia tais quais: televisão, vídeo, áudio, texto, gráficos, dados 

entregues em redes baseadas em IP gerenciadas para prover níveis de QoS (Quality of 

Service) / QoE (Quality of Experience), segurança, interatividade e confiabilidade 

requeridos” (ITU, 2006). 

Da Silva e Lovisolo (2007), dizem que “a grande diferença entre a entrega de vídeo via 

internet e a IPTV, reside na utilização de uma rede que garante a qualidade de serviço 

necessária para uma boa experiência de uso”. 
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3.2 As Características da IPTV 

Para O’Driscoll (2008 apud Punchihewa & De Silva, 2010), as características são: 

 Oferecer uma gama de aplicações de TV interativas, TV de alta definição 

(HDTV), jogos interativos e navegação em alta velocidade na internet; 

 Time Shifting: Permite a mudança do conteúdo e do tempo da programação; 

 A IPTV suporta e permite que seus usuários finais tenham comunicação; 

 A IPTV não se limita aos seus televisores. Os consumidores podem usar seus 

computadores e dispositivos móveis para acessar os serviços da IPTV. 

 

3.3 As Vantagens da IPTV 

Para Punchihewa e De Silva (2010) as vantagens da IPTV, são: 

 Os sinais de IPTV são 100% digitais; 

 IPTV funciona em qualquer conexão de internet existente. 

A partir dos conceitos e dados apresentados, o ensino a distância pode encontrar seu 

lugar na plataforma de IPTV como um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

3.4 A IPTV como Ambiente Virtual de Aprendizagem 

A IPTV ao ser usada como um AVA pode promover uma aprendizagem significativa 

devido as suas características. Permitindo obter um bom desempenho do 

aluno/professor na sua efetiva utilização. Por exemplo: 

 O professor pode deixar arquivada sua aula após a transmissão; 

 Durante a transmissão de uma aula/palestra a IPTV permite comunicação entre 

alunos e professores, reduzindo assim as distâncias espacial/interativa;  

 Estudos podem ser transmitidos por profissionais/professores de qualquer 

lugar onde eles estejam, basta uma conexão de internet; 

 Com o advento dos grandes eventos como Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 

2016 no Brasil, a transmissão do conhecimento através da IPTV por 

profissionais/professores envolvidos nestes projetos, será de grande ajuda para 

o meio acadêmico quanto para a pesquisa. 
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Desta forma, entendemos que a IPTV com estas características, têm um grande 

potencial para o processo de ensino/aprendizagem, pois suas condições propicia uma 

educação efetiva e colaborativa para o meio acadêmico. Principalmente no ensino de 

engenharia. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada apresentou a IPTV como mídia completa para a entrega de 

conteúdos para o ensino/aprendizagem em Engenharia Elétrica. 

O estudo mostra que para desenvolver uma interface de ensino/aprendizagem em 

Engenharia Elétrica, um dos fatores é a necessidade que a interface seja centrada no 

usuário, no caso do curso de Engenharia a realização de pesquisa com alunos e 

professores será importante durante a elaboração do AVA. Tal abordagem é 

determinante para o sucesso da IPTV como ferramenta para reduzir as distâncias no 

ensino de engenharia. 

Outro fator importante são as características da IPTV como mídia completa para a 

transmissão do conteúdo de ensino/aprendizagem no ensino de engenharia. 

Possibilitando um alto índice de interação, podendo ela ser síncrona ou assíncrona não 

se limitando a um tipo de dispositivo. Permitindo então ao usuário uma boa 

experiência de uso. 

A experiência na IPTV possibilita inovar no processo de ensino/aprendizagem, é 

verdadeiramente um salto qualitativo que só a tecnologia proposta pode ajudar a 

alcançar no curto prazo e com ganhos expressivos de alcance de massa. 

“Eu considero que a nova mídia está transformando as maneiras de se fazer a 

educação” (Tori, 2010). 
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Resumo 

Este trabalho versa sobre a didática enquanto “teoria do ensino e aprendizagem em 
todas as situações e todos os contextos possíveis” nos cursos de educação a distância. 
É notória a necessidade de desenvolvimento de modelos teóricos referente ao ato de 
ensinar especialmente desenvolvidos para atendimento da Educação a Distância, e em 
especial ao ambiente on line. Este artigo,  traz o resultado de uma pesquisa 
exploratória baseada nos conceitos de Michael Moore, a saber, a distância 
transacional nas suas concepções constitutivas, diálogo, estrutura e autonomia  em 
estudos recentes com foco nas questões pedagógicas em cursos superiores de 
formação de professores na modalidade de Educação a Distância (EAD). Questiona-se 
assim, até que ponto a didática tem sido alvo de pesquisas no campo da EAD? 
Inicialmente foi verificado no banco de dados da CAPES teses e dissertações que 
versam sobre este tema. De mais de 100 trabalhos com a palavra-chave EAD, pelo 
menos 20 trabalhos se referem a pesquisas sobre didática em cursos superiores de 
formação de professores, De forma a prosseguir com o estudo acessou-se os bancos 
de dados das universidades, sendo possível selecionar de forma aleatória quatro 
dissertações  para o  exercício comparativo, analisando-se os pressupostos 
estabelecidos por Moore: Os resultados, longe de servir como parâmetros, apenas 
sinalizam para a necessidade de mais pesquisas nesta área e da importância do campo 
da didática para a construção e oferta de cursos na modalidade EAD. A EAD  se 
apresenta como uma tendência mundial de virtualização dentro da sociedade pós 
moderna exigindo dos educadores, cada vez mais, competência para lidar com este 
fenômeno social Ensinar na educação a distância é um desafio que precisa ser 
encarado com o fazer didático. 

Palavras-chave: Didática, Educação a Distância, distância transacional 

 

Abstract 
This paper focuses on the didactic as "theory of teaching and learning in all situations 
and all possible contexts" in distance education courses. These findings emphasize the 
need (of) developing theoretical models to the act of teaching specially developed to 
meet the Distance Education and in particular to the online environment. This article 
provides the results of a survey based on the concepts of Michael Moore, namely the 
transactional distance in its constituent concepts, dialogue, structure and autonomy in 
recent studies focusing on pedagogical issues in higher education teacher training 
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modality Distance Learning (ODL). It is questionable as well, the extent to which 
teaching has been the subject of research in the field of distance learning. Initially it 
was found in the database of CAPES theses and dissertations that deal with this topic. 
From over 100 entries with the keyword EAD at least 20 papers refer to research on 
teaching in higher education teacher training, in order to proceed with the study went 
up the databases of universities, being possible to select randomly four essays for the 
comparative exercise, analyzing the assumptions established by Moore: the results, far 
from serving as parameters, just point to the need for more research in this area and 
for the importance of the field of teaching for the construction and supply courses in 
distance education mode. The EAD is presented as a worldwide trend of virtualization 
within the postmodern society requiring increasingly competent educators to deal 
with this social phenomenon. Teaching in distance education is a challenge that must 
be faced with making didactic. 

Key words: Curriculum, Distance Education, transactional distance   

 
 
INTRODUÇÃO 
A educação a distância (EaD) no Brasil, no que se refere a oferta regular de ensino, é 

muito recente. Somente a partir da LDB de 1996 as instituições públicas iniciaram as 

ofertas e 

 a partir de 2002, a participação agressiva do setor privado que, em 

pouco tempo, lhe conferiu um perfil completamente diferente 

daquele imaginado pela legislação e, mesmo, daquele praticado pelas 

instituições públicas: de uma atividade complementar e subsidiária à 

educação presencial, tornou-se um objeto importante na disputa do 

mercado educacional  (GIOLO, 2008, pag. 1212).  

Esta disputa do mercado fez crescer o número de cursos e instituições em ritmo 

acelerado de tal forma que suas estruturas pedagógicas não acompanharam a 

evolução da oferta, ou foram colocadas em segundo plano.  Segundo o Decreto 

Federal n.º 2.494 de 10/02/1998,  

educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-

aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes 

de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados 

pelos diversos meios de comunicação (art. 1º).  
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Fica evidente a presença dos conceitos de didática nesta definição como também no 

art. 1º do Decreto 5.622 de 19/12/2005 que revogou o Decreto 2.494/98:  

Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância 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, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.  

Para investigar a importância da didática nas ofertas de cursos na modalidade EAD e 

examinar os pressupostos desta oferta foi realizada uma primeira revisão de literatura, 

sendo selecionados quatro trabalhos acadêmicos apresentados no Brasil, duas teses e 

duas dissertações. O modelo teórico analisado, neste artigo, foi a Distância 

transacional de Michael Moore. É preciso considerar que nesse campo de estudo há a 

ocorrência de outros modelos que oferecem suporte eficaz ao desenvolvimento de um 

modelo próprio de mediação pedagógica para EAD  ou ainda para modelos on line, que 

não foram empregados neste primeiro momento. Entre outros, é possível citar o 

modelo de Comunidade de Inquirição (COI) desenvolvido por Garrison, Anderson e 

Archer (2000), como também Conectivismo de Siemens (2003) e Downes (2007) , tem 

chamado muita atenção  no Brasil e internacionalmente.   

Entre as quatro pesquisas analisadas, a mais antiga do ano de dois mil e dois, o 

trabalho mais recente do ano de dois mil e onze. Para coleta dos trabalhos acadêmicos 

utilizados, foram utilizadas as bibliotecas eletrônicas da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e de algumas universidades 

(Universidade Federal Fluminense, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul). A metodologia foi direcionada à descrição e reflexão teórica a cerca 

das arquiteturas pedagógicas utilizadas em diferentes projetos de EAD e descritas nos 

trabalhos acadêmicos pesquisados, com base nos estudos de Otto Peters e os 

conceitos de Michael Moore. 
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1. UM CONCEITO DE DIDÁTICA NA EAD 

A humanidade está no limiar de uma nova Era: a Era da Informação. É um momento 

desafiador e estimulante para a educação. As mudanças constantes, que alteram as 

formas de pensar e de agir, desafiam as formas de ensinar. O advento da Internet, 

fenômeno mundial, que promove a interatividade quase instantânea, impulsiona os 

professores a buscarem subsídios tanto para a educação quanto para a reformulação 

dos processos dentro da escola tradicional. A Educação a Distância surge como 

salvadora e ao mesmo tempo como vilã para algumas situações de ensino. Questiona-

se a qualidade do ensino a distância, embora altos índices de reprovação e estatísticas 

oficiais como a do IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (.  O   IDEB foi 

criado em 2007 para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O 

indicador é calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do 

Instituto Nacional de Educação e Pesquisa e em taxas de aprovação. Assim, para que o 

IDEB  de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e 

frequente a sala de aula.) condenem o ensino presencial. A didática e as estratégias de 

ensino e aprendizagem são colocadas em confronto. A dinâmica da televisão, da 

internet e o acesso a tantas mídias e jogos computacionais fazem com que as aulas 

tradicionais sejam monótonas, uma vez que não compartilham das freqüentes 

mudanças do dia a dia e do ritmo frenético dos acontecimentos.  

É neste cenário de intensas transformações, não apenas tecnológicas ou físicas, mas de 

formas de pensar e agir, que surgem questionamentos que angustiam os educadores: 

Como pensar e fazer educação? A Educação a Distância, EaD, usando as ferramentas 

computacionais é uma das possibilidades de se fazer Educação? E dentro desta 

possibilidade, como tornar os ambientes virtuais realmente eficazes no seu objetivo de 

ensinar? - Segundo Libâneo (2009), “É da natureza da didática investigar os nexos e 

relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender.” (p. 02). E hoje, qual o conceito de 

didática, principalmente em se tratando do espaço virtual e do ciberespaço?  E afinal, 

didática não se restringe só ao espaço físico das salas de aula? Como promover um 

ambiente virtual de ensino e aprendizagem, tecnologicamente elaborado, com a 

teorização e a prática didática?  É imperiosa a reflexão sobre esta didática, sobre as 

http://portalideb.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=14
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teorias de ensino e aprendizagem no ensino a distância. Afinal segundo Siebert (1984, 

172 apud Peters, 2001, 19) o “ ‘agir didático na educação de adultos’ acontece 

também no ensino a distância”.  

Peters (2001, 65) explicita igualmente, a importância do conceito introduzido por 

Moore de distância transacional como contribuição para a didática da educação a 

distância.  Michael Moore, da Penn State University (apud Peters 2001) estabeleceu o 

conceito de distância transacional para definir as relações entre professores e alunos 

mediados pela tecnologia, desta foram a distância transacional é estabelecida quando 

os alunos dialogam com os professores. A função transacional, segundo Moore, ocorre 

através do diálogo, da estrutura e da possibilidade do estudo autônomo. É a distância 

psíquica em oposição a distância física.  

O diálogo é a primeira concepção constitutiva e se estabelece a partir da comunicação. 

Este diálogo ocorre de forma mais profunda que a simples interação entre o aprendiz e 

os materiais disponíveis. Segundo Moore a concepção de dialogo estaria 

comprometida com a “pedagogia humanista para o qual o diálogo pessoa para pessoa 

teria importância central” (p.73). Estabelece-se então a ligação entre comunicação e 

conhecimento como um aspecto didático-científico e “aplicado ao ensino a distância, 

isto significa: quem quiser restringir o estudo a recepção de materiais impressos 

prejudica o ensino em sua substância, no fundo, inclusive sua cientificidade”. (Peters, 

2001, 76)  

A estrutura é definida por Moore como uma concepção antagônica a aprendizagem 

dialógica. A estruturação dos processos didáticos não seria conceito novo, implicando 

em exposição pré sequenciada, articulação de aulas, enfim ensino-aprendizagem em 

etapas e fases com atividades didáticas definidas. Segundo Peters (2001, 92) a oferta 

de ensino altamente estruturado vai de encontro a estrutura dialógica, porém possui 

seu lugar distinto no cenário do ensino a distância, uma vez que é inegável a 

necessidade de decisões pragmáticas para a oferta de cursos em grande escala e a 

impossibilidade de atendimento nesta escala de cursos com base na concepção 

dialógica.  
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A autonomia ou estudo autônomo tem raízes mais profundas que a concepção 

tecnicista do estudo dirigido. Para Peters o termo deve ser utilizado dentro de uma 

perspectiva filosófica, citando Kant “que queria libertar o ser humano de sua 

menoridade por culpa própria, levando-o a fazer uso de sua razão sem ajuda alheia”; 

na perspectiva pedagógica citando Pestalozzi “o ser humano é obra dele mesmo”; na 

dimensão didática “o termo estudo autônomo é tema central da pedagogia reformista 

desde o inicio do século XX. [...] podendo mencionar nomes como Maria Montessori, 

Frederic Burke, Carlton W. Washburne  e Clinton Morrison”.  Sob a influência da 

psicologia humanista nos anos 70 que lutou pela auto-realização e auto-atualização e 

os trabalhos de Carl Rogers com a terapia dialogal cliente-orientada à aprendizagem 

surgiu uma mudança de paradigma colocando os discentes em primeiro plano. 

Consolida-se, assim, como formas de ensino o diálogo autônomo em grupos, o 

trabalho em projetos e aprendizagem por pesquisa. (93 – 104). Por meio dos conceitos 

de Moore foi possível construir um parâmetro para as analises das pesquisas 

selecionadas. 

 

2. PRESENÇA DA DIDÁTICA EM ESTUDOS SOBRE AMBIENTES DE EAD 

Para efetivar uma análise dos procedimentos de ensino e aprendizagem presentes  nos 

ambientes de EAD foram selecionados quatro trabalhos acadêmicos, duas dissertações 

e duas teses, de universidades publicas e privadas.  O objetivo foi verificar os aspectos 

relacionados aos conceitos da didática na oferta de cursos na modalidade EAD.  

 

2.1. Interatividade e Mediação Pedagógica na Educação a Distância  

A doutora em educação Elaine Turk Faria (2002) da Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul sugere desde a apresentação do resumo de sua tese uma influência 

conceitual da dimensão dialógica: “Desvelar como a interatividade e a mediação são 

concebidas e realizadas nos ambientes virtuais de aprendizagem ...” (p.IX) Esta 

tendência é apresentada de forma sucinta nas reflexões sobre o conceito de EAD, 

partindo da premissa de Moore, relacionada à dimensão dialógica. A dimensão 
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constitutiva de autonomia também é apresentada de forma complementar neste 

conceito:  

Certamente não se pode mais confundir a EAD com ‘ensino por 

correspondência’, por excelência (apesar de poder utilizá-lo), mas entender 

‘educação a distância’, como “uma forma de educação na qual alunos e 

professores se encontram separados fisicamente, sendo o processo de 

interação multidirecional, apoiado por tecnologia de comunicação, onde o 

aluno é o protagonista de seu aprendizado e o professor, um facilitador deste” 

(PUCRS/Campus Global, 1999). [p. 52] 

 

Observa-se também a posição da pesquisadora na vertente dialógica e autônoma 

quando adota o conceito de EAD : 

Nesse trabalho, embora se respeite as idéias dos autores citados e 

ainda que não haja unanimidade na terminologia da EAD, adota-se o 

termo ‘educação a distância’ pelo fato da pesquisadora acreditar que 

‘educação’ é mais do que ‘ensino’ e mais do que aprendizagem’. 

Educação é um processo de ensinar e de aprender, o que leva a 

pessoa a aprender a aprender, à formação integral, a construir seus 

conhecimentos com autonomia, ativa e colaborativamente, numa 

interação socioindividual, como ressalta a proposta vygotskyana. 

[p.54] 

A autora ressalta alguns elementos como essenciais a serem contemplados numa 

conceituação de EAD, entre outros: 

a. Previsão de uma comunicação multidirecional, com metodologia 

mediatizada e com ênfase na interatividade aluno/professor/ 

tutor/máquina/tecnologia/conteúdo; 

b. Recursos didáticos, sistematicamente, organizados e planejados 

numa nova modalidade e estrutura organizacional. 

c. Estratégia metodológica ou modalidade de ensino, com ênfase na 

interação mútua. 
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d. Interação síncrona e assíncrona. 

e. Foco na auto-aprendizagem e aprendizagem colaborativa, com 

desenvolvimento da 

f. Autonomia intelectual e da iniciativa, estudo individualizado e 

independente. 

g. Referência ao paradigma emergente, como o socioconstrutivista, 

adotado nesta tese. [p.57] 

Neste trecho observa-se a ênfase também no conceito de ambiente altamente 

estruturado. A estruturação dos processos de ensino e aprendizagem não pode ser 

considerado uma novidade. Nos anos 70 e 80 a forte estruturação dos cursos foi 

amplamente aceita, uma vez que apresentavam como base as ciências naturais e a 

tecnologia. Por outro lado, Peters (2001) afirma que: “a coisificação do ensino na 

forma de sistemas de ensino e de aprendizagem minuciosamente planejados, 

construídos, experimentados e avaliados, dos quais se trata nos cursos de ensino a 

distância, é a condição para seu aperfeiçoamento e divulgação em massa.” (p.92)  Os 

ambientes altamente estruturados permitem tanto a divulgação e aplicação de cursos  

em grande escala quanto facilitam a familiarização do aluno no ambiente de EAD,  e a 

aprendizagem.   

 

2.2. A Formação De Professores Na Ead Online: Um Perfil Interativo? 

Na dissertação de mestrado em educação, a professora Eliani de Fátima Covem 

Queiroz, da Universidade Católica de Goiás apresenta no resumo a perspectiva da 

interatividade como base dos processos de ensino aprendizagem na EAD:   

O objetivo geral deste trabalho foi o de investigar se, no quadro atual 

da apropriação das TIC pela educação, a utilização dos canais 

comunicativos para o processo de interação entre professores e 

alunos nos cursos de formação de professores, visando a 

aprendizagem, tem tido sucesso. As atuais condições em que se dá a 

formação de professores, as potencialidades da educação online para 

a preparação desse profissional e os problemas encontrados em 
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alguns cursos desenvolvidos no Brasil também são discutidos neste 

trabalho.[p.7 ]  

Esta interatividade é oportunizada por meio de tecnologias e promove o que na 

concepção dos autores Moore e Peters, reflete a função dialógica, como demonstrado 

no texto   

O ambiente virtual e os dispositivos usados na educação online, além 

de permitirem o acesso ao conteúdo programático de cursos de 

extensão, de formação inicial e continuada de professores, de línguas, 

de graduação e pós-graduação, proporcionam aos estudantes e 

professores a oportunidade de produzir conhecimento de forma 

colaborativa, mediante discussões em salas de bate-papo e fóruns 

com participação em tempo real e atemporal, também chamadas de 

comunicações síncronas e assíncronas, respectivamente. Esses canais 

de interação são inseridos nos cursos para favorecer o diálogo entre 

professores e alunos. Nesse diálogo, as mediações múltiplas (GÓMEZ, 

1997) vão interferindo no processo educativo e possibilitando o 

aprendizado. [p.28] 

Queiroz, ao analisar as questões didáticas, sinaliza também para a dimensão do estudo 

autônomo quando afirma que “Existe um perfil do aluno autônomo traçado pelos 

pesquisadores Peters (2001), Moore e Kearsley (2007) e Preti (2005). Para Peters 

(2001), os estudantes são autônomos quando “assumem e executam” as funções 

reservadas ao professores” [p. 38];    

 

2.3. Educação Superior a distância na formação de professores: entre fios e desafios, 

uma experiência formativa 

A dissertação de Mestrado em Educação de Maria das Graças Gonçalves Machado 

Sales versa sobre a formação de professores em EAD e, no resumo são expressas as 

inquietações:  

a) Estaria a educação a distância, mesmo em ambiente universitário, 

dando conta de oferecer uma formação crítico-reflexiva ao professor, 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2982 

que supere a racionalidade instrumental? b) Qual o caminho operado 

pelas universidades, na prática, o da formação ou o do treinamento? 

(p.9) 

Sales relaciona vários autores que conceituam EAD e entre outros destaca a afirmação 

do Dr. Otto Peters, primeiro reitor da Fernuniversität – universidade a distância da 

cidade de Hagen, Alemanha, relacionada à apropriação da função transacional da EAD 

possibilitar o desenvolvimento da autonomia: 

Otto Peters (2004), destaca os modelos mais adotados no ensino 

superior a distância, mostrando tendências que mesclam padrões 

presenciais ao potencial do uso das tecnologias de informação e 

comunicação, que privilegiam o desenvolvimento do auto-

aprendizado e algumas que se situam mais próximas das experiências 

das universidades abertas e virtuais. (p.75) 

 

Com relação à função transacional que, segundo Moore, pode ocorrer através do 

diálogo transparece em vários trechos da dissertação, como por exemplo, no material 

didático:  

Caderno Didático. É a principal forma do material didático. Toda 

disciplina tem seu caderno didático que é dividido em aulas. Possui 

uma linguagem dialógica e tem por objetivo apresentar a disciplina e 

orientar o estudo fazendo, sempre que necessário, alusão a outros 

tipos de material didático. Equivale à aula do professor no sistema 

presencial.[p.109] 

Sales sinaliza esta função na tabela que resume as atividades da tutoria: “Ela é 

dialógica, instigando os alunos a buscar soluções que possibilitem uma melhor 

qualidade de vida.” [p. 131]. A função dialógica também é ratificada no conceito do 

agir interativo, presente na confronto com o outro e não apenas com o ambiente: “em 

superação à racionalidade instrumental, Habermas propõe um conceito de razão 

apoiado na linguagem, na contextualização dialógica que os agentes lingüisticamente 

competentes manifestam quando imersos em uma discussão”. [p. 140] 
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2.4. Prática pedagógica em EAD: uma proposta de arquitetura pedagógica para 

formação continuada de professores 

Esta tese de doutorado, defendida por Maira Bernardi (2011) na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul tem por objeto a criação e aplicação de uma arquitetura 

pedagógica (AP) com o uso agregado dos objetos de aprendizagem. O trabalho versa 

sobre a formação continuada de professores.  

Dentro da perspectiva da distância transacional e da função dialógica, da estrutura e 

do estudo autônomo, esta tese faz uma reflexão sobre as novas tendências para a EAD  

e cita Peters e Moore:  

Através dos escritos de Moore (2002) pode-se analisar a teoria da 

distancia transacional. [...] 

No caso da EAD , é enfatizada a separação entre professor e alunos e 

as profundas conseqüências causadas no processo de ensino e 

aprendizagem, que acarretam um espaço psicológico e 

comunicacional a ser ultrapassado. Este espaço é que compreendido 

como a distância transacional...[p.36] 

Com relação à função dialógica Bernardi cita: 

O diálogo está sendo entendido como a interação ou o conjunto de 

interações com características positivas. Neste contexto, os sujeitos 

mantêm uma relação de sinergia, agindo de forma respeitosa e ativa, o 

que gera contribuições para os envolvidos. O diálogo é tratado como 

“intencional, construtivo e valorizado por cada parte” (Moore, 

2002)[p.36] 

A análise também é feita na função estrutura onde Bernardi afirma que 

A estrutura também pode ser demarcada pelos meios de comunicação 

e metodologias utilizadas, pelas características emocionais dos sujeitos 

envolvidos e demais imposições institucionais. É o equilíbrio em torno 

dessas decisões que poderão garantir as condições do programa de 

atender ou não as expectativas dos alunos. Ressalta-se, também, a 
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íntima relação entre a estrutura, a autonomia do aluno e o papel 

preponderante das tecnologias para ambos. [p.37] 

 

3. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS 

Os quatro trabalhos acadêmicos analisados foram organizadas pelo viés da pesquisa 

qualitativa, a saber: A primeira, tese de doutorado de 2002, de Elaine Turk Faria, optou 

pela pesquisa qualitativa-descritiva interpretativa; A segunda, dissertação de mestrado 

de 2008, optou  investigação de caráter qualitativo dos canais comunicativos do 

ambiente virtual de aprendizagem; A terceira, dissertação de mestrado de 2008, 

baseou-se pesquisa bibliográfica, o estudo se realiza por meio da análise de 

documentos e da pesquisa de campo junto aos sujeitos envolvidos no processo 

educativo no pólo, envolvendo questionários, entrevistas e observações. Por fim a 

quarta, tese de doutorado de 2011, utilizou  a pesquisa-ação ao elaborar a construção 

e aplicação de uma arquitetura pedagógica (AP) com uso agregado dos Objetos de 

Aprendizagem. No entanto observa-se que todos os quatro trabalhos fizeram 

utilizaram metodologia qualitativa baseada em referencias teóricos específicos e 

convergentes. 

A dissertação de Faria (2002), ressalta através do referencial teórico e das entrevistas 

realizadas a importância da interatividade e da comunicação para as ações efetivadas 

em cursos de EAD . (p.101); A dissertação de Queiroz (2008), estabelece em sua 

conclusão a importância do aluno ter autonomia para estudar no ensino não 

presencial. Infere também a percepção de que o aluno médio brasileiro – incluindo 

entre eles o professor em formação, público do curso que foi o campo empírico da 

pesquisa –, ainda não possui o nível de autonomia desejado para estudar sozinho, ou 

na maioria das vezes só. (p.91) 

A dissertação de Sales (2008), afirma que a dialética da relação tutor-aluno, interativa 

e recíproca, é que garantirá que a tutoria não seja mero derramamento de conteúdos 

inertes em “receptáculos- alunos” vazios e dóceis. A menção à autonomia é crucial, 

quando se trata de educação a distância. (p.122) A tese de Bernardi (2011), destaca a 

preocupação permanente que se teve em controlar a distância transacional entre as 
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ministrantes do curso e os participantes. Com base no referencial teórico existem 

fatores que podem intervir na distância transacional, entre estes, são salientados a 

seleção e o uso das tecnologias, a definição de estratégias de ensino e aprendizagem e 

demais aspectos psicológicos e ambientais. (p. 174) 

Com relação às conclusões elaboradas pelos pesquisadores os resultados, também 

apresentam  aspectos convergentes. A pesquisa de Faria (2002), ratificou a tese de que 

a “interatividade é uma exigência do processo educativo em contextos virtuais, 

implicando mediação pedagógica do professor”; (p. X) confirmando a importância do 

diálogo nas atividades  em EAD , da mesma forma que a dissertação de Queiroz (2008), 

sinaliza que o resultado da pesquisa de campo aponta para a necessidade de otimizar 

o uso dos canais comunicativos no curso estudado. A interação, a troca de saber, o 

diálogo na nova sala de aula são imprescindíveis para que o aluno aprenda.  Todos os 

autores ratificando desta forma o uso de canais comunicativos entre alunos, e 

professores como essenciais no processo de ensino e aprendizagem no ambiente 

online;  (p. 7) 

Quanto ao aspecto da autonomia, Sales (2008) conclui que  “educar, nessa modalidade 

aqui tratada é um movimento que vem caminhando para a formação do aluno-

docente numa perspectiva crítico reflexiva e autônoma”. (p. 9) e a tese de Bernardi 

(2011) conclui que no perfil do aluno virtual foi apontada a importância do 

esclarecimento acerca do conhecimento tecnológico, compreendido pela habilidade 

de saber-aprender através do uso das tecnologias e pelo necessário aprimoramento da 

escrita como forma de comunicação. (p. 186) Dessa forma os aspectos constitutivos da 

teoria da distância transacional, diálogo, autonomia e estrutura assumem lugar de 

destaque  como elementos essenciais e importantes dentro da estrutura didáticas dos 

cursos EAD.  

Ao realizar as leituras das teses e dissertações escolhidas verifica-se a necessidade de 

se reconhecer o campo da didática da EAD. Uma das categorias com as quais lida a 

didática é, de acordo com Libâneo (2009)  

o “como ensinar” e as “condições de ensino e aprendizagem” 

correspondem aos métodos e formas de organização do ensino, em 
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estreita relação com objetivos e conteúdos, estando presentes, 

também, no processo de constituição dos objetos de conhecimentos. 

Nas condições em que se efetiva o ensino e aprendizagem, estão os 

fatores socioculturais e institucionais.(p. 02) 

Esta didática encontra âncoras nas teorias e conceitos de vários autores. Mesmo os 

teóricos e pensadores que se preocupam com a arte de ensinar da forma mais 

tradicional, presencial, ou as mais modernas, EAD ou híbridas, seus conceitos 

convergem para os mesmos pressupostos: o diálogo, a estrutura e a autonomia. A 

mediação pedagógica está baseada no conhecimento que o professor deve construir 

em relação ao ambiente de sua atuação, quer presencial quer a distância. Segundo 

Nóvoa “No decurso dos últimos vinte e cinco anos, a investigação educacional 

demonstrou de forma inequívoca a impossibilidade de isolar a acção pedagógica dos 

universos que a envolvem” (1995. p.15) É, portanto nesta relação com a comunidade, 

na reflexão com a prática que a construção deste saber se consolida.  

Assim, em todos os trabalhos foram citados: a importância da relação dialógica, o valor 

da estruturação didática da aula e a necessidade de se desenvolver a autonomia do 

estudante.  

As pesquisas observadas revelam questões interessantes, por exemplo, segundo Sales 

(2008) “Assim, defendemos a importância vital de um tutor com formação acadêmica 

que organize situações educativas, juntamente com os alunos, a fim de escapar das 

armadilhas técnicas. Pensamos como Habermas (1975) que a “formação” que advém 

de uma ciência que produz um saber instrumental se distancia de sua feição crítica, 

consciente e libertadora” (p. 158). Para Queiroz (2008) “A troca de saber, o diálogo, a 

conversa na nova sala de aula (virtual) são imprescindíveis para que o aluno aprenda. 

Portanto, o uso desses canais pelos alunos, incentivados pelos professores, são 

essenciais nas práticas educativas no ambiente online”. (p. 93) Para Bernardi (2011) “a 

didática trata de uma área de conhecimento voltada para o processo de ensino 

aprendizagem. Por isso entende-se a relevância da sua abordagem no contexto da 

educação a distância”. (p. 153) e por fim, para Faria (2002)  
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é nesse movimento dialético entre comunidade de aprendizes e 

professores, respaldados por recursos tecnológicos, que se dá o 

processo de interação entre quem ensina e quem aprende, já que é na 

apropriação paulatina desses novos recursos de ensino, que o sujeito 

se constrói, se modifica, ao mesmo tempo em que é modificado e 

ressignificado por eles. Daí a importância dos participantes terem 

clareza dos conceitos de interatividade e de mediação pedagógica e 

das dificuldades na implementação da EAD. (p. 193) 

Nos quatro extratos apresentados observa-se a importância da didática na 

estruturação e na aplicação de cursos superiores presenciais, em EAD ou mesmo 

híbridos. Gary Miller (apud Peters 2001) já em 1997 sinalizava para um interesse 

crescente pela didática no ensino superior inclusive no ensino a distância. (p.28) Cada 

vez mais, observa-se a necessidade da ampliação de pesquisas nesta área e a 

importância da didática para a construção e oferta de cursos na modalidade EAD. 

Não há dúvidas que a educação à distância e as novas implementações das tecnologias 

da informação e da comunicação invariavelmente alterarão as formas de ensinar e 

também, toda a estrutura didática.  Segundo Libâneo o ensino é uma atividade de 

mediação que tem por objetivo “promover o encontro formativo, educativo, entre o 

aluno e a matéria de ensino, para cuja compreensão se juntam as teorias do ensino, as 

teorias do conhecimento, as ciências auxiliares da educação e a epistemologia das 

disciplinas ensinadas” (p. 02) Assim sendo, Libâneo reafirma que 

o trabalho de mediação atua na aprendizagem dos alunos sendo que 

aprender é aprender a pensar e a atuar com conceitos. É formar 

ações mentais ou novos usos de uma ação mental, o que requer, por 

parte dos alunos, uma atividade reflexiva, e, dos professores, a 

mediação didática, precisamente a intervenção intencional nos 

processos mentais do aluno (p. 05) 

Destarte, verifica-se que na atualidade há uma alteração na dinâmica  social pela 

inserção de tecnologias que promovem comunicação imediata em todos os cantos do 

mundo. Surgem tecnologias que permitem que o conhecimento seja disponibilizado e 
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mediado por um professor a quilômetros de distância. Observa-se que intervenções 

estruturais, dialógicas e pedagógicas devem e podem ser efetivadas, mesmo em 

tempos e espaços diferentes e a intencionalidade destes pressupostos deve ser pelo 

menos questionados.  

A Educação a Distância apresenta potencial e possibilidade real de ensino e 

aprendizagem. A distância transacional definida por Moore, nas suas concepções 

constitutivas, diálogo, estrutura e autonomia, estão intrinsecamente ligadas ao campo 

da didática.  Cabe então, a intensificação em pesquisas sobre o tema, não só pela 

necessidade de criação de novas estratégias para incorporar as tecnologias 

comunicacionais mediadoras e a distância transacional, mas também para que estes 

novos conceitos e sua estética sejam explicitados no campo da política. Como  

prosseguimento dos estudos da Didática cabe ainda investigar os efeitos de vários 

modelos teóricos e  suas repercussões no processo ensino-aprendizagem, o que para 

nós é um desafio assumido em estudos em andamento.  
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Resumo 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a relação afetiva entre alunos de 
graduação em pedagogia e o conhecimento matemático dentro de um Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. Para investigar tal fenômeno utilizou-se os conceitos e 
metodologias da pesquisa qualitativa, pois esta apresenta características compatíveis 
com o objeto de pesquisa. Como instrumento de coleta de dados foram usadas as 
narrativas, onde alunos do curso de pedagogia a distância da disciplina Educação 
Matemática I, disponível em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, expuseram suas 
concepções, ideias e sentimentos em relação ao conhecimento matemático. A 
pesquisa mostrou que é possível observar a relação afetiva que os alunos têm com o 
conhecimento matemático dentro de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nesse 
sentido, é importante salientar a importância da observação e análise dos afetos dos 
alunos dentro de disciplinas ministradas a distância. A análise desses afetos e 
sentimentos contribuirá para o planejamento das atividades, facilitando o processo de 
aprendizagem desses alunos. 

Palavras-chave: Educação matemática, afetividade, educação a distância, ciberespaço, 
ambiente virtual de aprendizagem. 

 
Abstract  

 
This paper aims to analyze the affective of undergraduates in pedagogy in relationship 
math knowledge within a Virtual Learning Environment. To investigate this 
phenomenon we used the concepts and methodologies of qualitative research, 
because it has characteristics compatible with the object of research. As an instrument 
of data collection were used narratives. The students of pedagogy, in a Mathematics 
Education course, available in a Virtual Learning Environment, presented their views, 
ideas and feelings in relation to math knowledge. Research has shown that it is 
possible to observe the affective of undergraduates in pedagogy in relationship math 
knowledge within a Virtual Learning Environment. Is important the observation and 
analysis of the affects of the students in courses taught at a distance. The analysis of 
these emotions and feelings contribute to the development of activities, facilitating 
the learning process of students. 

mailto:amandamedeiros@unb.br


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
2992 

Keywords: Math education, affection, distance education, cyberspace, virtual learning 
environment. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Vivemos um momento de difusão e desenvolvimento tecnológico, onde os diferentes 

espaços sociais se apresentam rodeado de novas técnicas e métodos de comunicação 

e propagação da informação e do conhecimento. A tecnologia avança nos diferentes 

espaços, está em nossas casas, com televisões cada vez mais atraentes, com imagens 

incríveis, no espaço de trabalho, com computadores cada vez mais ágeis e interativos, 

nas ruas, com telões multimídia que propagam informações, nos nossos bolso, com 

celulares que nos permitem estar o tempo todo em todo o mundo. 

Essa evolução tecnológica tem permitido a criação de novos espaços de comunicação e 

interação. Nesses novos espaços as pessoas interagem e se comunicam virtualmente, 

ou seja, não estão presentes fisicamente. Outra vantagem que essas novas tecnologias 

e esses novos espaços de interação trazem é a possibilidade de estar todos os dias e o 

tempo todo em comunicação e interação, por meio, principalmente, das redes sociais. 

Diferente do telefone, por exemplo, as redes sociais e os espaços de bate-papo, como 

o MSN e o Google Talk, permitem a interação e a comunicação com diversas pessoas 

ao mesmo tempo, além disso, o tempo de interação pode ser prolongado, já que as 

respostas não precisam ser imediatas como no telefone. 

Esses espaços de diálogo, interação e comunicação têm ultrapassado o campo do lazer 

e invadido os espaços de aprendizagem e formação. Como destaca Gadotti (2000), “as 

novas tecnologias criaram novos espaços de conhecimento. Agora, além da escola, 

também a empresa, o espaço domiciliar e o espaço social tornaram-se educativos. 

Cada dia mais pessoas estudam em casa, pois podem, de casa, acessar o ciberespaço 

da formação e da aprendizagem a distância” (p. 07).  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm chegado aos espaços de 

formação como forma de promover e facilitar o processo de ensino-aprendizagem, 

pois possibilitam a interação dos diferentes sujeitos com o conhecimento, no caso de 

jogos e softwares, aparecem como forma de mediar a comunicação entre os diversos 

sujeitos da aprendizagem para, assim, terem acesso ao conhecimento, por meio da 
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interação com o outro. Porém, nesse novo espaço deve-se reelaborar o papel do 

professor, que não é mais o detentor do saber a ser transmitido, hoje ele tem um novo 

papel: “cabe-lhe tornar-se o organizador do meio social, que é o único fator educativo” 

(VIGOTSKI, 2004, p. 448). E esse meio social não é apenas físico, mas também virtual. 

Hoje, de qualquer lugar, seja por meio de um computador, tablete ou celular, as 

pessoas interagem, se comunicam, dialogam e aprendem. 

As TIC têm chegado aos espaços educativos, porém existem diversos tipos de 

preocupações com a chegada desses novos componentes educacionais, 

principalmente no que se refere à afetividade. Mais ainda no que se refere à 

afetividade no ensino-aprendizagem de matemática, já que essa disciplina sempre foi 

vista como uma disciplina rígida, fria, onde não existe espaço para a afetividade. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar a relação afetiva entre 

alunos de graduação em pedagogia e o conhecimento matemático dentro de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A educação dialógica e a formação do sujeito no ciberespaço 

A história educativa do Brasil nos mostra que o processo de ensino-aprendizagem na 

educação formal está centrado no professor. As metodologias e técnicas utilizadas têm 

como centro do processo o professor, que pronuncia, narra o seu conhecimento. 

Se consideramos o aluno como participante de uma realidade que ele vivencia e 

transforma, devemos dizer não às práticas, como expõe Freire (1987), em que o 

educador é o sujeito que conduz os educandos à memorização mecânica dos 

conteúdos narrados. Essa é a tão conhecida “educação bancária” (FREIRE, 1987, p. 35), 

em que o professor deposita nos alunos o seu valorizado conhecimento. “Na visão 

bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam 

nada saber” (FREIRE, 1987, p. 33).  

Hoje essas práticas tendem a mudar, pois diversos estudos têm mostrado que o aluno 

é um ser ativo no seu processo de aprendizagem, ou seja, deve haver uma interação 

do sujeito com o mundo, mundo físico e social, para que ocorra aprendizagem. É 
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preciso que haja interação, comunicação para a efetivação da aprendizagem. Interação 

essa que não deve ser passiva, mas sim ativa, tanto por parte do aluno quanto do 

professor.  

As práticas educativas devem eliminar ações e metodologias que valorizem a 

denominada educação bancária, pois a educação deve ser libertadora, onde educando 

e educador aprendem juntos. “É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, 

ser de relações e não só de contatos, não está apenas no mundo, mas com o mundo. 

Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de 

relações que é” (FREIRE, 1983, p. 39).  

Essa nova dinâmica no processo de ensino-aprendizagem, onde o papel do professor e 

dos espaços formativos não é apenas o de transmitir conhecimento, mas sim de 

construir conhecimento, todos juntos, por meio da educação dialógica, traz uma nova 

visão sobre educação, principalmente no que se refere à Educação a Distância (EaD). 

Uma das grandes preocupações dos educadores no que diz respeito à inserção de 

novas tecnologias e espaços virtuais de aprendizagem na educação se refere 

exatamente à presença ou ausência do diálogo e da interação com outros sujeitos na 

aprendizagem. 

Muitos professores acreditam que as TIC dificultam o processo de interação entre os 

diversos sujeitos que compõem o processo de ensino-aprendizagem. Essa dificuldade 

ocorreria devido a falta de diálogo entre os diferentes sujeitos desse processo. Para 

Vigotski (2007) “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um 

processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daquelas que as 

cercam” (p. 115). Ou seja, para que o sujeito aprenda é necessário que ele interaja, se 

comunique, por meio da linguagem, com outros sujeitos. Mas será que as TIC, o 

ciberespaço prejudicam essa interação, a comunicação entre os diferentes sujeitos do 

processo de ensino-aprendizagem? 

Estando aberto à realidade, não podemos negar a disseminação das tecnologias 

virtuais, ondem ocorrem diversas interações e relações entre os diversos sujeitos, 

incluindo professor e aluno. Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem têm sido os 

principais espaços de interação entre professores e alunos. Esse espaço permite a 
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comunicação síncrona e assíncrona entre os diferentes sujeitos (aluno-aluno, 

professor-aluno).  

Muitos acreditam que a EaD é ineficaz devido à falta de interação, comunicação e 

diálogo entre os diferentes sujeitos que pretendem aprender. Porém, esse espaço 

virtual é rico em  diálogo, pois dispõem de diversas ferramentas que permitem tal, 

sejam os fóruns, os chats ou os e-mails. Muitas vezes, inclusive, essas ferramentas 

facilitam o diálogo, já que muitos alunos, em uma sala de aula física, se sentem 

inibidos ou envergonhados a exporem suas ideias e concepções. 

A relação educando-educador deve se dar por meio do diálogo, onde ambos têm o que 

falar e o que aprender com o outro. Através do diálogo que ocorrerá a verdadeira 

educação, pois sem comunicação entre os sujeitos do processo não haverá a 

verdadeira e dinâmica aprendizagem, ocorrerá apenas a falsa e estática memorização 

de conhecimentos. 

Nessa perspectiva, deve-se considerar a importância do ciberespaço no processo de 

formação do sujeito. O ciberespaço permite o diálogo e a interação de diferentes 

sujeitos, independente da distância, do tempo e do espaço geográfico em que estes se 

encontram.  

Para Lévy (1999), o ciberespaço é concebido como “o espaço de comunicação aberto 

pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. 

Como espaço de comunicação, o ciberespaço é um espaço de diálogo, de 

aprendizagem, de aprendizagem no mundo e com o mundo. Sendo um espaço de 

comunicação, não é possível deixar do lado de fora desse espaço as questões afetivas, 

já que na comunicação, assim como na aprendizagem, manifestamos diferentes afetos 

e sentimentos. 

 “A educação autêntica (...) não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, 

mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, 

originando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de dú-

vidas, de esperanças ou desesperanças que implicitam temas significativos (...)” 

(FREIRE, 1987, p.48). Assim se dará a verdadeira educação, educador e educando 
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juntos por meio do diálogo, visando uma ação de transformação. Transformando o 

ciberespaço em um espaço de contínua formação. 

 

2.2 A relação afetiva entre educandos e o conhecimento matemático 

A visão da matemática como uma disciplina difícil, rigorosa, estática, imutável e exata 

vem afirmar uma posição que há muito tempo está enraizada em nossa cultura: a 

crença de que a matemática é um conhecimento para poucos, para os “inteligentes”, 

para os “gênios”. “Muitas das ideias sobre essa disciplina estão enraizadas nas 

diferentes visões da filosofia da matemática” (GÓMEZ-CHACÓN, 2003, p. 26).  

A história da matemática traz consigo certas crenças que estabelecem concepções 

equivocadas desse conhecimento, pois a matemática é tão humana quanto qualquer 

outra área do conhecimento intitulada de humana, como o português e a filosofia. 

Como destaca Gómez-Chacón (2003), pesquisadora espanhola que investiga as 

influências afetivas na aprendizagem da matemática em populações com fracasso 

escolar em contextos de exclusão social, “um matemático é uma pessoa e tende a 

sentir emoções fortes sobre que parte da matemática está disposta a suportar e, 

naturalmente, emoções fortes sobre outras pessoas e as aulas de matemática que 

mais gosta” (p. 13). 

Nesse sentido, é relevante destacar a forte relação que se estabelece entre cognição e 

afetividade. A afetividade e a cognição caminham de mãos dadas no processo de 

aprendizagem, pois o homem é um, completo e indissolúvel. Quando uma pessoa se 

propõe a fazer uma atividade matemática ela não deixa o emotivo e se torna apenas 

cognitivo, ela é emoção e cognição. A ação de realizar uma atividade matemática 

envolve o componente afetivo. Na realização de uma tarefa matemática, a pessoa traz 

toda sua experiência e história de vida.  

Nesse contexto, González-Rey (2006) destaca que “a ênfase nos aspectos cognitivo-

intelectuais da aprendizagem, a qual foi entendida mais como o resultado de 

capacidades intelectuais e dos processos de operação com sistemas de informação, 

deixou pouca margem para a compreensão dos aspectos subjetivos e sociais que são 

parte do processo de aprender” (p. 30). 
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Ou seja, o componente afetivo foi, até então, pouco considerado na práxis dos 

professores e os aspectos cognitivo-intelectuais foram enfatizados, como se esses não 

dependessem daqueles.  

Essa divisão entre afetivo e cognitivo acaba trazendo uma compreensão fragmentada 

do homem. 

Sobre essa relação entre intelecto e afeto que a história da psicologia tradicional trata 

sempre separadamente, Vigotski (1991) destaca que “sua separação enquanto objeto 

de estudo é uma das principais deficiências da psicologia tradicional, uma vez que essa 

apresenta o processo de pensamento como um fluxo autônomo de pensamentos que 

pensam a si próprios dissociado da plenitude da vida, da necessidades e dos interesses 

pessoais, das inclinações e dos impulsos daquele que pensa” (p. 6). 

Deve-se considerar o sujeito que aprende em toda sua complexidade subjetiva, sem 

separação, pois “os sentidos subjetivos que vão se desenvolvendo na aprendizagem 

são inseparáveis da complexidade da subjetividade do sujeito” (GONZÁLEZ-REY, 2006, 

p.34).  

Gómez-Chacón (2003) destaca que os afetos em relação à matemática podem ser 

tanto positivos quanto negativos, sendo que os afetos positivos são caracterizados 

pelo desejo de um contato mais duradouro e mais profundo com o objeto de 

conhecimento. Já os afetos negativos associam-se à aversão ao objeto de 

conhecimento, ou seja, o aluno tende a evitar o contato com esse objeto, e quando ele 

é obrigado a realizar esse contato, ele é superficial e o mais curto possível.  

Nesse sentido, deve-se destacar a importância desses componentes afetivos dentro do 

ciberespaço. Será possível observar os afetos dos alunos em relação à matemática 

dentro de espaços virtuais, dentro de um AVA? 

 

3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

A presente pesquisa foi realizada dentro do ciberespaço, em um AVA.  O espaço 

escolhido foi o curso de licenciatura em pedagogia da Universidade de Brasília (UnB), 

na modalidade a distancia. O referido curso está integrado à Universidade Aberta do 

Brasil, que é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de 
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nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação 

universitária, por meio do uso da metodologia da EaD.  

Os sujeitos pesquisados foram 21 (vinte e um) alunos de graduação em pedagogia, 

matriculados na disciplina Educação Matemática I, que integra o currículo do curso. A 

disciplina foi ministrada no primeiro semestre de 2011 (dois mil e onze). 

Para analisar a relação afetiva existente entre alunos de graduação em pedagogia e o 

conhecimento matemática dentro de um AVA utilizou-se a Pesquisa Qualitativa no 

presente estudo, pois esta está de acordo com as características do objeto de 

pesquisa.  

Como destaca Flick (2004), “de modo diferente da pesquisa quantitativa, os métodos 

qualitativos consideram a comunicação do pesquisador com o campo e seus membros 

como parte explícita da produção de conhecimento, ao invés de excluí-la ao máximo 

como variável intermédia” (p.22). Esse trabalho tem como base a comunicação entre 

pesquisador e pesquisados. A pesquisa qualitativa permitiu construir dados relevantes 

relativos à subjetividade dos sujeitos pesquisados por meio da comunicação entre 

pesquisador e pesquisado. Nessa pesquisa “os pontos de vista subjetivos são um 

primeiro ponto de partida” (FLICK, 2004, p. 22), destaca-se, assim, a importância da 

pesquisa qualitativa nesse processo. 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi a narrativa. “A entrevista narrativa é 

iniciada com a ‘questão gerativa narrativa’ que se refere ao tópico de estudo e que 

tem por finalidade estimular a narrativa principal do entrevistado”(FLICK, 2004, p. 

110). A “questão gerativa narrativa” não foi exatamente uma pergunta, mas sim o 

início de uma frase onde os sujeitos de pesquisa deveriam continua-la, criando assim 

um texto narrativo. A partir da questão “Matemática para mim é...” os integrantes da 

pesquisa construíram um texto narrativo onde desvendaram a história deles com a 

matemática. A questão foi feita a distância, dentro do AVA. Nesse sentido, deve-se 

destacar a importância desse ambiente como meio de comunicação entre os 

integrantes da pesquisa. 

As narrativas apresentaram-se como produtoras de dados para efetivação do objetivo 

de pesquisa. Dentre as vinte e uma narrativas, treze apresentaram afetos negativos em 
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relação ao conhecimento matemático, sete apresentaram afetos positivos e uma não 

apresentou afetos. 

Nessa perspectiva, os trechos de narrativas apresentados seguirão a proporcionalidade 

de afetos positivos e negativos encontrados no total de narrativas. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No ciberespaço pode-se observar diversos tipos de afetos manifestados pelos usuários 

desse espaço. As redes sociais, por exemplo, são locais onde as pessoas estabelecem 

diversos contatos afetivos, seja entre as pessoas que participam daquele ambiente, 

seja como local para manifestar sentimentos, afetos que estão presentes no sujeito 

naquele momento. 

É comum que as pessoas quando se sentem felizes explicitem isso em suas redes 

sociais, assim como quando estão tristes também manifestam tais sentimentos, por 

meio de frases que demonstram tristezas ou angústias. Sejam positivos ou negativos, 

as pessoas manifestam diferentes sentimentos e afetos dentro do ciberespaço. O 

mesmo ocorre com os bate papos. Declarações de amor ou brigas ferrenhas são 

comuns dentro desses ambientes. 

Analisando esses diferentes contextos, é difícil negar que não haja afetividade no 

ciberespaço. A afetividade está presente e é observável. É possível perceber 

sentimentos e afetos nesse espaço. 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que os afetos não são observáveis apenas 

presencialmente, mas também virtualmente, pois a comunicação não se dá apenas por 

meio da fala e do corpo, mas também por meio da escrita, utilizando-se dos mesmos 

signos utilizados pela fala. 

Muitos podem acreditar que os afetos, dentro do ciberespaço, não sejam observáveis, 

pois não é possível enxergar o sorriso de uma pessoa que sente alegria ao realizar uma 

atividade matemática, ou o quanto ela está magoada ou triste por não conseguir 

resolver um problema matemático. Realmente quando observa-se alguém 

presencialmente é muito mais fácil identificar os possíveis afetos que ela tem sobre o 

conhecimento matemático, pois existe a possibilidade de observar os gestos dessa 
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pessoa, o tom da voz, as expressões faciais, a fala direta e imediata dessa pessoa. 

Porém, não se deve negar que na linguagem escrita, forma em que ocorre a maior 

parte das comunicações no ciberespaço, os afetos também estão explícitos. É 

observável por meio das palavras utilizadas, como as palavras são utilizadas. É possível 

observar um grito, ao lermos uma palavra toda em caixa-alta, ou sentimentos por meio 

dos chamados emotions. 

A pesquisa mostrou que é possível observar os afetos que os alunos do curso de 

pedagogia têm em relação ao conhecimento matemático no ciberespaço, dentro de 

um AVA, como podemos observar nos trechos escritos pelos alunos da disciplina 

Educação Matemática I quando indagados sobre sua história com a matemática, 

dentro do AVA. Os nomes aqui apresentados são fictícios, para preservar a privacidade 

dos sujeitos de pesquisa. Os textos foram aqui apresentados foram transcritos como 

enviados no AVA, inclusive com os erros gramaticais. 

“Mas sempre fui fraca em Matemática, teve uma vez na 3ª serie em 

Guanambi que minha professora estava tomando tabuada de adição 

do número 5 ai eu acertei mas quando perguntou a de 6 não 

conseguir dar conta do recado e levei 10 palmadas nas mãos que 

ficaram vermelhas e ardendo. Quando eu errei a tabuada a 

professora me colocou no canto da sala e só sair de lá na hora de ir 

embora. (...) Outra vez eu estava cursando a 8ª serie, meu professor 

deu uma prova surpresa, sobre raízes cúbicas, e fiquei tão nervosa 

que me deu uma crise de falta de ar, uma tremedeira, que quando o 

professor viu minha situação deixou a minha prova para fazer no 

outro dia” (ROSA, 2011). 

Nesse trecho é possível observar a relação afetiva que Rosa estabeleceu com a 

matemática. Observa-se que foi uma relação de sofrimento, de angústia, de medo. No 

início de sua escolarização, na terceira série, como ela explicita, ela teve uma 

experiência ruim, que lhe causou sofrimento. As palmadas que ela levou na mão 

provocou sofrimento, um sofrimento físico, primeiramente, e posteriormente um 

sofrimento emocional. Tal sofrimento foi associado ao conhecimento matemático. A 
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partir dessa experiências e de outras semelhantes, Rosa passou a estabelecer uma 

relação de sofrimento e medo em relação ao conhecimento matemático. Esses 

eventos gerou em Rosa afetos negativos sobre o conhecimento matemático, um 

sentimento de medo, como relatou na segunda parte de sua narrativa. Dentro de um 

contexto avaliativo, já no final do ensino fundamental, Rosa, a partir do sentimento de 

medo que estabeleceu com a matemática, somatizou as emoções negativas que tinha 

com o conhecimento matemático, apresentando falta de ar. Essa falta de ar foi 

decorrente de uma experiência anterior com o conhecimento matemático. Experiência 

essa negativa, que lhe causou sofrimento. As emoções causadas pela relação dela com 

a matemática, a faz, mesmo que inconscientemente, evitar o contato com o 

conhecimento matemático, ao menos no que se refere ao conhecimento escolar. 

Pode-se observar, assim, que os sentimentos e afetos que um sujeito estabelece com o 

conhecimento matemático não depende apenas dos aspectos presentes, mas também 

de componentes do passado do sujeito, como González-Rey (2006) expõe, “as 

emoções que o sujeito vai desenvolver no processo de aprendizagem estão associadas 

não apenas com o que ele vivencia como resultado das experiências implicadas no 

aprender, mas emoções que têm sua origem em sentidos subjetivos muito diferentes 

que trazem ao momento atual do aprender momentos de subjetivação produzidos em 

outros espaços e momentos da vida” (p. 34). 

Observa-se aqui como o professor de EaD, mesmo estando em um ciberespaço, pode 

observar a relação afetiva que seu aluno tem com o conhecimento matemático. Essas 

informações são preciosas para o professor que pretende transformar o conhecimento 

matemático em algo prazeroso, um conhecimento que seja desejado pelos alunos. A 

partir dessas narrativas o professor poderá procurar estratégias didáticas para facilitar 

o aprendizado e mudar algumas concepções sobre o ensino-aprendizagem de 

matemática. 

Apresentemos agora outra narrativa que confirma a presença de afetos dentro do 

ciberespaço: “Ela (professora) mandava que nós alunos formássemos uma roda, aí ela 

ia fazendo as perguntas da tabuada, como por exemplo: quanto é 2x2, e aí seguia a 

roda inteira, se alguém errasse e o outro acertasse o aluno que errou levaria uma 
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reguada, e assim sucessivamente. Ainda a professora incentivava que quem acertasse 

tinha que dar a reguada bem forte, pois  se desse  fraca levaria uma reguada também. 

E foi em uma dessas  rodadas de perguntas que eu tive a má sorte de errar, aí o meu 

colega que estava na minha frente acertou a pergunta e então a professora mandou 

que o meu colega desse uma reguada na minha mão bem forte, e ele obedeceu o 

mandado da professora e deu uma reguada fortíssima em minha mão, que  chegou a 

quebrar a régua. Então neste momento fiquei muito triste e magoada tanto com o meu 

colega como também com a professora. No entanto a parti deste dia eu  me 

desinteressei de estudar matemática e até hoje eu sinto dificuldade de entendê-la”(...) 

(GARDÊNIA, 2011). 

Aqui Gardênia expõe que sua dificuldade em matemática se deve ao sofrimento 

ocasionado pelas aulas dessa disciplina. Relatou um acontecimento onde ficou triste e 

magoada com a atitude tanto do professor quanto do seu colega. O processo de 

aprendizagem matemática tornou-se difícil para Gardênia, pois esta, provavelmente, 

evitava o contato com tal conhecimento, pois desenvolveu afetos negativos em 

relação ao conhecimento matemático. Evitando o contato com o conhecimento, criou-

se uma barreira para a aprendizagem. Esse acontecimento, assim como outros que 

Gardênia viveu, passaram a fazer parte da sua subjetividade.  

O que define o ser diferente de cada um é exatamente a sua subjetividade, que 

“representa os processos e as formas de organização subjetiva dos indivíduos 

concretos. Nela aparece constituída a história única de cada um dos indivíduos” 

GONZÁLEZ-REY, 2005, p. 241). Levando em consideração as experiências sociais e 

culturais que o sujeito vivenciou, sua subjetividade única se estabelece dentro de uma 

sociedade, onde o sujeito é influenciado e influencia em sua formação subjetiva. 

Assim, pode-se estabelecer que, em um contexto de ensino-aprendizagem 

matemática, tanto o aluno sofre influência do professor quanto o professor sofre 

influência do aluno. 

Nesse sentido, deve-se destacar a importância dos acontecimentos que ocorreram 

com Gardênia durante o seu processo de aprendizagem matemática. Momentos esses 

que propiciaram uma barreira entre ela e a matemática, dificultando a aprendizagem 
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dessa. Em conversa com Bringuier (1978), Piaget expõe que “é inteiramente evidente 

que, para que a inteligência funcione, é preciso um motor, que é o afetivo. Jamais se 

procurará resolver um problema se ele não lhe interessa. O interesse, a motivação 

afetiva, é o móvel pra tudo” (p. 71-72). Piaget, destaca a importância do componente 

afetivo para a aprendizagem. Para que o aluno aprenda é necessário um motor. No 

caso de Gardênia esse motor foi desligado. Sem um motor para a impulsionar para a 

aprendizagem essa se torna difícil. 

É importante destacar como a narrativa desenvolvida dentro de um AVA se torna 

significativa para o processo de planejamento do professor da disciplina Educação 

Matemática I, que tem o papel de desmistificar certas concepções errôneos sobre o 

processo de ensino-aprendizagem de matemática, para que essas práticas não se 

perpetuem.  

É importante que esses alunos percebam que a aprendizagem do conhecimento 

matemático pode ser prazerosa, trazendo momentos de alegrias e satisfações. 

É observável também afetos e sentimentos positivos em relação ao conhecimento 

matemático no ciberespaço, como na narrativa de Angélica: “Quando iniciei meus 

estudos (Ed. Infantil, Ens. Fundamental até o Médio) iniciei também minha aventura 

com a matemática. Deparei-me com situações muitos legais, (...) Eram muitos jogos e 

atividades interessantes , sentia prazer no que eu estava aprendendo. Construía 

minhas próprias obras de arte e tinha desafios legais. Mas vale lembrar que podia ser 

muito divertido, contudo exigia tempo e esforço, mais que isso muito pensamento e 

concentração” (ANGÉLICA, 2011). 

Aqui observa-se que Angélica teve momentos prazerosos com o conhecimento 

matemático. Esses momentos de alegria e prazer com o conhecimento matemático 

gerou em Angélica um sentimento positivo em relação à matemática. 

Esses sentimentos positivos geram vontade de reencontrar o conhecimento 

matemático, facilitando a aprendizagem matemática, pois agora existe um motor, 

como destacou Piaget em conversa com Bringuier (1978), para a aprendizagem. 

Observando isso o professor da disciplina de EaD pode motivar e incentivar 

sentimentos que enalteçam e propaguem tais sentimentos. Como destaca González-
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Rey (2005), “o social atua como elemento produtor de sentido, partindo do lugar do 

sujeito em seu sistema de relações e da história desse próprio sujeito, que também 

não representa uma estrutura interna passiva, definitiva de seus comportamentos 

atuais, e sim uma configuração geradora de sentidos que não podem isolar-se dos 

sentidos produzidos no curso da experiência do sujeito”(p. 224). 

A subjetividade, ou seja, as emoções, sentimentos, afetos que o sujeito experimenta 

em determinada atividade matemática não é produto apenas da ação no aqui e agora. 

Angélica teve experiências boas em relação à matemática durante o seu curso de vida, 

logo sua relação com a matemática será de sentimentos positivos em relação a essa 

disciplina. 

Já Gardênia e Rosa tiveram experiências negativas em relação ao conhecimento 

matemático durante o curso de vida, logo a relação que essas estabeleceram com a 

matemática é de sentimentos negativos.  

Nesse sentido, para Gardênia e Rosa não existe um motor que as impulsiona à 

aprendizagem, não existe vontade nem motivo, dificultando assim a aprendizagem 

matemática. Já para Angélica esse motor existe, existe vontade em aprender, 

facilitando, assim, o processo de aprendizagem matemática. 

Dentro do AVA o professor deve estar atento aos afetos manifestos por seus alunos, 

pois estes irão dizer muito sobre como deve ocorrer o planejamento do curso ou 

disciplina.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação mostrou que é possível observar os afetos dos alunos no que se refere 

ao conhecimento matemático dentro de um AVA. O ciberespaço propicia diversos 

tipos de comunicação. Por meio dessas comunicações é possível estabelecer vínculos 

entre professor e aluno e entre os próprios alunos. Esses vínculos permitirão a 

exposição e a observação de diversos tipos de afetos. 

Observou-se que alguns alunos demonstraram afetos negativos em relação ao 

conhecimento matemático. Tal sentimento em relação à matemática pode gerar  

dificuldades na aprendizagem desse conhecimento. Nesse sentido, cabe ao professor 
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ou tutor da disciplina ministrada a distância, no caso aqui Educação Matemática I, 

planejar seus trabalhos de modo a modificar algumas concepções desses alunos em 

relação ao ensino-aprendizagem dessa disciplina. 

Outros alunos demonstraram afetos positivos em relação ao conhecimento, o que 

pode gerar maior facilidade na apreensão desse conhecimento. Nessa perspectiva, o 

professor ou tutor da disciplina deverá envidar esforços para a promoção de tais 

afetos, estimulando que esses futuros professores possam propiciar aos seus alunos 

contatos prazerosos com o conhecimento matemático. 

É possível a observação de afetos dentro de um AVA, por isso os professores e tutores 

devem estar atentos a tais afetos manifestados pelos alunos. O professor e tutor das 

disciplinas a distância devem observar tais afetos para planejar suas aulas, incluindo o 

uso de metodologias e práticas, de acordo com os afetos, as vontades, as motivações 

dos alunos, para que aprendizagem possa ser efetiva. 
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Resumo 

Considerando o conhecimento insuficiente da utilização da plataforma Moodle no 
apoio ao Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências e no 
Reconhecimento de Competências a Distância, foi desenvolvido um estudo de caso 
que teve como objetivo aplicar a Moodle no regime a distância do referido processo, 
avaliar o trabalho colaborativo desenvolvido em regime a distância e avaliar a 
satisfação dos candidatos relativamente à utilização da plataforma Moodle.  
O estudo foi aplicado no Agrupamento de Escolas da Azambuja e envolveu 24 
candidatos. Foi desenvolvida uma disciplina na Moodle para disponibilização de 
conteúdos, submissão de trabalhos, esclarecimento de dúvidas e interação entre os 
candidatos. Foi aplicado um questionário, com o objetivo de aferir a satisfação dos 
candidatos na utilização da Moodle. Efetuou-se uma análise das frequências de 
interação e análise de conteúdo dos fóruns de discussão. 
Os resultados do estudo mostram que: a) o nível de satisfação de utilização da Moodle 
é elevado; b) a organização, clareza da informação e facilidade de chegar onde se 
pretende são fatores muito importantes no nível de satisfação; c) a utilização da 
Moodle desenvolve as competências TIC e d) a participação nos fóruns de discussão 
proporciona aprendizagem colaborativa e construção de conhecimento, entre os 
candidatos.  
Palavras-Chave: Aprendizagem Colaborativa, Moodle, Processo Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências, Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

Abstract 

The existing knowledge concerning the use of the Moodle platform in the Skill 
Recognition, Validation and Certification Process at distance is insufficient. A case 
study was developed with the objective of incorporating Moodle in a distance regime, 
in order to evaluate the collaborative work being developed and the satisfaction of the 
candidates towards the use of Moodle. 
The study was applied in the Group of Schools of Azambuja and involved 24 
candidates. A discipline was created in the Moodle platform for submitting work, 
answering questions and for interaction among candidates. A questionnaire was 
applied, whose content was validated, aiming at assessing the satisfaction of the 
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candidates in using the Moodle platform. An analysis to the frequency of interaction 
and content were also performed in regards to the discussion forums. 
The results of the study show that a) the level of satisfaction in the use of Moodle is 
high; b) the organization, clarity in displaying information and ease in getting to where 
you intend are very important factors as far as the level of satisfaction; c) the use of 
Moodle develops ICT skills and d) the participation in discussion forums provides 
collaborative learning and the construction of knowledge among the candidates.  
Keywords: Collaborative learning Skills Recognition, Validation and Certification 
Process Information and Communication Technologies, Moodle 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo resulta de um trabalho de investigação realizado no âmbito do 

curso de Mestrado em Tecnologias e Metodologias em e-Learning, da Faculdade 

de Ciências e do Instituto de Educação, da Universidade de Lisboa. 

O móbil deste estudo é analisar a utilização de tecnologias e metodologias de e-

Learning, mais concretamente a plataforma Moodle, no reconhecimento de 

competências a distância nos Processos de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (PRVCC), enquadrado nas políticas atuais de 

Educação e Formação de Adultos (EFA), em Centros Novas Oportunidades (CNO).  

Até há pouco tempo atrás não era possível a realização de sessões de 

reconhecimento de competências a distância no âmbito dos processos de RVCC. 

No entanto, em Fevereiro de 2011, a Agência Nacional para a Qualificação emitiu 

uma orientação que possibilita a realização do reconhecimento de competências a 

distância desde que este não ultrapasse os 40% do total de sessões de 

reconhecimento. Assim, por ser um campo de investigação por explorar, 

considera-se que este estudo se reveste de especial interesse e pertinência.  

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Decorrente do Conselho Europeu de Lisboa, realizado em Março de 2000, surgiram 

diversas orientações para a política e ações a adotar na União Europeia. No que 

concerne às ações em matéria de Aprendizagem ao Longo da Vida foram emitidas 

seis mensagens-chave: novas competências básicas para todos, mais investimento 

em recursos humanos, inovação no ensino e na aprendizagem, valorizar a 
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aprendizagem, repensar as ações de orientação e consultoria e aproximar a 

aprendizagem dos indivíduos.   

 No presente estudo o enfoque está efetivamente nas questões da utilização das 

TIC ao serviço da aprendizagem ao longo da vida, pelo que importa, por isso, 

definir este conceito. Há alguma consensualidade europeia no que concerne à 

definição de Aprendizagem ao Longo da Vida, nomeadamente em relação a quatro 

objetivos desta, que se reforçam mutuamente e são a realização pessoal, a 

cidadania ativa, a inclusão social e a empregabilidade/adaptabilidade. Assim a 

Aprendizagem ao Longo da Vida é "toda a atividade de aprendizagem em qualquer 

momento da vida, com o objetivo de melhorar os conhecimentos, as aptidões e 

competências, no quadro de uma perspetiva pessoal, cívica, social e/ou 

relacionada com o emprego" (Comissão Europeia, 2001).  

A Iniciativa Novas Oportunidades, mais concretamente o processo de RVCC é, em 

Portugal, representativo da valorização e do incentivo à aprendizagem ao longo da 

vida. Atualmente, segundo as últimas orientações da Agência Nacional para a 

Qualificação (ANQ), o fator inovação relacionado com as TIC está a ser fortemente 

implementado com a possibilidade de integrar nas suas metodologias, o 

reconhecimento de competências a distância, para além da já existente integração 

das competências digitais como competências-chave para a educação e formação 

de adultos. 

A plataforma de LMS (Learning Management System) Moodle é um exemplo de 

uma das formas de utilização das TIC no apoio às práticas pedagógicas e  no ensino 

a distância e um contributo na aproximação das aprendizagens aos indivíduos. O 

Moodle apresenta-se como uma ferramenta essencial de partilha, de ação e de 

interação de conhecimentos e culturas, ou seja o Moodle é uma tecnologia de 

informação e comunicação que, segundo Perrenoud (2000), transformam 

espetacularmente a nossa maneira de comunicar, de trabalhar, de decidir e de 

pensar. 
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Optámos por utilizar esta plataforma LMS, pois é uma plataforma educacional 

difundida em open source e está disponível em quase todas as escolas públicas do 

país, não sendo o Agrupamento de Escolas de Azambuja uma exceção.  

A disciplina-alvo deste estudo procura dar apoio online ao desenvolvimento de um 

PRVCC-NS. O objeto central do PRVCC-NS é a construção de um Portefólio 

Reflexivo de Aprendizagens (PRA) que encerra em si uma narrativa autobiográfica 

reflexiva e demonstrativa das competências desenvolvidas ao longo da vida de 

forma formal, não formal e informal, nos contextos pessoal, formativo, social e 

profissional. É com base no reconhecimento e balanço de competências 

evidenciadas pelo candidato no seu PRA que se pode proceder a uma validação de 

competências à luz dos referenciais de competências-chave para a educação e 

formação de adultos. Decorrente desta validação atribui-se uma certificação (total 

ou parcial) de competências equivalentes a um determinado nível de escolaridade. 

A intervenção no Moodle visa a realização de sessões de reconhecimento a 

distância para a desocultação de competências decorrentes da experiência de vida 

do candidato e de apoio às sessões presenciais. Esta desocultação de 

competências em sessões de reconhecimento de competências a distância é 

impulsionada por desafios temáticos, colocados semanalmente nas sessões de 

reconhecimento de competências a distância, relacionados com as unidades de 

competência do referencial de competências-chave para a educação e formação 

de adultos de nível secundário, a saber: Equipamentos e sistemas técnicos, 

ambiente e sustentabilidade, saúde, gestão e economia, TIC, urbanismo e 

mobilidade, saberes fundamentais, direitos e deveres, complexidade e mudança, 

reflexividade e pensamento crítico, identidade e alteridade, convicção e firmeza 

ética, abertura moral, argumentação e assertividade e programação (Gomes, 

2006). 

A utilização desta plataforma serve três objetivos específicos:  

1. Repositório dos materiais apresentados e fornecidos no decorrer das 

sessões presenciais do PRVCC-NS e outros recursos essenciais ao desenrolar 

do processo de RVCC-NS; 
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2. Plataforma de comunicação entre candidatos, profissionais de RVC – 

candidatos e candidatos – profissionais de RVC; 

3. Realização de sessões de reconhecimento de competências a distância, que 

são operacionalizadas através do estabelecimento de atividades (desafios) 

relevantes para a validação de competências-chave nas áreas de 

competência chave (Sociedade, Tecnologia e Ciência, Cultura, Língua e 

Comunicação e Cidadania e Profissionalidade). Estas atividades 

possibilitarão uma interação entre todos os utilizadores do sistema, através 

de fóruns, chats e espaços de submissão de trabalhos. 

Relativamente a estas práticas pedagógicas que fazem uso das TIC, de acordo com 

Paiva (2006), apresentam diversas potencialidades como: o apoio ao aluno numa 

descoberta do conhecimento mais autónoma, onde o professor tem um papel de 

mediação entre a informação e os alunos, apontando caminhos e promovendo a 

criatividade e a autonomia; a promoção do pensamento sobre si mesmo; o 

impulsionamento para a utilização de ferramentas intelectuais; o enriquecimento  

das aulas, diversificando as metodologias de ensino; a motivação dos professores 

e alunos; a ampliação do volume de informação disponível; a interdisciplinaridade; 

a possibilidade de trabalho colaborativo com elementos geograficamente 

distantes; a criação de micromundos de aprendizagem, simulando experiências 

reais de forma virtual; entre outras.  

 

3. PROBLEMA E OBJETIVOS 

Configura-se como problema de investigação a utilização do Moodle no apoio ao Processo 

de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (PRVCC) no Centro Novas 

Oportunidades (CNO) do Agrupamento de Escolas da Azambuja. 

Os objetivos do estudo são aplicar a plataforma Moodle no regime a distância do PRVCC; 

Avaliar o trabalho colaborativo desenvolvido em regime a distância; Avaliar a satisfação, 

relativamente à utilização da plataforma Moodle no PRVCC.  

As questões de investigação são: 
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Será que existe trabalho colaborativo, por parte dos candidatos ao PRVCC, através da 

plataforma Moodle do Agrupamento de Escolas da Azambuja? 

Qual será o nível de satisfação dos candidatos ao PRVCC, relativamente à utilização da 

plataforma Moodle no PRVCC?  

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho empírico realizado consistiu numa investigação de natureza 

predominantemente descritiva e quantitativa, recorrendo à aplicação de questionários 

e análise das frequências de interação, nos fóruns de discussão. Todavia, foi necessário 

recorrer a outros meios de recolha e análise de dados, no sentido de interpretar 

algumas dimensões do objeto de estudo e relacionar variáveis, tais como a análise de 

conteúdo dos fóruns de discussão. Desta forma, recorremos à complementaridade de 

tipos de investigação – qualitativo e quantitativo. A metodologia de investigação mista 

possibilitou potencializar as vantagens de cada metodologia numa perspetiva de 

complementaridade dos dados (triangulação).  

O presente estudo tem por base uma disciplina no Moodle, utilizada pelos candidatos 

ao processo de RVCC. Esta disciplina, e os candidatos ao processo de RVCC associados 

a ela, são o caso de estudo da nossa investigação. O estudo de caso é um dispositivo 

empírico que permite o estudo de fenómenos no seu contexto real e é 

particularmente útil e pertinente quando os limites entre o fenómeno e o contexto são 

pouco evidentes (Yin, 2003, citada por Cavaco, 2008). O caso funciona como “um 

dispositivo através do qual o objecto pode ser estudado” (Hamel, 1997, citado por 

Cavaco, 2008). O caso de estudo é uma metodologia que procura dar conta do caráter 

evolutivo e complexo dos fenómenos sociais, numa tentativa de captar as suas 

próprias dinâmicas. 

 

4.1 Instrumentos e Técnicas de Recolha de Dados 

As técnicas de recolha de dados utilizadas neste estudo foram o inquérito por 

questionário aplicado aos candidatos utilizadores da disciplina em causa e a análise 

dos fóruns de discussão dessa mesma disciplina.  
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4.1.1 Inquérito por Questionário 

Conforme referem Fraenkel e Wallen (2003: 396), o questionário corresponde a uma 

técnica de recolha de dados, com as seguintes características:  

- “Information is collected from a group of people in order to describe some aspects or 

characteristics (such as abilities, opinions, attitudes, beliefs, and/or knowledge) of the 

population of which that group is a part;  

- The main way in which the information is collected is through asking questions; the 

answers to these questions by the members of the group constitute the data of study;  

- Information is collected from a sample rather than from every member of 

population.”  

Não obstante as vantagens e as desvantagens deste tipo de instrumento, selecionámo-

lo porque poderia permitir realizar uma caracterização dos participantes, recolher 

dados relativamente à experiência e às competências dos participantes na utilização 

das TIC e recolher dados quanto à satisfação destes relativamente à utilização do 

Moodle no seu processo de RVCC.   

 

4.1.2 Estrutura do Inquérito por Questionário 

Foi aplicado um questionário constituído por um conjunto de 32 questões, destinando-

se a recolher dados sobre a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) pelos candidatos e candidatas ao PRVCC – NS, da disciplina dos Grupos IP2010. 

Responderam a este questionário 17 dos 24 elementos que integram esta disciplina. 

Para efeitos deste estudo a amostra corresponde, quase na totalidade, à população. 

As perguntas que integram o questionário foram organizadas em três grupos: o 

primeiro para recolha de dados de caracterização dos participantes, o segundo para 

recolha de dados sobre a experiência e competências dos participantes relativamente 

às TIC e o terceiro sobre a satisfação destes relativamente à utilização do Moodle na 

disciplina.  

No primeiro grupo utilizaram-se variáveis nominais e ordinais que nos permitem 

caraterizar os participantes quanto ao sexo, idade e situação profissional. 
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O segundo grupo, com questões direcionadas, é possível conhecer o nível de 

experiência e competências na utilização das TIC, utilizando uma escala de tipo Likert 

(1 a 5), posse de computador próprio e ligação à Internet a partir de casa.  

O terceiro grupo de questões permitem conhecer o nível de satisfação dos candidatos 

ao processo de RVCC na utilização da plataforma Moodle, onde foram definidas 20 

questões com uma escala de tipo Likert (1 a 5).  

 

4.1.3 Fóruns de Discussão 

A análise dos fóruns de discussão na plataforma LMS foi outra fonte de recolha de 

informação (ver Figura 1). 

Os fóruns de discussão constituem importantes ferramentas para a troca, partilha e 

construção conjunta de significados, especialmente em situações problemáticas, onde 

o conhecimento não está ainda completamente estruturado (Laranjeiro, 2008).  

O fórum de discussão online, com fins educativos, pode ser uma excelente ferramenta 

de avaliação, através da qual o moderador/professor terá em conta o número e a 

qualidade das contribuições dos participantes. 

Nos fóruns de discussão é fundamental perceber a dinâmica de interação para a 

aquisição de conhecimentos, perceber os modos como as pessoas se relacionam e 

interagem, no sentido de adequar métodos de ensino e avaliação em contextos 

educativos. 

Nos fóruns de discussão podem ser verificadas três tipos de interações, que exercem 

maior peso nos contextos do ensino online: interação com o conteúdo, com o 

mediador/professor e entre participantes. É na harmonia destes três tipos de 

interações que alguns investigadores reconhecem o sucesso dos cursos online, maiores 

níveis de satisfação e percepção da aprendizagem (Laranjeiro, 2008). De facto, 

segundo Williams & Murphy (2002, citado por Laranjeiro, 2008) o envolvimento nos 

fóruns de discussão promove o sentimento de satisfação dos participantes em relação 

ao curso e a percepção das aprendizagens desenvolvidas. 
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4.1.4 Estrutura dos Fóruns de Discussão 

Com o objectivo de promover a discussão de temas relevantes de cada Área de 

Competência-Chave, partilha de experiências e troca de opiniões, foi proposta aos 

candidatos, do processo de RVCC, a participação nos fóruns de discussão criados na 

plataforma Moodle. Foram criados seis fóruns de discussão, dois dos quais temáticos. 

Verificou-se participação nos fóruns de discussão temáticos (fóruns 1 e 2), os restantes 

fóruns, apesar de serem relevantes para a exposição de dúvidas e respectivas 

respostas, não obtiveram participação relevante.  

 
Figura 1 – Fórum = Espaço de Comunicação 

 

Os fóruns de discussão criados possibilitaram a análise da participação, do 

envolvimento, da interação gerada pelos participantes, como também da 

aprendizagem colaborativa proporcionada, no sentido da construção de 

conhecimento.  

Verificámos que a avaliação dos fóruns de discussão não poderia contemplar apenas a 

implementação de métodos quantitativos, na contabilização do número de mensagens 

publicadas, de interações com o conteúdo e entre participantes. A nossa análise 

deveria incluir também métodos qualitativos, tais como a análise de conteúdo das 

mensagens e do tipo de interacções, de forma a verificar a qualidade da informação, a 

aprendizagem colaborativa entre os participantes e se existiu construção de 

conhecimento.  

Fóruns = Espaço de 
Comunicação 

• Participação -/+ ativa 

• Partilha de Experiências 

•Discussão ativa 

•Colaboração 

•Avaliação 

Promoção e/ou Construção de 
Conhecimento 
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4.2 Procedimentos na Análise e Recolha de Dados  

Devido às características específicas do processo RVCC e às questões éticas foi 

pedida autorização aos candidatos do processo de RVCC para a utilização da 

referida disciplina, alojada na plataforma Moodle do Agrupamento de Escolas de 

Azambuja, e dos dados nela contidos para a realização de um estudo e respectivo 

artigo científico. O mesmo pedido de autorização foi também realizado junto da 

direção do Centro Novas Oportunidades, em sede de reunião geral. Estes pedidos 

formais de autorização foram ambos diferidos.   

Os dados foram recolhidos, através da aplicação do questionário mencionado, no dia 9 

de Junho de 2011, com vista a uma análise parcial no software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Esta análise procura contemplar três dimensões com 

base nos dados e análises obtidas com este software: (1) Validação do questionário; (2) 

Caracterização da amostra; (3) Aferir o nível de satisfação dos candidatos ao PRVCC, 

relativamente à utilização da plataforma Moodle no PRVCC. 

Em SPSS, a validade do questionário é aferida através do teste Alfa de Cronbach. Os 20 

itens desta análise (satisfação) correspondem a um Alfa de Cronbach de 0,783 

(superior a 0,5), o que indica que a fidelidade e consistência interna do questionário 

são boas, revelando homogeneidade dos itens (ver Figura 2). 

4.3 Participantes 

Os participantes neste estudo são 24 candidatos e candidatas ao PRVCC – NS, 

utilizadores da disciplina Moodle dos Grupos IP2010. Dos 24 candidatos 17 

Figura 2 – Teste Alfa de Cronbach 
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responderam ao questionário, sendo com base neste feedback que se caracterizaram 

os participantes neste estudo. 

Com base na primeira parte do questionário, podemos caracterizar a amostra como 

um conjunto de 17 candidatos ao PRVCC – NS, dos quais 12 pertencem ao sexo 

feminino (71%) e 5 (29%) do sexo masculino. 

Relativamente à idade, os/as participantes foram categorizados/as nos seguintes 

grupos: menos de 20 anos (0 – 0%); entre 20 e 30 anos (4 – 23,5%); entre 31 e 40 anos 

4 – 23,5%); entre 41 e 50 anos (6 – 35%); 51 ou mais anos (3 – 18%).  

Quanto à situação profissional, os dados foram agrupados em 5 categorias: 

Desempregado há menos de 1 ano (2 – 12%); Desempregado há mais de 1 ano (0 – 

0%); Empregado – contrato a termo (7 – 41%); Empregado – contrato sem termo (7 – 

41%); Por conta própria (1 – 6%).  

Estes adultos, e os que não responderam ao questionário, antes de integrarem o referido 

processo, passaram por uma fase de diagnóstico e encaminhamento onde foi traçado um 

perfil de competências mínimas para poderem integrar o PRVCC- NS. Assim, o perfil geral 

destes candidatos assegura os mínimos em:  

- Competências de cidadania;  

- Experiência profissional comprovada;   

- Domínio de uma língua estrangeira;   

- Domínio das novas tecnologias de informação e comunicação;  

- Conhecimentos científicos (sociais e tecnológicos);  

- Competências linguísticas e comunicacionais.  

A população é caracterizada como finita (número limitado de participantes), sendo 

constituída pelos candidatos e candidatas ao Processo RVCC-NS que participam na 

plataforma Moodle do Agrupamento de Escolas da Azambuja.  

Resumindo, o grupo de respondentes ao questionário é composto maioritariamente 

de mulheres, empregadas, maiores de 20 anos e com idades distribuídas entre as 

restantes categorias (até mais de 51 anos). Todas as pessoas apresentam familiaridade 

com computadores, possuem computador em casa com acesso à internet a partir de 

casa e utilizam o computador pelo menos há dois anos, sendo que a maioria utiliza o 
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computador há mais de 5 anos (77%). O grupo apresenta um nível de competência das 

ferramentas básicas TIC, programas Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet e 

Correio electrónico, razoável e bom. 

 

5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A análise do inquérito por questionário permitiu aferir um alto nível de satisfação da 

parte dos participantes. Na escala utilizada para categorizar as respostas, escala de 

tipo Likert (1 a 5, correspondendo 1 a “Discordo totalmente” e 5 a “Concordo 

totalmente”), a maioria das respostas aponta claramente para esta conclusão. À 

pergunta “Gosto de utilizar a plataforma Moodle”, 47% respondeu que “Concorda 

totalmente”, 47% que “Concorda” e 6% que “Nem discorda nem concorda, não 

havendo respostas de satisfação negativa.  

Na questão sobre a organização da informação ser apresentada pelo sistema de forma 

clara, 71% Concorda e 23% Concorda totalmente. Tendo em conta a formulação da 

pergunta, é importante ressalvar que a organização da informação não está somente 

relacionada com o sistema mas também com a metodologia do formador, já que a 

estrutura da informação não é independente do contributo de quem a organiza.  

Ficou também demonstrada grande satisfação ao nível da acessibilidade a conteúdos e 

utilização do Moodle, como pode ser evidenciada com as respostas a perguntas sobre 

a agradabilidade da interface (53% Concorda totalmente e 41% Concorda), clareza da 

informação (41% Concorda totalmente e 41% Concorda) e facilidade em chegar onde 

pretende (47% Concorda totalmente e 35% Concorda). A usabilidade desta ferramenta 

foi avaliada como positiva, destacando-se respostas como a facilidade global de 

utilização do sistema (53% Concorda totalmente e 41% Concorda) e a facilidade de 

aprender a utilizar o sistema (47% Concorda totalmente e 41% Concorda).  

De acordo com os resultados deste questionário, podemos também concluir, que não 

só a plataforma Moodle foi alvo de grande satisfação da parte dos participantes, mas 

revelou-se uma ferramenta importante para o desenvolvimento de competências TIC 

(35% Concorda totalmente e 59% Concorda). Considerando que o perfil do grupo 

indica conhecimento de computadores e detenção de competências, é significante 
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constatar da parte do grupo o reconhecimento de uma melhoria nas suas 

competências TIC através da utilização da plataforma Moodle. Numa fase posterior, 

seria interessante investigar se as competências referidas já existiam antes da 

utilização do Moodle ou se (algumas) foram desenvolvidas no decorrer da disciplina.  

No que concerne à análise dos fóruns, verificou-se que os fóruns 1 e 2 registaram uma 

maior participação em relação aos restantes, facto que nos permite inferir que os 

candidatos ao processo de RVCC estariam mais disponíveis a participar em fóruns 

temáticos, em que poderiam contribuir com as suas opiniões, convicções e pesquisas, 

do que propriamente no esclarecimento de dúvidas e discussão de temas livre (ver 

Figura 3).  

Dos vinte e quatro candidatos ao processo de RVCC inscritos no grupo IP 2010, da 

plataforma Moodle, doze candidatos participaram no fórum 1 e treze candidatos 

participaram no fórum 2. Dois dos candidatos (candidatos E e I) que participaram no 

fórum 1, não voltaram a participar no fórum 2. Dos treze candidatos que participaram 

no fórum 2, três participaram pela primeira vez. Todavia, foi interessante verificar que 

alguns candidatos que não participaram em qualquer um dos fóruns de discussão, 

submeteram trabalhos na plataforma Moodle, de forma a prosseguirem com o 

processo de RVCC. Desta forma, teria sido relevante questionar os candidatos que 

submeteram a totalidade ou uma parcela dos trabalhos, o porquê da sua não 

integração e participação nos fóruns de discussão. Esta situação surgiu posteriormente 

à aplicação do questionário de satisfação da utilização da plataforma Moodle no 

processo de RVCC, aos candidatos.  

Também foi curioso verificar que a candidata A, apesar de ter participado nos fóruns 1 

e 2, não submeteu qualquer trabalho na plataforma Moodle. Esta situação, por vezes, 

ocorre em processos de RVCC, tendo em conta a dificuldade que os candidatos sentem 

na gestão da sua vida profissional e familiar, com as tarefas a realizar no processo de 

RVCC e que, em alguns casos, resulta no abandono ou desistência (Cavaco, 2009).  
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Fórum 1 

Carta 

•N.º de participantes: 12 

•N.º de mensagens: 38 

• Interacções entre os 
participantes: 20 

• Feedback do moderador:  1 

•Tratamento das mensagens : 
Análise do conteúdo  

Fórum 2 

Vídeos 

•N.º de participantes:13 

•N.º de mensagens: 18 

•Interacções entre os 
participantes: 6 

•Feedback  do moderador: 1 

•Tratamento das mensagens : 
Análise do conteúdo 

 

Figura 3 - Esquema síntese da atividade dos fóruns 

 

 

 

Comparando a atividade dos fóruns 1 e 2 verificamos uma maior participação no 

fórum 1 (ver Figura 4), pelo número de mensagem publicadas e interações entre os 

participantes (candidatos). Os participantes J e C destacaram-se pela sua dinâmica de 

interação (ver Figura 5).  

No fórum 2, apesar do aumento do número de participantes (ver Figura 6), diminuiu o 

número de mensagens e interacções entre os participantes (ver Figura 7). 
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Figura 4 - Matriz de registo de interações entre os participantes – Fórum 1 

 

 

Observando o esquema de interações por participante no fórum 1, verificamos a 

existência de um maior número de interações entre os participantes com o conteúdo, 

grupo, formadora e moderador, com particular destaca para o conteúdo.  
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Figura 5 - Esquema de interações por participante – Fórum 1 
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Figura 6 - Matriz de registo de interações entre participantes – Fórum 2 
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Figura 7 - Esquema de interações por participante – Fórum 2 

No Fórum 1 geram-se 33 interações (uma média de três interações por participante no 

fórum) distribuídas pelos respetivos campos:  

- participante >-< dirige-se e/ou ocupa-se do conteúdo = 9  

- participante >-< dirige-se e/ou ocupa-se de outro participante = 8 

- participante >-< dirige-se e/ou ocupa-se do grupo = 3 

No Fórum 2 registam-se apenas três interações entre participantes: C >-< M; M>-< A e 

K>-< L.  

Com efeito, das/os treze intervenientes no fórum, nove pessoas eram muito cordiais 

amigáveis e sinalizavam desejo de estabelecer contacto com os demais através de 

cumprimentos amistosos, (o uso de ícones em forma de smileys para expressar 

sentimentos de agrado é disto uma prova) de desejos encorajantes ao diálogo. 

Contudo, ainda fica por explicar os fatores que conduziram a esta falta de diálogo 

entre pares. 
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Com o objetivo de melhorar e diversificar a análise das interações dos fóruns 1 e 2, 

foram criadas categorias analíticas para avaliar e tipificar as interações dos 

participantes com o conteúdo, com o grupo, entre participantes, com a formadora e 

moderador (ver Tabela 1 e 2). Deste modo, pretendemos verificar se os participantes 

que mais interagiram contribuíram, de uma forma efetiva, para a aprendizagem 

colaborativa e construção de conhecimento.  

 

Tabela 1 - Categorias analíticas das interações dos fóruns 

 

No fórum 1, apesar de todos os participantes contribuírem com uma opinião, apenas 

quatro (participante C, J, K e P) fundamentaram as suas opiniões, partilharam recursos 

e divulgaram informação. No que respeita à construção de conhecimento, apenas o 

participante J conseguiu evidenciar claramente construção de conhecimento, quer ao 

nível das suas interações com o conteúdo, quer ao nível da interação com os restantes 

participantes. Neste caso confirmou-se que o participante (participante J) que maior 

interação criou, conseguiu construir intervenções mais pertinentes, fundamentadas e 

com capacidade de mobilizar contributos de outros participantes, na construção de 

conhecimento. 
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Salienta-se ainda, o facto de apenas três participantes (participantes E, M e P) terem 

utilizado o tema como pretexto de socialização.  

 

Tabela 2 - Categorias analíticas das interações dos fóruns

 

 

O fórum 2 apresentou um fraco dinamismo, justificado pela reduzida interação entre 

os participantes. A interação registada verificou-se, sobretudo, ao nível do conteúdo. 

Todavia, contrariamente ao expectável, registou-se uma maior frequência da 

construção de conhecimento e da divulgação de informação pesquisada, nas 

intervenções dos participantes. Deste modo podemos concluir que, apesar de se ter 

registado uma maior aprendizagem colaborativa no fórum 1, em resultado da 

interação entre os participantes, foi no fórum 2 que a construção de conhecimento 
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apresentou maior relevância, em virtude da interação dos participantes com o 

conteúdo. 

 

 

 

6. CONCLUSÕES  

Com base nos resultados que obtivemos neste estudo, verificou-se que a plataforma 

Moodle é uma ferramenta que apresenta grandes potencialidades para se constituir 

como uma mais-valia no PRVCC em regime a distância. 

A plataforma Moodle pode constituir-se como uma estrutura intermédia que medeia 

os candidatos e o formador no referido processo, tendo os recursos e necessários para 

suportar as atividades necessárias para tal, nomeadamente a possibilidade de 

estabelecer interações entre os candidatos, de modo a estimular a colaboração entre 

estes. 

De acordo com os resultados obtidos através do questionário, concluiu-se que o nível 

de satisfação dos utilizadores é elevado o que, na nossa opinião, tem a ver 

essencialmente com dois fatores: a plataforma Moodle em si mesma e a organização 

do espaço da disciplina.  

Estes resultados vêm ao encontro da opinião de diversos autores, como é o caso de 

Perrenoud (2000), que identificam estas características e potencialidades às 

tecnologias da informação e comunicação aplicadas à educação, nomeadamente o 

Moodle. 

Relativamente às características próprias da ferramenta, destacamos os resultados 

obtidos nas perguntas relativas à facilidade global de utilização do sistema e facilidade 

de aprender a utilizar o sistema, que comprovam que a plataforma Moodle é uma 

ferramenta bastante simples e intuitiva. A simplicidade e facilidade de utilização são 

fatores críticos no Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências, pois os candidatos têm (ou podem ter) perfis tecnológicos muito 

díspares, sendo importante garantir que todos conseguem utilizar, sem dificuldades, a 

plataforma.  
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Para além da simplicidade e facilidade de utilização da plataforma Moodle, inerente às 

características da ferramenta, é muito importante realçar outro fator tão ou mais 

importante para melhorar a satisfação dos utilizadores, que é a organização do espaço 

da disciplina, a clareza da informação e a sua navegabilidade. A organização do espaço 

na plataforma Moodle compete ao profissional do PRVCC, que deverá atender a todos 

estes fatores de modo a garantir que todos os candidatos são capazes de utilizar 

adequadamente o espaço, acedendo à informação e interagindo com os outros 

candidatos. No presente estudo, os resultados obtidos nas questões sobre a 

agradabilidade da interface, clareza da informação e facilidade em chegar onde se 

pretende mostraram um nível bastante elevado de respostas concordantes ou 

totalmente concordantes. 

Os fóruns de discussão criados possibilitaram a análise da participação, do 

envolvimento, da interação gerada pelos participantes, como também da 

aprendizagem colaborativa proporcionada, no sentido da construção de 

conhecimento. O fórum 1 apresentou maior dinamismo entre os participantes, em 

relação ao fórum 2, o que teve reflexos na aprendizagem colaborativa (partilha de 

informação, recursos, opiniões). Todavia, o fórum 2 evidenciou interações dos 

participantes com o conteúdo, que se revelaram fundamentais para a construção de 

conhecimento relevante. Estes resultados apoiam assim algumas das potencialidades 

das TIC na educação apontadas por Paiva (2006), nomeadamente, de forma mais clara, 

a possibilidade de trabalho/aprendizagem colaborativa. 

Finalmente, no que aos resultados do questionário diz respeito, é importante frisar 

que a utilização da plataforma Moodle é também um fator que contribui bastante para 

a aquisição e desenvolvimento de competências TIC e, consequentemente, para uma 

aprendizagem ao longo da vida, confirmando algumas das mensagens-

chave/conclusões emanadas pelo Conselho Europeu de Lisboa (2000). No presente 

estudo, 94% dos candidatos concorda ou concorda totalmente que a utilização da 

plataforma desenvolveu as suas competências TIC, o que é um resultado de assinalar.  

Constata-se assim que a plataforma Moodle é importante tanto como um espaço de 

acesso a conteúdos, de colaboração entre os participantes e construção de 
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conhecimento, no âmbito do PRVCC em regime a distância, como também potencializa 

o desenvolvimento de competências TIC dos seus utilizadores.  

Relativamente às limitações que apontamos a este estudo, a principal prende-se com o 

facto de não haver a participação de utilizadores do Moodle acompanhados por 

diferentes profissionais e em diferentes Centros Novas Oportunidades, tentando assim 

verificar se existiam diferenças significativas dependendo das práticas na utilização das 

TIC, nomeadamente do Moodle.  

Recomendamos que em estudos futuros se alarguem o número de participantes, 

abrangendo vários Centros Novas Oportunidades, e que se investiguem as práticas dos 

profissionais de RVC e formadores envolvidos nos processos de RVCC no que concerne 

à utilização das tecnologias e metodologias em e-learning, pois estas poderão ter um 

grande impacto nos resultados que foram obtidos no presente estudo. 
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Resumo 
 

A Visualização Cartográfica compreende um importante processo de interatividade e 
exploração por parte do usuário. Nessa perspectiva a utilização de ferramentas que 
possam colaborar para uma melhor análise de dados é fundamental para que o 
conceito de mapas estáticos, em relação a essa dimensão, seja revisto, a partir de 
novas tecnologias. Este estudo tem o objetivo de investigar recursos para o 
aperfeiçoamento do sistema Mapper na análise de dados dos ambientes virtuais de 
aprendizagem a partir da representação visual desses dados, para possibilitar e facilitar 
tomadas de decisões baseadas na correlação entre os mesmos. Assim foram utilizadas 
simulações hipotéticas para demonstrar a aplicação de cinco diferentes representações 
baseadas em técnicas de Visualização Cartográfica, aplicando dados de um ambiente 
virtual de aprendizagem. Os resultados demonstram que a aplicação da Visualização 
Cartográfica ao sistema Mapper pode permitir uma visão geral de diversas situações, 
possibilitando a obtenção de informações previamente implícitas nos dados. 

Palavras-chave: Visualização cartográfica, análise de dados, Mapper. 

 
Abstract 

 
The Cartographic visualization comprises an important process of interactivity and data 
exploitation by the user. In this perspective the use of tools that can contribute to a 
better analysis of data is fundamental to the concept of static maps, in relation to this 
dimension, to be reviewed, from new technologies. This study aimed to investigate 
resources for improving the Mapper system in the data analysis of the virtual learning 
environments from the representation of these data, facilitating decision-making based 
on correlation between them. So hypothetical simulations are used to demonstrate the 
application of five different representations, using data from a virtual learning 
environment. The results show that the application of Cartographic Visualization in the 
system Mapper could allow an overview of the various situations, allowing implicit data 
discovery.  

Keyword: Cartographic Visualization, data analysis, Mapper. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar de ser um termo novo, a Visualização Cartográfica pode ser vista como a origem 

da Cartografia. Esta relação pode ser considerada uma vez que através de técnicas de 

visualização busca-se representar graficamente um determinado objeto, aspecto ou 

fenômeno de modo que o leitor da informação consiga interpretá-la da melhor 

maneira possível, mesmo que, a priori, não a conheça. 

Neste contexto, uma questão de grande importância é a interatividade envolvida desde 

o processo de construção até a interpretação da representação. A resposta do leitor a 

partir da análise das informações permite que a representação seja adaptada às suas 

necessidades, configurando um importante recurso que possibilita a exploração das 

informações, por vezes oculta fora desse formato.  

O primeiro mapa, provavelmente, surgiu da necessidade de indicar um caminho, ou 

disposição de um lugar. Este contexto caracteriza a primeira das três fases da história 

da cartografia, segundo o ensaio de Peterson (1998), na qual os mapas são interativos 

e efêmeros, já que dependem da presença do cartógrafo para a indicação de detalhes e 

pontos de referência, ou seja, a concepção do mapa pode sofrer adequações de acordo 

com as necessidades e resposta do usuário, mas apenas a partir das ações de um 

cartógrafo.  

A segunda fase inicia-se a partir do desenvolvimento de meios de distribuição dos 

mapas, desde placas de argila, pedra e couro até chegar à utilização do papel. Esta fase 

é caracterizada por mapas estáticos, já que a participação do cartógrafo acontece 

apenas na etapa de elaboração, ou seja, há certa limitação do que é proporcionado e 

registrado pelo material. Por outro lado, a distribuição de mapas passa a ser acessível a 

um público maior, já que é possível a reprodução desse material. 

Com o avanço tecnológico, a cartografia se insere em uma nova fase a partir da 

utilização de sistemas informatizados como suporte à representação, construção e 

disponibilização de conteúdos digitais. Com o advento da internet e de recursos como 

os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), o usuário pode moldar e interagir 

dinamicamente com o mapa de acordo com suas necessidades, ou seja, o processo de 
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construção e exploração do mapa volta a ser interativo. No entanto, diferentemente da 

interatividade encontrada na fase inicial da cartografia, esta ocorre entre usuário e 

sistema. 

Para garantir a interatividade com o sistema e enriquecer o processo de visualização e 

exploração dos dados, é necessário que o SIG possa contemplar diversos aspectos 

envolvidos e necessários para sua utilização, desde o armazenamento dos dados 

georreferenciados por meio de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), 

atentando-se ao processamento necessário, até a própria interface de utilização. Neste 

sentido, os desenvolvedores do sistema devem antecipar e prever as necessidades do 

público alvo, para enriquecer a interação entre o usuário e o mapa. Este foco tem sido 

cada vez mais investigado com o objetivo de se obter estratégias e abordagens 

diferentes, para melhorar a visualização cartográfica sob diferentes prismas. 

A modelagem do banco de dados é um fator que está intrinsecamente relacionada com 

as características dos dados de origem. Existe uma grande variedade de fontes de 

dados que podem ser georreferenciadas, que, impulsionadas pela globalização da 

internet e massiva utilização de sistemas online se encontram em escala crescente. 

Uma das fontes promissoras de dados são os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA), sobretudo aqueles utilizados em cursos oferecidos na modalidade a distância. 

Os AVA agregam interfaces que possibilitam a produção de conteúdos e canais variados 

de comunicação, permitem também o gerenciamento de banco de dados e controle 

total das informações circuladas no e pelo ambiente (Kenski, 2005). 

O banco de dados de um AVA é repleto de informações que definem o perfil e 

comportamentos dos usuários, que podem ser georreferenciadas de acordo com 

diferentes atributos. Além disso, o volume de dados encontrados nos AVA aumenta 

significativamente a partir da constante interação do usuário no ambiente, que é 

intensificada no decorrer do curso. Neste sentido é possível considerar esse espaço 

como um ambiente de aprendizagem universal que está estruturado em redes 

fundadas para fins específicos. É exatamente dentro desse contexto, que o sistema 

Mapper foi idealizado, como uma ferramenta capaz de agrupar várias informações 

sobre o desenvolvimento de um curso na modalidade a distância. 
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Para evidenciar argumentos e subsidiar o momento de tomada de decisão no ambiente 

de educação a distância, o sistema Mapper foi concebido integrando técnicas de 

visualização e gráficos estatísticos compondo uma interface interativa e intuitiva para 

análise da base de dados de um AVA (Carmo et al, 2011). Para tanto, o sistema 

seleciona os dados úteis da base de dados do AVA, a partir de filtros de busca definidos 

pelo usuário e, com o resultado do processamento destes dados, representa as 

informações de maneira visual através de gráficos e mapas. Porém, como o sistema 

Mapper utiliza representações visuais baseadas em dados combinados com 

informações geográficas, este pode ser enriquecido e melhorado a partir das bases 

teóricas da Visualização Cartográfica. 

Tendo em vista o caráter analítico do sistema Mapper e as bases da Visualização 

Cartográfica, o presente trabalho tem como objetivo investigar recursos para o 

aperfeiçoamento deste sistema enquanto ferramenta para análise de dados estatísticos 

dos ambientes virtuais de aprendizagem a partir da representação visual desses dados, 

possibilitando e facilitando tomadas de decisões baseadas na correlação entre os 

mesmos. 

As próximas seções que estruturam este trabalho descrevem o estudo realizado para 

aperfeiçoar o Sistema Mapper de forma a enriquecer o processo de análise com 

técnicas de Visualização Cartográfica.   

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

A história da Cartografia evidencia sua funcionalidade na análise de dados. Como cita 

Ramos (2005), o mapa, elaborado em 1854 por John Snow, da incidência de cólera na 

Broad Street e da localização das fontes de água potável em Londres - (Figura 1) - 

possibilitou que o mesmo chegasse à relação entre ambas. A partir do material gerado, 

o médico conseguiu chegar à conclusão de que a doença estava relacionada à 

contaminação da água que era distribuída para a população em algumas das fontes de 

abastecimento da cidade. 
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Figura 1 - Mapa da incidência de cólera elaborado por John Snow: pontos representam 

os casos de cólera e as cruzes as localizações de fontes de água 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, pode-se notar o principal benefício oferecido pela aplicação da Visualização 

Cartográfica, permitir a análise de maneira mais intuitiva, considerando diversos 

aspectos e características, como as relacionadas com a localização geográfica. Estas 

características podem ser visualizadas simultaneamente, permitindo a descoberta de 

novas informações implícitas, a partir do relacionamento das informações. 

Ramos (2005) define visualização como um processo de apreensão do conhecimento, 

que esteve presente durante toda a história da humanidade. Porém, a utilização de 

tecnologia para reforçar esse processo começou a ser pesquisada com maior ênfase 

somente no final dos anos 80, sendo esta, chamada de Visualização Científica. Este 

novo conceito foi definido por Habber e MaNabb (1990 cit. por Ramos, 2005) como o 

uso de tecnologias computacionais de imagens, conceituada como uma ferramenta 

para a compreensão de dados obtidos por simulação ou por medição física. 

A Visualização Cartográfica deriva do conceito de Visualização Científica. Cabe aqui 

diferenciar Visualização Cartográfica de Cartografia Digital, uma vez que a Cartografia 
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Digital visa a elaboração final do mapa estático, mesmo que usando tecnologia, 

enquanto a Visualização Cartográfica compreende o processo de interatividade e 

exploração por parte do usuário. Segundo Ramos (2005) atualmente muitas pesquisas, 

em Visualização Cartográfica, consistem em estudar o uso de novas tecnologias para 

fornecer meios de exploração por meio da visualização espacial, fornecendo ao leitor 

informações que não seriam facilmente visíveis por meio de mapas de papel. O mesmo 

autor, ainda deixa claro que é evidente a importância do mapa impresso e que o 

mesmo também é resultado do uso de tecnologias, porém, seu uso continua preso ao 

diálogo unilateral entre cartógrafo e usuário. 

Segundo Bertin (1998 cit. por Ramos, 2005), a representação eficiente deve possibilitar 

a visão de um fenômeno e não sua leitura. O objetivo da Visualização Cartográfica é 

gerar uma visão da situação abordada, sem que o analista tenha que formar esta visão 

mentalmente a partir de dados em tabelas ou gráficos por exemplo. A visualização 

pode ser vista como uma importante ferramenta que oferece mais agilidade à 

representação de uma realidade, auxiliando e facilitando a análise dos dados. 

Para a representação ser realmente eficiente, esta deve considerar o processo de 

visualização e análise como a combinação dos recursos oferecidos pela máquina, 

quanto ao processamento de dados, com as capacidades humanas utilizadas para a 

interpretação. Assim como afirmado por Keim e colaboradores (2008), a combinação 

destas capacidades, do homem e da máquina, enriquecem o processo de análise com o 

emprego de técnicas de visualização.  

A escolha das técnicas de visualização a serem utilizadas, são condicionadas ao 

contexto que serão aplicadas. A grande variação das características dos dados de 

entrada requer a definição de um modelo que atenda a representação primitiva destes 

dados. Desta forma, é possível inferir sobre a relação entre diferentes variáveis no 

processo de análise.  

Sendo assim, para uma representação adequada, é importante considerar as bases 

teóricas de técnicas de representação, analisando-se diversos fatores. No caso da 

Visualização Cartográfica aplicada no sistema Mapper, dois fatores são de fundamental 

importância: o modo de representação e o tipo de fenômeno estudado. No contexto 
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de Educação a Distância (EaD) diversos atributos estão disponíveis no AVA e podem ser 

relacionados com características georreferenciadas. Kenski (2005) defende a utilização 

do AVA como suporte a ambientes de cursos a distância, pois oferecem uma solução 

para o problema de presença e contato físico, eliminando a barreira imposta pela 

distância geográfica.  

A cartografia temática aborda, de maneira geral, três modos de representação: 

pontual, linear e areal. A representação pontual corresponde à informação que contém 

um par de coordenadas conhecidas, podendo ser localizado em um só ponto, como, 

por exemplo, a representação da localização de um polo de ensino a distância, onde 

será atribuído um par de coordenadas para aquele dado, tendo este então uma 

representação única no mapa. A representação linear envolve pares de coordenadas 

formando sequências de pontos, gerando linhas, como os casos de representações de 

rios ou estradas, que no presente trabalho não apresenta relevância. E a representação 

areal que envolve regiões predefinidas ou que se estendem pelo espaço, como 

exemplo a representação da área de um município. 

A partir dos fatores que podem ser analisados, diversas combinações podem ser feitas 

para a escolha do tipo de representação. No estudo apresentado por Kraak e Ormeling 

(1996) métodos de representação são definidos como formas padronizadas de 

aplicação das variáveis gráficas para apresentar componentes de informação. Os 

autores apresentam nove tipos de representações, no entanto para este estudo foram 

consideradas situações com cinco tipos de representação: representação por pontos; 

representação por figuras proporcionais; representação por diagramas; representação 

por fluxo e representação por superfícies estatísticas. 

Existem diversas tecnologias que oferecem a possibilidade de construção de mapas 

dinâmicos. Uma das plataformas que oferecem tal recurso, com a vantagem de ser 

Open Source e voltada para Web, é o MapServer. Com o MapServer, é possível 

construir e disponibilizar conteúdos com dados espaciais obtidos a partir da 

georreferência armazenada em um servidor de dados espaciais, como, por exemplo, o 

PostgreSQL com a extensão espacial PostGIS, ou em arquivos de dados geoespaciais, 

conhecidos como shapefile. O sistema Mapper foi desenvolvido utilizando a plataforma 
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MapServer para a construção dinâmica de mapas, em conjunto com a biblioteca Open 

Source PHPlot para a elaboração dinâmica de gráficos e cruzamento dos dados. A 

seguir serão demonstradas as possibilidades de representações do sistema Mapper, de 

acordo com o contexto de sua aplicação na análise de dados do AVA. 

 

3. SISTEMA MAPPER 

Além de outras representações visuais em gráficos e diagramas, a atual configuração 

do sistema Mapper permite dois tipos de representação por superfície estatística que 

utilizam as informações geográficas, conforme apresentado por CARMO et al (2011). O 

sistema possui filtros que permitem gerar visualizações dinâmicas com a distribuição 

dos alunos pelo território, agrupados por municípios ou por estados, conforme as 

Figuras 2 e 3, respectivamente. 

 
Figura 2 - Representação da distribuição dos cursistas por município. 
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Figura 3 - Representação da distribuição dos cursistas por estado. 

 

Para construir estas visualizações, o sistema Mapper utiliza a integração de algumas 

tecnologias específicas. O MapServer é utilizado para a geração visual do mapa, a partir 

dos dados selecionados pelo analista e armazenados no SGBD PostgreSQL, onde as 

referências geográficas são codificadas e interpretadas através da extensão espacial 

PostGIS.  

Todas as referências geográficas, que agregam informações ao mapa, são obtidas a 

partir do relacionamento da cidade e estado – definidos no perfil dos usuários – com 

os dados filtrados pelo analista. Desta forma, diferentes técnicas de visualização podem 

ser aplicadas com os dados a serem analisados, manipulando a técnica de 

representação ou até mesmo a forma de agrupamento – como ilustrado na Figura 2 e 

3, com os dados agrupados por município e estado, respectivamente –, visando 

contribuir com o processo de análise e interpretação. 

Para aperfeiçoar o sistema e beneficiar a analise e interpretação dos dados 

representados de forma visual, na seção seguinte, são discutidas e analisadas 

estratégias para utilizar algumas técnicas da Visualização Cartográfica na melhoria dos 

recursos oferecidos pelo Mapper. 
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4. TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA  

Nesta seção são apresentadas formas de representação, aplicadas neste estudo, para 

diferentes cruzamentos de informações com relação à localização dos alunos ou 

formadores e outros dados disponíveis como escolaridade, gênero, faixa etária e 

número de acessos ao ambiente virtual de aprendizagem. Vale ressaltar que nas 

simulações são utilizadas localizações e níveis de escolaridade atribuídos 

aleatoriamente, como dados de cruzamento, apenas para ilustração. 

 

4.1 Representação por pontos 

Neste tipo de representação, os dados são apresentados por meio de pontos com 

coordenadas que indicam sua localização geográfica no mapa. Sendo assim, a análise 

ocorre a partir da verificação da concentração dos pontos em cada região, 

correspondendo a concentração à intensidade do fenômeno observado. 

Gerando-se um mapa para a representação da escolaridade dos cursistas seria obtido 

um resultado semelhante ao demonstrado na Figura 4 a seguir: 
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Figura 4 - Simulação de distribuição dos cursistas por escolaridade 

 

 

Na simulação gerada, os pontos representam os estudantes distribuídos pelo território, 

onde cada cor representa o nível de escolaridade, indicado na legenda. 

Possíveis problemas como a poluição visual, devido ao excesso de informação no 

mapa, podem ser minimizados atribuindo-se valores quantitativos aos pontos, nos 

quais não necessariamente cada ponto corresponderia a apenas um aluno, por 

exemplo. 

 

4.2 Representação por figuras proporcionais 

Representação realizada a partir de figuras que também são posicionadas 

considerando coordenadas predefinidas no mapa, e possuem área proporcional ao 

valor dos dados representados, conforme simulado na Figura 5. 
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Figura 5 - Simulação da distribuição dos cursistas com doutorado por figuras 

proporcionais 

 

Nesse tipo de representação a análise do tamanho de cada figura fica a cargo do 

analista, para identificar as regiões com maiores ou menores ocorrências do fenômeno 

estudado. No caso simulado na Figura 5 as marcações representam a distribuição dos 

alunos com nível de doutorado. 

Em casos de dados semelhantes em que pequenas variações tem importância, a 

análise mais detalhada precisaria ser auxiliada por dados como os representados por 

gráfico, função esta já presente no sistema Mapper. 

 

4.3 Representação por diagramas 

Caso semelhante ao de figuras proporcionais, porém, no lugar das figuras temos 

gráficos com as informações dos dados cruzados, onde esses gráficos encontram-se no 

local de ocorrência. Apesar de poder gerar confusão devido à poluição visual, em casos 

de dados e mapas mais simples, seu uso pode ser eficiente. Como é o caso da 

simulação mostrada na Figura 6. 
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Figura 6 - Simulação de cursistas distribuídos por gênero no território utilizando 

diagramas  

 

 

 

4.4 Representação por fluxo 

Esta representação é constituída por linhas que indicam o movimento do fenômeno no 

espaço, a intensidade do mesmo pode ser representada por diferentes tonalidades e 

espessuras das linhas utilizadas. Este tipo de representação possibilitaria a análise de 

dados relacionando a localização atual dos alunos e suas origens. Um modelo desse 

tipo de representação é mostrado a seguir, a partir da Figura 7, onde as setas indicam a 

saída dos cursistas de suas cidades de origem para as atuais. 

Figura 7 - Simulação da migração dos cursistas de seus estados de origem para os 

atuais 
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4.5 Representação por superfícies estatísticas 

Caso semelhante ao já proporcionado pelo Mapper na representação do número de 

cursistas por estado é proposto, agora, o mesmo formato para a representação de 

outros dados do curso, onde não somente cores diferentes podem ser utilizadas para a 

representação das quantidades, como oferecido pelo Mapper, mas também a 

representação simultânea de várias variáveis. Uma forma proposta seria utilizar uma 

cor por dado analisado e trabalhar as variações de intensidade de acordo com a 

frequência que ocorre, conforme apresentado na Figura 8, onde é mostrado apenas os 

alunos que possuem doutorado como nível de escolaridade distribuídos pelo território 

nacional. 
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Figura 8 - Simulação da distribuição dos cursistas com doutorado por superfícies 

 

 

5. CONCLUSÕES 

A apresentação de informações em formato visual pode ser um instrumento facilitador 

para análise e interpretação de dados estatísticos, pois se beneficia do estímulo do 

sistema visual humano, aproveitando da capacidade de percepção e cognição visual. A 

percepção e a cognição envolvidas na leitura de mapas possibilitam atos de 

reconhecimento nos quais as informações adquirem significados em termos de 

localização (Anderson, 1982). 

Como apresentado nas simulações exibidas na Seção anterior, a partir das visualizações 

pode-se, por exemplo, perceber que, na simulação experimental, a maior concentração 

de cursistas com título de doutor encontra-se nos estados de uma determinada região. 

Com informações como estas, outras análises são possíveis, como a busca por relações 

entre o desempenho do cursista e seu grau de escolaridade.  

Na representação por fluxo, pode-se verificar a existência de relação histórica que 

justifique a saída de cursistas de suas cidades de origem para as que residem agora. E 

ainda, se há relação entre a região e a evasão de cursistas, entres tantas outras 
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análises. 

Em relações como estas, as técnicas de Visualização Cartográfica aplicada ao sistema 

Mapper visa auxiliar na compreensão, proporcionando uma visão mais ágil dessas 

situações, a partir dos dados disponíveis. Possibilitando assim que ações sejam 

tomadas para a melhoria dos cursos bem como favorecer a percepção das 

necessidades dos cursistas, e também dos tutores, para que estas sejam identificadas e 

atendidas.  

Vale ressaltar que o projeto de visualização, para atender as necessidades dos usuários, 

precisa estar em constante aperfeiçoamento, portanto, estudos contínuos da realidade 

dos cursos devem ser desenvolvidos para que a ferramenta possa ser aperfeiçoada, 

mantendo assim sua contribuição neste sentido. 
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RESUMO 
 
O objetivo central desse trabalho é compreender o comportamento de uso de um 
sistema de gestão acadêmica em uma Universidade Federal em relação às ferramentas 
de apoio às atividades docente. A pesquisa é censitária compreende todos os 
professores dos cursos de graduação e pós-graduação nos períodos 2010.2 e 2011.1. 
Para verificar do perfil de uso dos docentes utilizou-se a análise de cluster para separar 
os elementos nos grupos que usam mais e menos. Com relação a faixa etária dos 
docentes, tem-se que professores com até 37 anos correspondem a 32,7% e que os 
docentes acima de 56 anos corresponderam a 23%, o que mostra que os professores 
que atuam na graduação são, em sua maioria mais jovens. Em relação ao tempo de 
instituição do docente, tem-se que 32,7% estão na instituição a menos de três anos; e 
23,2% estão na instituição acima de 22 anos. Com relação as ferramentas que são 
utilizadas por esses docentes tem-se que a ferramenta tópicos de aula, é a que 
representa maior uso. A segunda ferramenta mais utilizada é a postagem de arquivos. 
A ferramenta fórum foi pouco utilizada no período estudado. Espera-se que, com esse 
estudo, os gestores possam direcionar ações para melhorar e ampliar a utilização 
desse ambiente pelos docentes. 

Palavras-chave: Docente; Comportamento de uso; Sistema de gestão acadêmica.  

 
ABSTRACT 

 
The main objective of this work is to understand the behavior of using a system of 
academic management in a University in relation to the tools to support teaching 
activities. The survey is a census, includes all teachers of undergraduate and 
postgraduate students in the periods 2010.2 and 2011.1. We used cluster analysis to 
separate the elements in the groups that use more or less. Regarding the age of 
teachers has been that teachers with up to 37 years account for 32.7% and that 
teachers above 56 years accounted for 23%, which shows that teachers who work in 
graduate are in their most younger. Regarding the time of institution of teaching, 
which has 32.7% in the institution are less than three years, and 23.2% are in the 
institution over 22 years. Regarding the tools that are used by these teachers has been 
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the tool of class topics, is representing the highest usage. The second most used tool is 
the posting of files. The forum tool was rarely used during the study period. It is hoped 
that with this study, managers can direct actions to improve and expand the use of this 
environment by teachers. 

 Keywords: Teaching; Usage behavior; Academic management system. 

1. INTRODUÇÃO 

Desde o advento das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), 

transformações organizacionais vêm sendo incessantemente introduzidas no mundo 

dos negócios. A introdução de tecnologias na educação, especialmente associadas ao 

uso da internet, tem provocando transformações no paradigma educacional.  

Inseridas nesse contexto de adaptação às demandas originadas pelas novas 

tecnologias, as Instituições de Ensino Superior (IES) têm investido cada vez mais na 

utilização de sistemas automatizados de gestão, os quais buscam atender as 

expectativas e necessidades da comunidade por mais agilidade, eficiência e interação 

entre a comunidade de alunos, professores e funcionários.  

Os avanços na utilização das TICs estão delineando um novo modelo de estudante, 

cada vez mais ativo e construtivo. Em contrapartida, esse novo perfil de estudante 

incrementa a necessidade de um ajuste do perfil de docência, para que o professor 

possa tirar o máximo proveito do que é oferecido pela tecnologia (SAID-HUNG, 2012). 

Diante da revolução tecnológica, é natural que o docente também sofra influência das 

tecnologias da informação e do conhecimento, incorporando-as, assim, na sua prática.  

Essa dinâmica de uso de tecnologia de informação no ramo educacional torna-se mais 

complexa no âmbito do ensino superior. Por isso, uma questão relevante é como se 

processa a adequação do docente universitário frente às novas ferramentas 

educacionais de apoio ao ensino. A Universidade Federal em estudo apresenta-se 

como uma das pioneiras no Brasil na adoção intensiva de sistemas e tecnologias de 

informação como ferramenta estratégica para apoio às atividades finalísticas e 

administrativas e à tomada de decisão.  

Apesar das vantagens tecnológicas, para que um AVA se transforme em um eficaz 

recurso de aprendizagem e atenda aos pressupostos de interação e de aprendizagem 

colaborativa, exigem-se novas competências e novas posturas de professores e 
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estudantes, assim como um comportamento proativo perante o uso das inovações a 

sua disposição. Tendo em vista a complexidade do fenômeno da adoção dessas 

ferramentas de inovação no campo do ensino superior, o tema tem recebido a atenção 

dos pesquisadores da área de administração da informação. 

Assim, um estudo sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem pode vir a 

ampliar o conhecimento acerca do perfil de utilização de inovações tecnológicas pelos 

docentes em suas atividades de graduação ou de pós-graduação. A partir desse 

conhecimento, os dirigentes ligados ao ensino de pós-graduação stricto sensu terão 

elementos para formular estratégias para uma possível adoção da educação a 

distância para a formação de mestres e doutores. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Prática docente 

O ambiente educacional vem se transformando diante dos vários instrumentos 

tecnológicos. O professor frente a essas modificações precisou se atualizar em relação 

ao uso de tantas ferramentas de apoio à atividade docente, de forma a acompanhar 

todo esse desenvolvimento atendendo assim as necessidades atuais da sociedade.  

Uma forma de começar a compreender a prática docente, e de como ela vem se 

transformando graças ao uso de tecnologia, cabe a princípio compreender o que 

compete à docência. Para isso, segundo Tardiff e Lessard (2008) a docência é o que se 

chama uma atividade instrumental, ou seja, uma atividade estruturada e 

fundamentalmente uma atividade centrada nos alunos, em torno dos alunos e para os 

alunos.  

Muitos estudos foram desenvolvidos acerca dos saberes docentes ao longo dos anos, 

com o intuito de desenvolver conceitos que melhor tragam compreensão sobre a 

atividade docente.  

Segundo Zhao et. al (2001) a tecnologia educacional adota um papel eficaz na 

passagem do aprendizado centrado no professor para a aprendizagem centrada no 

aluno. No entanto, o papel de um professor é crucial para o uso efetivo de tecnologias 

educacionais.  Mudanças são observadas no que se refere aos saberes docentes, não 
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obstante os novos paradigmas educacionais trazidos com o advento das tecnologias, a 

necessidade do docente em se reposicionar frente a essas mudanças, buscando a 

melhor forma de praticar sua atividade, a fim de proporcionar maior qualidade de 

ensino para seus alunos.  

Isso porque a relação dos professores com a tecnologia é baseada no fato da 

tecnologia poder ajudar a alcançar os objetivos instrucionais, onde os professores 

percebem ser o mais importante. Quando uma nova abordagem pedagógica ou 

ferramenta é apresentada, os professores fazem juízos de valor sobre se a abordagem 

ou ferramenta é relevante para seus objetivos. É provável que os professores utilizem 

essas ferramentas caso a julguem valiosas (OTTENBREIT-LEFTWICH et al. 2010). 

A tecnologia só fará sentido, bem como só será utilizada, se o docente perceber que o 

seu processo de uso traz vantagens para o desempenho de suas atividades, caso 

contrário, o professor irá institivamente evita-la, subutilizá-la e até mesmo rejeita-la, 

por acreditar que as mesmas não trazem maiores benefícios.  

Quando os professores aprendem como usar a tecnologia dentro de suas áreas de 

conteúdo específico podem mais facilmente transferir esse conhecimento para suas 

próprias salas de aula (HUGHES, 2005). 

Segundo Pena et. al. (2005) o que impulsiona essa mudança são as concepções básicas 

de ensino e aprendizagem que subjazem a ação docente direcionando a sua prática. 

Assim, para que isso ocorra, é necessário que a tecnologia esteja integrada no 

currículo e a sua utilização seja consequente com os seus propósitos de ensino. 

Dessa forma, a prática docente deixa de ser algo exclusivo do professor, passando a ter 

um caráter colaborativo com o discente. Assim, o professor passa de um mero 

transmissor de conhecimento para um papel de mediador da construção do 

conhecimento do aluno, contrapondo assim o processo “bancário” de educação, que 

para Freire (1987) a educação é um ato de depositar, de transferir, de transmitir 

valores e conhecimento.  

Segundo Teo, T., Lee, C. B., e Chai, C. S. (2007) o sucesso no uso da tecnologia 

educacional depende em grande parte das atitudes dos professores e de sua vontade 

de incorporar novas tecnologias.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
3053 

Daqui emerge a importância de estudar o comportamento de uso dos docentes, que, 

para Zhao; Mishra (2001) se um professor acreditar na utilidade da tecnologia 

educacional será mais fácil para ele colocá-la em prática em sala de aula como também 

de buscar adquirir as habilidades necessárias para o seu uso. Os professores são as 

chaves para o uso eficaz no sistema educativo.  

Segundo Tardiff e Lessard (2008) existem três atividades relacionadas às práticas 

docentes: o planejamento, o ensino e por fim, a avaliação do ensino. A primeira fase 

dita como a pré-ativa, refere-se a fase onde compreende-se a estruturação da 

disciplina que será ministrada, a forma como o docente irá organizar as atividades, a 

elaboração de material didático e a preparação efetiva das aula. Segundo Tardiff e 

Lessard (2008, p. 211), “o planejamento é pensado e elaborado em função do 

programa da disciplina”. O autor acrescenta que o planejamento não pode ser 

encarado apenas como o ato de ordenar, de forma mecânica e sequencial, conteúdos, 

ou de fragmentá-los em parcelas representativas de núcleos conceituais a serem 

ensinados. 

A segunda fase pode ser compreendida como uma atividade em que o docente propõe 

o que se pode ser denominado como contrato didático, expondo suas expectativas no 

que diz respeito ao aprendizado de sua disciplina. 

Segundo Tardiff e Lessars (2008) ensinar é agir em função de objetivos e contexto de 

um trabalho planejado; o ensino é um trabalho burocratizado cuja execução é 

regulamentada, mas que também repousa sobre a iniciativa dos atores e requer de sua 

parte certa autonomia.  

Esse processo de iniciativa dos atores segundo Tardiff e Lessars (2008) nada mais é do 

que um processo de interatividade, onde este é a principal característica do trabalho 

docente. Onde a aula é construída coletivamente através das interações e do 

envolvimento entre os atores do processo: o docente, os discentes e o grupo.  

A última fase refere-se à avaliação que na perspectiva de Tardiff e Lessard (2008) além 

de aferir o impacto do ensino sobre a aprendizagem, proporciona ao docente um 

reflexo sobre seu trabalho, tendo assim uma visão geral do andamento da turma. Para 

Perrenoud (1999, p. 9), a avaliação não é uma tortura medieval. É uma invenção mais 
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tardia, nascida com os colégios por volta do século XVII e tornado indissociável do 

ensino de massa que conhecemos desde o século XIX, com a escolaridade obrigatória. 

 

2.2 Sistema de Gestão Acadêmica  

Em decorrência do crescente ganho pela utilização do modelo Blending de ensino, que 

combina atividades online com atividades em sala de aula, cresce cada vez mais a 

utilização do LMS – Learning Management System, ou Sistema de Gestão de 

Aprendizagem, ou ainda Ambiente Virtual de Aprendizagem (VAUGHAN, 2007). 

Os sistemas de gestão de aprendizagem são ferramentas que os professores e os 

alunos vem utilizando desde a última década. No início esses recursos eram orientados 

apenas para o compartilhamento de conteúdo, mas evoluíram para uma ampla 

interação entre alunos e professores, graças a um conjunto de ferramentas que 

facilitam o aprendizado. Atualmente, a maioria dos AVA permitem compartilhar 

documentos, mídia, fóruns, blogs e marcadores favoritos (CUÉLLAR, DELGADO, & 

PEGALAJAR, 2011). 

Embora a maioria dos AVA são comumente  utilizados na distribuição, gestão e 

recuperação de materiais do curso, estes sistemas podem também incorporar 

funcionalidades para suportar a interação entre alunos e professores e entre os alunos 

(WEST, 2007). 

Segundo Wu et. al (2010) o blended learning é descrito como uma abordagem de 

aprendizagem que combina métodos de entrega e estilos diferentes de aprendizagem. 

A mistura pode ser entre qualquer forma de tecnologia instrucional (por exemplo, fita 

de vídeo, CD-ROM, aprendizagem baseada na web) com o ensino em sala de aula. 

Recentemente, tem sido um crescente movimento em direção à mistura e-learning e 

presenciais, atividades com os alunos participantes na aprendizagem colaborativa e 

interação com seus professores e colegas. 

Apesar de todas essas vantagens e possibilidades, a integração de um recurso com 

base em tecnologia da informação é um complexo processo de mudança que precisa 

de uma análise cuidadosa das pessoas, que nesse processo são as mais afetadas: os 

professores. (DONNELLY, Dermot; MCGARR, Oliver; O’REILLY; John, 2011).  
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Segundo Ziulkoski (2010) Sistema de Gestão Acadêmica é uma plataforma geralmente 

desenvolvida em ambiente web para atender as necessidades de gestão e 

planejamento de uma instituição de ensino, seja ela pública ou privada, permitindo 

otimização dos recursos físicos, humanos, materiais e financeiros. 

De forma geral tem-se que o sistema de gestão acadêmica é uma ferramenta essencial 

para o gerenciamento das atividades acadêmicas. Esse sistema tem o objetivo de 

controlar e agilizar os procedimentos dentro das instituições.  

Esse sistema propõe-se a controlar e dinamizar os processos internos da instituição, 

possibilitando a consolidação de informações relevantes para a gestão, através da 

análise de dados como: matrículas, aproveitamento acadêmico, frequência, evasão, e 

de vários outros indicadores. 

É importante ressaltar que a transparência das informações proporcionada por estes 

sistemas possibilita o controle e acompanhamento mais eficiente do processo 

administrativo, e, por consequência, possibilitam planejar as ações de forma simples, e 

competente, otimizando o uso dos recursos e diminuindo os custos. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa. É 

uma pesquisa censitária, pois compreende todos os professores dos cursos de 

graduação e pós-graduação de uma Universidade Federal que utilizaram um sistema 

de gestão acadêmica período de 2010.2 e 2011.1.   

O banco de dados utilizado na pesquisa foi cedido pela superintendência de 

informática dessa instituição. O banco de dados compõe-se em sua totalidade 2.152 

docentes. Na etapa de preparação dos dados, identificaram casos extremos e análise 

das distribuições. Assim, segundo Corrar (2007) o procedimento para correção desses 

outliers seria a sua sumária exclusão.  

Realizaram-se testes de correlação não paramétrica para identificação das relações 

entre variáveis. Utilizou-se a análise de cluster com o objetivo de separar os elementos 

em dois grupos (aqueles que mais utilizam daqueles que menos utilizam as 

ferramentas).  
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A análise de cluster também é chamada de análise de conglomerados, segundo Corrar 

(2007) é uma das técnicas de análise multivariada cujo propósito primário é reunir 

objetos, baseando-se nas características dos mesmos. Diferentemente de outras 

técnicas estatísticas, a análise de conglomerados não é uma técnica de inferência, em 

que os parâmetros da amostra são avaliados como sendo representativos de uma 

população, ao invés disso é uma técnica objetiva para quantificar características 

estruturais de um conjunto de observações (CORRAR, 2007).  

Sendo assim a necessidade de testar pressupostos que venham a atender as 

especificações do método, que são elas a representatividade da amostra, que no caso 

da pesquisa obteve-se um banco que é representativo por se tratar de um censo. O 

outro pressuposto é a multicolinearidade, que na pesquisa foi testado através das 

correlações, onde as mesmas se mostraram fracas, daí inferir que não temos problema 

de multicolinearidade. 

O procedimento do cluster que foi utilizado foi o método não hierárquico ‘k-means’ ele 

foi escolhido tendo em vista que nesse método a escolha do número de cluster é 

arbitrária, assim o número de agrupamentos já foi previamente delimitado na 

pesquisa. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise descritiva buscou identificar o perfil dos docentes que atuam nos cursos 

presenciais no que se refere ao gênero, idade, tempo de instituição e centro em que os 

docentes estão alocados.  

No que se refere ao gênero dos docentes, pode-se verificar que a maioria deles são do 

sexo masculino, o que corresponde a 58%.  Com relação a faixa etária dos docentes, 

tem-se que professores com até 37 anos correspondem a 32,7%; de 38 a 46 tem-se  

24%; na faixa etária de 47 a 55 anos 20,3% e por fim docentes acima de 56 anos 

corresponderam a 23%, o que mostra que os professores que atuam na graduação são, 

em sua maioria mais jovens. 

Em relação ao tempo de instituição do docente, tem-se que 32,7% estão na instituição 

a menos de três anos; assim como 22,8% estão na instituição entre 3 anos e 8 anos; 
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21,4% estão mais de 8 anos até 21 anos; por fim 23,2% estão na instituição acima de 

22 anos.  

Com relação à alocação desses docentes em seus respectivos centros de estudo, temos 

que a maior concentração de docentes estão no Centro de Ciência da Saúde com 

20,8% como também no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes com 16,4%, os 

demais centros estão abaixo de 12%.  

Com relação à análise descritiva sobre a utilização das ferramentas tem-se que o 

sistema possui a disposição para o apoio à atividade docente 10 ferramentas que estão 

dispostas da seguinte forma: tópicos de aula, arquivos, conteúdos, tarefas, enquetes, 

notícias, fórum, twitter, questionários, chats e vídeo.   

A ferramenta que possui maior uso por parte dos docentes são os tópicos de aula, 

onde o professor a cada aula dispõe para os alunos os assuntos que serão abordados 

em sala. O uso dessa ferramenta está diretamente ligada a atividade de planejamento, 

que refere-se a fase onde existe a estruturação da disciplina que será ministrada, a 

forma como o docente irá organizar as atividades, a elaboração de material didático e 

a preparação efetiva das aula. Segundo Tardiff e Lessard (2008, p. 211) “O 

planejamento é pensado e elaborado em função do programa da disciplina”. 

A segunda ferramenta mais utilizada é a postagem de arquivos. Tem-se que os 

docentes vêm utilizando o ambiente virtual para compartilhamento de documentos, 

porém mais importante do que ser um depositório de arquivos, o ambiente virtual 

deve promover aspectos relacionas a interação entre docentes e discente. 

Essa interação pode-se se dá fortemente através da ferramenta fórum. Essa 

ferramenta, segundo Pereira e Giani (2009), permite discussões online através de 

mensagens que são postadas no fórum durante um determinado período de tempo 

que é estabelecido pelo docente, de forma que os participantes (docentes e discentes) 

não precisam estar presentes ao mesmo tempo na atividade ao contrário do que 

acontecem em alguns chats. 

Em cursos a distância sabe-se que o fórum é a ferramenta mais utilizada, porém no 

estudo proposto não houve essa evidenciação. Levando em consideração que esse 

sistema serve de apoio ao docente no ensino presencial, tem-se que uma possível 
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razão para o seu baixo uso é de que os professores devem optar pelas discussões em 

sala de aula e não no ambiente virtual. 

Para iniciar a preparação para Cluster houve a necessidade de padronização da escala 

bem como a detecção e posterior retirada de outliers. O método utilizado para o 

Cluster foi um método de agrupamento não hierárquico o ‘K-means’. A validação se 

deu através da análise de variância – ANOVA, onde se verificou que todas as variáveis 

foram significantes a 0,05. 

Assim o Cluster separou os docentes em dois grupos, onde a partir de uma análise 

descritiva das médias temos que o Cluster 1 corresponde aos docentes que mais 

utilizam as ferramentas do sistema, enquanto o Cluster 2 refere-se aos que menos 

utilizam. A realização do teste t de Student verificou que existe diferença entre os 

clusters. Pode-se verificar conforme a Tabela 1 o resumo dos dados encontrados 

referentes aos clusters das variáveis em estudo. 

 

Tabela 1: Resumo Cluster 

Nota. Fonte: Elaborado pelos autores (2012). 

Nível Cluster 1 Cluster 2 Total 

Graduação  49,3% 50,7% 100% 

Pós-graduação 6,6% 93,4% 100% 

Gênero Cluster 1 Cluster 2 Total 

Masculino 38,5% 61,5% 100% 

Feminino 40,1% 59,9% 100% 

Idade Cluster 1 Cluster 2 Total 

Até 37 anos 42,5% 57,5% 100% 

De 38 à 46 anos 37,7% 62,3% 100% 

De 47 à 55 anos 35,1% 64,9% 100% 

Acima de 56 anos 40,9% 59,1% 100% 

Tempo de Instituição Cluster 1 Cluster 2 Total 

Menos de 3 anos 45,5% 54,5% 100% 

Entre 3 até 8 anos 35,0% 65,0% 100% 
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Mais de 8 até 21 anos 34,8% 65,2% 100% 

Acima de 21 anos 41,4% 58,6% 100% 

Centros Cluster 1 Cluster 2 Total 

Centro de ensino superior do Seridó - 

CERES 

56,2% 43,8% 100% 

Centro de Ciência e Tecnologia - CCT 8,9% 91,1% 100% 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - 

FACISA 

31,4% 68,6% 100% 

Centro de Ciências da Saúde - CCS 32,1% 67,9% 100% 

Centro de Ciências Humanas, letras e artes 

- CCHLA 

34,2% 65,8% 100% 

Centro de Tecnologia - CT 46,0% 54,0% 100% 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 51,7% 48,3% 100% 

Centro de Biociências - CB 48,7% 51,3% 100% 

Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET 34,2% 65,8% 100% 

Centro de Educação - CE 37,6% 62,4% 100% 

Outros 16,1% 83,9% 100% 

    

 

Com relação ao nível em que o docente atua, temos que na graduação, os docentes 

que mais utilizam as ferramentas (cluster 1)  correspondem a 49,3% enquanto os que 

menos utilizam correspondem a 50,7%.  

Porém quando partimos para analisar atuação na pós-graduação encontrou-se que 

apenas 6,6% dos professores da pós encontram-se no grupo dos que mais utilizam o 

sistema, enquanto 93,4% pertencem aos grupos dos que menos usam as ferramentas. 

Com esses dados podemos verificar que grande parte dos professores da pós-

graduação não utiliza o sistema. 

Em relação ao gênero temos que segundo Sang et. al (2010) as diferenças de gênero 

em termos de crenças, auto-eficácia e as atitudes frente ao uso de tecnologia no 

sentido educacional  é um campo de pesquisa importante.  Dessa forma, o cruzamento 
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referente aos clusters com relação ao gênero, tem-se que entre os homens 38,5% dos 

homens se encontram no agrupamento dos que mais usam. Já entre as mulheres 

40,1% delas estão alocadas no cluster que mais utilizam o sistema.  

Em relação ao centro de alocação do docente buscou-se observar as grandes 

discrepâncias entre aqueles centros que usam mais do que os outros. O Centro de 

Ciências e Tecnologia 91,1% pertencem ao cluster daqueles que menos usam as 

ferramentas. O que traz um dado instigante, como pode o centro que mais trabalha 

com tecnologia, é exatamente o centro que menos utiliza um sistema virtual de apoio 

às suas práticas docentes.  

A seguir buscou-se observar o cruzamento entre a idade e os clusters, temos que os 

docentes com até 37 anos de idade, 42,5% pertencem ao agrupamento que mais usa o 

sistema, enquanto 57,5% usa menos. Outro dado relevante encontrado são os 

docentes com idades entre 47 e 55 anos, onde apenas 35,1% estão no grupo que mais 

usa, enquanto 64,9% não usam. 

Pesquisas relatam o fato de que os professores recém-formados estão mais dispostos 

a aprender e usar tecnologia educacional em suas práticas de sala de aula. Os 

professores experientes parecem relutantes em incorporar tecnologia educacional nas 

escolas, enquanto os professores recém-formados (os mais jovens) são mais usuários 

confiantes de tecnologia educacional. (Galanouli, 2001; Madden, 2005; Andersson, 

2006; Sime, 2005). Pesquisas como essa corroboram com os resultados encontrados 

no presente estudo, reafirmando o fato dos docentes mais jovens serem os usuários 

mais atuantes do sistema.   

No que se refere ao tempo de instituição, tem-se que os docentes com até 3 anos de 

instituição 54,5% pertencem ao agrupamento pertencente aos que menos utilizam o 

sistema. Porém esse dado chega a ser mais significativo quando observamos os 

docentes que possuem entre 8 até 21 anos de instituição, onde 65,2% deles não 

utilizam o sistema. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Frente ao cenário atual de utilização de ambientes virtuais para apoiar as atividade 

docentes surge o ambiente ‘Turma Virtual’, parte integrante do sistema de 

gerenciamento acadêmico dessa universidade.  

As ferramentas de maior uso durante os períodos estudados estão relacionados aos 

primeiros passos para a institucionalização do processo de uso de um ambiente virtual 

integrado a um sistema acadêmico.  

A ferramenta mais utilizada é a tópicos de aula que está diretamente relacionada ao 

plano de curso. Pode-se inferir que o uso se faz apenas de uma ferramenta que em sua 

essência estar institucionalizada pela universidade, tendo em vista a obrigatoriedade 

de apresentação do plano de aula.  

A segunda ferramenta mais utilizada é a postagem de arquivos, onde através dessa 

ferramenta o docente pode disponibilizar material para que o aluno acesse através da 

plataforma, isso pode ser partes de textos, artigos, entre outros. Pode-se inferir que os 

docentes possuem diversas ferramentas de interação com o discente, porém no 

período em estudo este sistema pode ser considerado um depositório de documentos. 

Observou-se também diferenças quanto a utilização dessa ferramenta com os 

docentes que atuam na graduação como os da pós-graduação. O grupo mais atuante é 

de docentes da graduação (49,3%) enquanto os da pós-graduação representam 6,6%.  

Esta discrepância necessita de maiores investigações. Essas informações nos permitem 

levantar suposições acerca da dinâmica intrínseca referente aos cursos de graduação e 

de pós-graduação. Uma vez que a forma como os cursos de pós-graduação são 

concebidos, onde a discussão de textos se faz veemente, o professor é visto como um 

mediador do processo de ensino, e que este ambiente é essencialmente colaborativo.  

No estudo em pauta o comportamento de uso do sistema de apoio à atividade 

docente pode ser compreendido através do nível de atuação deste na graduação ou 

pós-graduação. O centro acadêmico ao qual ele pertence também aspectos relevantes 

quando ao comportamento de uso, assim como a variável gênero. 

Acerca do centro em que esses docentes estão alocados, constatamos que o Centro de 

Ciências e Tecnologia da tem 91,1% dos docentes alocados no agrupamento dos que 
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menos usam o sistema, ou seja, não se utilizam das ferramentas disponíveis. Este dado 

necessita ser investigado, pois é neste espaço onde a tecnologia é utilizada 

intensamente no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, por que será que mais de 

noventa por cento dos docentes não utilizam a tecnologia disponível como 

instrumento de suas atividades de ensino? 

Essa pesquisa teve como limitação em face de ser uma ‘fotografia’ do estudo que teve 

como base apenas dois semestres, embora seja consenso que a adoção da tecnologia 

acontece ao longo do tempo. O ano de 2011 foi um ano de várias iniciativas na 

universidade promotoras do uso do sistema através de um programa de atualização 

pedagógica com os docentes. Para pesquisas futuras sugere-se ampliação desse estudo 

a fim de buscar compreender dentro das especificidades de cada nível educacional, a 

sua dinâmica de atuação, perfil inovativo desses docentes, para buscar compreender 

as causas que levam a subutilização dessas ferramentas. 
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Resumen  
 

El presente artículo describe el desarrollo y características de EducAR (Educative 
Augmented Reality) una aplicación destinada a la enseñanza en ambientes educativos 
virtuales empleando realidad aumentada colaborativa para mostrar e interactuar con 
modelos 3D de química orgánica. Esta aplicación mejora la experiencia educativa en 
ambientes síncronos y asíncronos propiciando la apropiación de nuevos conceptos. 
Además se explora el uso de una técnica de interacción basada en el Wiimote para la 
interacción entre el usuario y los contenidos 3D generados.  

Palabras – clave: Realidad Aumentada, Educación Virtual, Human Computer 
Interaction, WiiMote, e-learning.  

Abstract  
 
This article describes the development and characteristics of EducAR (Educative 
Augmented Reality) an application designed for teaching in virtual learning 
environments using collaborative augmented reality in order to display and interact 
with 3D models of organic chemistry. This application enhances the educational 
experience in synchronous and asynchronous environments promoting the 
appropriation of new concepts. It is also explored the use of an interaction technique 
based on the Wiimote improving the interaction between the user and the 3D 
generated content. 

Keywords: Realidad Aumentada, Educación Virtual, Human Computer Interaction, 
WiiMote, e-learning.  

 

1. INTRODUCCIÓN  

Debido a la alta demanda educativa y a la globalización no siempre los estudiantes y 

profesores pueden compartir un mismo espacio físico, la educación virtual surge para 

suplir esta necesidad utilizando todos los medios electrónicos y tecnologías disponibles 

para facilitar la transmisión de conocimiento entre personas apartadas 
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geográficamente (Cabero, 2007). Gracias a esto la educación virtual cada vez esta 

tomando mas importancia para las instituciones educativas, un ejemplo de esto es el 

de la universidad de Standford que en el año 2011 puso a disposición su primer curso 

virtual gratuito para todo el mundo alcanzando un numero de alumnos mayor a 60 mil. 

El uso de la realidad aumentada en el campo de la educación virtual ha sido explorado 

por varios investigadores sin embargo este no ha sido ampliamente masificado. La 

realidad aumentada puede ser definida como una vista directa o indirecta del mundo 

real que ha sido mejorada o aumentada al añadirle información generada por 

computador (Carmigniani, 2010). Los sistemas de realidad aumentada son definidos 

como los que poseen estas 3 características (Azuma R. T., 1997) : 

1) Combinan contenidos reales y virtuales 

2) Son interactivos y en tiempo real 

3) Son registrados en 3D 

Debido a sus características, la realidad aumentada puede ser usada para enriquecer y 

mejorar los sistemas de educación virtual, combinando video con modelos 3D en 

tiempo real que pueden ser presentados y manipulados por los estudiantes, 

obteniendo una excelente forma de intercambiar y manipular contenidos educativos. 

El proposito de este trabajo es crear una aplicación que pueda ser utilizada en 

educación virtual de tipo síncrono y asíncrono e incluso en clases presenciales, de tal 

manera que facilite tanto la labor del profesor de mostrar y explicar conceptos y 

modelos como la del estudiante de apropiarse de estos. Para esto se usa la realidad 

aumentada como tecnología que tiene el potencial de atraer, estimular y motivar a los 

estudiantes a explorar los materiales de la clase desde múltiplesángulos (Kerawalla L, 

2006). 

Este articulo esta dividido de la siguiente forma: en la sección 2 se exponen una serie 

de trabajos previos. En la sección 3 se describe la aplicación EducAR (Educative 

Augmented Reality), sus características, arquitectura, software, librerías utilizadas, y el 

modelo de interacción con el WiiMote. En la sección 4 se explica el proceso de 

evaluación y validación del modelo de educación virtual propuesto. En la sección 5 y 6 

se indican las conclusiones y el trabajo futuro propuesto. 
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2. TRABAJO PREVIO 

Anteriores investigaciones han mostrado importantes desarrollos en la enseñanza de 

la quimica organica e inorganica empleando realidad aumentada: (Nuñez M. et al, 

2008) crearon un sistema para la enseñanza de quimica inorganica de cristales en 

clases presenciales de forma colaborativa.   

Chen, Y.C realizo un estudio comparativo entre el uso de modelos fisicos y modelos de 

realidad aumentada (Chen, Y.C, 2006) estableciendo que la realidad aumentada puede 

ser una valiosa herramienta complementaria para la enseñanza.  

La aplicacion Augmented Chemistry (Fjeld, M. et al, 2006) muestra una interfaz de 

usuario tactil para la enseñanza de quimica inorganica y una serie de experiencias de 

diseño para este tipo de interfaces.  

Asai y Takanese mostraron con un estudio que la utilización de realidad aumentada en 

la educación favorece el desempeño de los estudiantes al completar una serie de 

tareas de identificación de moléculas y que a pesar de que no encontró diferencias en 

la apropiación de conceptos, los estudiantes prefirieron el uso de realidad aumentada 

sobre un ambiente web común (Asai, K. & Takase, N ,2011). 

 

3. DESCRIPCIÓN 
La aplicación EducAR fue diseñada para la enseñanza de modelos de química orgánica, 

de modo que sea usada para facilitar la apropiación de conceptos tales como 

introducción a la química orgánica, estructuras de Lewis, isomería y estereoquímica 

(ver figura 1). EducAR puede ser utilizado en modelos de educación síncronos, 

asíncronos e incluso presenciales para aprendizaje de forma colaborativa o personal.  
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Figura 1. Figura de una molecula de Alanina visualizada en EducAR

 

3.1 Modelo Sincrono 

El profesor desarrolla su clase y esta es transmitida a los estudiantes por medio de  

videoconferencia. Tanto profesor como estudiantes se pueden ver y comunicar 

constantemete y además comparten los modelos 3D creados mediante realidad 

aumentada, por lo que los cambios que realice el profesor (selección, rotación y zoom) 

en su modelo se ven reflejados en los modelos de los estudiantes, y así mismo los 

estudiantes pueden seleccionar un átomo en particular para exponer alguna duda y 

esta selección se refleja en el modelo del profesor. 

Para facilitar la interacción y mejorar la fluidez de la clase, el profesor puede controlar 

todos los modelos 3D y desarrollar su clase únicamente con el WiiMote, sin necesidad 

de interactuar con el computador directamente, pudiendo realizar las operaciones de 

zoom, rotación en los 3 ejes, selección de un elemento en particular dentro del modelo 

y cambiar de modelo. 

 

3.2 Modelo Asincrono 

El estudiante puede realizar un aprendizage autónomo e independiente sin la 

supervision de un profesor, interactuando con los modelos químicos precargados en el 

sistema. El estudiante puede realizar las operaciones de zoom, rotación en los 3 ejes y 

selección de átomos o elementos en particular para obtener mas información de estos. 

Para la interacción el alumno puede utilizar los medios convencionales (mouse y 

teclado) o un WiiMote si dispone de el.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
3070 

Las arquitecturas mostradas a continuación fueron diseñadas para mantener bajos 

costos de modo que la aplicación pueda ser implementada en cualquier centro 

educativo y que su integración sea sencilla. 

 

3.3 Arquitectura 

Para el modelo síncrono la arquitectura de hardware. Consiste en 2  computadores 

interconectados por una conexión UDP, cada computador tiene 2 cámaras web, una 

cámara es usada para el reconocimiento de los marcadores de realidad aumentada y la 

otra para establecer una video conferencia entre el profesor y el estudiante. La 

conexión entre el Wiimote y el computador es realizada por bluetooth (figura 2). 

Figura 2. Arquitectura modelo síncrono, alumno a la izquierda, profesor a la derecha 

 

La arquitectura para el modelo asíncrono simplemente consiste en un computador y 

una cámara web usada para el reconocimiento del marcador de realidad aumentada. 

Con estos componentes El alumno puede consultar el material de la clase e interactuar 

con el desde su hogar. En ambas arquitecturas el uso del WiiMote es opcional para el 

alumno, el sistema esta diseñado de forma que puede ser utilizado solamente con el 

mouse y teclado pero como se verá mas adelante su uso es deseado (ver figura 3). 
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Figura 3. Arquitectura modelo asíncrono 

 

3.4 Software 

El lenguaje de programación seleccionado para el desarrollo de EducAR es 

Java/Processing, principalmente para que la aplicación pueda ser implementada en 

forma de applet dentro  de cualquier sistema o plataforma de educación virtual. Para 

poder utilizar realidad aumentada basada en marcadores se selecciono el Toolkit de 

realidad aumentada NyARToolkit (Nyatla, 2009) el cual es un conjunto de clases y 

librerías derivadas del framework de C/C++ ARToolkit (Kato, H & Billinghurst, M, 2009) 

Que permiten el reconocimiento y tracking de marcadores sencillos en blanco y negro 

con una gran exactitud.  

Para el control interno del acelerómetro del Wiimote y de su cámara infrarroja se 

utilizo la librería para Processing Wrj4P5 (Classicll, 2008). Con la cual se lograron 

implementar los mecanismos de control, interacción y control de eventos del Wiimote.  

Para el desarrollo del intercambio de mensajes vía UDP entre los computadores se 

utilizo la librería Hypermedia (Stephane Cousot, 2009). Logrando un trafico de 

datagramas al cargar la aplicación y cada vez que ocurría un evento, de este modo 

cualquier cambio en el modelo 3D del profesor o del alumno era reflejado en el 

modelo 3D de la otra persona. Generando una interacción colaborativa entre los 

participantes. 

 

3.5 Modelos de química orgánica 

Los modelos 3D utilizados fueron creados utilizando una adaptación de la librería Jmol 

(A. Herráez, 2006) para processing. Esta librería permite graficar moléculas y 
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compuestos químicos empleando primitivas 3D. A partir de archivos de texto plano 

.mol los cuales contienen información sobre los átomos, sus enlaces, conectividad y 

coordenadas 3D.  

Gracias a esto EducAR puede graficar casi cualquier compuesto reportado, desde 

simple moléculas de pocos átomos, hasta largas cadenas orgánicas, sin ver afectado su 

rendimiento y sobre todo sin necesidad de tener que emplear programas de diseño 3D 

externos a la aplicación para la creación de cada modelo. Esto facilita la labor del 

docente especialmente en la parte de preparacion de las clases y lexiones. 

 

3.6 Interacción 

Se diseñó un modelo de interacción para el usuario destinado a la manipulación de los 

modelos 3D generados con realidad aumentada de forma practica pero a la vez 

entretenida. 

Esto se hace para llamar la atención del usuario e invitarlo a explorar los conceptos 

expuestos con mayor detenimiento mejorando la apropiación de estos. Para esto se 

definieron los mecanismos de interacción de la siguiente manera:  

 Rotación: utilizando el acelerómetro del Wiimote se pueden rotar los modelos 

3D en los 3 ejes, cada eje tiene un gesto independiente y una posición común 

en la que no hay ninguna rotación para evitar errores indeseados. La rotación 

inicia cuando se gira el control 90 grados en la posición deseada como indican 

las figuras 4, 5, 6. Una vez ubicado el Wiimote en la posición de rotación el 

modelo 3D girara constantemente mientras este continúe en esa posición; al 

ubicar el Wiimote en la posición contraria se generara una rotación en la 

dirección opuesta.  

 

Figura 4. rotación del modelo en el eje X, a) rotación en dirección positiva, 
b) posición neutra, c) rotación en dirección negativa 
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Figura 5. rotación del modelo en el eje Y, a) rotación en dirección positiva, b) 
posición neutra, c) rotación en dirección negativa 

 

 

Figura 6. rotación del modelo en el eje Z, a) rotación en dirección positiva, b) 
posición neutra, c) rotación en dirección negativa 

 

 Selección: utilizando la cámara infrarroja ubicada en el Wiimote se puede 

distinguir y rastrear la luz generada por un led infrarrojo, obteniendo las 

coordenadas del led con respecto a la cámara del Wiimote. Estas pueden ser 

convertidas a coordenadas 2D en un rango correspondiente al tamaño de la 

ventana de la aplicación para posteriormente mover el puntero del mouse a 

estas coordenadas.  

Al realizar esto de forma constante, se obtiene un buen mecanismo para mover 

el mouse con el Wiimote, el cual presenta buena estabilidad y un rango 

aproximado de un metro con un solo led infrarrojo. (ver figura 7) Para realizar 

la acción del click, se emplea el botón B (gatillo) del Wiimote el cual es 

ergonómicamente mas apropiado para esta acción. 
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Figura 7. Selección con el Wiimote apuntando a una serie de leds infrarrojos  

 

 

4. EVALUACIÓN 

Se realizo una prueba de tipo ”between subjects” en la que intervinieron 20 usuarios 

de ambos géneros con edades entre 21 y 36 años, los usuarios exploraban el sistema 

por 1 minuto y posteriormente participaban en una corta clase de 5 minutos de 

introducción a la química orgánica en la que se les explicaba los conceptos de tipos de 

enlace, enlace simple, doble, triple, nomenclatura y formación de alcoholes utilizando 

la aplicación EducAR en forma síncrona. 

 los estudiantes interactuaban con el profesor por medio de videoconferencia, 

mientras que podían manipular al mismo tiempo los modelos 3D de las moléculas. Un 

grupo de usuarios interactuó con el sistema utilizando el Wiimote y otro empleando 

mouse y teclado. Después cada usuario respondía 3 preguntas de química orgánica 

referentes a la clase que escucharon y respondian una breve encuesta sobre su 

experiencia con el sistema en la que calificaban de 1 a 10 los siguientes aspectos 

claves: desempeño, entretenimiento, utilidad, facilidad de rotacion, seleccion, zoom, 

pertinencia y necesidad. 

 

4.1 Resultados 

A continuación se presentan los resultados promedio de la encuesta realizada a los 20 

participantes al terminar la prueba de usuarios y los porcentajes de preguntas 

correctas (tabla I). Las calificaciones son de 1 a 10 siendo 1 el peor valor y 10 el 

máximo.  

 

Tabla I: calificaciones prueba de usuarios y porcentajes preguntas correctas  
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 Wiimote Mouse - teclado 

Desempeño 7,4 7.2 

Entretenimiento 7.8 6.6 

Utilidad  9.2 8.4 

Facilidad rotación 7.4 6.4 

Facilidad selección 8 8 

Facilidad zoom 6.6 8.2 

Pertinencia 7.5 7.4 

Necesidad 8.9 8.1 

Porcentaje preguntas correctas 91.6 % 80 % 

 

Como se puede determinar al observar los componentes de desempeño, utilidad y 

necesidad, en la mayoría de casos los usuarios prefieren utilizar EducAR empleando el 

Wiimote en lugar del sistema con mouse y teclado. Exceptuando la acción del zoom la 

cual varios usuarios no encontraron placentera.  

Adicionalmente los usuarios a pesar de solamente haber recibido una lección de 5 

minutos, obtuvieron muy buenas calificaciones en las preguntas de química orgánica 

los usuarios que utilizaron el sistema en combinacion con el WiiMote obtuvieron un 

91.6% de las preguntas correctas mientras que los que usaron el sistema 

interactuando con el mouse y teclado obtuvieron un 80% de las preguntas correctas. 

Ambos puntajes son lo bastante altos como para demostrar que la aplicación favorece 

la apropiación de nuevos conceptos.  

La interacción utilizando el mouse y teclado mostro que la aplicación puede ser 

utilizada con las técnicas convencionales de interacción aunque no mostro ser tan 

entretenida. Esto es un factor a considerar teniendo en cuenta que el publico objetivo 

de la aplicación son estudiantes de educación media y primeros semestres de 

universidad los cuales en ocasiones deben ser motivados para que exploren los temas 

y contenidos de las lexiones.  
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 5. CONCLUSIONES 

La creación de una aplicación que emplea un modelo de comunicación para educación 

virtual utilizando realidad aumentada colaborativa y una técnica de interacción basada 

en el Wiimote tuvo gran acogida por los usuarios. Ya que mejora la apropiación de 

conceptos, al facilitar la manipulación de modelos 3D, y proveer un ambiente de 

aprendizaje virtual apropiado.  

El uso de la realidad aumentada tiene un efecto positivo, en el experimento realizado 

los estudiantes pueden sentir que los conceptos son mas accesibles y cercanos, 

aumentando su interés por los temas tratados. El uso del Wiimote, facilita la 

interacción con los modelos 3D, en especial para la rotación y tiene una capacidad 

similar a la provista por el mouse.  

Adicionalmente el sistema garantiza bajos costos ya que puede ser usado desde la 

mayoría de computadores actuales sin comprometer su rendimiento y la necesidad de 

componentes externos es mínima (cámara web, marcadores de papel). El uso del 

WiiMote es opcional aunque deseable, sin embargo se pueden investigar otras 

técnicas de interacción, que no generen costos adicionales y creen un nivel de 

entretenimiento igual o similar  

 

6. TRABAJO FUTURO 

A partir de la retroalimentación conseguida y los resultados de la prueba de usuarios 

se considera necesario rediseñar el mecanismo de zoom con el Wiimote. 

Implementando otro gesto distinto o utilizando los botones del WiiMote.  

El mecanismo de rotación en la interacción con el mouse y teclado también debería ser 

rediseñado. Todo esto para que la interacción sea mas natural para el usuario y no se 

requiera prácticamente ningún tipo de entrenamiento previo.  

Adicionalmente sería recomendable probar la aplicación EducAR en otros ambientes y 

escenarios: educación asíncrona de tipo autónoma, educación síncrona pero con 

múltiples alumnos conectados al tiempo y educación presencial utilizando EducAR 

como un complemento multimedia en las clases.  
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Resumo 
 

A maneira mecanizada e memorizada com que vem acontecendo o ensino da 
Matemática, a abstração inerente ao seu devido aprendizado e a necessidade da 
escola de uma contextualização curricular adequada ao perfil do alunado, 
substancialmente tecnológico e multimidiático, encontram nos games ambientes de 
simulação, criação e autonomia, que os tornam ferramentas ideais para servir como 
auxiliadores no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos. Neste 
sentido, este  texto tem como objetivo apresentar uma pesquisa de caráter 
exploratório e descritivo, em andamento, com alunos do primeiro ano do Ensino 
Médio da rede pública de Campina Grande, para avaliar as contribuições do "Angry 
Birds Rio" enquanto interface lúdica e educativa facilitadora do processo 
interdisciplinar de conteúdos matemáticos. 

Palavras-chave: Ensino da Matemática, games digitais, angry birds. 

 
Abstract 

 
The mechanized way and memorized what has been happening with the teaching of 
mathematics, the abstraction inherent in their learning because of school and the need 
for a proper contextualization curricular profile of students, technological and 
substantially, games are in simulation environments, creation and autonomy , which 
make them ideal tools to serve as helpers in the teaching and learning of mathematical 
content. In this sense, this paper aims to present a survey of exploratory and 
descriptive in progress, with first year students of the School of public Campina 
Grande, to assess the contributions of "angry birds" while entertaining and educational 
facilitator interface the interdisciplinary process of mathematical content. 

Keywords: Teaching Mathematics, digital games, angry birds. 

 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
3080 

1. INTRODUÇÃO 

Durante a existência humana os jogos têm fascinado crianças, jovens e adultos. Com o 

desenvolvimento tecnológico, foram geradas versões digitais daqueles artifícios, 

chamando-os de games, intensificadas pela utilização de meios de comunicação para 

disseminação. Santaella (2003) refere que quaisquer meios de comunicação ou mídia 

são inseparáveis das formas de socialização e cultura, de modo que o advento de cada 

novo artefato traz um, também novo, ciclo cultural. Ao se perceber sua influência no 

cotidiano das crianças e jovens, tem-se buscado maneiras de agregá-los ao processo de 

ensino e de aprendizagem pretendido pelas escolas.  

Para Aarseth (1998, 2005), os games, por si mesmo, são um gênero artístico, um 

campo estético único de possibilidades, que deve ser julgado em seus próprios termos, 

além de ser um expressivo e complexo fenômeno cultural, estético e de linguagem, 

capaz de desenvolver, em seu curto período de existência, toda a retórica própria que 

cumpre ser investigada. 

O que se verifica é que os games, além de híbridos, pois em sua elaboração estão 

envolvidas atividades como programação, roteiro de navegação, design de interface e 

técnicas de animação e usabilidade, são, também, poli e metamórficos, uma vez que 

transformam-se em uma velocidade surpreendente, não se deixando agarrar em 

categorias e classificações fixas (Moita, 2006). Por isso a pertinência de se 

compreender empiricamente, em toda a sua amplitude, sua importância para a 

aprendizagem das crianças e dos jovens.  

Percebendo-se as facilidades encontradas pelos alunos em lidar com recursos 

tecnológicos, e, também, as dificuldades provenientes do estudo de conteúdos ligados 

à Matemática, como a necessidade de abstração e de relacionar contextos naturais 

com os conceitos sistematizados, buscam-se formas de abordar esses temas de forma 

mais dinâmica e interativa. A escolha por jogos digitais é justificada pelo fato de estes 

possibilitarem uma nova maneira de aprender, envolvendo elementos como diversão e 

a extração de material suficiente para gerar conhecimento, interessar e fazer com que 

os estudantes pensem com certa convicção (Gee, 2003).  

Neste contexto, que conhecimentos produzem os jovens? De que significados se 
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apropriam? O que aprendem nos espaços de imagens e sons mediados pelas máquinas 

eletrônicas? Os games contêm um currículo implícito? Que currículo é esse? Com 

intuito de responder a essas (e outras) questões, este texto tem como objetivo, 

apresentar uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, em andamento, com 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio da rede pública de Campina Grande, para 

avaliar as contribuições do "Angry Birds Rio" enquanto interface lúdica e educativa 

facilitadora do processo de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos. 

 

2. A MATEMÁTICA E A NECESSIDADE DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Matemática, assim como boa parte das disciplinas da área de Exatas, é representada 

por uma estrutura hierárquica, na qual a dependência entre os conteúdos é grande e 

desenvolvida gradualmente. Esta estrutura, segundo Corso (2008), obriga o aluno a 

dominar os conceitos básicos para que, posteriormente, possa apropriar-se dos mais 

avançados. Está, nessa situação, a causa da dificuldade/resistência encontrada por 

muitos ao mencionar o estudo matemático, desde o Ensino Fundamental. 

A forma mecanizada e memorizada como esta Matemática vem sendo ensinada, em 

detrimento ao seu potencial de contextualização, uma vez que pode ser encontrada em 

diversas situações corriqueiras, pode ser apontada como contribuição ao temor, 

destinado pelos alunos, a esta disciplina (Corso, 2008). A autora ainda ressalta que se 

faz necessário estabelecer conexões entre o conhecimento informal e o científico, além 

de incentivar o envolvimento com o objeto de estudo, pensando possibilidades, 

correlacionado conceitos e usufruindo das estratégias de resolução de problemas. 

Diante deste contexto, o currículo, pensado para atender as necessidades básicas de 

um cidadão a ser formado por uma instituição de ensino, deve buscar incorporar o 

contexto cultural, econômico e social da comunidade em que está inserido. Cardoso 

(2009) acredita que é da função do professor de Matemática enfatizar a generalidade e 

a abstração, o pensamento lógico-dedutivo e o respeito à linguagem formal. Cabe a 

este profissional não apenas dominar os conceitos, mas também possuir uma visão 

geral do currículo, da pedagogia do conhecimento específico, do potencial cognitivo 

dos alunos, dentre outros. 
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A necessidade de contextualização como fator facilitador da compreensão de conceitos 

matemáticos justifica a utilização de recursos inerentes ao cotidiano dos alunos. 

Rubinstein (2005) afirma que, para conseguir o interesse de uma criança, é preciso que 

lhe seja apresentado, além do conhecimento, um objetivo pertinente, dentro do 

contexto sócio-cultural do aprendiz. O contato precoce com jogos (analógicos ou 

digitais) desenvolve na criança um senso de experimentação que o guia diante das 

novidades, visto que as descobertas proporcionadas por esta diversão condicionam sua 

mente na elaboração de formas de exploração do novo (Veen e Vrakking, 2009). 

Grando (2000) ressalta a importância da valorização da escola em relação às 

competências desenvolvidas pelos alunos, também provocadas pelos jogos, ao passo 

que cria situações competitivas de aprendizagem, desencadeadas ludicamente, com 

intuito de que o aluno perceba suas capacidades, seus limites, suas competências, 

relacionando-se de forma positiva à afetividade com a Matemática.  

 

3. OS JOGOS, A ESCOLA E A MATEMÁTICA 

A escola, ao se valer dos mais diversos recursos disponíveis, dos quais os mais 

comumente utilizados são os livros didáticos, aulas expositivas e, por vezes, aulas 

extraclasse, durante as quais os alunos visitam e têm contato direto com o conteúdo 

abordado, busca por ferramentas que facilitem a construção efetiva do conhecimento. 

Porém, existem outras tecnologias, mais próximas do cotidiano dos alunos, que podem 

ser utilizadas e darão mais resultados significativos, pois haverá maior intimidade entre 

os envolvidos. Moita (2007) reforça que, ao lidar com uma geração que aprende de 

forma descontínua, com a capacidade de realizar diversas pesquisas ao mesmo tempo, 

se faz necessário considerar essas características inatas durante as atividades escolares. 

Gee (2003, p. 13) defende a ideia dos jogos enquanto forma de dotar as crianças com 

experiências incorporadoras de princípios cruciais para o desenvolvimento cognitivo 

humano e, ainda, como ferramenta com capacidades efetivas e positivas para 

promover e educação, pois “incrementam um potencial de aprendizagem ativo e 

crítico”. O autor ainda comenta que elementos visuais, como imagens, símbolos, 

gráficos e diagramas, são particularmente significantes, uma vez que possibilitam 
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diferentes tipos de alfabetização visual, como na leitura de imagens de um painel de 

propaganda. 

Neste sentido, apresenta-se o termo Gamification (ou gamificação), como sendo, 

segundo Schäfer e Lopes (2011), a aplicação da lógica e da mecânica dos games em 

diferentes aspectos do cotidiano, caracterizando, portanto, ambientes que contenham 

elementos de jogos como gamificados. Uma sala de aula pode se tornar um ambiente 

gamificado ao apropriar-se da ludicidade e da dinamicidade possibilitadas pelos jogos, 

estimulando o aprendizado autônomo e divertido. Corroborando com Schäfer e Lopes 

(2011), Moita (2007), afirma que o ambiente do game não é de mera reprodução de 

ideias, mas proporciona a criação, a simulação, o lazer, a autonomia, a construção de 

valores, de ética e de afetividade. 

Durante o processo de desenvolvimento do game dito comercial são envolvidos 

aspectos, como design de games, usabilidade e interface. Entretanto, ao se tratar de 

jogos educacionais, devem ser acrescentadas as teorias e abordagens de aprendizagem 

que melhor definirão o seu propósito (Souza Neto e Alves, 2010). Frosi e Schlemmer 

(2010, p. 116) ponderam que os profissionais (professores, coordenadores, pedagogos) 

esperam um “aplicativo que seja capaz de contribuir para o desenvolvimento dos 

objetivos do contexto educacional”, enquanto que os alunos, pelo fato de o jogo 

carregar consigo o conceito inerente de diversão, o vê apenas como fonte de 

entretenimento. O desinteresse deste grupo é provocado, muitas vezes, pela forma 

como foi arquitetada a apresentação dos conteúdos, incapaz de incitar a investigação, a 

descoberta, o desafio e a diversão (Frosi e Schlemmer, 2010).  

Os jogos comerciais são, por vezes, considerados impróprios para utilização como 

recurso pedagógico. Por outro lado, é possível verificar a frequente ocorrência de 

elementos de aprendizagem na construção dos roteiros dos games, mesmo que não 

tenham sido pensados para tal fim. Para estes casos, cabe ao educador enxergar as 

oportunidades de permitir uma interação maior entre seus alunos, ao passo que 

incentiva o processamento de informações, antes limitadas aos recursos tradicionais. 

Savi et al (2010) esclarecem que por vezes não se tem ideia do grau de contribuição 

para educação que um jogo pode ter e que a decisão de utilizá-lo ou não se baseia 
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apenas na suposição de seus benefícios, ou seja, não há uma avaliação fundamentada 

em conceitos técnicos e pedagógicos a que seja possível submeter um game. O mesmo 

autor propõe um modelo de avaliação, utilizado na metodologia deste trabalho, que 

procura validar aspectos como a motivação em utilizar o jogo como ferramenta de 

aprendizagem, a diversão e a percepção de que, ao jogar, os alunos estão aprendendo 

algo. 

No contexto da Matemática, Grando (2000, p. 16) defende que o processo de formação 

conceitual necessário nesta área do conhecimento aliado a proposta dos jogos 

“possibilita à criança a construção de relações quantitativas ou lógicas, que se 

caracterizam pela aprendizagem em raciocinar e demonstrar, questionar o como e o 

porquê dos erros e acertos”. Nesta visão de aplicação de jogos, é possível desenvolver 

um nível de dedução, gerado a partir da formulação lógica do problema, que permite a 

observação deste, a verificação do comportamento dos elementos, culminando na 

elaboração de soluções plausíveis de serem aplicadas.  

 

4. O GAME ANGRY BIRDS RIO:  INTERFACE LUDICA E EDUCATIVA 

Ao buscar um jogo que pudesse atender às necessidades conceituais e de 

contextualização dos conteúdos matemáticos, com características e potencial para 

funcionar como interface facilitadora da aprendizagem, ao mesmo tempo que 

proporcionasse diversão e entretenimento, selecionamos o game Angry Birds Rio, ver  

figura a seguir: 

Figura 43: Angry Birds Rio - Tela Inicial do Jogo 

 

Fonte: Jogo disponível em http://www.baixaki.com.br/download/angry-birds-rio.htm. Acessado em 17 

de julho de 2012. 

http://www.baixaki.com.br/download/angry-birds-rio.htm
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Uma das várias versões da série Angry Birds, sucesso desde a sua criação pela Rovio 

Mobile, em 2009, já faz parte do cotidiano de crianças, jovens e adultos por todo o 

mundo, tornando-o atrativo diante dos conteúdos curriculares propostos por esta 

pesquisa. 

A história que ambienta o jogo é singela, trata-se de um grupo de pássaros, que ficam 

furiosos após serem capturados e enviados ao Brasil por contrabandistas. Ao chegarem 

ao país, encontram outras aves presas em gaiolas, em meio a caixas, correntes, vidro, 

concreto, madeira e outros materiais. Em cada fase do game (Figura 02), os pássaros 

furiosos, usando um estilingue, se lançam nessas estruturas na tentativa de destruí-las, 

e, assim, salvar as outras aves. 

 

Figura 44:  Angry Birds Rio - Fase do Jogo 

 

 

 

Fonte: Jogo disponível em http://www.baixaki.com.br/download/angry-birds-rio.htm. Acessado em 17 

de julho de 2012. 

 

Ao realizar uma análise preliminar, percebe-se a possibilidade de abordar conteúdos 

pertinentes ao currículo do 1º ano do Ensino Médio, pois, ao lançar o pássaro com o 

estilingue, obtém-se um esboço gráfico da função do 2º grau, além do cálculo da 

distância percorrida, os pontos inicial e final da trajetória, a altura máxima alcançada 

http://www.baixaki.com.br/download/angry-birds-rio.htm
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etc. Ver figura abaixo: 

 

Figura 45 – demonstração de conteúdos pedagógicos 

 

Fonte: Jogo disponível em http://www.baixaki.com.br/download/angry-birds-rio.htm. Acessado em 17 

de julho de 2012. 

 

Estes assuntos são de suma importância para a resolução posterior de problemas 

relacionados à Matemática e à Física, justificando, portanto, a necessidade em 

compreendê-los e aprendê-los. 

 

5. METODOLOGIA 

A metodologia desta pesquisa caracteriza-se como exploratória descritiva, envolvendo 

alunos do 1º ano do Ensino Médio, das escolas públicas da cidade de Campina Grande. 

A investigação será desenvolvida contemplando as seguintes etapas: 

1º etapa – Análise do jogo, com levantamento dos conceitos matemáticos, em âmbito 

pedagógico, utilizando os pressupostos defendidos por Gee (2010) e Savi et al (2010) e 

em âmbito técnico, seguindo as indicações de Schuytema (2008).  

2º etapa – Elaboração de um módulo didático para o aprendizado dos conceitos 

matemáticos levantados durante a etapa de análise do jogo, utilizando o game Angry 

Birds Rio como facilitador da construção destes conceitos. 

3º etapa – Aplicação do módulo didático em uma turma do 1º ano do Ensino Médio de 

uma escola da rede pública de Campina Grande. Seguida de uma avaliação desta 

aplicação, com o intuito de perceber a reação dos indivíduos participantes ao 

http://www.baixaki.com.br/download/angry-birds-rio.htm
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interagirem com o game, assim como a construção dos conhecimentos pretendidos.  

4º etapa – Realização de uma capacitação com alunos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB). Estes alunos, que cursam graduações com habilitação em Licenciatura 

da referida instituição, foram escolhidos por estarem engajados em um projeto que 

incentiva a prática docente, possibilitando àqueles, maior envolvimento com a 

profissão escolhida. 

 

6. CONCLUSÃO 

Tendo em vista a proposta a que esta pesquisa, ainda em andamento, se propõe, é 

inegável o fato de que a tecnologia e os jogos, mais especificamente, possuem 

presença maciça no cotidiano dos alunos. Esses recursos, aliados ao processo de 

aprendizagem de conceitos matemáticos, podem proporcionar uma mudança na visão 

que as pessoas têm da Matemática, tornando-a próxima às atividades desempenhadas 

por aquelas e permitindo sua fixação como conhecimento adquirido. 

O jogo a ser estudado, Angry Birds Rio, tem potencial para se tornar um recurso 

didático, lúdico, educativo e facilitador da compreensão de conceitos matemáticos 

representados por elementos visuais, acompanhadas de movimento e som. Uma forma 

dinâmica, atrativa, criativa e interativa de aprender e apreender alguns conceitos 

matemáticos. Que pelas primeiras aproximações empíricas revela-se como uma 

possibilidade de facilitar um currículo não impositivo que reflete habilidades e 

competências como atenção, percepção, descriminação. Habilidades e saberes que são 

importantes como alicerces de outros momentos do aprendizado no cotidiano da vida 

e da sala de aula. Espera-se que, com base na avaliação técnica e pedagógica, seja 

possível o desenvolvimento de um material didático, destinado aos professores que 

desejarem tornar suas aulas mais atrativas e dinâmicas. 
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Resumo 
O presente estudo teve como finalidade analisar a existência de diferenças nos níveis 
de satisfação entre alunos do ensino presencial e alunos online que frequentaram uma 
mesma unidade curricular (UC), ministrada totalmente à distância, num Instituto de 
Ensino Superior nacional no ano letivo 2011/2012. Foi utilizada uma metodologia 
quantitativa de recolha e análise de dados, obtidos através de um questionário online. 
O estudo contou com 22 participantes e centrou-se na análise das seguintes 
dimensões: currículo, docentes/tutores, conteúdos, materiais, metodologias, sistemas 
de avaliação e infraestrutura.  
Os resultados mostram que não se encontraram diferenças significativas relativamente 
aos níveis globais de satisfação e às diferentes dimensões estudadas entre os dois 
grupos de estudantes. 

Palavras-chave: Ensino à distância, Ensino presencial, Alunos, Satisfação.  
 
 

Abstract 
This study aimed to analyze the existence of differences in levels of satisfaction among 
students in classroom teaching and online students who attended the same course 
unit (CU), taught entirely at a distance in a National Institute of Higher Education in 
academic year 2011/2012. Was used a quantitative methodology for collecting and 
analyzing data, obtained through a online questionnaire. The study included 22 
participants and focused on the analysis of the following dimensions: curriculum, 
teachers/tutors, content, materials, methodologies, evaluation systems and 
infrastructure. 
The results show that there were no significant differences in relation to overall levels 
of satisfaction and the different dimensions studied between the two groups of 
students. 
 
Keywords: distance learning, classroom teaching, students, satisfaction. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino a distância, centrado no aluno, foca-se nas necessidades particulares dos 

estudantes. Alunos de diferentes realidades podem, assim, usufruir de um Curso/UC  

lecionado em regime de e-learning e aceder a conteúdos e recursos, obtendo 

outcomes únicos e apropriados às suas necessidades. A satisfação global dos alunos 

poderá, deste modo, sair favorecida. 

Contudo, segundo Wang (2003), o valor do ensino à distância não pode ser avaliado 

com base apenas na satisfação global dos seus utilizadores. Esta avaliação deve 

abranger a análise de diferentes aspetos da satisfação do aluno que utiliza este tipo de 

ensino. O mesmo autor defende que em qualquer instituição de ensino, a satisfação de 

um estudante pode ser determinada pelo seu nível de prazer e da eficiência da 

instrução que o estudante experiencia. 

Apesar da sua expansão, o e-learning ainda é, muitas vezes, percecionado pelos 

estudantes como formato de ensino frágil e de menor qualidade. Ali e Ahmad (2011) 

acrescentam que também as entidades empregadoras partilham da mesma perceção. 

Desta forma, é extremamente pertinente aprofundar o modo como os estudantes 

avaliam o ensino online quando tomam contacto com este. A realização de um estudo 

comparativo do grau de satisfação de alunos de ambos os regimes de ensino revela-se 

pertinente para a disseminação e para o aperfeiçoamento de cursos de ensino à 

distância.  

Procurou-se encontrar resposta para a seguinte questão “Qual a diferença no grau de 

satisfação dos alunos numa turma de ensino à distância e numa turma de ensino 

presencial quando ambos frequentam a mesma UC ministrada totalmente online?” As 

subquestões de investigação foram as seguintes: “(i) Que aspetos da UC originam 

maior e menor grau de satisfação entre os alunos de turmas dos dois tipos de ensino?; 

(iii) O nível de satisfação de ambas as turmas face à frequência da UC revela diferenças 

significativas?”. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 Educação à Distância e e-learning 

É neste contexto, de franca evolução tecnológica, que a Educação à Distância (EaD) 

surge hoje com condições favoráveis para se ampliar. Esta permite aos seus 

utilizadores o acesso em qualquer lugar e a qualquer hora, reforçando a vantajosa 

ideia da flexibilidade geográfica e temporal e impulsionando, entre outros aspetos, a 

aprendizagem ao longo da vida. 

A definição mais conhecida de e-learning é a que a conceitua como uma modalidade 

de EaD com recurso a meios eletrónicos, contudo, não é a abordagem mais proveitosa 

em termos de otimização do potencial técnico e pedagógico das tecnologias 

subjacentes Gomes (2005), pois é possível incluir no e-learning situações de apoio 

tutorial ao ensino presencial, como por exemplo, a disponibilização de materiais, a 

sugestão de recursos e interação online do tutor com os alunos, e destes entre si, que 

não são considerados no ensino a distância. Estas situações previstas são suportadas 

em Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS - Learning Management Systems) 

disponibilizados, na sua maioria, na Internet. Com a expansão da mesma, e a utilização 

da Web 2.0, estas ferramentas tornaram-se de fácil utilização, permitindo utilizadores 

sem conhecimento técnico serem capazes de criar conteúdos na Web, utilizarem 

fóruns de discussão, glossários e formulários online, entre outras funcionalidades.  

Diferentes autores (Ajzen & Fishbein, 1977; Bhatta Bhattacherjee, 2001; Davis  et al, 

1989; Oliver, 1980; Lin  et al, 2005; Wu & Tsai, 2005; Wu  et al 2006, citados por Sun  et 

al 2008) referem a existência de diversos fatores que afetam a satisfação dos 

estudantes em iniciativas de e-learning podendo ser organizados em seis dimensões: 

estudante, professor, curso, tecnologia, design e ambiente. 

Sun et al (2008) no seu estudo organizaram as dimensões e os fatores do seguinte 

modo: 

Os fatores considerados na dimensão estudante integram a sua atitude face ao 

computador (se o estudante não tiver receio da complexidade da utilização dos 

computadores influenciará positivamente a sua posição face ao e-learning); a 
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ansiedade do estudante face ao computador (o medo emocional provocado pelo 

receio de utilização do computador reflete negativamente na satisfação da 

aprendizagem em e-learning) e a autoeficácia do estudante face à Internet (este 

domínio possibilita a confiança na realização das tarefas e na melhoria da sua 

satisfação perante o e-learning). 

Os fatores considerados na dimensão professor englobam a oportunidade de 

comunicar com o professor (o tempo de resposta e assistência do professor têm 

influência na satisfação dos estudantes) e a atitude do professor perante o e-learning 

(a perceção positiva que o estudante tem dos seus professores tem influência 

favorável). 

Os fatores considerados na dimensão curso referem-se à flexibilidade do curso de e-

learning (flexibilidade no tempo, local e métodos facilitam a participação e satisfação) 

e à qualidade do design do curso de e-learning. 

Os fatores considerados na dimensão tecnologia respeitam à qualidade tecnológica 

(um software intuitivo “friendly”, fácil de utilizar e memorizar, exige menos esforço 

para o estudante, tendo influência positiva) e à qualidade da Internet (influencia 

positivamente). 

Os fatores considerados na dimensão design são a perceção da sua grande utilidade e 

o “easy of use” (influenciam positivamente). 

Os fatores considerados na dimensão ambiente são a diversidade de avaliação 

(influencia positivamente) e a importância da interação com os outros (a interação 

entre os estudantes e ou professores pode ajudar a solucionar problemas e revelar 

progressos significativos). 

 

1.2 Estudos comparativos: ensino à distância versus ensino presencial 

Com o aparecimento da EaD houve desde cedo a necessidade de compará-la ao ensino 

presencial. Robert et al (2004) afirma que os estudos comparativos entre a EaD e o 

ensino presencial conheceram um grande incremento e agitação nos anos 60, com a 

utilização da televisão como novo medium de aprendizagem. Desde então, surgiram 
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diferentes formas de EaD: o computador (1970 a 80), sistemas multimédia (1980 a 90), 

sistemas de videoconferência (1990) e a Internet permitiu o aparecimento do e-

learning como uma nova forma de EaD. 

Desde então diversos autores se têm dedicado à comparação entre a EaD e o ensino 

presencial. Clark (1983, 1994, citado por Robert et al, 2004) desde cedo criticou estes 

estudos comparativos referindo que o método de instrução é o “ingrediente ativo” e 

não apenas o meio de comunicação, o qual considera neutral. 

Com ênfase na aprendizagem online, Mens (2009, citado por Dell et al, 2010) refere na 

sua investigação que alguns dos seus estudos favorecem este tipo de aprendizagem. 

Piccoli et al (2001, citados por Sun et al 2008) referem que o e-learning torna a 

informação e o conhecimento disponíveis aos utilizadores ou estudantes, flexibilizando 

o tempo e desconsiderando a proximidade geográfica, apresentando-se estas como 

vantagens face ao modelo presencial. 

De igual modo, os resultados de diversas investigações têm assinalado que não se 

revela possível encontrar diferenças significativas entre o regime online e o regime 

presencial (Bernard et al, 2004, Fortune & Sibley, 2006; Herman & Banister, 2007; 

Koory, 2003; Means et al, 2009, Tallent-Runnel et al, 2006; Warren & Hollomen 2005; 

Weber & Lennon, 2007 citados por Dell et al 2010). 

Os resultados da investigação de Dell et al (2010) contribuíram para este debate 

comparativo, concluindo que existiam poucas diferenças entre estes dois tipos de 

ensino. Concluíram igualmente que os elementos determinantes estão presentes em 

ambos os formatos, por exemplo a interação entre estudantes. 

 

2. METODOLOGIA 

Este estudo pretende comparar o grau de satisfação dos estudantes, na frequência de 

uma unidade curricular (UC) totalmente à distância, considerando alunos que 

frequentam o curso de mestrado, onde a mesma se inscreve em regime de e-learning, 

e alunos que frequentam o mesmo em regime presencial, no Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa.  
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Na presente investigação optou-se por uma abordagem metodológica quantitativa e 

pela utilização de um questionário. O questionário permite avaliar pessoas e 

conteúdos programáticos, ao mesmo tempo que pode contemplar aspetos qualitativos 

e quantitativos. Pode-se descrever o questionário como “um instrumento para recolha 

de dados constituído por um conjunto mais ou menos amplo de perguntas e questões 

que se consideram relevantes de acordo com as características e dimensão do que se 

deseja observar” (Hoz, 1985, p. 58). A UC em causa surge assim, para os alunos do 

Mestrado em regime presencial, como a única UC frequentada totalmente à distância. 

Neste contexto, o estudo fundamenta-se no paradigma positivista, “também 

denominado quantitativo, empírico-analítico, racionalista, empirista, onde procura 

adaptar o modelo das Ciências Naturais à investigação em Ciências Sociais e Humanas, 

utilizando basicamente uma metodologia de cariz quantitativo” (Shaw, 1999; Mertens, 

1998; Anderson & Arsenault, 1999; Latorre et al., 1996; Bisquerra, 1989; Usger, 1996, 

citado por Coutinho, 2011, p.10-11). 

Assinala-se que os inquiridos foram previamente informados dos objetivos da 

investigação, tendo aceitado participar e, de igual modo, foi previamente acautelada a 

autorização dos docentes da UC.  

O questionário de satisfação utilizado decorre de uma investigação prévia (Lemos, 

2011) não tendo por esse motivo sido desenvolvidos estudos preliminares para a 

elaboração e adaptação do instrumento. Em relação à organização, o instrumento está 

dividido em duas partes: a primeira diz respeito à informação pessoal do participante e 

a segunda ao grau de satisfação do mesmo, sendo nesta distinguidas as seguintes 

dimensões: a) currículo e design da UC; b) corpo docente e tutores; c) conteúdos 

programáticos; d) materiais disponibilizados; e) metodologias de trabalho; f) sistemas 

de avaliação e g) infraestruturas tecnológicas. 

A dimensão Currículo está incluída no design do curso, devendo este antever uma 

estrutura coerente, permitindo aos alunos uma interação com os conteúdos e 

materiais (Lemos, 2011), os quais deverão estar integrados no currículo da disciplina 

do nosso estudo. 
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A dimensão Docentes/tutores como afirma Lemos (2011) “engloba competências, 

ações e estratégias adotadas no desenvolvimento e na dinamização do curso.” (p.34). 

Os docentes deverão sentir-se confiantes relativamente à utilização das TIC, no uso da 

plataforma Moodle ou noutros sistemas de gestão de aprendizagem e serem capazes 

de lidar com grupos heterogéneos, de diferentes idades, áreas geográficas e/ou 

culturas, segundo a autora. 

A dimensão Conteúdos é a que constitui as unidades curriculares da disciplina em 

estudo. Os conteúdos deverão estar articulados com os objetivos, metodologias de 

trabalho, materiais utilizados no curso e ser estruturados de acordo com o público em 

causa (Lemos, 2011). 

A dimensão Materiais comtempla os recursos disponibilizados, os quais deverão ser de 

qualidade, relevantes, com aplicabilidade, interativos e com uma diversidade de 

formatos (Lemos, 2011). 

A dimensão Metodologias refere-se à forma como os conteúdos são trabalhados, as 

dinâmicas geradas e o tipo de propostas de trabalho oferecidas (Lemos, 2011). 

A dimensão Sistemas de Avaliação diz respeito “ao rigor e à pertinência dos métodos 

de avaliação aplicados e ao acompanhamento da progressão das aprendizagens dos 

estudantes” (Lemos, 2011, p. 36). 

A dimensão Infraestrutura refere-se às características e funcionalidades que o sistema 

de gestão de aprendizagem suporta e oferece à disciplina em estudo (Lemos, 2011), 

neste caso o Moodle. 

As dimensões referidas acima totalizam 73 questões com formato Likert com cinco 

opções de respostas (1 – Satisfação reduzida e 5 – Satisfação elevada). O respondente 

tinha hipótese de selecionar a opção “Não se aplica”, correspondente ao valor 0, 

sendo este valor contabilizado para efeitos de cálculo da média e desvio padrão. O 

questionário foi disponibilizado numa plataforma Web, através do endereço:  

http://194.65.226.128/questionarios/index.php?sid=65136&lang=pt 

Selecionou-se a plataforma LimeSurvey devido à sua facilidade de utilização e 

integração com o SPSS Statistics que utilizámos para analisar estatisticamente os dados 

recolhidos. 

http://194.65.226.128/questionarios/index.php?sid=65136&lang=pt
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2.1 Participantes 

O questionário foi aplicado a alunos de duas turmas que frequentaram a mesma UC, 

mas em regimes distintos: uma frequentou o curso em regime de ensino presencial e a 

outra frequentou o curso em regime de ensino à distância. O total da amostra 

corresponde a 22 participantes, de ambos os sexos e com idades compreendidas entre 

os 23 e os 55 anos, dos quais 6 pertencem à turma do curso ministrado em regime 

presencial e 16 à turma do curso ministrado em regime de ensino à distância.  

 

2.1.1 Habilitações Académicas 

59,1% dos alunos possui uma Licenciatura, 36,4% dos alunos uma  Pós-Graduação e 

4,5% um Mestrado. 

Tabela 1: Formação Académica 

 N % 

Licenciatura 13 59,1 

Pós-Graduação 8 36,4 

Mestrado 1 4,5 

Total 22 100,0 

 

 

Gráfico 1: Frequência de Cursos à Distância 
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

3.1 Análise dos resultados por item 

"A tabela 2 apresenta os itens que constam no questionário. Apresenta-se a média e o 

desvio padrão relativos à satisfação dos alunos da turma presencial e da turma à 

distância, bem como o resultado global (média das duas turmas). Na tabela também 

foram assinalados os valores de satisfação mais baixo (cinzento claro) e mais alto 

(cinzento escuro) agrupados por dimensão." 

 

 
Tabela 2: Análise da Satisfação dos Alunos em relação aos itens de cada Dimensão 

  Global 
N=22 

Turma 
Presencial 

N=6 

Turma à 
Distância 

N=16 

 M SD M SD M SD 

D
im

en
sã

o
 C

u
rr

íc
u

lo
 

Articulação e coerência no design da UC 
4,23 

,52

8 

4,0

0 
,632 4,31 ,479 

Atualidade e sentido inovador do plano de 

estudos da UC 
4,36 

,58

1 

4,0

0 
,632 4,50 ,516 

Clareza na definição dos objetivos curriculares 
4,27 

,70

3 

4,3

3 
,516 4,25 ,775 

Adequação das estratégias de trabalho 

propostas aos objetivos 
4,27 

,55

0 

4,1

7 
,408 4,31 ,602 

Adequação dos recursos usados aos conteúdos 

trabalhados online 
4,32 

,56

8 

4,1

7 
,408 4,38 ,619 

Promoção do desenvolvimento de diferentes 

tipos de competências 
4,18 

,73

3 

3,5

0 
,548 4,44 ,629 

Adequado volume de trabalho 
4,14 

,71

0 

4,0

0 
,632 4,19 ,750 
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Orientação para o envolvimento e sentido de 

comunidade entre os estudantes 
4,32 

,71

6 

4,1

7 
,753 4,38 ,719 

Preocupação com questões de ordem legal e 

ética 
4,64 

,49

2 

5,0

0 
,000 4,50 ,516 

D
im

en
sã

o
 D

o
ce

n
te

s/
Tu

to
re

s 

Disponibilidade e acesso 
4,73 

,55

0 

5,0

0 
,000 4,63 ,619 

Domínio científico e pedagógico sobre os 

conteúdos abordados 
4,73 

,45

6 

4,8

3 
,408 4,69 ,479 

Grau de conforto na utilização da plataforma e 

de outros sistemas de comunicação 
4,68 

,56

8 

5,0

0 
,000 4,56 ,629 

Utilização ativa da plataforma e de outras 

aplicações e ferramentas online 
4,45 

,59

6 

4,6

7 
,516 4,38 ,619 

Coerência e clarificação na definição de 

objetivos, tempos e tarefas 
4,36 

,72

7 

4,6

7 
,516 4,25 ,775 

Capacidade de estímulo e moderação da 

participação 
4,18 

,66

4 

4,3

3 
,516 4,13 ,719 

Capacidade de adaptação aos diferentes estilos 

de aprendizagem dos estudantes 
4,36 

,58

1 

4,1

7 
,408 4,44 ,629 

Preocupação com o acompanhamento, feedback 

e sugestão de melhoria 
4,59 

,59

0 

4,8

3 
,408 4,50 ,632 

Promoção e orientação do debate e partilha de 

ideias 
4,50 

,59

8 

4,5

0 
,548 4,50 ,632 

Esclarecimento de dúvidas e resposta às 4,64 ,65 5,0 ,000 4,50 ,730 
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necessidades dos estudantes 8 0 

 

Organização e sequência lógica dos conteúdos 
4,18 

,66

4 

4,0

0 
,000 4,25 ,775 

Adequação dos conteúdos programáticos aos 

objetivos 
4,36 

,65

8 

4,3

3 
,516 4,38 ,719 

Organização modular dos conteúdos 
4,32 

,71

6 

4,3

3 
,516 4,31 ,793 

D
im

en
sã

o
 C

o
n

te
ú

d
o

s 

Disponibilização de conteúdos relevantes e 

atuais 
4,50 

,59

8 

4,5

0 
,548 4,50 ,632 

Interesse dos conteúdos selecionados 
4,50 

,67

3 

4,5

0 
,837 4,50 ,632 

Facilidade de acesso aos conteúdos 
4,73 

,45

6 

4,8

3 
,408 4,69 ,479 

Elevada abrangência de conteúdos trabalhados 
4,14 

,64

0 

4,0

0 
,632 4,19 ,655 

Conteúdos ajustados à aprendizagem online 
4,45 

,59

6 

4,1

7 
,408 4,56 ,629 

Aplicabilidade e relevância dos conteúdos 

trabalhados para a prática profissional 
4,50 

,51

2 

4,5

0 
,548 4,50 ,516 

D
im

en
sã

o
 M

at
e

ri
ai

s 

Atratividade e Interesse suscitado pelos 

materiais 
4,18 

,50

1 

4,1

7 
,408 4,19 ,544 

Utilidade dos materiais 
4,55 

,51

0 

4,5

0 
,548 4,56 ,512 
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Acesso aos materiais 
4,73 

4,5

6 

5,0

0 
0,00 4,63 ,500 

Navegação nos materiais disponibilizados 
4,55 

,67

1 

4,6

7 
,816 4,50 6,32 

Revisão e atualização dos materiais 
4,55 

,59

6 

4,6

7 
5,16 4,50 ,632 

Preocupações éticas e legais relativas à utilização 

de materiais 
4,68 

,47

7 

5,0

0 
,000 4,56 ,512 

Coerência didático-curricular com os conteúdos 

e as propostas de atividades 
4,68 

,47

7 

4,8

3 
,408 4,63 ,500 

Riqueza gráfica dos materiais 
4,09 

,68

4 

3,8

3 
,408 4,19 ,750 

Diversidade dos formatos disponibilizados 
4,00 

,81

6 

3,6

7 
,516 4,13 ,885 

Interatividade dos materiais 
3,77 

1,0

7 

3,5

0 
,837 3,88 1,15 

Acessibilidade (respeito pelas normas de 

garantia de acesso a estudantes com 

necessidades educativas especiais e/ou 

limitações técnicas) 

3,59 

 

1,6

5 

 

2,6

7 

 

2,16 

 

3,94 

 

1,34 

 

D
im

en
sã

o
 

M
et

o
d

o
lo

gi
as

 Adequada diversidade de metodologias de 

trabalho 
4,18 

,73

3 

4,0

0 
,000 4,25 ,856 

Clareza e objetividade das propostas de trabalho 
4,32 

,71

6 

4,5

0 
,548 4,25 ,775 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
3103 

Seleção de metodologias facilitadoras da 

aprendizagem 
4,27 

,70

3 

4,1

7 
4,08 4,31 ,793 

Aplicabilidade prática e utilidade das formas de 

trabalho desenvolvido 
4,41 

,59

0 

4,1

7 
4,08 4,50 ,632 

Informação clara do tempo necessário à 

execução de tarefas e prazos de realização 
4,55 

,73

9 

4,8

3 
,408 4,44 ,814 

Ajustada distribuição do tempo para a realização 

das atividades exigidas 
4,18 

,79

5 

4,0

0 
,632 4,25 ,856 

Frequência e duração das sessões síncronas 

online 
2,41 

2,0

4 

2,5

0 
1,52 2,38 2,25 

Estabelecimento de orientações e regras de 

participação 
4,14 

1,3

2 

4,6

7 
,516 3,94 1,48 

Promoção do desenvolvimento de competências 

científicas 
4,41 

,79

6 

4,5

0 
,548 4,38 ,885 

Promoção do desenvolvimento de literacia 

digital 
4,18 

,90

7 

3,8

3 
,983 4,31 ,873 

Estimulo à interação entre docentes e 

estudantes 
3,91 

,92

1 

3,8

3 
,408 3,94 1,06 

Estimulo à interação entre estudantes 
4,36 

,65

8 

4,0

0 
,632 4,50 ,632 

D
im

en
sã

o
 S

is
te

m
a 

 

d
e 

A
va

lia
çã

o
 

Regimes de avaliação existentes (geral e 

alternativo) 
4,18 

,79

5 

4,3

3 
,516 4,13 ,885 

Critérios de avaliação e ponderações utilizados 
4,18 

,66

4 

4,1

7 
,408 4,19 ,750 
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Adequação dos regimes de avaliação aos 

objetivos 
4,27 

,63

1 

4,1

7 
,408 4,31 ,704 

Definição clara dos processos e elementos de 

avaliação 
4,50 

,74

0 

4,5

0 
,837 4,50 ,730 

Recurso a diversas metodologias de avaliação 

(diagnóstica, formativa, sumativa e 

autoavaliação) 

3,64 
1,4

0 

3,0

0 
1,67 3,88 1,26 

Disponibilização de mecanismos de 

autoavaliação 
2,95 

1,8

9 

2,5

0 
1,98 3,13 1,89 

Momentos de avaliação flexíveis e adequados 
3,95 

,99

9 

3,8

3 
,408 4,00 1,16 

Feedback ajustado e atempado 
4,14 

,77

4 

4,1

7 
,753 4,13 ,806 

D
im

en
sã

o
 In

fr
ae

st
ru

tu
ra

 

Flexibilidade da plataforma LMS 
4,32 

,64

6 

4,1

7 
,408 4,38 ,719 

Interatividade da plataforma LMS 
4,27 

,98

5 

4,5

0 
,837 4,19 1,05 

Pertinência e adequação das aplicações 

tecnológicas selecionadas 
4,32 

,78

0 

4,5

0 
,548 4,25 ,856 

Intuitividade da interface e usabilidade da 

plataforma LMS 
4,45 

,73

9 

4,8

3 
,408 4,31 ,793 

Estabilidade, fiabilidade e robustez da 

plataforma LMS 
4,36 

,65

8 

4,5

0 
5,48 4,31 ,704 

Rapidez da plataforma online 4,36 ,65 4,6 ,516 4,25 ,683 
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8 7 

Aparência do espaço online de suporte à UC 
4,27 

,76

7 

3,8

3 
7,53 4,44 ,727 

Diversidade de funcionalidades da plataforma 
4,05 

,99

9 

3,6

7 
,816 4,19 1,05 

Integração de webtools 2.0 
3,55 

1,3

4 

2,6

7 
1,75 3,88 1,03 

Utilização de sistemas de comunicação síncronos 

online 
2,68 

1,9

6 

2,6

7 
1,63 2,69 2,12 

Utilização de outros sistemas de comunicação 

síncronos e assíncronos 
3,50 

1,4

7 

3,1

7 
1,60 3,63 1,46 

Disponibilização de tutoriais de apoio 
3,77 

1,2

3 

3,8

3 
,408 3,75 1,44 

Cumprimento de requisitos gerais de 

acessibilidade 
3,77 

1,2

7 

3,3

3 

1,21

1 
3,94 1,29 

Respeito pelas condições éticas e legais 
4,50 

,59

8 

4,5

0 
,548 4,50 ,632 

 Satisfação Global 
4,22 

,46

8 

4,1

7 
,136 4,24 ,547 

 

Dos 73 indicadores do questionário, os alunos manifestaram níveis máximos de 

satisfação (5) nos seguintes itens: 

 Dimensão Currículo 

o Preocupação com questões de ordem legal e ética (Turma presencial); 
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 Dimensão Docentes/Tutores 

o Disponibilidade e acesso (Turma presencial); 

o Grau de conforto na utilização da plataforma e de outros sistemas de 

comunicação (Turma presencial); 

o Esclarecimento de dúvidas e resposta às necessidades dos estudantes 

(Turma presencial); 

 Dimensão Materiais 

o Acesso aos materiais (Turma presencial); 

o Preocupações éticas e legais relativas à utilização de materiais (Turma 

presencial); 

Com base nestes resultados concluímos que a turma presencial é a que manifesta o 

grau máximo de satisfação num maior número de itens. Não se observou nenhum item 

com grau máximo de satisfação na turma à distância.  

Os itens aos quais foram atribuídos os menores níveis de satisfação, (apesar de 

nenhum apresentar uma média inferior ou igual a 2), foram: 

 Dimensão Materiais 

o Acessibilidade (respeito pelas normas de garantia de acesso a 

estudantes com necessidades educativas especiais e/ou limitações 

técnicas) (Turma presencial) com o valor médio de 2,67; 

 Dimensão Metodologias  

 Frequência e duração das sessões síncronas online com um valor 

médio de 2,50 na turma presencial e de 2,38 na turma à 

distância 

 Dimensão Sistema de Avaliação 

o Disponibilização de mecanismos de autoavaliação 

 Turma Presencial – valor médio de 2,50  

 Dimensão Infraestrutura 

o Integração de webtools 2.0 

 Turma Presencial – valor médio de 2,67  
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 Utilização de sistemas de comunicação síncronos online (2,67 na 

turma presencial e 2,61 na turma à distância) 

 

Na Dimensão Currículo o item face ao qual os alunos se encontram mais satisfeitos foi 

a Preocupação com questões de ordem legal e ética (que apresenta um valor médio 

global de 4,64). Por seu lado, o item que globalmente apresenta o menor grau de 

satisfação foi o Adequado volume de trabalho (com valor médio de 4,14). Não se 

observam grandes oscilações no grau de satisfação das duas turmas nos diferentes 

itens desta dimensão, à exceção do item Promoção do desenvolvimento de diferentes 

tipos de competências, no qual a turma presencial apresenta uma ligeira disparidade 

de resposta em comparação com a turma à distância. Salienta-se que nesta dimensão 

a média global de satisfação em todos os itens é superior ou igual a 4.  

Na Dimensão Docentes/Tutores os itens face aos quais os alunos se demonstraram 

mais satisfeitos dizem respeito à Disponibilidade e acesso e Domínio científico e 

pedagógico sobre os conteúdos abordados (ambos classificados com o valor médio 

global de 4,73). O item em que os alunos manifestaram menor grau de satisfação 

corresponde à Capacidade de estímulo e moderação da participação (com o valor 

médio global de 4,18). Salienta-se que não existe nenhum valor médio inferior ao grau 

de satisfação de nível 4. 

Os alunos de ambas as turmas mostraram consenso na classificação dos itens da 

Dimensão Conteúdos. O item Facilidade de acesso aos conteúdos foi aquele em que os 

alunos manifestaram maior grau de satisfação (valor médio global de 4,73). O item em 

relação ao qual revelaram menor grau de satisfação reporta-se à Elevada abrangência 

de conteúdos trabalhados (valor médio global de 4,14). Salienta-se que nesta 

dimensão não existem grandes discrepâncias nas respostas de ambas as turmas. 

Destaca-se ainda que não existe nenhum valor inferior a 4 e que a média de satisfação 

em todos os itens é superior ou igual a 4. 

Relativamente à Dimensão Materiais, o item Acessibilidade (respeito pelas normas de 

garantia de acesso a estudantes com necessidades educativas especiais e/ou limitações 
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técnicas) foi referido como o que maior insatisfação causou (valor médio global de 

3,59). Ambas as turmas classificaram o item Acesso aos materiais como aquele em 

relação ao qual ficaram mais satisfeitas (avaliação média global de 4,73). 

Na Dimensão Metodologias o item classificado globalmente com maior satisfação 

corresponde à Informação clara do tempo necessário à execução de tarefas e prazos 

de realização das mesmas (valor médio de 4,55). Ambas as turmas manifestaram 

menor grau de satisfação em relação ao item Frequência e duração das sessões 

síncronas online (valor médio global de 2,41).  

Assim, verifica-se que a média deste item é baixa devido à existência de oito respostas 

nulas (valor 0) que é contabilizada na média. Neste caso 36,4% dos alunos 

consideraram que este item não é verificado no decorrer da UC. É de referir que, de 

acordo com a tabela 10, foi na turma à distância que se observou o maior número de 

respostas correspondentes ao nível 0. 

Relativamente à Dimensão Sistema de Avaliação, as duas turmas foram consensuais 

ao manifestar maior satisfação em relação ao item Definição clara dos processos e 

elementos de avaliação (valor médio global de 4,50) e menor satisfação perante o item 

Disponibilização de mecanismos de autoavaliação (valor médio global de 2,95). Devido 

ao valor médio global verificado no item Frequência e duração das sessões síncronas 

online foi criada uma tabela de frequências para uma análise mais exaustiva. O baixo 

valor médio global do item Disponibilização de mecanismos de autoavaliação justifica-

se pelo facto de 5 alunos referirem que este item não se aplica, pois consideram que 

não existe um mecanismo de autoavaliação na UC. Este valor é um pouco 

incongruente, uma vez que 40,9% dos alunos está satisfeito com este item enquanto 

22,7% refere que o mesmo não existe ou não se aplica. 

Tabela 3: Disponibilização de mecanismos de autoavaliação 

 
N % 

%  
acumulada 

 0 - Não se aplica 5 22,7 22,7 

1 - Muito insatisfeito(a) 1 4,5 27,3 

2 – Insatisfeito 1 4,5 31,8 

3 – Médio 2 9,1 40,9 
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4 - Satisfeito 9 40,9 81,8 

5 - Muito satisfeito(a) 4 18,2 100,0 

Total 22 100,0  

 

 

Na Dimensão Infraestrutura o item ao qual foi atribuído globalmente maior grau de 

satisfação corresponde ao Respeito pelas condições legais e éticas (valor médio de 

4,50). Ambas as turmas manifestaram a sua insatisfação face ao item Utilização de 

sistemas de comunicação síncronos online (valor médio global de 2,68). O baixo valor 

médio global atribuído ao item Utilização de sistemas de comunicação síncronos online 

resulta de 27,3% dos alunos considerarem que não são utilizados sistemas de 

comunicação síncrona online. Mais uma vez se verifica um contrassenso com 31,8% 

dos alunos a declararem-se satisfeitos. 

 

Tabela 4: Utilização de sistemas de comunicação síncronos online 

 
N % 

% 
acumulada 

 0 - Não se aplica 6 27,3 27,3 

1 - Muito insatisfeito(a) 1 4,5 31,8 

2 2 9,1 40,9 

3 - Médio 2 9,1 50,0 

4 7 31,8 81,8 

5 - Muito satisfeito(a) 4 18,2 100,0 

Total 22 100,0  

 

Analisando os valores obtidos para a satisfação global, constata-se que o grau de 

satisfação das turmas é muito semelhante, sendo o valor médio de 4,17 na turma 

presencial e 4,24 na turma à distância, correspondente a um bom nível de satisfação. 

Apesar da turma presencial ser a única a classificar itens com o nível máximo de 

satisfação, como já havia sido referido, o resultado de satisfação global desta turma é 

ligeiramente inferior ao da turma à distância. 
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3.2 Análise dos resultados por dimensão (média) 

Observando os valores apresentados na tabela 13 verifica-se que nenhuma dimensão 

foi avaliada com um grau de satisfação inferior a 3,5. Todas as dimensões foram 

estimadas com uma média superior ao grau 4, à exceção da dimensão Sistema de 

Avaliação. 

 

Tabela 5: Satisfação nas diversas dimensões 

 Global 

N=22 

Ensino  

Presencial 

N=6 

Ensino à  

Distância 

N=16 

 

 M SD M SD M SD 

Dimensão Currículo 4,30 ,407 4,14 ,206 4,36 ,113 

Dimensão Docente/Tutores 4,52 ,417 4,70 ,178 4,45 ,467 

Dimensão Conteúdos 4,40 ,480 4,35 ,275 4,43 ,544 

Dimensão Materiais 4,30 ,468 4,22 ,329 4,33 ,517 

Dimensão Metodologias 4,10 ,620 4,08 ,105 4,11 ,731 

Dimensão Sistema de Avaliação 3,97 ,685 3,83 ,423 4,03 ,765 

Dimensão Infraestrutura 4,01 ,730 3,91 ,445 4,04 ,822 

Satisfação Global 4,22 ,468 4,17 ,136 4,24 ,547 

 

A dimensão Docente/Tutores é aquela que apresenta um maior grau de satisfação por 

parte dos alunos de ambas as turmas. A dimensão Sistema de Avaliação é igualmente 

identificada por ambas as turmas mas como aquela que menos os satisfaz. 

Verifica-se que praticamente não existe grande oscilação entre o grau de satisfação de 

ambas as turmas nas várias dimensões, pois a variação verificada não é superior a 

0,25.   

Com o objectivo de analisar a existência de significância estatística nas diferenças 

entre os valores médios registados nas duas turmas efetuou-se o teste t-student, que 

representa o tamanho da diferença entre as médias das duas turmas, tomando em 

consideração a variância total. 
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 (para α = 

0,05) 

 

Analisando o valor t, observado na tabela 14, verifica-se que não existe uma diferença 

significativa entre os alunos das duas turmas. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os aspetos da UC que originaram maior grau de satisfação em ambas as turmas e de 

forma global, foram os que integram as dimensões Currículo, Docente/Tutores, 

Conteúdos e Materiais. Os que originaram menor grau de satisfação, também em 

ambas as turmas de forma global, foram os presentes nas dimensões Sistema de 

Avaliação e Infraestrutura. 

Os resultados observados corroboram estudos anteriores de autores como Dell et al 

(2010) e outros, que consideram não existirem diferenças significativas no nível global 

de satisfação entre estudantes do ensino em regime online e o ensino em regime 

presencial. Esta afirmação é comprovada pelos valores médios obtidos na satisfação 

global da turma de ensino presencial (4,17) e da turma de ensino à distância (4,24), os 

quais se revelaram muito próximos. Também os valores do teste de significância 

sustêm esta interpretação.  

Tabela 6: Análise da Diferença entre as médias das turmas em regimes à 

distância e presencial 

 Global 

N=22 
 

    t   p 

Dimensão Currículo -1,10 ,286 

Dimensão Docente/Tutores 1,78 ,091 

Dimensão Conteúdos -,335 ,741 

Dimensão Materiais -,473 ,642 

Dimensão Metodologias -,194 ,848 

Dimensão Sistema de Avaliação -,594 ,559 

Dimensão Infraestrutura -,371 ,715 

Satisfação Global -,478 ,632 
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Após análise de todos os dados obtidos, é possível concluir que os níveis de satisfação 

global na frequência da UC revelaram-se semelhantes nas duas turmas.  

Constata-se que, apesar de na turma presencial esta UC assumir um regime distinto 

(totalmente online), o seu grau de satisfação acabou por se revelar próximo do 

evidenciado pelo grupo de alunos que frequentou a totalidade do curso no regime à 

distância. 

Os resultados sugerem que a solução de integração de disciplinas em e-learning, 

mesmo num curso presencial, pode ser entendida como uma estratégia possível e até 

promotora de níveis de satisfação estáveis e salutares. 
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Resumo 

 
Este trabalho apresenta uma avaliação da inserção regional no estado do Piauí da rede 
Escola Técnica Aberta do Brasil do Colégio Agrícola de Floriano da Universidade 
Federal do Piauí, que apresenta quatro cidades pólos de apoio presencial, obtida com 
o auxílio da Plataforma de Apoio ao Ensino e à Aprendizagem.  Com base na consulta à 
base de dados, mapeou-se que 61 municípios são atendidos pelo programa através 
dos benefícios do processo de ensino e aprendizagem na modalidade à distância, ou, 
no caso específico da Rede e-Tec Brasil, de forma semipresencial. Os resultados 
apresentados possibilitaram mapear os municípios que já foram contemplados 
permitindo que sejam realizados novos estudos para determinar quais as próximas 
regiões do estado que devem ser contempladas com a inserção de novos pólos 
presenciais para que possa futuramente abranger o alunos de todos os 224 municípios 
do estado do Piauí no Brasil. 

Palavras-Chave: Moodle, E-TEC BRASIL, Ensino à Distância.  

 
Abstract 

 
This work presents an evaluation of regional integration at Piauí state by the Rede 
Escola Técnica Aberta do Brasil, a project from Colégio Agrícola de Floriano of Federal 
University of Piauí state, which has four cities as supporting poles, obtained with the 
help from Platform to Teaching and Learning Support. Based on the consultation 
database, it was mapped that 61 counties are served by the program due to the 
benefits of teaching and learning processes at distance, or, in Rede e-Tec Brasil case, in 
a semi face format. The results made possible to map the municipalities that have 
already been selected allowing new studies to determine which nearby regions of the 
state that must be addressed with the inclusion of new poles which can include, in the 
future, students of all 224 municipalities at the state of Piaui in Brazil. 

Keywords: Moodle, E-TEC BRASIL, Distance Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO  

A incorporação das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) no processo 

de ensino e aprendizagem permite ampliar o acesso à informação por meio da 

integração de múltiplas mídias, linguagens e recursos, possibilitando o 

desenvolvimento de um processo educacional interativo, que articula teoria, prática e 

pesquisa e pode ser aplicado tanto na formação inicial, como no desenvolvimento 

profissional contínuo (REINILDES, 2009). 

Nesse contexto, um importante instrumento é o ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle (Modular Object Oriented Distance LEarning), servindo de base às ações de 

Ensino a Distância (EAD) e aos cursos presenciais (UFF, 2010). O Moodle é um software 

de orientação Open Source (livre) que viabiliza o gerenciamento de aprendizado e de 

trabalho colaborativo em ambiente virtual permitindo a criação e administração de 

cursos online, grupos de trabalhos e comunidades de aprendizagem (PAULO, 2010; 

LUIZ, 2012). 

A grande inovação do Moodle está baseada na pedagogia sócio construtivista, 

considerando que o software trata a aprendizagem como uma atividade social, mas 

focaliza a atenção na aprendizagem que acontece enquanto construímos ativamente 

artefatos (textos, vídeos, fóruns, etc.) para que outros usuários vejam e utilizem. Dessa 

forma, por sua versatilidade, o Moodle passou a ser adotado não apenas em 

organizações educacionais, mas também em organizações não governamentais, 

empresas privadas, instituições governamentais para treinamento e em grupos 

independentes (MARIA, 2010). 

A plataforma Moodle oferece o espaço virtual que possibilita ampliar as informações e 

os conteúdos e diversificar as ofertas de informação e cultura em ambiente de 

aprendizagem. A interatividade proposta é composta por essa diversidade de 

conteúdos descentralizados e formas interculturais claramente expostas, como o 

idioma, formatos e locais de acesso (BARROS, 2008). 

Neste contexto, o Governo Federal brasileiro, norteado pelas ações nacionais do Plano 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – PDE, apresentou o programa de 

educação técnica à distância, denominada de Rede Escola Técnica Aberta do Brasil, E-
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TEC BRASIL, oriundo do Ministério da Educação do Governo Federal Brasileiro em 

parceria com universidades e institutos federais do país que promovem, em todo o 

território nacional, cursos técnicos na modalidade semipresencial objetivando a 

expansão e interiorização da oferta de educação profissional de nível médio na 

modalidade de educação à distância (LOPES, 2012). 

A oferta da Educação a Distância, de acordo com o art. 80 da lei brasileira de diretrizes 

e bases da educação nacional, Lei nº 9.394/1996 (LDB), foi regulamentada pelo 

Decreto nº 5.622/2005, que caracterizou, no seu art. 1º, a Educação a Distância (EAD) 

como sendo uma 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, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos (AYROZA, 2011). 

No caso do Estado do Piauí, Figura 1, os cursos promovidos pela Rede E-TEC Brasil são 

validados por duas instituições federais de ensino, o Instituto Federal de Educação do 

Piauí – IFPI e a Universidade Federal do Piauí – UFPI. Esta ultima, através do Colégio 

Agrícola de Floriano – CAF, escola técnica de nível médio vinculada à UFPI.  

 

       Figura 1  Mapa do Brasil, com destaque para o Estado do Piauí.  

          

                             

Fonte: http://www.tecnocabos.com.br/Representantes/pi.html 

http://www.tecnocabos.com.br/Representantes/pi.html
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Ao todo, a Rede E-TEC Brasil promovida pelo CAF-UFPI oferta três cursos técnicos à 

distância: Técnico em Agropecuária; Técnico em Enfermagem e Técnico em Montagem 

e Suporte em Informática. Tais cursos possuem pontos de apoio presencial em apenas 

quatro municípios pólos no estado, no caso, as cidades de Alegrete do Piauí, Batalha, 

Monsenhor Gil e Valença do Piauí. No entanto, o estado do Piauí possui 224 

municípios distribuídos em uma área de 251.576,644 m2 (metros quadrados) (IBGE, 

2012).   

Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma avaliação da 

inserção regional no estado do Piauí da rede Escola Técnica Aberta do Brasil do Colégio 

Agrícola de Floriano da Universidade Federal do Piauí que com o auxílio da Plataforma 

de Apoio ao Ensino e à Aprendizagem, Moodle E-TEC, possibilita atender a um maior 

número de municípios, além dos quatro pólos de apoio presencial, fornecendo o 

acesso à educação e capacitação profissional para uma ampla quantidade de alunos 

que estão localizados ao longo de todo o estado.  

Os municípios-pólo mencionados possuem localidade estratégica privilegiada, 

considerando que estes estão situados próximos a outros municípios circunvizinhos e 

zonas rurais relativamente povoadas, o que potencialmente eleva o alcance dos cursos 

ofertados para uma maior quantidade de estudantes, favorecendo a oferta 

educacional não só no município pólo, mas em toda região adjacente. 

Por esta perspectiva, reconhecendo a relevância de novos estudos e pesquisas acerca 

dessa nova modalidade de ensino, o presente trabalho visa proporcionar 

aprofundamentos e avanços nas discussões sobre EaD e sobre a Rede e-Tec Brasil em 

âmbito nacional e internacional.  

Neste contexto, o restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: A seção 

2 apresenta as informações sobre a Rede Escola Técnica Aberta do Brasil, incluindo o 

Colégio Agrícola de Floriano – CAF/UFPI; a seção 3 apresenta a metodologia utilizada 

para a elaboração do presente trabalho; já a seção 4 contempla a análise dos 

resultados obtidos, finalizando com as conclusões do trabalho. 
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2. REDE ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL  

A rede Escola Técnica Aberta do Brasil, doravante Rede e-Tec Brasil, representa uma 

mudança paradigmática no formato de oferta educacional no Brasil por se tratar da 

busca de soluções para ofertar a sociedade brasileira uma importante e diversificada 

lista de cursos no universo da educação profissional. Através deste novo mecanismo 

de ensino, propõe-se atingir duas metas importantes tanto para a iniciativa pública 

quanto privada: ampliar o número de vagas e garantir qualidade da educação 

oferecida para um universo de trabalhadores brasileiros que possuem geralmente, 

como características (AYROZA, 2011): 

•  baixo poder aquisitivo; 

• moradores de regiões distantes ou de difícil acesso, onde os recursos 

propiciados pela educação ainda não foram devidamente colocados ou 

interiorizados. 

A perspectiva do governo federal com este programa é atender, até o final de 2014, 

mais de 270 mil brasileiros. No ano de 2012, a meta é alcançar 500 pólos e 50 mil 

matrículas em todo o país. Hoje, a Rede e-Tec Brasil proporciona gratuitamente 

formação técnica na modalidade à distância a 30 mil alunos, distribuídos em 396 pólos 

no País. Criado em 2007, a Rede e-Tec Brasil integra o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec), que tem como meta beneficiar 8 milhões de 

pessoas com cursos técnicos e de qualificação profissional nos próximos quatro anos 

(MEC, 2011). 

Para a viabilização do Programa e-Tec Brasil, o Ministério da Educação, disponibiliza 

apoio financeiro para o pagamento de bolsas aos professores/tutores participantes 

dos cursos de educação profissional técnica,  nos  termos  da  Lei  11.273,  de  06  de 

fevereiro de 2006. Entre as inúmeras ações o Programa representa à busca de soluções 

para ofertar a sociedade brasileira uma flexível e diversificada lista de cursos no 

universo da educação profissional técnica (BARBOSA, 2012). 

2.1 Rede E-TEC do Colégio Agrícola de Floriano – CAF/UFPI 

O Colégio Agrícola de Floriano (CAF), escola técnica vinculada a Universidade Federal 

do Piauí (UFPI) se integrou à Rede e-Tec Brasil em meados de 2008. O processo de 
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seleção através de editais para alunos, tutores e cidades pólos onde iriam ocorrer os 

cursos aconteceu em 2009 (UFPI 2012). 

Na 1º fase foram ofertadas 500 vagas para os cursos de Técnico em Informática (100 

vagas), Técnico em Agropecuária (200 vagas) e Técnico em Enfermagem (200 vagas) 

que funcionaram com o apoio presencial nos municípios de Alegrete do Piauí, 

Monsenhor Gil, Batalha e Valença do Piauí, Figura 2. 
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Figura 2  Pólos presenciais do E-TEC Brasil vinculado ao CAF/UFPI no Estado do 

Piauí.          

 

 

Em junho de 2012, iniciou-se a 2ª fase, com a oferta de 03 (três) cursos nos 04 (quatro) 

municípios pólos, perfazendo um total de 12 turmas que contemplam 560 alunos, 

representando uma expansão de 12% no número de vagas. É importante ressaltar, que 

o aumento na oferta de vagas ocorreu para atender a demanda reprimida que existia 
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nos pólos. Nesta etapa, a versão 2.2.4, da plataforma Moodle foi instalada, 

configurada e disponibilizada para os alunos pelo endereço eletrônico http://e-

tec.ufpi.br, Figura 3, (REIS Jr., 2012). 

 

Figura 3  Pagina de acesso ao Moodle E-TEC Brasil do CAF/UFPI. 

            

 

3. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da avaliação da inserção regional no estado do Piauí da rede 

Escola Técnica Aberta do Brasil do Colégio Agrícola de Floriano da Universidade 

Federal do Piauí utilizou-se as informações contidas na base de dados dos cadastros 

dos alunos inseridos na Plataforma de Apoio ao Ensino e à Aprendizagem que se 

encontra instalada e configurada utilizando o sistema gerenciador de banco de dados, 

SQL, (MYSQL, 2012). 

Exemplificando, com o acesso a base de dados da plataforma Moodle E-TEC, pode-se 

obter um relatório de acesso por municípios do estado do Piauí utilizando o seguinte 

comando SQL: 

SELECT u.city, COUNT(DISTINCT u.id) AS quant_user, COUNT(l.id) AS quant_acesso, 

COUNT(l.id)/COUNT(DISTINCT u.id) AS media_acesso  FROM mdl_user u INNER JOIN 

mdl_log l ON u.id=l.userid GROUP BY u.city  ORDER BY COUNT(l.id)/COUNT(DISTINCT 

u.id) DESC 

http://e-tec.ufpi.br/
http://e-tec.ufpi.br/
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No comando SQL acima, “mdl_user” representa a tabela de cadastro de usuários, 

“mdl_log” contem a tabela de logs onde será extraída a quantidade de acesso por 

endereço do usuário, retornando “u.city”  que representa o nome do município dos 

usuários cadastrado na tabela mdl_user, “quant_user”  quantidade de usuários que 

residem no município, “quant_acesso” a quantidade de acesso ao Moodle feito por 

todos os moradores do município e “media_acesso” a média de acesso por cidade que 

é computado pela quantidade de acessos divididos por número de moradores.  

 

4. RESULTADOS 

Com base nas informações apresentadas na descrição do programa e-Tec Brasil do 

CAF/UFPI a seguir são demonstrados os resultados da análise do uso da plataforma 

Moodle por município do estado do Piauí. 

Constatou-se da base de dados dos alunos cadastrados na plataforma Moodle que 

consta o registro de 61 municípios distintos, tais como Agricolândia, Água Branca, 

Alagoinhas, Aroazes, Barra D'Alcantara, Barras, Barro Duro, Belém do Piauí, Brasileira, 

Campo Grande, Capitão de Campos, Caridade do Piauí, Curralinhos, Dom Expedito 

Lopes, Demerval Lobão, Elesbão Veloso, Esperantina, Francisco Macedo, Francisco 

Santos, Floriano, Francinópolis, Francisco Santos, Fronteiras, Hugo Napoleão, Inhuma, 

Ipiranga, Itainopolis, Jacobina, Jaicos, Joaquim Pires, Lagoa do Sítio, Lagoinha, 

Marcolândia, Miguel Leão, Monsenhor Hipólito, Morro do Chapéu, Novo Oriente, 

Nossa Senhora dos Remédios, Novo Oriente, Olho D'água, Padre Marcos, Parnaíba, 

Passagem Franca, Patos do Piauí, Paulistana, Picos, Pimenteiras, Pio IX, Piracuruca, 

Prata do Piauí, Regeneração, Santa Cruz dos Milagres, Santo Antonio de Lisboa, Santo 

Antonio dos Milagres, São Félix do Piauí, São Gonçalo do Piauí, São Julião, São Pedro, 

Teresina, Vila Nova, Wall Ferraz, indiretamente associados a um dos quatro pólos de 

apoios presenciais citados anteriormente, Valença, Alegrete do Piauí, Batalha e 

Mosenhor Gil.  

Com base na informação inicial da abrangência e inserção nos municípios do estado do 

Piauí, refinaram-se as análises destas informações, e a Figura 4, apresenta os 25 

municípios que possuem as maiores quantidades de alunos cadastrados.  
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Figura 4  25 municípios que possuem as maiores quantidades de alunos. 

                                      

 

Uma vez apresentada as 25 cidades que possuem mais usuários cadastrados, a Figura 

5, apresenta a o estudo da quantidade de acessos ao ambiente virtual de 

aprendizagem durante o período de 26 de Junho de 2012 ao dia 9 de Setembro de 

2012.  Observou-se que os dois municípios, Batalha e Mosenhor Gil, apresentaram a 

maior quantidade de acessos, no caso 71632 e 42489, respectivamente.  
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Figura 5  Quantidade de acesso ao Moodle E-TEC Brasil do CAF/UFPI nos 25 

municípios com mais usuários cadastrados. 

 

 

Uma vez apresentada à relação de acessos em determinado período, refinou-se analise 

para obter a media de acessos por alunos em cada um destes 25 municípios, Figura 6.  

 

Figura 6 – Quantidade média de acesso por aluno ao Moodle E-TEC Brasil do 

CAF/UFPI nos 25 municípios com mais usuários cadastrados. 

 

 

Desta forma observou-se que as três maiores médias de acesso por alunos ocorrem 

nos municípios de Floriano, Inhuma e Teresina.  
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5. CONCLUSÕES 
 
Este trabalho apresentou uma avaliação da inserção regional no estado do Piauí da 

rede Escola Técnica Aberta do Brasil do Colégio Agrícola de Floriano da Universidade 

Federal do Piauí obtida a partir dos dados cadastrais dos alunos inscritos em um dos 

três cursos na Plataforma de Apoio ao Ensino e à Aprendizagem quantitativa do uso da 

plataforma Moodle, versão 2.2.4, utilizada por 560 alunos do programa Escola Técnica 

Aberta do Brasil do Colégio Agrícola de Floriano da Universidade Federal do Piauí. 

Os resultados indicam que para os quatro pólos de apoio presencial, Valença, Alegrete 

do Piauí, Batalha e Mosenhor Gil, possuem uma infra-estrutura física presencial, que 

oferecem suporte para alunos de 61 municípios das mais diversas regiões do estado do 

Piauí. 

Catalogaram-se os 25 municípios que possuíam uma maior numero de usuários 

matriculados, bem como o quantitativo de acesso no período de 26 de Junho de 2012 

ao dia 9 de Setembro de 2012 e suas respectivas médias de acesso por aluno.   

Os resultados apresentados possibilitaram mapear os municípios que já foram 

contemplados permitindo que sejam realizados novos estudos para determinar quais 

as próximas regiões do estado que devem ser contempladas com pólos presenciais 

para que possa futuramente abranger o público alvo de todos os 224 municípios do 

estado do Piauí. 

Adicionalmente novos estudos auxiliados pela Plataforma de Apoio ao Ensino serão 

desenvolvidos para mapear o perfil social e de infra-estrutura dos municípios do 

estado do Piauí no Brasil. 
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Abstract 

Traditional processes of assessment applied in Distance Education, generally focused 
on the products of the learning process, are opposed to the assessment for learning 
more focused on the process. E-rubrics, rating tools designed to clarify, communicate 
and assess students’ performance, contain specific information on what is expected 
from students and arise in this context as assessment tools which identify and clarify 
the skills to be assessed and students’ performance levels. 
Based on a careful and systematic selection of papers, this work presents a literature 
review which aims at revising the use of e-rubrics as a learning strategy in order to 
understand their contribution to assessment for learning. 76 papers about e-rubrics 
were identified, from which 27 were selected. The selection process helped the 
development of selection criteria and the refinement of the research questions, 
namely what are the assessment objects, the actors involved in the process, and the 
advantages and constraints resulting from the application of e-rubrics. 
E-rubrics are used to assess different learning products, namely those that were 
created with Web 2.0 tools, but they also can be used to assess learning processes. 
This research showed that both teachers and students can be involved in the process 
of using e-rubrics. However, the design of e-rubrics is mainly made by teachers without 
negotiation or participation of the students in the process. The use of e-rubrics 
presents several advantages such as: increasing the objectivity, transparency and 
speed, of the assessment process, as well as improving the communication between 
students and teachers. Concerning the limitations, the outputs of the revision point to, 
among others, time consuming issues, associated with the development of quality e-
rubric, and the preparation of students for their interpretation. Validity and reliability 
questions also arise. 

Keywords: assessment for learning, rubrics, distance education. 

 
Resumo 

Aos processos tradicionais de avaliação aplicados na Educação a Distância, 
tendencialmente centrados nos produtos da aprendizagem, contrapõe-se a avaliação 
para a aprendizagem, mais centrada nos processos. As e-rubricas, ferramentas de 
pontuação criadas para clarificar, comunicar e avaliar o desempenho, contêm 
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informação específica sobre o que é esperado dos alunos e surgem neste contexto 
como instrumentos de avaliação que identificam e clarificam as competências a ser 
avaliadas e os níveis de desempenho dos alunos. 
Neste trabalho, é feita uma revisão bibliográfica baseada na seleção criteriosa e 
sistemática de literatura da especialidade com o objetivo de estudar a exploração das 
e-rubricas, procurando compreender a sua contribuição para a avaliação enquanto 
estratégia de aprendizagem. Foram identificados 76 artigos sobre e-rubricas dos quais 
se selecionaram 27. O processo de seleção possibilitou a definição de critérios e 
refinamento das ubquestões de investigação que nortearam o estudo e que se 
prendem com os objetos de avaliação, os intervenientes no processo, modo de 
conceção e as oportunidades e constrangimentos resultantes da aplicação de e-
rubricas. 
As e-rubricas são usadas para avaliar diversos produtos de aprendizagem, 
nomeadamente criados com ferramentas da Web 2.0 e processadores de texto, bases 
de dados ou apresentações eletrónicas, mas também podem ser usadas na avaliação 
dos processos. Da pesquisa efetuada constatámos que tanto os professores como os 
alunos podem ser intervenientes no processo de utilização das e-rubricas. Contudo, a 
utilização de e-rubricas tem sido sobretudo imposta pelo professor, não havendo 
negociação, nem cocriação dos instrumentos envolvendo os alunos. Na aplicação das 
e-rubricas, são reconhecidas numerosas vantagens relacionadas com a objetividade da 
avaliação, transparência, rapidez do processo e a melhoria de comunicação entre os 
alunos e os professores. No que respeita às limitações, estas relacionam-se, entre 
outros, com o tempo necessário à construção de e-rubricas de qualidade e a 
preparação dos alunos para a sua interpretação. Questões de validade e fiabilidade 
dos instrumentos são também levantadas.    

Palavras-chave: avaliação para a aprendizagem, rubricas, educação a distância. 

 
1. INTRODUÇÃO 
A avaliação para a aprendizagem contextualizada na Educação a Distância (EaD) 

pressupõe alunos ativos, assumindo maior responsabilidade pela sua aprendizagem 

(Mulligan & Gary, 1999). O surgimento da Web 2.0, em 2004, abriu novas 

possibilidades na avaliação para a aprendizagem em EaD. As contribuições dos 

utilizadores deixaram de se restringir à interação em newsgroups ou fóruns; uma vez 

que as ferramentas da Web 2.0 permitem que os utilizadores carreguem os seus 

próprios conteúdos, possibilitando o acesso ao "conteúdo gerado pelo utilizador" 

(Gonella & Pantó, 2008). Algumas dessas ferramentas possibilitam a criação de e-

rubricas, instrumento de avaliação sobre o qual se debruça o presente estudo, 

agilizando e tornando mais eficaz o processo de avaliação (Anglin et al., 2008; 

Campbell, 2005). 
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Enquanto docentes, interessa-nos abordar a avaliação na EaD para além da sua 

componente sumativa e aprofundar a dimensão formativa, numa perspetiva 

“alternativa” àquela com que habitualmente aparece conotada. Desde 2001, data da 

última reforma educativa em Portugal, a legislação aponta no sentido de uma 

avaliação mais autêntica das aprendizagens, menos centrada nas classificações e mais 

preocupada com o processo de aprendizagem (despacho normativo nº6/2010, de 19 

de fevereiro, Ministério da Educação e portaria nº244/2011). Na nossa opinião, a 

cultura de avaliação apontada pelo Ministério da Educação, nestes dois exemplos, 

constituiu um ponto de partida para a nossa pesquisa, que se focaliza na avaliação 

formativa. Nesse sentido, procurámos clarificar o constructo avaliação formativa, tal 

como esta é atualmente conceptualizada e analisar estratégias avaliativas que fossem 

ao encontro das nossas necessidades. Após uma leitura prévia da literatura da 

especialidade identificámos as e-rubricas como instrumentos e estratégias associadas 

a este tipo de avaliação. Este aspeto pareceu-nos relevante e pouco explorado no 

contexto da EaD em Portugal, pelo que carecia de um maior aprofundamento. 

Propusemo-nos, deste modo, com o presente trabalho, estudar, sistematizando a 

literatura da especialidade, a exploração das e-rubricas na EaD, procurando 

compreender a sua contribuição para a avaliação enquanto estratégia de 

aprendizagem. 

Partimos da seguinte questão de investigação geral: 

Como têm sido exploradas as e-rubricas na avaliação para a aprendizagem na EaD? 

E em torno desta, formulámos as seguintes subquestões: 

2.1.1.1 Qual(is) o(s) objeto(s) de avaliação das e-rubricas? 

2.1.1.2 Quem são os intervenientes no processo de avaliação por e-rubricas? 

2.1.1.3 Como são integradas as e-rubricas no processo de avaliação? 

2.1.1.4 Quais as perceções dos intervenientes? 

2.1.1.5 Quais as limitações/constrangimentos e as vantagens da utilização de e-

rubricas no processo de avaliação? 

Após a contextualização do estudo e clarificação das questões de investigação, na 

secção 2 é desenvolvida a fundamentação teórica e na secção 3 faz-se uma descrição 
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da metodologia utilizada. De seguida, apresentam-se os resultados da revisão 

bibliográfica e, por último, são apresentadas as conclusões procurando dar resposta à 

questão de investigação levantada, sintetizando os contributos do texto para as 

questões de investigação definidas inicialmente, bem como identificando as limitações 

da investigação na área e pistas de trabalho para investigações futuras. 

 

2. AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM COM E-RUBRICAS: UMA CLARIFICAÇÃO 

DOS CONCEITOS  

A ideia de que a avaliação deveria julgar o comportamento dos alunos, com o objetivo 

de modificar tais comportamentos, tem estruturado a organização das tarefas 

curriculares convertendo a avaliação num processo de controlo de resultados, através 

de técnicas de medição (Pacheco, 1998). Contrastando com a perspetiva sobre 

avaliação que é focalizada meramente na medição e baseada em testes e exames 

finais, em que os alunos necessitam de reproduzir a informação curricular transmitida 

pelo professor, a avaliação autêntica é centrada no processo de aprendizagem do 

aluno. O conceito surge na literatura sob a forma de muitas designações: Fernandes 

(2006) considera-a uma “avaliação alternativa”, caracterizando-a como “ (...) mais 

orientada para melhorar as aprendizagens do que para as classificar, mais integrada 

no ensino e na aprendizagem, mais contextualizada e em que os alunos têm um papel 

relevante a desempenhar” (p. 25). 

A avaliação autêntica surge, assim, inspirada em conceções cognitivistas, 

construtivistas e/ou socioculturais da aprendizagem (Fernandes, 2006) e aplica-se a 

tarefas de aprendizagem verdadeiramente estimuladoras que envolvam os alunos em 

situações contextualizadas na vida real. O objetivo é fornecer informações válidas e 

precisas sobre o que os alunos realmente sabem e do que são capazes de fazer em 

contextos reais. Deste modo, a ênfase é dada ao desempenho dos alunos, porque os 

próprios critérios de avaliação estão direcionados para a observação do 

comportamento complexo, em vez de conhecimentos ou competências atomísticas. 

Black et al. (2004) chamam-lhe “avaliação para a aprendizagem”, terminologia adotada 

neste trabalho por ser a mais recorrentemente utilizada na literatura consultada. A 
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avaliação para a aprendizagem pode ser encarada como um processo, com três 

elementos fundamentais (Scott, 2000): 

- a conexão entre factos, conceitos e princípios dirigidos para a resolução de 

problemas ou a criação de produtos; 

- a reflexão sobre o que aprende e como se aprende (metacognição); 

- e o feedback sobre o seu próprio desempenho e apresentações de sugestões sobre 

como melhorar. 

 

O feedback, tal como conceptualizado acima, é um elemento fundamental para a 

melhoria das atividades de ensino e de aprendizagem em que estão envolvidos 

professores e alunos. Black (2004) identifica o feedback como uma das possíveis 

estratégias de avaliação para a aprendizagem, dado poder fomentar o 

questionamento, a autoavaliação ou a avaliação por pares. 

No que respeita aos instrumentos passíveis de ser utilizados em contextos de avaliação 

para a aprendizagem, Scott (2000) identifica as rubricas como ferramentas de 

pontuação criadas para clarificar, comunicar e avaliar o desempenho; contendo 

informação específica sobre o que é esperado dos alunos, baseado em critérios 

complexos e subjetivos. As rubricas incluem tipicamente duas características 

importantes: identificam e clarificam as competências dos alunos a ser avaliadas e os 

seus níveis de desempenho. Uma e-rubrica tem as mesmas características mas, além 

de ser em formato eletrónico, permite, com recurso a plataformas Web 2.0, que o 

utilizador crie as suas próprias e-rubricas e interatue com a página podendo publicá-las 

(por exemplo, iRubric e Rubistar). 

As rubricas são utilizadas essencialmente com duas funções: formativa e sumativa. Em 

contexto formativo, as rubricas são usadas como guias do processo de aprendizagem, 

uma vez que todos conhecem antecipadamente os critérios definidos e os níveis de 

desempenho estabelecidos, facilitando a comunicação entre todos os intervenientes. 

Em contexto sumativo, os produtos finais são avaliados e as rubricas são usadas na sua 

apreciação para estabelecer uma nota final (Jackson & Larkin, 2002). 
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No presente artigo, dedicamo-nos às e-rubricas enquanto estratégia de avaliação para 

a aprendizagem, salienta-se, no entanto, o facto de a revisão da literatura efetuada ter 

revelado que estas são ainda, muito frequentemente, utilizadas para classificar o 

produto do trabalho realizado pelos alunos. No estudo desenvolvido por Campbell 

(2005), o autor descreve uma ferramenta eletrónica concebida especialmente para 

atribuição de classificações, através de e-rubricas, a diferentes produtos de 

aprendizagem, tais como, apresentações orais, mapas de conceitos, artigos, posters e 

exames. O autor conclui que os professores, quando utilizavam a ferramenta em várias 

turmas, classificavam os alunos de forma mais consistente, confiável e eficiente. 

 

As e-rubricas podem ser usados de diferentes formas. Quando são utilizadas 

exclusivamente pelo professor na atribuição de notas designam-se rubricas de 

classificação. Em contraste, as que são cocriados com os alunos e usados para facilitar 

a avaliação pelos pares, a autoavaliação e o feedback do professor/pares, são 

designados por “rubricas para a aprendizagem” (Andrade, 2005). O autor refere que, 

em qualquer nível de ensino, as rubricas orientam os professores para os objetivos 

curriculares. O seu uso potencia a: especificação das metas de aprendizagem; 

orientação do design de ensino que atende esses objetivos; comunicação das metas 

aos alunos; produção do feedback sobre o progresso dos alunos; produzição de 

apreciações finais qualitativas, em termos dos objetivos alcançados. 

Vários aspetos das rubricas têm justificado o seu interesse como objeto de 

investigação no ensino presencial e a distância: as perceções que desencadeiam nos 

alunos e professores, bem como a sua fiabilidade e validade. Assegurar a validade 

duma rubrica implica reconhecer os seus pontos fortes e fracos na recolha de dados, 

assim como o objeto de avaliação. Do mesmo modo, na construção da rubrica é 

fundamental definir as áreas de avaliação tidas em conta no processo de 

desenvolvimento de uma ferramenta que reflita as metas de aprendizagem. A validade 

é também influenciada pelas escalas consideradas em cada critério ou domínio 

avaliado no desempenho. Avaliar a eficácia de resposta de uma rubrica à sua finalidade 

começa com a seleção da estrutura apropriada (Andrade, 2005). 
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3. METODOLOGIA 

As estratégias de revisão de literatura sobre a utilização e exploração de rubricas, 

enquanto instrumento de avaliação para a aprendizagem no Ensino a Distância, 

incluíram a pesquisa de fontes nas bases de dados Academic Search Complete, ERIC 

(Education Resources Information Center), Web of Science, Web of Knowledge e 

SCOPUS tendo esta escolha assentado no facto de se tratar de bases de dados de 

renome na área das Ciências da Educação. Em situações pontuais, para obter o texto 

completo dos artigos pesquisados, foi ainda consultado o Google Scholar e algumas 

revistas científicas, como, por exemplo, The Internet and Higher Education e várias 

revistas do grupo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) pelo elevado 

fator de impacto, bem como pelo número de artigos na área em estudo. Uma boa 

parte dos artigos consultados pertencem ainda à EDUCAUSE Learning Initiative. Na 

tentativa de garantir a qualidade dos dados, optámos por incluir artigos com revisão 

por pares, com o maior número de citações e publicados, preferencialmente a partir 

de 2004. 

A pesquisa de fontes partiu de palavras-chave decorrentes da questão de investigação; 

nesse sentido, utilizámos dois conjuntos de pesquisas de palavras-chave. No primeiro 

momento, pesquisámos por um conjunto de termos utilizando os operadores boleanos 

“or” e “and” em que se incluíam as palavras “online” ou “e-learning” ou “distance 

education” ou “blended learning” ou outras similares (com o operador “or”), 

juntamente com o operador “and” para a palavra “assessment” e outras similares 

como “formative assessment”, “assessment for learning” e “authentic assessment”. 

Num segundo conjunto de palavras-chave, de forma a encontrar resultados mais 

específicos e que fossem ao encontro das nossas questões, foram utilizadas em 

simultâneo o conjunto anterior com a palavra “rubrics”. Por exemplo, “rubrics” AND 

“assessment” AND “e-learning” ou “rubrics” AND “distance learning” AND “formative 

assessment” entre outras combinações. A figura 1 apresenta os resultados obtidos, em 

termos de volume de artigos. 
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Figura 1 - Esquema de revisão de artigos 

 

 

 

Na etapa seguinte, foi feita uma leitura do abstract e selecionados os artigos que se 

identificavam com a temática em estudo. Após esta seleção prévia obtivemos 216 

artigos (cf. figura 1), que foram separados em pastas e subpastas, na Dropbox 

(repositório coletivo do grupo de trabalho). Para a seleção final, partiu-se da pasta 

“Estudos com e-rubricas”, com 76 artigos, tendo sido selecionados 27 artigos dado se 

articularem com as questões de investigação acima referidas. Nestes, procurámos 

identificar descritores (cf. figura 2) que pudessem ser categorizados. 

 

Figura 2 - Quadro de descritores 
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4. RESULTADOS 

Este não pretende ser um estudo exaustivo da temática abordada, no entanto, de 

modo a responder às questões enunciadas, fizemos uma análise detalhada dos 27 

artigos selecionados na fase final da pesquisa bibliográfica, tendo-nos focado nos que 

mais se adequavam à procura de respostas para as subquestões de investigação que 

enunciámos na introdução. Esta secção está organizada em torno das referidas 

subquestões. 

Subquestão 1: Qual(is) o(s) objeto(s) de avaliação das e-rubricas? 

Da literatura consultada, podemos referir que os objetos de avaliação das rubricas são 

variados. Assim, Piedra et al. (2010) exploram rubricas para avaliação de atividades 

colaborativas e criatividade com recurso a ferramentas da Web 2.0 (Wiki, Blog e Social 

Bookmarking). No que respeita à criação da Wiki, por exemplo, os autores 

consideraram como domínios relevantes o envolvimento cognitivo com os conceitos-

chave, a estrutura e ortografia, a compreensão do tema desenvolvido (relacionado 

com a sua profundidade) e a criatividade. As rubricas foram construídas com base nas 

competências e objetivos curriculares tidos como essenciais na Universidade Técnica 

Particular de Loja (Colômbia). Soumplis et al. (2011) utilizaram uma rubrica na 

avaliação de um artigo científico associado a um trabalho de projeto. Um terceiro 

artigo propõe uma rubrica para avaliação de um E-portfolio, Blog e Vlog (Parkes & 

Kadjer, 2010), no que respeita à capacidade reflexiva, Serna (2009) foca-se na 

utilização de e-rubricas na avaliação entre pares num trabalho de projeto. Outro artigo 

analisado (Ching & Hsu, 2011) aponta para a utilização de uma rubrica na avaliação 

formativa e, posteriormente, sumativa de mapas de conceitos, em pequeno grupo, 

promovendo a autoavaliação e a avaliação por pares através de tecnologia Web 2.0 

(Webspiration). No artigo de Baron & Keller (2003) o objeto de avaliação é o trabalho 

de grupo online, avaliado através de e-rubricas, para diminuir o plágio e promover a 

interação entre os grupos. 

Do exposto, concluímos que, à exceção de Ching & Hsu (2011) e Serna (2009), que 

também utilizam as e-rubricas para avaliar processos, os restantes autores utilizam-nas 

para avaliação de produtos da aprendizagem. 
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Subquestão 2: Quem são os intervenientes no processo de avaliação por e-rubricas? 

Na maioria dos estudos analisados, os intervenientes no processo de avaliação com 

recurso a rubricas, são os professores. Por exemplo, para Ching & Hsu (2011), o 

feedback formativo foi dado através de uma rubrica para avaliação de um mapa de 

conceitos elaborado em grupo; o professor forneceu uma lista detalhada de 

comentários para melhorar e rever os pontos fracos dos mapas. Após o processo 

formativo, os mapas foram de novo avaliados pelo professor, o qual usou a mesma 

rubrica, com fins sumativos. No entanto, alguns dos estudos reportam o envolvimento 

de professores e alunos, embora com objetivos diferentes. Soumplis et al. (2011) 

mencionam, no seu estudo, a utilização das rubricas como ferramenta de avaliação a 

ser usada tanto por alunos como por professores, numa plataforma Web 2.0 - 

HOU2LEARN, caracterizada como um ambiente de aprendizagem pessoal da 

Universidade Aberta, na Grécia. As rubricas foram utilizadas pelos alunos como 

diretrizes e instrumentos de aprendizagem durante a elaboração de um artigo 

científico. Os professores usaram a rubrica para avaliar e atribuir as notas aos alunos. 

O estudo de Piedra et al. (2010) relata a utilização de três rubricas criadas por 

professores tendo por base o processo de Bolonha e aplicadas a tecnologias Web 2.0. 

Os alunos foram preparados para a utilização de ferramentas colaborativas da Web 2.0 

sem estarem ainda familiarizados com as rubricas. Posteriormente, foram avaliados 

com as rubricas e só depois tiveram uma sessão de formação sobre as mesmas. Depois 

desta formação, voltaram a ser avaliados com as rubricas iniciais. No estudo de Serna 

(2009), tanto alunos, como professores intervêm no processo; os professores utilizam 

as rubricas para avaliar os alunos e os alunos utilizam-nas para avaliar os pares. 

Subquestão 3: Como são integradas as e-rubricas no processo de avaliação? 

Quanto ao processo de avaliação, Soumplis et al. (2011) propõem uma rubrica com 

sete domínios e descritores distribuídos por três níveis de desempenho. A avaliação foi 

imposta e disponibilizada aos alunos numa plataforma, não havendo contributo da 

parte destes no seu desenvolvimento. Também no caso de Piedra et al. (2010), as e-

rubricas foram impostas pela instituição. Parkes & Kadjer (2010) descrevem uma 

experiência realizada com o objetivo de avaliar a escrita reflexiva dos alunos e, sendo-
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lhes pedido que criassem um blogue e um vlog para refletirem sobre as suas 

experiências de aprendizagem. A necessidade que os alunos revelaram em obter maior 

orientação e feedback formativo, levou os professores a desenvolverem uma e-rubrica. 

Serna (2009) descreve a utilização de uma e-rubrica, criada pelo professor, no entanto, 

não deixa de realçar a importância de trazer os alunos para a discussão durante o 

processo de avaliação, reconhecendo que isso permitirá a compreensão e mais fácil 

aplicação dos critérios de avaliação, assim como, a melhoria da qualidade do feedback 

dado aos alunos. Assim, da análise da literatura, podemos concluir que a utilização de 

e-rubricas tem sido sobretudo imposta pelo professor, não havendo negociação, nem 

cocriação dos instrumentos envolvendo os alunos. 

Subquestão 4: Quais as perceções dos intervenientes? 

No que toca às perceções dos intervenientes, particularmente no que se refere aos 

alunos, Parkes & Kajder (2010) observaram no seu estudo que estes, quando 

questionados sobre as suas experiências, relataram a necessidade de mais instruções 

e, em particular, mais orientação sobre o que era uma boa reflexão. Em resposta a esta 

necessidade, os professores reuniram-se com o objetivo de criar uma rubrica que foi 

utilizada no semestre seguinte. Os autores do estudo mencionam que os alunos 

reagiram positivamente à utilização da rubrica e destacaram o diálogo travado com os 

professores ao longo das semanas. Também para Ching & Hsu (2011) as perceções 

foram positivas pois os alunos afirmaram que a avaliação formativa a meio do projeto 

os ajudou a aliviar a pressão, graças à possibilidade de rever o trabalho e às dicas sobre 

como melhorar o trabalho. Segundo Reddy & Andrade (2010), através das respostas 

dadas a questionários e entrevistas em estudos sobre a utilização das rubricas, os 

alunos do Ensino Superior reconhecem o seu valor, uma vez que consideram que estas 

clarificam as metas do trabalho, permitem-lhes regular o seu progresso e tornam as 

notas e classificações transparentes e justas. O denominador comum dos resultados 

analisados foi o facto das rubricas terem sido aplicadas como parte de uma avaliação 

formativa e centrada no aluno. Os autores indicam que o facto de as rubricas serem 

cocriadas com os alunos ou disponibilizadas antes da execução dos trabalhos pode 

fundamentar as respostas positivas dadas pelos alunos (Andrade & Reddy, 2010). 
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Acresce que, num estudo de Schneider (2006, apud Andrade e Reddy, 2010), que 

explorou duas rubricas, aplicadas em momentos diferentes do processo avaliativo, 

com a mesma amostra de alunos (N=55), os resultados evidenciaram que, 

independentemente de todos os alunos serem favoráveis ao uso das rubricas, foi 

registada maior percentagem de respostas favoráveis à sua utilização, quando 

aplicadas durante o trabalho a ser avaliado e não no final. O exposto leva muitos 

autores a reforçar a importância das rubricas como diretrizes de valor para a 

aprendizagem mais do que ferramentas para classificação (Andrade 2000, Osana & 

Seymour 2004, Tierney & Simon 2004, Song 2006 apud Andrade & Reddy, 2010). 

Do ponto de vista dos professores, estes consideram que as rubricas melhoram a 

comunicação com os alunos, tendo como efeito um melhor feedback (Serna, 2009). 

Este autor acrescenta o contributo das e-rubricas na implementação de novos 

processos de avaliação formativa e entre pares. Embora considere que, em grandes 

grupos de alunos, é quase impossível existir uma avaliação totalmente formativa, o 

autor destaca que as e-rubricas fornecem informação valiosa antes, durante e após a 

realização das tarefas. Refere ainda que uma rubrica, eletrónica ou tradicional, 

independentemente dos recursos tecnológicos que a instituição possa ter ao seu 

dispor, pode aumentar a colaboração entre professores e alunos de diferentes 

instituições de ensino. Serna (2009) considera também que a aplicação das rubricas na 

avaliação por pares pode contribuir para a interiorização, por parte dos alunos, dos 

critérios de avaliação. 

Os estudos efetuados no ensino superior e secundário evidenciam tanto atitudes 

positivas, como de resistência ao uso das rubricas (Andrade & Reddy, 2010), por parte 

dos professores. Campbell (2005) descreve o desenvolvimento de uma ferramenta 

baseada em e-rubricas e conclui que, quando os professores utilizam a ferramenta em 

várias turmas, esta permite atribuir uma classificação mais consistente, confiável e 

eficiente. Andrade e Reddy (2010) referem que esta conceção limitada dos professores 

em relação ao propósito das rubricas pode contribuir para a sua falta de vontade em 

utilizá-las e sugerem que os professores podem ser mais recetivos à sua exploração se 
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entenderem que as rubricas podem ser usadas tanto para melhorar o ensino e a 

aprendizagem, como para classificar. 

Uma diferença marcante entre as perceções dos alunos e dos professores no que 

respeita à utilização das rubricas está relacionada com o seu propósito no processo de 

ensino e de aprendizagem. Os alunos frequentemente apontam o facto de as rubricas 

servirem para fins de aprendizagem, enquanto os professores valorizam a utilização da 

rubrica na atribuição rápida de notas objetivas e precisas (Andrade & Reddy, 2010).  

Subquestão 5: Quais as limitações/constrangimentos e as vantagens da utilização de 

e-rubricas? 

Vários são os autores que consideram a utilização das e-rubricas extremamente 

positiva para a avaliação da aprendizagem na EaD. Foi possível identificar diversas 

vantagens da sua utilização que contribuíram para a boa aceitação desta ferramenta 

enquanto estratégia de avaliação, as quais passamos a indicar. As rubricas garantem: 

 avaliação mais objetiva e consistente principalmente em atividades colaborativas 

(Piedra et al., 2000; Soumplis et al., 2011; Ching & Hsu, 2011); 

 perceber as expetativas do professor e mostrar ao aluno o que é esperado e como 

o seu trabalho é avaliado, bem como melhorar o feedback da aprendizagem (Piedra et 

al., 2010; Parkes & Kadjer, 2010); 

 uma comunicação mais dinâmica e interativa entre o professor e os alunos (Piedra 

et al., 2010; Serna, 2009); 

 informações úteis sobre a eficácia da aprendizagem, permitindo uma maior 

apropriação das aprendizagens por parte dos alunos (Piedra et al. 2010; Baron & 

Keller, 2003). Os alunos refletem sobre a avaliação e o seu alcance, analisando os 

critérios de forma mais profunda do que nos modelos tradicionais, podendo 

inclusivamente envolver-se na criação dos mesmos e obter melhores resultados no 

final (Baron & Keller, 2003; Serna, 2009).  

Consequentemente, as rubricas promovem a compreensão e conhecimento profundo, 

em detrimento da memorização e do conhecimento superficial, e permitem discutir e 

definir os objetivos de aprendizagem dos alunos, que devem ir ao encontro das suas 

necessidades. Contudo, segundo Piedra et al. (2010) e Baron & Keller (2003), as e-
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rubricas também evidenciam algumas limitações, pois a sua elaboração é morosa e 

difícil e precisam de ser testadas antes de aplicadas, para que haja lugar a uma 

reflexão. No que concerne ainda às desvantagens, Serna (2009) afirma que as e-

rubricas funcionam melhor em pequenos grupos e, ocasionalmente, as avaliações por 

pares são mais críticas que a avaliação dos professores, particularmente devido à má 

compreensão e aplicação dos critérios. Ching & Hsu (2011), que estudaram a aplicação 

das e-rubricas em contexto Web 2.0, consideram que ainda existe um caminho a 

percorrer para que seja utilizado todo o seu potencial e se atinjam reais e efetivas 

práticas Web 2.0. 

 

5. CONCLUSÕES 

De um modo geral, as e-rubricas têm sido utilizadas na EaD como instrumentos de 

avaliação, para tornar mais fácil a atribuição de classificações aos alunos, tanto no seu 

trabalho individual, como no de grupo. No entanto, alguns autores também 

reconhecem a importância das e-rubricas na avaliação para a aprendizagem, 

nomeadamente ao nível do feedback entre os intervenientes, na avaliação por pares e 

na autoavaliação dos alunos. A maioria dos autores descrevem, nas suas investigações, 

rubricas previamente criadas pelos professores de acordo com critérios de avaliação 

estabelecidos nas instituições onde os estudos foram efetuados.  

As e-rubricas são usadas para avaliar diversos produtos de aprendizagem, 

nomeadamente criados com as ferramentas da Web 2.0 (Wikis, blogs, vlogs, etc.) e 

processadores de texto, bases de dados, apresentações eletrónicas. As e-rubricas 

podem também ser usadas na avaliação dos processos tal como evidenciaram Ching & 

Hsu (2011) e Serna (2009).  

Da pesquisa efetuada constatámos que tanto os professores como os alunos podem 

ser intervenientes no processo de utilização das e-rubricas. Contudo, em relação à 

criação do instrumento de avaliação, o processo é diferente. A maioria dos artigos faz 

relato da utilização de e-rubricas criadas pelos professores, sem o contributo dos 

alunos. Assim, muitos dos resultados da pesquisa focavam-se na rubrica como mais um 

instrumento de classificação. Realçamos, no entanto, que, em alguns dos estudos 
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analisados, por exemplo, Ching & Hsu (2011) ou Serna (2009), os autores utilizam as 

rubricas tanto na avaliação sumativa, como na avaliação formativa. 

Uma limitação da revisão realizada prende-se com o facto da pesquisa de fontes ter 

incluído o termo “rubricas”, de origem anglófona, o que poderá ter excluído artigos de 

autores francófonos. 

No decurso da revisão de literatura efetuada, deparámo-nos com algumas limitações, 

nomeadamente a escassez de artigos que refiram o papel ativo do aluno na construção 

e/ou reformulação de rubricas propostas pelos professores. Será fruto do receio da 

perda de poder por parte dos professores? Talvez os professores não reconheçam nos 

alunos competências na identificação e sistematização dos critérios de avaliação.  

No que respeita às limitações dos estudos analisados, referimos que nenhum dos 

estudos consultados reporta a realização de entrevistas aos intervenientes tendo em 

vista analisar as suas perceções sobre as rubricas. Tendo em conta que a utilização de 

questionários para levantamento dessas perceções também não é prática comum, 

parece ser limitada a investigação em torno da perceção dos intervenientes, 

principalmente no que respeita aos alunos. Seria pertinente, em estudos futuros, 

recolher a sua visão pessoal.  

Existe uma preocupação crescente por parte de muitos professores de implementar 

uma avaliação formativa, contudo, isso implica conferir um papel mais ativo ao aluno 

na autoavaliação, avaliação por pares e na implementação de estratégias de avaliação 

para e como aprendizagem. Uma sugestão de futuras investigações pode passar pela 

utilização de ferramentas Web 2.0, nomeadamente o iRubrics ou o Rubistar, na 

tentativa de trazer os alunos para o processo da elaboração das e-rubricas, 

envolvendo-os no processo de avaliação.  
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Resumo 
Este trabalho teve por objetivo avaliar as perceções de 86 docentes em relação a uma 
ação de formação online realizada no contexto de formação contínua de professores, 
pertencentes a 20 Agrupamentos de Escolas dos concelhos de Sesimbra, Setúbal e 
Palmela. A ação de formação creditada com o título “Conhecimento Distribuído com a 
Web 2.0” foi realizada pelo Centro de Formação Ordem de Santiago em regime de 
blended learning. Foi concebida com o objetivo de criar materiais didáticos em 
formato digital, para organização e partilha de informação e criação de conhecimento 
e de autoformação por parte dos docentes. Foi construído um ambiente de 
aprendizagem suportado na plataforma de comunicação Ning. No fim da ação foi 
aplicado um questionário de avaliação das diversas dimensões do curso que constituiu 
a base para o estudo que aqui se apresenta. As dimensões avaliadas foram 1) design 
da plataforma, 2) estratégias e atividades, 3) conteúdos, 4) materiais, 5) gestão do 
tempo, 6) tutoria, 7) interação online, 8) atitude em relação ao ensino online e 9) 
disponibilidade para frequentar o ensino online. Os professores foram ainda indagados 
acerca do regime utilizado e sobre a possibilidade de voltarem a frequentar ações de 
formação em regime de blended learning. 
Os resultados obtidos revelam que os docentes têm perceções bastante positivas 
sobre a aprendizagem online. A larga maioria dos docentes (82,9%) indicou ainda que 
no futuro prefere optar por ações de formação em regime de blended learning. Este 
estudo vai ainda ser desenvolvido no que diz respeito ao conceito de satisfação dos 
docentes com a formação, relacionando-o com a relevância dos conhecimentos e 
competências adquiridos para a alteração das práticas profissionais e a visibilidade da 
atividade dos docentes junto a comunidade escolar. 

Palavras-chave: blended learning, comunidades de aprendizagem online, 
desenvolvimento profissional docente. 

 

Abstract 

This study aimed at assessing the perceptions of 86 teachers about an online training 
course involving teachers from 20 Schools of Sesimbra, Setúbal and Palmela 
municipalities. The training called "Distributed Knowledge with Web 2.0" was officially 
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certified and occurred in the Training Center Ordem de Santiago. This blended learning 
course was designed at producing educational materials in digital format, and included 
collaborative information sharing and knowledge building for professional 
development. A learning environment supported by a Ning platform was set up.  At the 
end of the course, the trainees answered to a pencil and paper survey, which was the 
basis for this research.  in order to evaluate course dimensions such as 1) the platform 
design, 2) strategies and activities, 3) content, 4) materials, 5) time management, 6) 
online tutoring, 7) online interaction, 8) attitudes towards online learning and 9) 
preferred distribution modality. The teachers were also asked to express their opinions 
about the delivery mode. The trainees demonstrated very positive perceptions about 
blended learning. A vast majority (82.9%) of the trainees expressed their intentions to 
opt for blended learning training courses in the future. Further developments of this 
study will be set, in order to develop a deeper understanding of the dimensions 
attributed by these teachers to the satisfaction construct, which emerge in the 
qualitative data collected, and involve dimensions beyond knowledge and skills 
acquisition, new professional practices and includes the teachers’ work visibility in 
their communities. 

Key words: blended learning, online learning communities, teacher professional 
development. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A adoção de estratégias de ensino e aprendizagem em regime de blended learning, 

adiante designado por b-learning, conjugando o melhor do ensino presencial com o 

melhor do ensino a distância, resulta da convicção, sustentada na investigação, de que 

a possibilidade da criação de ambientes virtuais de aprendizagem e de comunidades 

de prática abre um novo espaço para ser explorado ao nível da formação contínua de 

professores, visando uma aprendizagem contextualizada e em rede, mais motivadora e 

capaz de contribuir para a satisfação pessoal dos docentes.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Desenvolvimento profissional docente 

A temática do desenvolvimento profissional docente centra-se maioritariamente na 

figura do docente, na aquisição de competências e na influência que essas mesmas 

aprendizagens têm ou podem ter nas aprendizagens dos alunos. 

É comummente aceite que o docente necessita de desenvolver competências ao longo 

da sua carreira; como Day refere (2001, p. 312) “(…) a participação no próprio 
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desenvolvimento ao longo de toda a carreira é um requisito básico para quem quiser 

ser reconhecido (…)”; contudo a parte da pessoa que é o professor fica muitas vezes 

esquecida neste processo. 

Tal como Hargreaves & Fullan (1992) referem, perceber o desenvolvimento 

profissional dos professores envolve a compreensão, não somente dos conhecimentos, 

competências e atitudes que aqueles vão adquirindo ao longo da carreira, mas 

também a compreensão das pessoas que os docentes são e o seu contexto 

profissional. 

Pacheco & Flores (1999, p.10), refere que “os professores são atores indispensáveis no 

processo curricular e porque deles depende, em grande medida, qualquer propósito 

de inovação educativa, a sua formação constitui uma vertente que não se pode 

escamotear”; no entanto, “a formação de professores em Portugal não tem, na maior 

parte das vezes, valorizado as dimensões de desenvolvimento pessoal e profissional 

dos professores” (Nóvoa, 1991). 

Se pensarmos que o desenvolvimento profissional inclui obrigatoriamente um 

desenvolvimento pessoal (Nias, 2001) e, consequentemente, se se considerar que a 

formação é um processo realizado pela pessoa, na pessoa, pois são as suas 

competências pessoais que são desenvolvidas e que são postas em ação no campo 

profissional, podemos então pensar na formação contínua como (Amiguinho, 1992, p. 

34): 

 (…) o modo como os sujeitos se formam; (…) como os adultos se 

apropriam de um determinado tempo e espaço educativos e o integram no 

seu percurso de formação; sobre aquilo que é de facto significativo e 

formador na vida de cada um; sobre a maneira como as experiências e os 

saberes profissionais, sociais e culturais podem ser mobilizados no 

processo global de formação.  

Forte (2005) sugere uma nova visão paradigmática da formação contínua dos 

professores em “três eixos estratégicos” que incluem a pessoa e a sua experiência; a 

profissão e os seus saberes e a escola e os seus projetos. O autor considera que esta 

trilogia do desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional configura uma 
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conceção inovadora da formação contínua dos professores, em oposição aos 

paradigmas dominantes. Estas três dimensões devem, no entanto, ser consideradas no 

seu todo. 

 

2.2. O b-learning como modalidade de formação 

O conceito de b-learning não tem uma definição universal, nem é particularmente 

científico. A definição de Collis e Moonen (2001) refere a hibridez entre a 

aprendizagem online e aprendizagem presencial, em que a componente online se 

torna uma extensão da aula presencial. 

Posteriormente, Driscoll (2002) definiu-o como uma combinação de métodos de 

ensino - o princípio da miscigenação entre o ensino presencial e através da Web. Rovai 

e Jordan (2004) referem-se-lhe em termos de uma combinação das vantagens da 

modalidade online com a aprendizagem presencial e reconhecem que a modalidade 

mista diminui o sentimento de isolamento dos estudantes, e Garrison e Kanuka (2004) 

concluem que a aprendizagem mista é consistente com os valores das instituições de 

ensino tradicionais, reconhecendo-lhe potencial para melhorar a eficácia, através de 

experiências de aprendizagem significativas. 

Bonk (2006), o investigador mais citado nas definições de b-learning, define esta 

miscigenação, integrando três elementos definidores: a combinação de modalidades 

de distribuição, a combinação de ensino online e presencial e a combinação de 

métodos de ensino;  

Dziuban, Hartman, Juge, Moskal, & Sorg (2006: 197) consideram que o b-learning 

“possui potencial transformativo, porque pode mudar a aprendizagem online (…) e 

introduzir mudanças no modo como os professores ensinam e os estudantes 

aprendem, [com a introdução] de novas estratégias e recursos”, atribuindo-lhe 

potencial para capitalizar as vantagens das modalidades presencial e online e 

desenvolver as competências de comunicação e de informação necessárias aos 

profissionais do futuro. 

Tsai, Shen & Tsai (2011), reconhecendo que a formação e o ensino em regime de b-

learning é uma das tendências com maior desenvolvimento em contexto educacionais, 
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sustentam que a combinação adequada das modalidades presencial e online, de 

modelos de ensino, baseada na comunicação entre todas as partes desenvolve as 

competências tecnológicas. 

 

3. A AÇÃO DE FORMAÇÃO 

Foi com base nos pontos referidos anteriormente que se concebeu e realizou uma 

ação de formação pelo Centro de Formação Ordem de Santiago, em Setúbal, que se 

descreverá de seguida, designadamente quanto à denominação, à modalidade de 

formação, ao número de formandos participantes e à calendarização das componentes 

presencial e a distância. 

 

3.1. Descrição da ação 

A ação de formação, denominada Conhecimento Distribuído com a Web 2.0, foi 

creditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, com a 

atribuição de 1,0 crédito, correspondente a 25 horas de formação. 

A ação funcionou com quatro turmas, perfazendo um total de 86 professores dos  2º, 

3º ciclos e do ensino secundário dos vários grupos disciplinares. 

A ação foi realizada na modalidade de curso em regime semi-presencial, com uma 

componente presencial de 10 horas, realizadas no Centro de Formação Ordem de 

Santiago (Setúbal), e uma componente a distância equivalente a 15 horas, em que foi 

utilizada a plataforma Ning, frequentemente utilizada por professores e educadores, 

por permitir, para além da interação social, a partilha de materiais didáticos e 

reflexões de interesse comuns, que no fundo promovem a produção de saberes de 

forma coletiva. 

A ação de formação decorreu entre 10 de janeiro e 29 de fevereiro de 2012 e foi 

organizada em três sessões presenciais e cinco sessões online. 

 

3.2. Organização da ação de formação 

Foram admitidos à ação docentes de vários grupos sem quaisquer pré-requisitos 

relativos às suas competências ao nível das TIC, acreditando-se que a primeira sessão 
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presencial bastaria para que qualquer docente conseguisse realizar as atividades 

online, dado que se recorreu a uma tecnologia bastante intuitiva e fácil de utilizar.  

Foram constituídos grupos tecnologicamente heterogéneos que, segundo Gomes 

(2004), é enriquecedor, na medida em que a diversidade de experiências, 

conhecimentos, proveniências e realidades, associadas à partilha de interesses 

comuns, suscita um ambiente estimulante de colaboração, de debate e de 

aprendizagem. 

De referir igualmente que todo o trabalho prático desenvolvido durante a ação foi 

realizado a distância, servindo as sessões presenciais para outros fins, como a seguir 

será explicado. 

A primeira sessão assume assim total importância, para familiarizar os formandos com 

a plataforma e a sua organização, assim como o conhecimento mútuo de todos os 

envolvidos. 

De acordo com Palloff & Pratt (2004) e Lotito (2005), numa comunidade virtual de 

aprendizagem, o que motiva as pessoas são os temas, as discussões, os objetivos, a 

dinâmica das suas atividades e as pesquisas em comum. Para Wenger (2009), a eficácia 

de uma comunidade de prática prende-se com a força das suas três principais 

dimensões estruturais ou características básicas, que são: o domínio, a comunidade e a 

prática, consubstanciadas em componentes como a mutualidade, através de objetivos 

comuns, que emergem no momento de definição das regras, em que todos devem 

estar envolvidos, garantindo o espaço para a dissensão e a reciprocidade, a interação 

igualitária, em que os benefícios são mútuos, ainda que as perspetivas possam ser 

diferentes.   

Por outro lado, a partilha de objetivos, regras, ritos, atividades, leituras, reflexões e 

experiências reforça a identidade da comunidade, que se constrói na constante 

reiteração deles, através da estrutura curricular, da mediação tecnológica e da 

orientação do formador. 

Foi com base nestes princípios que se programou a primeira sessão presencial, em que 

foi feita uma abordagem dos conteúdos a desenvolver, no sentido de gerar uma 

identificação com os mesmos, definir objetivos específicos e comuns a todos, em que 
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foi realçada a importância do trabalho colaborativo conseguido através da interação e 

partilha entre todos, na busca da construção de inteligência coletiva em que, segundo 

Costa, Junqueira, Martinho & Fecuri, (2003, p. 35) “os indivíduos somam forças e 

desenvolvem várias competências de comunicação e análise crítica, trocam saberes e 

compensam fraquezas e fazendo a transversalidade entre tudo isto e a própria 

utilidade nas práticas docentes fomentando a inovação nas práticas curriculares.” 

Por último, havia que explicar o conjunto de ferramentas, métodos, competências e 

atividades a desenvolver ao longo das três semanas seguintes, realizadas a distância, 

na conceção de recursos didáticos com suporte digital, da partilha da experiência 

individual, da interação e entreajuda entre formandos e entre estes e o formador. 

A segunda sessão presencial correspondeu à quarta de oito sessões e realizou-se com 

a intenção de proporcionar aos formandos o encontro com o formador e os colegas, 

com vista ao estabelecimento de uma maior proximidade psicológica e cognitiva 

(Jorge, 2010; Moore & Brooks, 2000), através do convívio, da partilha experiências e 

feedback multidirecional, reforçando a identidade de grupo, a confiança mútua e a 

planificação do trabalho colaborativo em pequenos grupos, a desenvolver nas sessões 

seguintes de trabalho a distância. 

Nas sessões online após a 2ª sessão presencial, foram criados pequenos grupos de 

quatro ou cinco elementos cada, visando a realização de atividades mais específicas, 

com elementos da mesma área disciplinar. A formação dos pequenos grupos foi 

pensada com um objetivo comum: a conceção de um recurso didático com base numa 

ferramenta da Web 2.0 de criação de sites denominada Webnode, que permitisse ao 

mesmo tempo um trabalho colaborativo em torno do objetivo comum e de um maior 

aprofundamento de aspetos mais específicos relacionados com a área científica 

comum. 

Foi com base nesta organização da ação de formação que se pretendeu que os 

formandos comunicassem, interagissem e colaborassem numa série de actividades 

propostas a desenvolver na componente a distância da formação. 

 

3.3. O ambiente de aprendizagem online 
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No trabalho com a plataforma, o formador acumulou as funções de administrador da 

mesma e de formador. 

Foi escolhida a plataforma Ning, como suporte à ação de formação, depois de terem 

sido exploradas várias plataformas que permitem o trabalho colaborativo; a mais-valia 

encontrada relativamente a outras foi a questão da língua, já que a Ning é totalmente 

em português. 

No estudo feito por Meirinhos (2006), a questão da plataforma estar em língua inglesa 

foi um dos fatores apontado como negativo. Se tivermos em linha de conta que o 

domínio de uma língua não materna pode ser um fator condicionante à perceção e 

facilidade de utilização de uma plataforma e que num contexto de ensino a distância é 

tido como fundamental a promoção do conforto e confiança entre os formandos, o 

facto da língua da plataforma estar em português foi por isso um dos fatores de 

decisão por esta mesma plataforma. 

Outro dos fatores relevantes da plataforma relativamente a outras, foi o facto de 

permitir a escolha e respetiva configuração de apenas algumas das várias ferramentas 

disponibilizadas, fazendo com que fosse possível configura-la de forma especialmente 

direcionada a contextos educativos. 

O link e o nome escolhido para o efeito foi http://ticeduca.ning.com. 

 

3.4 Características e ferramentas da plataforma  

• Página principal – Visão completa de todo o movimento da comunidade: 

publicação de trabalhos, comentários, dúvidas, mensagens, intervenções nos fóruns; 

• A minha Página – Ambiente Pessoal de Aprendizagem de cada formando – toda 

a sua atividade, foto, informações de perfil; 

• Membros – Visualização de todos os membros bem como o seu estado 

(online/offline) 

• Publicações – Espaço onde os formandos fazem publicações dos seus trabalhos 

e apresentam as suas dúvidas; 

• Fóruns – Espaço de interação entre os formandos, onde fazem as suas 

intervenções mediante o tema apresentado semanalmente pelo formador. O tema 
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abordado por semana está de alguma forma ligado ao trabalho que os formandos 

estão a desenvolver durante o mesmo período com o objectivo de criar uma ligação 

entre a componente prática de desenvolvimento de trabalho nas ferramentas e um 

espaço de reflexão sobre o trabalho realizado com as mesmas. 

• Grupos – Espaço destinado a cada grupo,  

• LMS (Wix) – Acesso aos materiais publicados pelo formador;  

• Chat – Espaço de interação síncrona entre formandos e entre formador e 

formandos; 

• Caixa de entrada – Espaço onde os formandos recebiam as mensagens gerais 

do formador ou mensagens privadas tanto do formador como de outros formandos. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Questões de Investigação 

• Quais as perceções dos docentes que frequentaram a ação de formação 

relativamente às seguintes dimensões do curso: 1) design da plataforma, 2) estratégias 

e atividades, 3) conteúdos, 4) materiais, 5) gestão do tempo, 6) tutoria, 7) interação 

online, 8) atitude em relação ao ensino online e 9) disponibilidade para frequentar o 

ensino online? 

• Como é que estas percepções são influenciadas pelas diferenças demográficas 

e as experiências com os computadores e a internet? 

• Como é que os docentes que frequentaram a ação avaliam a experiência de 

formação em regime de b-learning? 

• Como é que os docentes encaram a possibilidade de, no futuro, virem a optar 

por cursos em regime de b-learning para a sua formação? 

 

4.2. Participantes 

Participaram no estudo 86 professores, de 19 áreas didáticas diferentes, pertencentes 

a 20 Agrupamentos de Escolas de três concelhos de Setúbal, divididos em quatro 

turmas. Frequentaram a ação de formação “Conhecimento Distribuído com a Web 2.0” 
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com uma duração de 25 horas, ministrada em regime de b-learning, com três sessões 

presenciais e cinco online. 

 

4.3. Instrumentação 

Para a avaliação do curso foi construído um questionário. A primeira secção, 

caracteriza os inquiridos (género, idade, anos de serviço, situação familiar, situação 

profissional, concelho de residência, computador pessoal e internet em casa). Na 

segunda secção pretendeu-se medir a experiência tecnológica dos docentes. Por 

último, na terceira secção, foram colocadas 43 questões para avaliar as seguintes 

dimensões: 1) design da plataforma, 2) estratégias e atividades, 3) conteúdos, 4) 

materiais, 5) gestão do tempo, 6) tutoria e 7) interação online, 8) atitude em relação ao 

ensino online e 9) disponibilidade para frequentar o ensino online. Foram ainda 

colocadas perguntas de natureza demográfica e de avaliação de experiências com os 

computadores e a Internet. O questionário foi composto a partir de questionários já 

validados. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Caracterização dos participantes no estudo 

Participaram neste estudo 86 docentes e foram consideradas 82 respostas validas ao 

questionário. 

Apenas 2,4% dos participantes tinham menos de 30 anos, 36,6% tinham idades entre 

os 30-39 anos, 34,1% entre 40-49 anos e 26,8% dos inquiridos pertenciam ao escalão 

etário entre os 50-60 anos. 

Em termos de género, 30% dos inquiridos eram homens e 70% eram mulheres. Cerca 

de 70,7% eram docentes de Quadro de Agrupamento, 6,1% eram Quadro de Zona 

Pedagógica (QZP) enquanto 23,2% eram contratados.  

Caracterizando o tempo de serviço dos docentes pelas etapas da carreira docente 

definidas por Gonçalves (2000), temos que, estes docentes, 9,8% tinham menos que 4 

anos de serviço (fase do início), 4,9% entre 5-7 anos de serviço (fase da estabilidade), 

22% entre 8-14 anos de serviço (fase da divergência), 31,7% entre 15-22 anos de 
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serviço (fase da serenidade) enquanto 30,5% tinham mais que 22 anos de serviço (fase 

da renovação/desencanto). 

Os docentes eram oriundos de 17 concelhos diferentes sendo que a maior 

concentração se situou em Setúbal (36,6%) e Palmela (28%). 

Todos os inquiridos têm computador pessoal e todos têm internet em casa, com 

exceção de um. 

 

5.2. Competências tecnológicas 

Estes resultados correspondem à primeira secção do questionário onde se adotou uma 

escala do tipo Likert, em que cada item foi avaliado num grau de concordância de 1 a 

4(1- Discordo totalmente; 2 - Discordo em parte; 3 - Concordo em parte; 4 - Concordo 

totalmente). 

Relativamente às competências tecnológicas (média=2,45), os docentes revelam maior 

experiência de utilização de e-mail (média=3,78), menor experiência na utilização de 

grupos de discussão online (2,10) e na utilização de ambientes de aprendizagem online 

(média=2,10). Revelam pouca experiència com ferramentas Web 2.0 (1,82). 

A consistência interna dos quatro itens foi medida com o Alpha de Cronbach (0,743) 

apresentando uma variância de 0,621 a 0,755. 

 

5.3. Consistência interna do questionário 

Foi realizado o teste Alpha de Cronbach para avaliar a consistência interna das 

perguntas do questionário, tendo-se obtido um alpha total de 0,886. 

Todos os itens apresentam valores superiores a 0,879 e todos eles muito próximos do 

valor médio de Alpha, não se justificando por isso a exclusão de nenhuma pergunta. 

 

5.4. Opiniões sobre o ensino em regime de b-learning 

Estes resultados correspondem à segunda secção do questionário onde se adotou uma 

escala do tipo Likert, em que cada item foi avaliado num grau de concordância de 1 a 4 

(1- Discordo totalmente; 2 - Discordo em parte; 3 - Concordo em parte; 4 - Concordo 

totalmente). 
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A) Design da plataforma 

Relativamente ao design da plataforma, os inquiridos consideraram que era intuitivo e 

estava bem organizado (média=3,59; desvio padrão=0,555). 

B) Estratégias e Atividades 

Os resultados relacionados com as estratégias e atividades do ensino online mostram 

que os docentes avaliam positivamente todos os itens (média=3,50; desvio padrão 

0,378), com destaque para 6) As atividades do curso suscitaram a minha curiosidade 

(média=3,79), 14) Desenvolvi soluções para os problemas do curso que podem ser 

aplicadas na prática (média=3,68) e 16) Sou capaz de descrever, testar e aplicar o 

conhecimento gerado no curso (média=3,66). 

A consistência interna dos seis itens foi medida com o Alpha de Cronbach (0,612) 

apresentando uma variância de 0,504 a 0,601. 

C. Conteúdos 

Quanto aos conteúdos do ensino online, os docentes mostram que avaliam 

positivamente todos os itens (média=3,63). 

A consistência interna dos quatro itens foi medida com o Alpha de Cronbach (0,583) 

apresentando uma variância de 0,426 a 0,604. 

D. Materiais 

Os docentes reconhecem que os materiais no ensino online são de boa qualidade 

(média=3,77), apresentando-se todas as perguntas com valores perto da média. 

A consistência interna dos três itens foi medida com o Alpha de Cronbach (0,629) 

apresentando uma variância de 0,449 a 0,667. 

E. Gestão do tempo 

A maior flexibilidade na gestão do tempo é identificada como uma característica 

bastante relevante (média=3,77), ao mesmo tempo consideram que o ensino online 

pode exigir mais tempo do que seria necessário no ensino presencial (média=2,30). 

Não se fez a variável compósita das perguntas relacionadas com o tempo, porque uma 

pergunta se refere a quantidade e outra se refere à flexibilidade. 

F. Tutoria 
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Os docentes valorizam a ação do formador relativamente à orientação das actividades 

online bem como o feedback atempado e útil por parte do mesmo (média=3,87), com 

destaque para 21) O feedback online que recebi do formador foi útil (média=3,90), 22) 

O feedback online que recebi do formador foi atempado (3,95), 23) O formador ajudou 

a orientar as discussões online. (3,90) e 26) O formador manteve as/os formandas(os) 

ocupados (3,91). 

A consistência interna dos onze itens foi medida com o Alpha de Cronbach (0,777) 

apresentando uma variância de 0,731 a 0,778. 

G. Interação online 

Os resultados evidenciam que os docentes sentiram facilidade na interação entre 

pares (média=3,57), com destaque para 30) Defendi os meus pontos de vista e 

discordei dos meus colegas sem problemas, sempre que foi necessário. (3,71) e 

34) Senti-me à vontade a conversar através do meio online (3,65). 

A consistência interna dos oito itens foi medida com o Alpha de Cronbach (0,852) 

apresentando uma variância de 0,821 a 0,845. 

H. Atitude em relação ao ensino online 

As atitudes em relação ao ensino online evidenciam uma motivação elevada dos 

docentes, medida através dos seguintes itens: 37)  Senti-me motivado(a) para realizar 

as tarefas online (média=3,62; desvio padrão=0,536) e que 40) A participação no 

ensino online melhorou a minha opinião sobre este tipo de ensino (média=3,49; desvio 

padrão=0,613), admitindo ainda assim que 38)  Não existem diferenças na 

aprendizagem no ensino presencial ou online (média=3,54; desvio padrão=0,920). 

A consistência interna dos quatro itens foi medida com o Alpha de Cronbach (0,785).  

O ensino em regime misto tem a preferência de 82,9% dos docentes, 3,7% preferem o 

ensino presencial e 13,4% o ensino totalmente online.  

I) Disponibilidade para frequentar ensino online 

Os docentes revelam uma grande disponibilidade e interesse em vir a optar, no futuro, 

pelo ensino parcialmente ou totalmente online: 100% dos docentes afirmaram 

“Tencionar aconselhar os meus amigos/colegas a inscreverem-se em cursos online 
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para complementarem a sua formação” e 97,6% afirmaram que estavam interessados 

em frequentar online no futuro. 

 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados demonstram que os docentes têm perceções positivas sobre o ensino 

online. 

Sendo o regime de b-learning e a utilização de ambientes de ensino online pouco 

conhecidos dos docentes que participaram nesta ação de formação, o design, a 

estrutura do curso e os conteúdos, surgem como factores que podem influenciar 

positiva ou negativamente o sucesso do curso. 

A plataforma revelou-se bastante intuitiva e de fácil utilização pelos docentes, 

requisito essencial para o desenvolvimento das atividades propostas, mesmo pelos 

docentes tecnologicamente menos experientes.  

Os conteúdos e a sua apresentação mereceram uma avaliação positiva por parte dos 

docentes, sendo um fator de motivação acrescido ao desenvolvimento dos trabalhos.  

Sendo uma das características inerentes ao regime de b-learning, e tal como se verifica 

em grande parte os estudos realizados, a flexibilidade na gestão do tempo, surge como 

um dos aspetos mais valorizados pelos docentes, reconhecendo-se embora diferenças 

entre o tempo necessário para desenvolver as atividades no ensino online, em relação 

ao que seria necessário se o ensino fosse presencial. 

A qualidade do feedback e o seu timing, bem como a orientação feita pelo 

formador/tutor foram dos fatores mais apreciados pelos docentes, sentindo-se assim 

mais ligados à própria comunidade e fazendo desvanecer algumas inseguranças 

próprias de quem pouca ou nenhuma experiência tinha neste tipo de ensino. 

A importância da interação online quer ao nível da comunicação com outros membros 

da comunidade, quer com o formador, na realização de trabalhos de grupo ou nas 

discussões nos fóruns constitui outra conclusão revelante. 

A atitude em relação ao ensino online indicia que os docentes se sentiram motivados 

neste tipo de ensino. Apesar disso, consideram que existem diferenças entre o ensino 

online e o ensino presencial. 
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Os resultados indicam que os docentes têm uma perceção bastante positiva 

relativamente ao regime de b-learning na formação de professores: (apenas 3,7% 

prefere o ensino presencial) já que a grande maioria escolheu este regime como o que 

melhor serve os seus interesses (82,9%). 

Outro dos aspectos bastante claros e relevantes deste estudo é o facto de a 

esmagadora maioria dos professores revelarem interesse (97,6%) em frequentar no 

futuro formação no regime de blended learning, sendo que mesmo os docentes que 

não manifestaram esse interesse, ainda assim, o aconselham (100%). 

Não se verificou qualquer relação entre as competências tecnológicas e outras 

variáveis. 

 

7. CONCLUSÕES 

A introdução de ambientes de aprendizagem online num contexto de formação 

contínua de professores, poderá dar resposta a muitos dos problemas que os docentes 

sentem a este nível, nomeadamente à falta de tempo e razões de ordem financeira. A 

aposta dos Centros de Formações das Escolas Associadas (CFAE’s) neste tipo de ensino, 

pode revelar-se uma aposta ganha, indo ao encontro das necessidades dos docentes, 

ao mesmo tempo que poderá proporcionar um ensino mais motivador e mais eficaz. 

A conceção da ação de formação online deve ser centrada no formando/professor, 

querendo isto dizer que as matérias a abordar terão de ter uma ligação simbiótica 

entre as mesmas e as suas práticas letivas e ao mesmo tempo a sua aplicabilidade no 

seu quotidiano enquanto docentes. Deve igualmente ser pensada numa lógica 

construtivista, levando o formando a encontrar solução para os problemas 

apresentados. Aconselha-se a utilização de estratégias e materiais diversificados de 

forma a ir de encontro aos diferentes estilos de aprendizagem dos 

formandos/professores. 

 

8. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Como desenvolvimentos futuros prevê-se investigar: i) a forma como as ferramentas 

Web 2.0 trabalhadas durante a formação, foram aplicadas em contexto de sala de 
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aula, com os alunos ii) os impactos nas aprendizagens dos alunos e níveis de interação 

com a comunidade escolar iii) em que partes dos currículos das disciplinas foram 

integradas as ferramentas da Web 2.0 apreendidas durante a formação. 
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Resumo  
 

O paradigma emanado pela Declaração de Bolonha, ao centrar no aluno o processo 
ensino/aprendizagem, faz emergir a necessidade de convergir a aplicação de 
estratégias de informação e de modelos de comunicação aos interesses, motivações e 
estilos de aprendizagem dos alunos para que as mudanças de atitude e de 
comportamento face ao ensino revertam em aprendizagens mais significativas e, por 
conseguinte, conduzam a um maior sucesso escolar. 
É universalmente aceite, e consubstanciado por estudos científicos, que as tecnologias 
de informação e comunicação (TIC) têm permitido a construção de um conjunto de 
instrumentos de suporte que complementa o ensino presencial e que permite aos seus 
utilizadores uma maior interação e facilidade na comunicação, traduzindo-se por 
conseguinte, num maior envolvimento dos alunos nos processos de aprendizagem. 
O correio eletrónico, a Internet, as plataformas virtuais MOODLE e outras ferramentas 
de comunicação, são considerados como fatores diferenciadores nas formas 
organizacionais relativas aos métodos de ensino tradicionais, pelo que recurso à sua 
utilização tem vindo a ser cada vez mais incrementado, exigindo aos docentes uma 
transformação contínua nos seus modelos de ensino. 
É neste contexto e considerando os elevados índices de reprovação e de abandono no 
ensino superior, nomeadamente nas unidades curriculares de Matemática ministradas 
nas licenciaturas de Engenharia, que se levou a efeito um estudo exploratório que 
pretende efetuar a análise dos comportamentos dos alunos perante a utilização das 
TIC como estratégia de apoio pedagógico, por forma a contribuir para a construção de 
um ambiente de aprendizagem que permita uma coresponsabilização dos alunos no 
processo educativo e que possa estar relacionado com o sucesso escolar. 

Palavras-chave: B-learning, Matemática, Moodle, Engenharia. 

 
 

Abstract 
 

The paradigm stemming from the Bologna Declaration, by putting on the student the 
focus of the teaching/learning process, brings out the need to converge the 
implementation of strategies for information and communication models to the 
interests, motivations and learning styles of students so that changes attitude and 

mailto:dml@isec.pt
mailto:ebigotte@isec.pt
mailto:cfidalgo@isec.pt


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
3165 

behavior towards teaching revert in a more meaningful learning and therefore lead to 
greater academic success. 
It is widely accepted and corroborated by scientific studies that the information and 
communication technologies (ICT) have allowed the construction of a support tools set 
that complements classroom teaching and allows its users a greater interaction and 
ease of communication, rendering a greater involvement of students in the learning 
process. 
The e-mail, the Internet, virtual platforms such as MOODLE and other communication 
tools are considered as factors in differentiating organizational forms relating to 
traditional teaching methods, so that recourse to its use has been increasingly 
enhanced, requiring teachers a continuous transformation in teaching models. 
This context, and considering the high failure and dropout rates in higher education, 
including mathematics courses taught in undergraduate engineering, has carried out 
an exploratory study that aims to contribute to build a learning environment that 
allows shared responsibility of students in the educational process.  

Keywords: B-learning, Mathematics, Moodle, Engineering. 

1. INTRODUCTION 

The quality of learning in higher education emerged in the reflection of the scientific 

community as a problem arising from a further deepening of democratic systems 

around the 90’s. Consequently, we are witnessing a growing number of students 

attending this level of education that show a variety of personal and motivational 

characteristics. No less important, the policies of higher education access in Portugal, 

as exemplified by the regime aimed at those over 23 years old, or students from the 

professional and technological courses, brought new challenges to the university and 

polytechnic institutions, requiring them an ability to adjust its spaces, making them 

more attractive and competitive and able to motivate an heterogeneous audience as a 

result of their needs and expectations. 

Additionally, the paradigm stemming from the Bologna Declaration admits a change 

assumption: to replace a teacher-centered transmission of knowledge model by a 

learner-centered model and the construction of knowledge by assigning significance to 

it. Thus, it is accepted that in addition to the acquisition of knowledge, the training 

component becomes part of stimulating the development of personal and professional 

skills that enable students to better adjust to the flexibility, complexity and 

adaptability in different life contexts. 
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In addition to these challenges, caused by the natural consequences of structural 

changes in the educational system, it is widely accepted that the information and 

communication technologies play a fundamental role in this reorganization, as a 

complement of student learning, both in terms of access and ease dissemination of 

information and in the development of new contexts for their achievement. It is widely 

recognized and corroborated by scientific studies, that the information and 

communication technologies  have allowed the construction of a set of support tools 

that complements classroom teaching and allows its users a greater interaction and 

ease of communication, rendering a greater involvement of students in the learning 

process - “The introduction of computers in education is seen as particularly 

susceptible to enrich teacher's pedagogical strategies and stimulate in various 

educational contexts, methodologies that encourage activity, participation, 

collaboration, initiative, creativity ...” (Ponte, J., 1994). The e-mail, the Internet, the 

virtual platforms such as MOODLE and other communication tools are considered to 

be differentiating factors in organizational forms with respect to traditional teaching 

methods, so the recourse to its use has been increasingly enhanced, by requiring 

teachers to be in a continuously changing teaching model. In this sense, taking into 

account the emerging public in higher education, the use of ICT represents extra value 

to the teaching/learning process, particularly with regard to the flexibility and access, 

making the physical presence and movement requirements not mandatory for the 

monitoring of the material, the improvement of communication channels and the 

increase in collaborative work, which are critical engines of a more and more frequent 

interaction in the current job market. 

No less important, due to the continuous determination in developing the higher 

education quality of training it is given an intensified attention to school failure, 

making the promotion of success a fundamental objective of the institutions’ action. In 

the last decade, although many studies have been seeking to understand the reality of 

academic failure in higher education, leading to investigations that seek to know, in 

depth, how learning takes place in students' level of education, some analysis on the 

relationship between teaching methods and how students learn (Grácio et al, 2005) 
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need to be developed. On the other hand it is important to contextualize these 

concerns particularly in the case of teaching and learning mathematics. The authors, 

mathematics teachers in the various degree courses taught at the Instituto Superior de 

Engenharia de Coimbra, are confronted with an increasing lack of motivation, 

uninterested and consequent neglect of students in relation to the mathematic 

courses. This situation, compounded by the difficulty shown by students in elementary 

and basic concepts, essential to successful integration in the syllabus, inevitably leads 

to high failure rates and subsequent concern of the teachers. 

In this new environment of teaching/learning arises a greater demand for higher 

education teaching, higher criticism, a further reflection on their teaching practice and 

a constant adjustment of the educational courses difficulties to particular 

characteristics of their students in respect to the meaningful construction of 

knowledge. By focusing the teaching/learning process on the student, there emerges 

the need of implementing these strategies, for dissemination of information and 

communication models to the interests, motivations and learning styles of students, I 

order to have changes in attitude and behavior towards school that revert the learning 

more meaningful and therefore lead to greater academic success. 

However, any learning environment can be considered as a unique and unrepeatable 

space built by teacher, based on their views on the educational process and mastery of 

its knowledge, in particular in relation with the use of ICT, continuously adjustable to 

the interaction between its actors (Marin, 2009). 

It is under these assumptions that the present work arises and discusses an 

exploratory study that aims to carry out the analysis of students perceptions of the 

introduction of ICT as a teaching strategy that contributes to support the construction 

of a virtual learning environment, allowing a shared responsibility of students in the 

educational process and that may be related to school success. 

2. B-LEARNING IN HIGHER EDUCATION 

Students who access the Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (RAC-SA, 2010) 

have very different characteristics, both at the origin (on average 60% of students 
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placed on engineering degrees do not come from the district of Coimbra) and in 

respect of their basic academic training (for illustrative purposes, it appears that the 

majority of students engaged, approximately 63%, are from the science and 

technology courses, but this number is decreasing over the years, giving rise to a 

greater distribution in the remaining variants of courses).  

Considering this diverse audience and the need to offer more flexible ways of learning, 

ISEC and in particular the Physics and Mathematics Department has encouraged the 

adoption of a distance component of b-learning (- Blended learning platform - in use 

for the last eight years). The “LVM- Virtual Laboratory of Mathematics” 

(http://lvm.isec.pt/) is based on an e-learning platform (MOODLE) and it is a 

complement to classroom learning that welcomes all mathematic courses taught in the 

engineering degree at the ISEC.  

Fig. 1: LVM- Virtual Laboratory of Mathematics 

 

 

 

 

 

 

 

In an approach that aims primarily to enable the access to the content and provide a 

way, beyond the space of the classroom, so that teachers and students interact and 

communicate with each other, this environment has proven to be a good solution as a 

teaching/learning strategy, also contributing as an opportunity for a more active 

involvement in the educational process. 

In order to enhance the functionality of this platform, viewing it as stimulating 

interaction and experimentation through the technological resources, it is important to 

reflect on the integration of ICT as a promoter of students' meaningful learning that 

may revert into academic success. Since 2009 it has been developed a survey that 
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includes several case studies which are aimed to know, in more detail, the implications 

of ICT’s use in educational practices applied in some mathematic courses taught in 

undergraduate engineering at ISEC. By analyzing the behavior of students on the 

implementation of that strategy to support teaching, we want to reflect on teaching 

practices and question what learning environments allow a joint responsibility of 

students, in the educational process, and may be related to better learning. This 

exploratory study (Bigotte, E., 2010), is integrated into the design of research-action 

“Understand learning to better teach” which the authors develop in the activities of 

the research group GIDiMatE – Grupo de Investigação em Didática da Matemática na 

Engenharia. 

2.1 The methodology 

The research follows a qualitative research methodology, considering the observation 

of several specific cases, that allows us to understand and explain holistically and in a 

building perspective, as suggested by Stake (Stake, R., 1998), the virtual learning 

environment phenomena, using the MOODLE platform through “LVM-Virtual 

Laboratory of Mathematics”, intending to get explanations to the questions posed: 

 Q1: What behaviors show students using “LVM-Virtual Laboratory of 

Mathematics”? 

 Q2: What is the student’s profile, who interacts in the activities undertaken by 

“LVM-Virtual Laboratory of Mathematics”? 

 Q3: What virtual environments for teaching/learning enable a shared 

responsibility of students in the educational process? 

 

2.2 The sample 

The sample consists of 50 students who gather the conditions for admission to 

assessment of Mathematical Analysis course degree in Computer Science Engineering, 

functioning in the second semester of the first year, in a sliding mode, in the academic 

year 2010/2011. This functioning extraordinary regime operation arises from an 

attempt to overcome the failure detected over the years, in mathematic courses, 

taught in first year. In fact, the Mathematic Scientific Committee of ISEC implemented, 
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in 20010/2011, the pedagogical experience "Sliding Courses" which after analysis and 

corrections made in order to optimize resources and improve results, was included in 

the teaching service, on the following assumptions: 

- slider courses work in alternative semesters, in addition to the undergraduate 

curriculum; 

- the universe of addressed students is all students that have not been approved in the 

previous semester; 

- only students who have attended a minimum of 60% of all classes (theoretical, 

theoretical-practical and practical) are allowed to take the exam. This condition does 

not apply to students who have approved Elementary Mathematic course, in the first 

semester (of the corresponding school year), or students covered by Law 105/2009 of 

14 September 2009 (employed students). 

Students engaged in Computer Science Engineering have a great diversity in their basic 

training, with mathematics access grades ranging from 12 to 18 (out of 20), and are 

may have fit in difficulties into content taught in higher education. They often show a 

position of very high absenteeism at school, revealing irregular effort in the classroom 

or in carrying out learning activities proposed by the teacher. 

In order to establish the student’s profile, other data sample was collected, among the 

first year students of Computer Science Engineering by fulfilling a questionnaire 

regarding their ICT behavior. 

 

2.3 Description of the learning environment 

The teacher responsible for the course that will be focused in this exploratory study is 

also an involved researcher who has, over the years, reflected on her teaching practice 

and questioned herself about what teaching and learning strategies best fit students as 

an attempt to make learning more meaningful, and result in effective school success. 

Behind the present study, lies a motivation to understand the practices and learn how 

to improve them from the conclusions. This study aims the introduction of changes in 

the learning environment used in this context that encourages the formulation of 

working hypotheses to be further tested in other investigations.  
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In the classroom, given the nature of the syllabus covered, the teacher used the 

theoretical classes for introductory explanation of subjects, with exemplification 

through problem solving for the acquisition of basic knowledge, while in the remaining 

classes (theoretical-practical and practical) other teaching methods were applied and 

shared resolution of exercises led to the understanding and application of materials. 

Specific activities were proposed to create in students the spirit of synthesis and 

analysis necessary to obtain the desired learning outcomes. 

In an attempt to complement the classroom with a virtual learning environment, the 

strategy of ICT integration was considered in a perspective of teaching support, both 

pedagogical (content publishing, dissemination of materials and miscellaneous items) 

and administrative (dissemination of warnings and other information, display of 

patterns of results, booking of additional classes). The use of the referred complement 

was promoted throughout the semester by students, as can be seen in detail in Figure 

2.  

Fig. 2: Strategies to integrate ICT 
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All materials necessary for each chapter (hand-outs and exercise sheets) were 

previously placed on the platform. The work published by the students in LVM and 

discussed among peers, was monitored by the teacher, thus allowing, further 

monitoring of issues and contribute simultaneously to improve the communication 

channels and encourage cooperation.  

Other activities were also set up by sending advanced files to correct and integrated 

the process of individual formative assessment. 

The adopted setting was the topic format. Five topics have been established, 

corresponding to each syllabus chapter (revisions, primitives, integral calculus, 

improper integrals and differential equations). In order to promote the application of 

constructive teaching methodologies and enhance ICT in a laboratory learning 

environment the use of computer algebra software was also available in a LVM link to 

GeoGebra. 

The notes to support lectures, basic texts written by other teacher (course non 

lecturer) and worksheets that were proposed by the teacher, was posted in the 

general topic, space where it has been also proposed five thematic forums (revisions, 

primitives, integral calculus, improper integrals and differential equations) that aimed 

to achieve the interaction between peers and between students and teachers, through 

the exchange of messages, questions, the presentation of various forms of exercises 

proposed solutions and also sharing lecture notes for each syllabus unit. We also built 

four activities which resulted in individual work for correction.  

These shared spaces were launched simultaneously with the introduction of subject 

exposure in the theoretical classes and had the goal of an autonomous dynamic 

performed by students, always associated with a monitoring done by the teacher, 

whose interventions were carried out as an addition to the comments and posts made 

by students. 
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2.4 Instruments for data collection 

In order to answer the questions Q1 and Q2, in this investigation we used the data 

collected on the MOODLE platform, regarding the activity reports of each participant 

included in the sample. For this purpose, it was built a grid with the relevant 

information to the study and recorded the number of hits per item classification 

(Figure 3). The following categories were considered: 

CAT 1-Material resources: integrating the set of tests/exams from previous years, the 

hand-outs designed by another teacher and a link to external software application 

(GeoGebra); 

CAT 2-6-Revisions, primitives, integral calculus, improper integrals and differential 

equations which were divided into two subcategories: 

SUBCAT 1-Material resources: which includes the set of working sheets  developed by 

the teacher, by desired level of learning outcome and  supporting texts provided by 

teachers not involved in this course; 

SUBCAT2-Thematic forums: including comments and posted activities and self-study 

material. 
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Fig. 3: ICT categories considered 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In order to examine students perceptions regarding the use of ICT, that allows a deep 

reflection on the construction of virtual environments for teaching/learning, 

permitting a joint responsibility of students in the educational process (Q3), was 

handed a questionnaire designed to collect information on four groups of questions 

concerning: 
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- students characterization regarding ICT access (five items, e.g.: Do you have access to 

a computer?; Do you have internet access?)-group A; 

- students perception about the importance of  ICT use for learning (four items, e g.: in 

the exposition of the contents, when using software adapted to the syllabus content)-

group B; 

- how students use the Internet in their learning process (five items, e.g.: talk about 

problem-solving in forums, exchange of support materials)-group C; 

- the use of LVM/Moodle in the learning process (six items, e.g.: to consult 

notices/information, consult  proposed discussion forums)-group D; 

- the use of software custom-made to the syllabus (four items, e.g.: problem solving, 

troubleshooting check)- group E; 

It has been used a Likert type scale format, with four points, depending on the degree 

of students agreement, including an extra option - not applicable. 

The questionnaire was run online for students who have attended classes and only 

those who met conditions for assessment access have been studied. In order to 

develop further studies in the context of individual attitudes and students behaviors, 

allowing a greater track knowledge made by each one. Their identification was 

requested on a voluntary basis, with confidentiality and non-dissemination of data 

warranties.  

3. DATA ANALYSIS 

The software used in data analysis was SPSS.  

For behaviors evidenced by students in the use of "LVM-Virtual Laboratory of 

Mathematics" (Q1), it was found that the highest average number of accesses to the 

platform per considered item (category and sub-categories), was verified at Primitives, 

in consultation of resources material provided by the teacher of the course 

(worksheets prepared by the level of learning desired result) complemented with 

other materials given by teachers outside the course and the explanation of the 

thematic unit Tests syllabus of previous years was also a teaching tool widely used by 

students. 
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One should take into account the decrease in access to the platform during the 

semester, evidencing a drop in study methods and monitoring the subject, feature 

found by the course teacher, by virtue of her experience in teaching Computer Science 

Engineering students. This is confirmed by the discrepancy between the accesses to 

the working exercises sheets proposed by the teacher, which leads to an autonomous 

work and to the material resources that allow contents reading taught in the lectures. 

(Fig. 4) 

Fig. 4: Accesses to general resource materials 

 

 With regard to how students followed the thematic forums launched at the initiative 

of the teacher, it was found that 18 students participated in comments’ post, and only 

five have posted activities. This contribution tends to decrease drastically to no action 

in forums with respect to improper integrals and differential equations; indeed, in the 

forum dedicated to the integral calculus only 7 students performed the posting of 

comments, registering only one student that have posted study resources. This 

behavior indicates absence of share culture to knowledge construction and no 

collaboration among peers (Fig. 5). 

 

Fig. 5: Access to thematic forums 
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Observing the LVM platform accesses it is clear that, in general, there is not a positive 

influence on grades, i.e., the students who accessed more to LVM (counting with 

resource materials consult/download) are not the ones with higher grades (Fig. 6). 

Fig. 6: Relation between 2nd Semester Grades and Mean LVM Accesses

 

Although, if we consider only the accesses, not counting with teaching syllabus, that is 

the ones that really show interaction between teachers and colleagues, then we may 

be able to sustain the hypothesis that virtual learning and discussing improves success 

and may be a cause of higher grades as we can see below (Fig. 7). 

 

Fig. 7: Relation between 2nd Semester Grades and Mean LVM/Moodle accesses 
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To better understand which virtual teaching/learning environments allow a higher 

student’s enrolment we performed the data analysis collected via the questionnaire 

mentioned above (only 38 out of 50 students answered the questionnaire).  

A relevant conclusion is that almost all students have access to the computer, being at 

home that more students use the Internet. It is given a smaller importance to Internet 

accesses at public Wi-Fi free places (Fig. 8). 

 

Fig. 8: Students characterization in access to ICT - Group A 

 

Students confer similar levels of importance when considering ICT as a learning 

resource: in the context of exposition area, use of software custom-made to the 

syllabus and the exemplification of practical cases of application (Fig. 9). 
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Fig. 9: Student's perception about the importance of ICT use for learning - Group B 

 

When confronted with the use of the Internet in the personal learning, students 

consider the MOODLE platform course as the most important feature to be noted and 

also give some importance to discussion of problem solving in chat rooms (Fig. 10). 

 

 

Fig. 10: How students use the internet in their learning process - Group C 

 

The LVM-platform MOODLE is used in the individual learning process as an important 

space to consult information and warnings. The discussion forums and the teachers’ 

requirements were not properly valued (Fig. 11). 

Fig. 11: The use of LVM/Moodle in the learning process - Group D 
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Students use the software custom-made program content primarily for checking the 

problems’ solution solved, assigning little relevance to its application in the resolution 

itself (Fig. 12). 

Fig. 12: The use of software tailored to the syllabus - Group E 

 

4. CONCLUSIONS 

The poor adherence to the proposed publication of material developed in class was 

clear, confirming the results of the academic year 2009/2010 (Bigotte, E., 2011), which 

shows no culture of sharing to build knowledge, or collaboration with colleagues. It 

seems reasonable to assume that student’s participation in discussion forums 

encouraged interaction between teacher and students and contents lectured. 

Of the five chapters covered in the Course (Revisions, Primitives, Integral Calculus, 

Improper Integrals, Differential Equations) five discussion forums for worksheets 

resolution were created by the teacher. The second forum (Primitives) was the one 

that students were most enrolled in.  

The intervention decreased along the semester, and there was no participation in the 

last two forums. This behavior suggests the need to introduce diversified strategies in 

order to create internal and/or external stimulation to remain discussion forums 

active. 

There were no evidences both in terms of the relationship between the student who 

uses more frequently the LVM platform and achieving better final grades. This 

conclusion leads to further studies to allow better cross information, filtering it to the 
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level of individual trajectories of students in order to be able to establish correlations 

and draw a profile of student’s activities that interacts in the "LVM-Virtual Laboratory 

Mathematics ". 

It also follows that, with respect to virtual environments for teaching/learning 

definition that allow students  shared responsibility  in the educational process, 

questionnaires answers showed that students consider the MOODLE platform as an 

important source of information/material resource recollection, necessary for the 

operation of the course by the teacher or peer’s sharing, but do not appreciate it as a 

strategy for autonomous learning, not taking it as a provider of knowledge 

construction through interaction between peers or with the teaching and also do not 

consider  the publication of their own reviews or studying materials. 

It is worth mention that, since there was not any type of pressure by the course 

teacher that induced a "requirement" in the use of the LVM platform in student’s 

learning process, the suggestion is that this type of participation may eventually be 

included as component in the formative evaluation parameters. 

 The use of educational software syllabus tailored was considered medium relevant 

towards its application to problem solving, solution’s verification   and acquisition of 

relevant technical suggestions for its implementation.  

The Internet was not accepted as an important space for interaction and research of 

complementary expertise. 

For the social presence, directly related to the ability of each student project through 

this virtual environment, either by the characteristics of his temperament, or by the 

ones associated to their knowledge, we concluded that all accessed regularly to the 

material available, although not participating in the forums. 

In terms of ICT strategy applied there was a significant intervention by the student 

throughout the learning process, reflecting primarily the simplification of access to the 

support content classes. Regarding the specificity of the course, the study showed the 

need to create a more flexible intervention concerning the learning rate of the 

individual pupil, and allows for a more individualized monitoring, the requirement for 

building dynamic learning objects, that can be easily updated and adjusted to each 
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context and creating an environment that promotes group cohesion, and help to 

ensure the social presence of all stakeholders.  

This contribution will be essential to a participatory and careful reflection of the 

pedagogical practice in higher education and is intended that its conclusions come to 

reverberate themselves in the dynamic of integration of the ICT allowing, over all, an 

eventual modification of the ideas and an improvement of teacher’s professional 

performance. 

It is intended that changes of attitude and behavior of the pupils face to the school 

revert in more significant learning and therefore lead to a higher success and it is 

necessary to converge the application of information strategies and models of 

communication to the interests, to the motivation and student’s learning styles 

currently attending the higher school. 
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Resumo 

As crianças são seres criativos que expressam essa criatividade de várias maneiras 
naturalmente. Uma delas é a música, onde está provado que crianças são capazes de 
criar música com forma e estrutura sem possuírem qualquer tipo de educação musical 
formal. No entanto, continuamos a tentar desenvolver a sua inteligência musical 
através de métodos formais, de maneiras que não são naturais para eles, criando um 
distanciamento entre as crianças e a música. 
O conceito de micro-mundo (tradução livre de microworld) de Seymour Papert é a 
base de várias tecnologias educacionais, baseada no facto que as crianças são capazes 
de aprender conceitos complexos ao explorarem um mundo definido pelas regras e 
restrições dum determinado domínio. Para alguém se envolver com um determinado 
micro-mundo, é necessário que esteja naturalmente interessado no ambiente que 
define esse mundo. 
Este artigo vai apresentar uma ferramenta de composição musical para crianças 
baseada no conceito de micro-mundo de Papert, com o objectivo de envolver as 
crianças em actividades exploratórias, ferramenta esta desenhada pelas próprias 
crianças. 

Palavras-chave: Interacção criança-computador, Desenho participatório, Ferramenta 
de aprendizagem,  Microworld.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O constructionismo de Seymour Papert diz que construímos conhecimento ao 

interagir e experimentar o mundo à nossa volta (Papert, 1993). Um dos conceitos base 

do constructionismo é o de micro-mundo, que consiste num ambiente definido pelas 

regras e restrições dum determinado domínio (Papert, 1993). Ao explorar este 

ambiente, Papert afirma que é possível compreender os conceitos que definem o seu 

domínio. No entanto, Papert também afirma que para a aprendizagem acontecer 
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efectivamente, necessitamos de estar conscientemente envolvidos com a actividade 

que estamos a fazer (Papert, 1993). 

Ainda no constructionismo, Papert afirma que o processo de aprendizagem é 

influenciado pelo contexto social onde o mesmo ocorre (Papert, 1993), ou seja, ao 

introduzirmos o conceito de colaboração estamos, na verdade, a criar oportunidades 

para melhores oportunidades de aprendizagem. 

Para aproximar as crianças da música, foi realizado um estudo com o objectivo de 

conceptualizar uma ferramenta que envolva crianças em actividades exploratórias no 

domínio da música, baseado nos conceitos de micro-mundo e de colaboração. 

Quando criamos novas tecnologias para crianças, não podemos assumir que elas são 

apenas adultos mais pequenos (Druin, 2002). Além disso, não podemos confiar apenas 

na nossa experiência, nem na dos professores e dos pais. Para sabermos mais sobre as 

crianças, necessitamos de interagir directamente com elas (Druin, 2002). 

Baseado no trabalho de Allison Druin e no Desenho Participatório (Participatory 

Design) da área Interacção Humano-Computador, este estudo utilizou uma abordagem 

participatória para resolver o problema, onde um grupo de crianças foi integrado na 

equipa de desenho, contribuindo assim directamente para a solução final. 

2. CONTEXTO 

Este projecto foi desenvolvido no contexto do projecto Escolinhas Criativas, cujo 

objectivo é trazer os novos media digitais à comunidade online baseada no 

schoooools.com (TeclaColorida, 2010). O schoooools.com é uma plataforma onde 

alunos, professores e pais podem criar, colaborar, comunicar e partilhar de forma 

segura, dando oportunidade a crianças, dos 4 aos 12, de interagir com a Web 2.0 e os 

novos media digitais - tudo num contexto de aprendizagem (Escolinhas, 2011). 

Este estudo foi realizado em parceria com duas escolas: a Escola EB1/JI de Cabanelas e 

a Escola EB1/JI de Magarão. O estudo foi também acompanhado por um professor de 

Educação Musical do segundo e terceiro ciclo, que se encarregou de validar o valor 

musical desta ferramenta. 
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3. METODOLOGIA 

Para conduzir este estudo, foi elaborada uma metodologia baseada no Cooperative 

Inquiry da Allison Druin (Druin, 1999) e no Informant Design do Michael Scaife (Scaife 

et al, 1997). 

Trabalhar com crianças é imprevisível, portanto esta metodologia é rígida o suficiente 

para garantir um bom resultado, mas flexível o suficiente para acomodar mudanças 

repentinas. 

A metodologia é composta por três fases rígidas: i) compreender a perspectiva das 

crianças; ii) resolver o problema com as crianças; e iii) desenhar e avaliar o protótipo. 

Dentro de cada uma destas fases, em vez de existir um conjunto rígido de actividades, 

existe um conjunto de objectivos. Semanalmente, vão ser elaboradas actividades  para 

atingir estes objectivos, de forma a que as mesmas sejam baseadas na informação 

disponível no momento, adaptando-as assim às necessidades da equipa de desenho. 

A primeira fase, compreender a perspectiva das crianças, é composta por actividades 

de investigação, de forma a recolher informação sobre as crianças e o ambiente em 

que o projecto se insere. Estas actividades tem como objectivo responder a três 

perguntas: i) como é que as crianças compreendem a música? ii) como é que as 

crianças interagem com a tecnologia existente?; e iii) como é que os professores vêem 

a música e a tecnologia? 

Estas perguntas vão ser respondidas através dos dados recolhidos nas actividades, 

como entrevistas com crianças e entrevistas com professores. 

A segunda fase, resolver o problema com as crianças, é a fase crítica deste estudo. É a 

fase onde o conceito da ferramenta, o micro-mundo, é gerado, e é composta por 

actividades de desenho participatório, onde uma equipa de crianças designers vão 

resolver este problema. Esta fase tem três objectivos: i) definir o micro-mundo; ii) 

definir os requisitos; e iii) desenhar a plataforma. Estas actividades são compostas por 

sessões de geração de ideias e sessões de prototipagem das mesmas. Em todas as 

sessões está presente apenas um investigador, que serve de facilitador, e um grupo de 

cinco a seis crianças. Os resultados das sessões são, posteriormente, analisados pelo 
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investigador, alimentando assim o processo de criação da tecnologia. O resultado 

desta fase é um protótipo que representa o micro-mundo.  

A terceira e última fase é responsável pela criação e avaliação do protótipo da 

ferramenta. 

 

4. RESULTADO 

A execução da metodologia descrita neste documento teve a duração de dez semanas, 

sendo realizada uma sessão por escola em cada uma delas. Ao longo destas semanas 

foram discutidos centenas de conceitos, muitos dos quais foram prototipados pelas 

crianças (maioritariamente através de desenhos). Após ter sido encontrado um 

conceito forte para o micro-mundo, as restantes sessões consistiram na sua evolução. 

O conceito escolhido é baseado na dança, que partilha muitas das regras e restrições 

da música. Este conceito serviu de base a um jogo onde o objectivo é fazer pessoas 

dançar. 

Figura 46: Palco de dança 

 

 

Existe um palco de dança, a zona principal deste jogo, com um número indefinido de 

dançarinos. Cada um destes dançarinos representa um instrumento musical. Estes 

dançarinos dançam ao som da música, música esta que é criada pelos jogadores. 
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Para controlar os dançarinos, o jogador pode movimentar os seus membros. Isso é 

feito na segunda zona deste jogo: o editor de passos de dança.  

 

 

 

Figura 47: Editor de passos de dança 

 

 

 

É no editor que as crianças criam as suas danças e, simultaneamente, a música. Como 

podemos ver na figura, existe uma pessoa no meio, à qual podemos movimentar, 

como referido, os seus membros. Para fazer isso, selecciona-se o membro que se 

deseja movimentar e selecciona qual a direcção – as direcções possíveis são ditadas 

pelos círculos que se encontram à volta do dançarino. No entanto, estes círculos 

significam mais que direcção: cada um deles representa uma nota musical, da mais 

grave à mais aguda. Tendo em conta que é possível movimentar quatro membros, é 

possível fazer combinações de notas. 

Na zona inferior da Figura 2 vemos uma representação dum compasso musical. Cada 

um dos quadrados representa um movimento. Ao preencher todos estes quadrados, a 

sequência destes movimentos transforma-se num passo de dança, numa melodia. 
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Voltando à Figura 1, vemos na zona superior uma representação de pistas musicais. 

Aqui, as crianças assemblam os passos de dança que criaram. Fazendo isto para todos 

os dançarinos, o resultado é uma música. 

 

5. CONCLUSÃO 

A utilização duma abordagem participatória no processo de desenho resultou em 

cento e noventa e oito ideias, oitenta e cinco das quais foram desenhadas. Estas ideias 

são a visão das crianças sobre como é que a ferramenta a ser desenvolvida deveria ser. 

O jogo de dança foi uma destas ideias. Devido a este facto, a maneira com que as 

crianças se envolvem com ele foi validada organicamente. 
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Resumo 
 

Analisar a experiência do utilizador com manuais escolares digitais e plataformas de 
mediação requer uma análise contextual e pesquisa preliminar. No presente estudo 
recorreu-se à análise de 14 plataformas, consideradas mais proeminentes, e dos seus 
módulos mais significativos. 
Neste contexto foram analisadas catorze plataformas e examinadas as suas soluções e 
recursos mais relevantes. Através desta análise foi possível verificar os recursos mais 
comuns e quais os mais singulares entre as plataformas, podendo tais constatações 
contribuir para desenvolvimentos futuros neste domínio. 
Nas conclusões deste estudo poder-se-á verificar algumas tendências observadas e 
considerações relativas ao futuro dos manuais escolares digitais.   

Palavras-chave: Manuais escolares digitais, e-livros, plataformas de manuais, 
tecnologias de ensino e aprendizagem, recursos educativos digitais, experiência do 
utilizador. 

 
Abstract 

 

Analyzing the user experience of digital textbooks and platforms requires some 
contextual and background research. This was done by analyzing 14 of the most 
prominent platforms and auxiliary modules. 
There were fourteen main platforms briefly analyzed along with their most significant 
solutions and resources. Through this analysis it was possible to find some common 
features and other distinct implementations that can contribute to future work in this 
area. 
In conclusion, there are some contextualized trends observed in the analysis and some 
considerations to be made regarding the future of digital textbooks. 

Keywords: Digital textbooks, e-textbooks, textbooks platforms, teaching and learning 
technologies, digital educational resources, user experience. 

 

1. INTRODUCTION 

Netbooks and tablets have endowed users with, not only portability, but above all, 

new paradigms of interaction and functional versatility that goes beyond the use of 
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"traditional" computing. However, the appropriation of new media in schools, such as 

support for playback of digital educational resources is devoid of consolidated 

strategies concerning usability evaluation of these resources. In schools there is an 

increase of, with regular presence in classrooms, a wide variety of technological 

devices such as smartphones and tablets, but in most cases, neither the teachers nor 

the administration know how to take advantage of these resources. It should however 

be noted that in Portugal a tablet with the most proficuous features has an 

approximate cost of the national minimum wage. The relationship between the 

acquisition cost and usefulness of these devices reflected on the effectiveness of work 

justifies, in the short term, the weak investment on these resources. 

When addressing education and learning we cannot neglect one of the main 

instruments that have always accompanied every student: the textbook. In Portugal, 

traditional textbooks are the main business for few companies and when it comes to 

digital educational resources, the scenario is even more defined, with the notoriously 

overwhelming leadership of only one company. A vast majority of North American 

educational institutions are already pouring over identifying the positive and negative 

impacts of digital e-books on teaching and learning (Nelson & Hains, 2010). As we will 

see further, the investment of the main U.S. companies in digital textbooks products 

and research is vast. 

The purpose of this approach is to identify key trends and technologies behind digital 

textbooks design in order to establish a background that enables the conceptualization 

of such resources tailored to the Portuguese educational system. 

 

2. DIGITAL TEXTBOOKS 

From CDs to Online – brief history 

According to Chesser (Chesser, 2011) the advent of digital textbooks is grounded in the 

first appearance of CDs in the mid-1990s, an initiative by publishers in order to deliver 

digital versions of printed materials, and in some cases multimedia-rich content. The 

purpose was to make their print products more competitive and more importantly 

offer supportive resources for teachers. Regarding the resources, they were meant “to 
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be printed out by the instructor as needed” (Chesser, 2011).   As a result of this trend 

in 1997 the first electronic encyclopedia called “Diciopédia” by Porto Editora, 

published on CD-ROM format, was released in Portugal. 

From the beginning of the last decade schools began to be equipped with computers 

along with an Internet connection. In the U.S. “one-to-one” computing initiatives 

appeared, first with Apple Computer and then with IBM (later Lenovo) (Chesser, 2011). 

In Portugal the technological initiator and supporter was the Portuguese Government 

that invested in projects in the area of Information and Communication Technologies 

(ICT) like: MINERVA (1985-94), Nónio Século XXI (1996-2002) and Internet na Escola 

(1997-2003). However, with the same objectives of the program “one-to-one”, 

Portugal only began in 2007 with one more Government initiative program called 

"e.escola" (as part of “e.initiativas” project) with the motto "each student, one 

computer". So far, including all subprograms (“e.professor”, “e.professor”, “e.escola”, 

“e.professor”, and “e.juventude”) were distributed 1.371.829 computers along with 

mobile broadband Internet connections (“e.escola,” 2012). According to data from the 

Ministry of Education (GEPE - Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação), 

there are 1,911,380 enrolled students and adults in education and training (data from 

2010) (“Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE) - Números da 

educação,” 2012), thus, we can estimate about 68% of students and adults involved in 

education and training have their own computer and Internet broadband access in 

Portugal. The generalization of Internet access and the availability of equipment and 

devices appeared to be the technical groundwork for e-textbooks (Chesser, 2011). 

But then two hostile constraints arose regarding the impact of mass production of 

digital textbooks: publishers had never before signed author contracts that allowed for 

digital distribution, and they were unprepared for the commercial outcomes resulting 

from these publishing policies; during 2000, Napster and other peer-to-peer online 

services have emerged and many questions about intellectual property came to 

debate. The reflex of all this was that publishers became highly selective about 

releasing content into digital form.  
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The meaningful marriage between the digital tools and instructional aims, and the 

complete lack of uniformity in the technical environments of schools made 

implementation much more difficult than many had hoped (Chesser, 2011).  

It could be said that since the last decade we have, up until the present, witnessed the 

manifestation of real tendencies in devices, platforms and users’ attitudes. Amazon 

released Kindle, the first e-book reader that began to shape reading on screen. In U.S. 

the sales of e-textbooks and industry groups like NACS, MBS, and Simba started 

growing (Chesser, 2011), but the Kindle device appeared to be very limited, not taking 

advantage of colored textbooks and not supporting  third party applications. Later 

came iPad from Apple and with it a new concept of mobile computing operated by 

gestures. With Apple’s iPad came a new generation of devices, including the tablet, 

with key features like: flat touch screen, virtual keyboard, wireless connection, and a 

variety of other functionalities. In 2010 there was also the release of Nook e-reader 

and Nook Study (education-specific) from Barnes and Noble, again similar to an e-book 

reader competing with Amazon’s Kindle as opposed to Apple’s iPad. Natural iPad 

competitors have emerged, the best examples being Samsung’s Galaxy and 

Transformer from Asus. These devices are supported by Android OS and therefore 

offer a more flexible market of third-party applications. 

Concerning technology, the first Portuguese tablet solution by JP Sá Couto is about to 

be released. The same company that produced “Magalhães” is preparing the tablet 

version with the code name “MGT1”, directed toward childhood education, equipped 

with Wi-Fi, Bluetooth and built-in broadband mobile connection for full Internet access 

(BiT, 2012). 

3. Digital Reading and Platforms 

Digital textbooks are also called e-textbooks by analogy with all other concepts of 

electronic services, platforms, and devices. We often see these concepts in a muddle, 

when addressing the digital textbooks issue; publishers regularly mix everything: the 

resource, the platform, and the device. It is therefore very important to distinguish 

these key concepts. The digital textbook or e-textbook is a resource, a package of 

electronic learning materials that could aggregate all kinds of multimedia and 
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interactive content. The platforms serve the purpose of presenting the e-textbooks, 

managing the digital library, and mediating the interaction. Devices are the physical 

medium to access platforms and e-textbook. They should, along with the platform, 

enhance the user experience. 

The fact is that in general the focus continues to be given to the platforms instead of 

textbooks. Perhaps because the most interested in this approach are the major 

publishers who have focused on the transposition of the printed textbooks to digital 

and on the availability of this new resource. However, we can admit that, since, in 

most cases, the platforms are the only element that enriches user experience in the 

use of e-textbooks, such as adding notes, highlighting, navigation between content 

within and outside the textbook and the management of books and chapters. 

4. PROMINENT PLATFORMS 

The characteristics of some prominent platforms and some key features in order to 

identify the most common tools and services as well foresee some trends will then be 

analyzed and listed alphabetically. Some of the most relevant data were summarized in 

a comparative table (Table 1). 

Table 7 

Comparative Table (relevant features) 

Platform 

(name) 

Basic 

Features 

Unique 

Features 

Device 

Availability 
Cost 

Apple iBooks 

2 

Highlighting; 

note-taking; 

“study cards” 

Videos; 3D 

animations; 

interactive 

illustrations 

iPad 

Access to free 

and paid 

textbooks 

Barnes & 

Noble NOOK 

Study 

Highlighting; 

note-taking; 

color tags 

Dual book 

view; 

“questions” 

to instrustors; 

“word 

Web; PC; 

Mac; iPad; 

iPhone; 

Android 

Access to free 

and paid 

textbooks 
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lookup” 

CafeScribe 

Highlighting; 

bookmark; 

note-taking 

Allows to 

create 

reading 

communities 

Web; PC; 

Mac; iPad; 

Android 

Access to free 

and paid 

textbooks 

Cengage 

MindTap 

Highlighting; 

bookmark; 

note-taking; 

“flashcards” 

Google Docs 

integration; 

learning 

platform 

(students and 

instructors) 

PC;  Mac; 

iPad 

Paid Access; 

Demo version 

by request 

Cengage 

YouBook 

Highlighting; 

bookmark; 

note-taking 

Students: 

discussion 

board; instant 

messaging. 

Instructors: 

embedding 

videos; 

changing text 

passages 

Web; PC; 

Mac; iPad 
Paid Access 

CourseSmart 

Highlighting; 

bookmark; 

note-taking 

Students: 

Side-by-side; 

zooming. 

Instructors: 

edit offline 

Web; PC; 

Mac; iPad 
Paid Access 

DynamicBooks 

Highlighting; 

bookmark; 

note-taking 

Students: 

online tests. 

Instructors: 

add 

animation, 

Web; PC; 

Mac; iPad; 

iPhone 

Paid Access; 2 

week demo 
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audio and 

video 

Flat World 

Knowledge / 

MIYO 

Mostly directed to instructors: 

exercises; upload MS Word 

documents, PDF files and 

video clips; publish in multiple 

formats 

Web 

Free/CC 

license 

(textbooks) 

Ingram 

VitalSource 

Highlighting; 

bookmark; 

note-taking 

read-aloud 

(vPage); 

search 

options by 

words and/or 

pictures 

(Bookshelf) 

Web; PC; 

Mac; iPad; 

Android 

Free 

(Bookshelf) 

McGraw-Hill 

Create & 

Connect 

Digital learning platform: 

tests; quizzes; videos 
Web 

Trial 21 days 

(Connect); 

Free access 

under 

registration 

(Create) 

Pageburst 

Highlighting; 

bookmark; 

note-taking 

Social 

network 

interaction 

Web; PC; 

Mac; iPad 

Paid Access; 

Free 

resources 

(Evolve) 

Pearson 

MyLab 

Highlighting; 

bookmark; 

note-taking 

Text-to-

speech; LMS 

integration 

Web; PC; 

Mac; 

Access to free 

and paid 

textbooks 

Wikibooks 
Collaboratively writing open-

content textbooks 
Web Free/open 

Xplana Highlighting; Rotating Web; PC; Access to free 
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eReader bookmark; 

note-taking 

pages; study 

groups; social 

network 

integration 

Mac; iPad; 

Android 

and paid 

textbooks 

 

4.1 Apple iBooks 2 / iBooks Author 

Apple iBooks 2 is a free application to Apple iPad tablet, and because of that the 

interaction is designed to use multi-touch gestures to navigate. Swipe finger moves 

offer navigation throughout thumbnails or page content. By producing rich engaging 

layouts and interactive experiences, Apple expects to motivate students to the iBooks 

textbooks experience. To enhance students’ experience the books make use of: videos; 

3D animations; interactive infographic illustrations, instant glossary terms access; 

instant search within the book; a search option can also be used to go to a given page; 

image galleries instead of single pictures; lesson reviews with interactive tests and 

quizzes with immediate feedback; highlight and note-taking; “study cards”, with notes 

and glossary terms, with two sides, using contextual notes on the back of the card, and 

they could even be shuffled in random order; and the books are fully integrated with 

iBooks Store where students can find screenshots. 

The iBooks Author is a free Mac application that enables authors to create any kind of 

digital interactive book. From the most relevant features can be singled out: Apple 

designed templates; special objects like book cover, glossary and table of contents; 

simple drag-and-drop feature to add media; import documents produced in other 

applications like Word, using also drag-and-drop features and iBooks Author 

automatically detects formatting, sections and styles; multi-touch widgets tool with 

pre made interactive objects that authors can add; Keynote produced resources 

integration; creation of custom content writing interactive resources using JavaScript 

and HTML5; multimedia glossary creation tool; and instant build and deployment to 

iPad.   
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4.2 Barnes & Noble NOOK Study 

NOOK’s solutions from Barnes & Noble are more than tablets devices (Simple Touch, 

Color and Tablet). It has a reading application distributed for PC, Web, Mac, iPad, 

iPhone and Android. 

NOOK Study is a free application, directed toward students and instructors, which 

delivers eBooks and e-textbooks, compiling all the study materials in one location. 

Using the “My Library” NOOK’s module, users can create courses, name them and 

select a course icon for easier identification. Among other typical features NOOK Study 

allows: single and dual page view, and a remarkable “dual book view” (comparison 

mode); cross link navigation, copying a page link on a platform and pasting it on the 

Web browser will display the same page online; highlighting and notes options allows 

different colors tags, “asterisk” to mark relevant passages, and “questions” tags to 

question instructors about; “word lookup” is a function embed on platforms that 

searches on Google the definition of a selected word. The print options of NOOK Study 

allow to export highlights, notes, “asterisks” and “questions” to Word document 

format (with table of contents), or Notepad. 

 

4.3 CafeScribe 

CafeScribe offers a digital shop to buy digital textbooks but the most valuable feature 

is the reader application that works online and offline. CafeScribe reader presents a 

“bookshelf” with quick access to bookmarks, notes, summaries and book info about 

copy/past and print limits (because books are covered with digital rights management 

policies). The main tools, like almost all eReaders, are the search, bookmark, highlight 

and note taking tools. For the highlight tool the reader has a unique feature, in which a 

student can add or change colors and tags, so they can easily correlate each color to 

the subject/tag they need. In the notes section the student can add notes and make 

them public (sharing with others from the same institution community) or keep it a 

private note for personal use only. Members of a community share notes about a 

textbook and they can be accessed at any time at the platform when reading a book, 

and the note is shown along with the specific page of the book. Another interesting 
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feature is the search option that retrieves two different ways of viewing the search 

results: organized by page order or instances per page (suggesting the more instances 

on each page, more relevant search results). The “snap summary” function is another 

singular feature, which condenses notes and highlights them allocating them into one 

place for further viewing and printing, with filter options, acting as a study guide. 

 

4.4 Cengage MindTap 

MindTap is described as an agnostic device, personal learning experience platform that 

combines all students’ and instructors’ assets, readings, multimedia activities and 

assessments into a singular learning path to improve student outcomes. It is a cloud 

based solution designed for students and educators alike with a range for two and four 

year colleges and universities as well as other higher education institutions. It allows 

them to access their learning from anywhere on any device. 

The central concept is the “follow path”. The learning is organized into a “learning 

path”, and “path” is made up of “learning units”. Following a learning unit students 

find it is made up of “learning activities”, and then students must go in order through 

the activities which have been designed by author experts and Cengage Editorial 

Teams with the objective to improve concept comprehension and retention. The 

learning activities could be a video, a quiz or test, a project or reading, or even a 

document inserted into the learning path by the instructor. The instructor can 

personalize both learning units and learning activities and instructors can assign due 

dates, orderly activities, adjust the names and descriptions of the activities, adjust 

grading strategies in values, and even change their order placing them earlier or later 

in the learning unit; all these operations can be done via menus in the platform 

interface. 

The MindTap reader is a built in module that is described as providing more than just 

text learning for the student, with embedded media like video, animation, audio and 

exercises, among other things. The reader includes other features that are intended to 

keep students focused on learning, including inline glossary, simple navigation using 

links and page-by-page turning. For instructors it allows them to put documents like 
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Word documents, presentations, spreadsheets and other personally created content in 

the reader wherever they choose. Instructors can also add these items as stand-alone 

learning activities. The reader module not only allows for instructors and students alike 

to easily highlight in four different colors and take notes, but it also aggregates all the 

notes in the notepad which is located in the sidebar of the application. In addition to 

the notepad it also has a “full book app”, it is a Google Docs third-party application 

where the instructors supplement documents can be found; a “flashcard app” for most 

titles, and a “view progress app”. Third-party services like lecture capture software, 

online tutoring services, and social media environments can be run within MindTap.  

 

4.5 CengageBrain & YouBook 

CengageBrain (formlerly iChapters) is presented as an intelligent online bookstore and 

digital learning center that provides students a way to buy, rent or access textbooks, 

“eChapters” (product from Cengage that is basically a way to access/buy chapters from 

books), e-textbooks and study tools. It can be used also in mobile devices and students 

can access content also in an offline mode. 

Cengage YouBook is described as a chemistry eBook easy to customize that integrates 

mechanism animations, links to videos and other interactive media. The reading 

platform has a media menu that allows one to launch specific tutorial assets that are 

also linked throughout the YouBook. From there students can navigate by chapters to 

find all the related media assets that appear on the page side marked with media 

icons. Instructors and students have different privileges with respect to organizing and 

changing content.  The student version has a student discussion board that works like 

an instant messaging application, and it can be recorded for future reviewing; 

instructors can participate in discussion too. For the instructors there are also some 

interesting features, like remove or rearranging chapters order; sharing highlights with 

students; embedding videos directly into eBook; changing text passages or striking it 

out with an editing tool. 
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4.6 CourseSmart 

CourseSmart is a platform for students and instructors and claims to have the largest 

collection of e-textbooks and digital course materials, and also to be the first platform 

to implement HTML5 for offline technology for e-textbooks. However from the 

student’s point of view the platform is very poor, as it only provides a reader module 

with a few important features: zooming without losing quality; side-by-side, 

continuous and thumbnail view mode; course notes on text with text formatting; one-

click bookmark page; resources update tab for viewing any resources updated by the 

publisher. 

On the instructor module the “bookshelf” is populated with all subscribed books and 

instructors can access a print process. When reading a book, instructors are able to: 

select and highlight the text; find highlighted sections and navigate between them; 

create notes on pages; search features with highlighted search words; share pages by 

link or send by e-mail; print pages with zoom in and out options. The process for 

offline view is processed by a check out method, with at 5 minute per chapter wait for 

compiling and downloading action. Each book is obligated to digital right management 

(DRM) restrictions for offline use. 

 

4.7 DynamicBooks 

DynamicBooks is a platform directed to instructors and students and accessible for 

online or offline using VitalSource Bookshelf reader application. From its key features it 

is relevant to mention: “Instructors can re-arrange chapters, highlight sections, add 

animation, audio, video, website links plus add their own content such as course notes 

or equation problems. Students can take notes, highlight, share notes with friends, 

search text and take online tests or solve equations created by their instructor. 

Students use their own preferred computing device, such as a laptop or Apple iPhone.” 

(DynamicBooks, 2012). 
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4.8 Flat World Knowledge / MIYO 

Flat World Knowledge is a textbook publishing company. They offer free books 

(Creative Commons open license) written by leading experts with peer review, and 

supported by test banks, instructor manuals, lecture notes and print desk copy.  

MIYO stands for Make It Your Own and is a platform directed to instructors providing 

textbook editing solutions where they can: move sections or add custom sections to 

textbooks, edit or delete; reorder the table of contents; edit pieces of body content at 

the sentence level; insert paragraphs, annotations, learning objectives, exercises; 

upload Word documents, PDF files and video clips; toggle between edit and reader 

mode; produce costume URL for the free online book sharing; publish in multiple 

formats alternative to the free online textbook, like full color textbook, black & white 

version, “print yourself” option (PDF) or other eBook format, and MP3 audio books. 

The Creative Commons license used by Flat World Knowledge is some rights reserved 

as opposed to all rights. It stipulates specific use rights in this license: authors can 

freely distribute and edit the content as long as they attribute the author and the 

publisher; authors share the results of derivative work under the same license (they 

cannot edit and then publish it as under all rights reserved license); and they are not 

allowed to engage in any commercial activity. 

 

4.9 Ingram VitalSource 

VitalSource offers a wide pack of platforms: Bookshelf (e-textbook platform); vPage (e-

book application); vLessons (e-whiteboard applications development); and FLOE 

(Flexible Learning Object Editor to create HTML5 learning objects based on XML).  

VitalSource Bookshelf platform is distributed either in desktop, or online and mobile 

versions. The platform supports rich media and interactivity; highlighting passages, 

notes creation and searches through them, providing “following” friends and teachers 

subscriptions; search options by words and/or pictures, student notes or even friends 

and teachers notes; accessibility for impaired students and supports content from all 

the major education publishers. 
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vPage platform provides interactive learning objects, read-aloud text to voice 

synchronization, and teacher customizations. vPage e-textbooks take full advantage of 

cloud computing and can be easily integrated into websites or learning management 

systems, both via PC and tablet devices. 

Wiley Desktop Editions use VitalSource technologies to provide access to Wiley e-

textbooks. 

 

4.10 McGraw-Hill Create & Connect 

McGraw-Hill has two different platforms: Create and Connect. Connect is a digital 

learning platform for the higher education market accessible on personal computers 

and mobile devices. It connects students and professors to a range of engaging 

interactive content in a personalized model where students have individualized 

learning plans. Tests, quizzes and chapter books are all related along with images, 

videos and other interactive content. Instructors can track each student and classroom 

visual reports and can provide early intervention to students who are at risk of failing. 

Create is self-service platform that provides instructors to create custom course 

materials, as digital textbooks, combining various types of resources. Create lets 

instructors select any content and any media and later rearrange the content. At the 

end instructors received the electronic version but they can also request a paper 

version of it.  

 

4.11 Pageburst 

Pageburst is a platform, a digital textbook library, from Elsevier publisher and is 

directed toward instructors and students, accessible on multiple devices. It provides 

highlighting, and can be used as a notebook (it supports direct note sharing), and 

reference guide; and as also a valuable feature of social network interaction between 

instructors and students, exchanging messages and materials. 
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4.12 Pearson MyLab 

MyLab is a platform from Pearson publisher, described as a free platform for educators 

and students that enables personalized learning and improves results. The platform is 

organized in courses and has a distinctive option, a help module with support at all 

time. Inside a course, students have a course sidebar and announcements from the 

instructor. In the course sidebar students have many features: they can access a 

course calendar to see the next assignment due date; a study plan where students 

make a pre-test to build personalized study materials based on the test results; eBook 

and chapter audio lets students read the textbook, highlight and take notes, and they 

can listen (text-to-speech) chapters; multimedia library gives students a database of 

animations, simulations, videos and other materials; the student resource section 

offers study guides with quizzes and chapter reviews, and flashcards among other 

resources; student grading using the results of the tests on the platform; and a 

communication module where students can participate in discussions by live chat with 

class or e-mail embed feature to contact instructors. 

 

4.13 Wikibooks 

Wikibooks is a project for collaboratively writing open-content textbooks that share all 

the main characteristics of the best known platform of Wikimedia. “Contributors 

maintain the property rights to their contributions, while the Creative Commons 

Attribution-ShareAlike License and the GNU Free Documentation License makes sure 

that the submitted version and its derivative works will always remain freely 

distributable and reproducible.” (Wikibooks, 2012). 

 

4.14 Xplana 

Xplana is auto-defined as an innovative social learning and digital content distribution 

platform. This solution is slightly different than most because it focuses on students, 

institutions, and publishers. For students the platform offers multi-device access (also 

providing Android and iPhone applications); creates course materials; access to 
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Xplana’s eReader. This reader has a particular function of instant rotating pages, 

besides the usual functionalities like taking notes and highlighting and search content. 

It also has a downloadable version for offline experience and support rich multimedia; 

practice activities; and comments and ratings. Students can also create flashcards; 

form study groups in order to collaborate with classmates or connect with other 

learners with similar academic or personal interests; upload course information and 

associate specific course content including syllabi, notes and handout, and then add 

resources from digital content library; organize learning materials; networking with 

friends online using the inbox messaging function; and share with social networks like 

Facebook and Twitter. 

For institutions Xplana emphasizes the personalized home space for student 

organization; associate materials with school’s courses; free learning assets including 

Web pages, videos and audio clips among others; content creation tools; albums 

within courses; collaborative study groups; and communities to connect students with 

colleagues. 

For publishers Xplana underlines their hosting in a secure data center with redundant 

access; eBook production tool that converts existing content to XML-based content 

and ePub format; management tools for uploading, tagging and displaying; prepares 

content for commerce services; digital rights management (DRM) permissions; sales 

channels connected to online bookstores databases and university bookstores for print 

and digital adoptions; and e-commerce solutions. 

5. ANALYSIS SUMMARY 

Fourteen platforms were analyzed, excluding variations, and what should be 

emphasized is that there are common functionalities across all platforms: highlighting, 

taking notes, bookmarks and search options. However, there is, in almost all analyzed 

platforms, unique features and solutions that can be combined in future solutions, but 

above all it is important to retain some indications that can help foresee the direction 

of future developments in this field. 
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One previous note should be made regarding the Apple iBooks and iBooks Author 

applications, since they represent example of producing and experiencing multimedia 

interactive content for educational purposes. In this domain all features are 

remarkable and above all they are free to download and use. Nevertheless, they do 

not completely contend with the majority of the platforms analyzed because they lack 

the need to be curriculum oriented.  

Regarding the other platforms there are some features that need to be addressed and 

highlighted: the “asterisk” to mark relevant passages, and “questions” tags to question 

instructors about; “snap summary” function that condenses notes and highlights into 

one place for further viewing and printing, with filter options, intended to perform like 

a study guide; embedding Google Docs third-party application; instant messaging 

application; sharing highlights with students; zooming without losing quality; 

“following” friends and teachers; read-aloud text to voice synchronization; social 

network interaction share with social networks like Facebook and Twitter; study guides 

with quizzes and chapter/lessons reviews; live chat with class or e-mail embed feature 

to contact instructors; collaborative study groups; flashcards/study cards; search 

results organized by page order or instances per page (suggesting the more instances 

on each page, more relevant search results); and “dual book view” (comparison 

mode). 

From the technological point of view some references such as those using HTML5; 

XML-based content and ePub format should be mentioned. The investment in these 

technologies will enhance greater independence over the devices and will enable 

greater interaction between resources and other platforms as on learning 

management systems. 

6. CONCLUSION 

At the beginning of the present work it was believed that there were so many 

differences between platforms and digital textbooks that it would be inevitable to 

analyze only digital textbooks. However, the research has shown that it will be more 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
3208 

appealing to understand why platforms have so much relevance to educational 

systems, where they are utilized more such as in the context of the U.S. 

As new technology for mobile work emerges, studies are needed to assess not only the 

tools and the pedagogical contexts in which it may be used, but also the attitudes 

surrounding its adoption (Brand, Kinash, Mathew, & Kyordyban, 2011). It will be 

important to analyze how textbooks are used in student learning and try to discover 

what features of books are useful.  This information could be used in defining the new 

paradigm of the electronic textbook and planning how to structure it. Researchers 

need to start looking at different formats of electronic textbooks; understand what 

features and capabilities will enhance the student’s experience; and explore strategies 

that will allow students to learn how to optimally use electronic textbooks (McGowan 

& Stephen, 2009). 

According to Reynolds (2011a) there are some factors that will influence the success of 

digital textbooks: the cost of textbooks and other learning materials; the availability of 

digital textbook content; the continued growth of for-profit institutions and online 

learning; the increased popularity and availability of OER (Open Educational Resources) 

and open digital content; and an increase in digital-first publishers and open textbook 

movements. There have also been significant announcements in the last year related 

to OERs and open textbooks. In particular, several state-specific and institutional 

initiatives are making OERs and open textbooks an increasingly viable option 

(Reynolds, 2011b). Despite a relatively high level of familiarity with open textbooks, 

the adoption of such materials for their classes is quite limited. Nicholls (2009) states 

that a distinct gap between awareness and practice in textbook selection needs to be 

narrowed, and therefore the circulation and adoption of more affordable textbook 

options should be enhanced. 

At the technical level HTML5 is starting to consolidate its position, probably because of 

Apple’s resistance in supporting Adobe Flash animations and resources. To the future 

success of e-textbooks content format standards emerge and become adopted by the 

publishing and software players in the market. EPUB 3 standard appears to be such a 

standard (Chesser, 2011). 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
3209 

Some researchers say that should be examined teachers’ acceptance of digital 

textbooks, their skills for using them, their perceptions about their pedagogical value, 

and their other views and observations regarding the usability of these tools in order 

to incorporate the findings into the development of new user interfaces; and to 

examine design principles with a specific theoretical underpinning, so the findings 

could be more consistently applied in the design of user interfaces (Lim, Song, & Lee, 

2011).  

Milone (2012) believes that in the coming years, we may even see a migration away 

from the trivial reading of tweets, posts, and such, to more substantial texts, including 

the classics, many of which are available for free via e-readers. If this happens it will 

have been worth investing so much money, time, and resources into this cause, 

because reading is very significant for the learning process. 
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Resumo 
 

Este estudo de caso é uma reflexão empírica sobre o aprofundamento dos significados 
em contexto fórum de discussão online. Tem por objetivo a compreensão do processo 
interativo de construção do conhecimento naquele contexto, a caracterização da 
aprendizagem decorrente dessa prática colaborativa, bem como o conhecimento das 
perceções dos estudantes sobre as suas aprendizagens nesses espaços. 
 Através duma abordagem quantitativa e qualitativa analisou-se o conteúdo do 
discurso da interação em 3 fóruns online dum curso de mestrado. Os indicadores 
empíricos escolhidos para a análise de conteúdo foram: a dimensão participativa, 
social e cognitiva. As perceções dos estudantes sobre as suas aprendizagens foram 
obtidas através dum questionário, cuja informação foi cruzada com o tratamento dos 
fóruns. 
 Os resultados confirmaram na sua quase totalidade a hipótese geral. Globalmente 
observam-se práticas duma comunidade colaborativa de construção de conhecimento, 
desenvolvidas num contexto específico social, cultural e académico, que levaram à 
construção do conhecimento, embora a um nível pouco profundo.  

Palavras-chaves: fóruns de discussão online, aprendizagem colaborativa, interacção 
online, comunidade de construção do conhecimento. 

 

Abstract 
This case study is an empiric reflection on the in-depth knowledge building discourse in 
the context of a “forum of discussion online”.  Its objectives are the understanding of 
the interactive process of knowledge construction in that context, the characterisation 
of the learning, as a result of that collaborative practice and the understanding of 
students’ perceptions of their learning, in those spaces. 
A qualitative and quantitative approach was used to analyze the interaction discourse 
content of 3 online forums IT Masters Degree. The empirical indicators chosen to 
analyze the content were the participation pattern, social and cognitive dimension. The 
students’ perceptions of their learning were obtained through an on line 
questionnaire, which was then crossed with the forums’ analysis. 
The results confirmed almost in full the general hypothesis. In general, we observed 
practices of collaborative knowledge- building community, developed in a specific 
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social, cultural and academic context, which led to co-construction, though at a low 
depth level 

 

Keywords: online discussion forums, collaborative learning, online interaction, 
knowledge construction community. 

 

1. A INVESTIGAÇÃO E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Este trabalho é uma reflexão empírica sobre o aprofundamento dos significados, em 

contexto dos fóruns de discussão online, que pressupõe a compreensão do processo 

interactivo de construção do conhecimento, a caracterização e avaliação da 

aprendizagem, o conhecimento do sentir de quem aprende e das perceções das suas 

aprendizagens.  

As questões de investigação foram as seguintes: 1) Como se caracteriza o 

envolvimento dos estudantes, a participação nos fóruns de discussão online? 2) Em 

que se  baseia o seu trabalho em equipa: em comunidades de aprendizagem bem 

estabelecidas em termos de lideranças partilhadas e coesão grupal?  3) Há de facto 

trabalho colaborativo e o conhecimento final é resultado de uma co-construção social?  

4) Quais são as perceções dos estudantes sobre as suas aprendizagens, sobre a 

comunidade de aprendizagem e o trabalho colaborativo? 

Condutora da nossa investigação, a Hipótese Geral “A interação nos fóruns de 

discussão online sentidos como ambientes de presença/colaboração, assente em 

comunidades bem estabelecidas, conduziu a uma participação ativa e a conhecimento 

co-construído /negociado” foi subdividida em 4 Hipóteses Operacionais, 

individualizando as variáveis dependentes: 

 Da interação nos Fóruns de Discussão Online resultou uma participação ativa. 

 A Interação nos Fóruns de Discussão Online estava assente numa comunidade 

bem estabelecida, caracterizada por lideranças partilhadas e coesão grupal. 

 Da interação nos Fóruns de Discussão Online surgiu um conhecimento fruto de 

co-construção /negociação social aí existente. 
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 A aprendizagem decorreu em fóruns percecionados pelos estudantes como 

ambientes adequados e motivadores, caracterizados pela presença 

transacional,  interação e trabalho colaborativo. 

 

2. A APRENDIZAGEM COLABORATIVA COMO COMUNICAÇÃO NO ELEARNING 
Da revisão bibliográfica consultada salienta-se fundamentalmente os estudos de 

Mendes, Morgado &  Amante (2008, 2010) sobre a Comunicação Mediada por 

Computador e o valor das presenças; os estudos sobre o contributo dos Fóruns de 

Discussão Online para níveis de reflexão, numa maior participação equitativa, 

nomeadamente o estudo de Warshauer (1996) & Fernandes (2011) e o modelo bem 

testado e o mais completo para estudo da interação de Gunawardena  & Anderson 

(1997). Para  o estabelecimento de comparações e avaliação dos níveis atingidos, 

utilizou-se principalmente Gudzial & Turns (2000) Liponnen & Hakkarainen (2003) 

Schellens & Valcke (2005) e o trabalho de investigação de Sing & Khine (2006). 

 

3. METODOLOGIA 

A opção metodológica recaiu num estudo de caso tendo-se selecionado uma amostra, 

no universo do ensino superior português. Utilizou-se um grupo de 25 estudantes, na 

sua maioria professores com idades compreendidas entre 27-52 anos, inscritos na 

disciplina de Comunicação e Multimédia, do Mestrado de oculto para revisão (em 

regime de elearning, com 3 sessões presenciais), da Universidadeoculto para revisão. 

As atividades selecionadas  para o estudo foram 3 Fóruns de Discussão (o 1º, o 3º e o 

4º )  distribuídos  durante o semestre do seguinte modo:  principio, meio e fim do 

semestre. Com atividades diferentes, mas todas caraterísticas de pensamento de 

ordem superior: uma reflexão concetual, um comentário de uma frase, um comentário 

a um quadro (representativas dos níveis mais elevados de capacidades cognitivas  da 

taxonomia de Bloom). As opções metodológicas tomadas fundamentam-se na revisão 

bibliográfica efetuada, sobretudo no trabalho de Sing & Khine (2006). Assim, o estudo 

de caso com articulação dos paradigmas de investigação quantitativa e qualitativa, 

passou por uma análise de conteúdo das mensagens publicadas nos Fóruns de 
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Discussão, pela aplicação de técnicas de Análise de Redes Sociais e elaboração e 

aplicação de um questionário. 

Como indicadores escolheu-se a dimensão participativa, a social da participação, a 

cognitiva, a que se juntou as perceções, recomendado em Gunawardena & Anderson 

(1997).  

Quanto aos procedimentos /instrumentos aplicados para o 1º indicador (participação) 

onde a unidade de análise é a mensagem, aplicou-se a abordagem quantitativa, 

estudando-se a frequência e a dimensão do texto em palavras em 3 níveis de 

refinamento de análise (comunidade, grupal e individual). Para o 2º indicador 

(dimensão social com unidade de análise os padrões de relação entre pares), aplicou-

se Análise de Redes Sociais, tratamento matricial das relações sociais e densidade de 

rede. Para a dimensão cognitiva, estudou-se novamente a mensagem como unidade 

de análise que se codificou pelo modelo de Gunawardena & al (1997) e avaliou com 

comparação com outros estudos. Para o estudo das perceções utilizou-se a aplicação 

do questionário elaborado para o efeito, composto pelas categorias: presenças, 

adequação do contexto, interacção e trabalho colaborativo. Todos os resultados 

obtidos na recolha dos indicadores foram tratados, analisados e interpretados com 

cuidados sobre a sua validade, fidelidade e confiabilidade. A adaptação do modelo 

utilizado permitiu capturar padrões emergentes da fase de co-construção do 

conhecimento de  acordo com Gunawardena & al (1997), vários movimentos 

cognitivos, elevando os níveis percebidos da interacção. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Na dimensão participativa, quanto ao indicador frequência é um grupo em que quase 

metade dos estudantes colocou em média, por fórum de discussão, mais de 3 

participações, limite de uma boa frequência de interação, de uma participação ativa.  

Comparando com o comportamento mais frequente nos estudantes em  Fóruns de 

Discussão online, ou com outros estudos já efetuados, registam-se frequências 

semelhantes. Assim, a publicação de mensagens deste grupo, que crescia numa média 

de 36 por semana, contribuindo cada estudante  com 1,44, mostrou-se idêntica ao 
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estudo de Hara et al (2000) com uma frequência de 1 mensagem, de Gudzial & Turns 

(2000) com 1 mensagem em cada 2 semanas, de Shellen & Valcke (2005) com 1,48 e, 

um pouco inferior, a Sing & Knine com uma frequência de 2,33. Estudou-se também a 

participação em termos de dimensão do texto pelo indicador palavras, dividindo-a em 

3 categorias (baixa, aconselhável e dispersora).  No que respeita aos resultados 

percebe-se um comportamento semelhante no grupo (56%) relativamente aos textos 

aconselháveis. 

Conclui-se assim pela aceitação da Hipótese 0peracional 1. A interação conduziu a uma 

participação ativa, compensando a boa dimensão dos textos nalguma interação menos 

frequente. De facto, a dimensão aconselhável dos textos da maioria do grupo, com 

uma média de 218 palavras /aluno (pouco menos que em Sing & Khine (2006), Hara et 

al (2000)-300 e superior a Miranda (2005) - 43, resulta numa boa partilha de 

informações. Estes resultados são fruto duma macro e micro-análise : comunidade, 

grupos de trabalho e individual. 

Na dimensão social estudada através de 2 indicadores, dinâmicas sociais dos grupos e 

densidade de rede, concluiu-se pela rejeição da Hipótese Operacional 2, pelo que a 

comunidade não estava bem estabelecida, em termos de lideranças partilhadas e 

coesão grupal. 

Se no 1º indicador havia alguns grupos interessantes, caso do G3, inicialmente G5 e do 

G1, este o mais próximo de uma boa comunidade de aprendizagem, com aceitação de 

micro-lideranças partilhadas e uma boa circulação de informação entre todos os 

membros, isto não foi confirmado no tratamento estatístico do indicador numérico 

densidade de rede. Todas as equipas apresentam fraca conectividade entre pares, 

sendo a sua interação na maioria com o grupo, sem referência individual e com o 

tutor, tanto na análise da rede completa como só com os elementos ativos. O valor 

maior  foi de 23%, sendo ainda bastante baixo, quando comparado  com os 37% de 

Lipponen et al (2003) e os 67% de Sing & Khine (2006). Os valores mais próximos são 

os de Laranjeiro (2008) -27% e 2 grupos em Zhu (2006) de 24 -28%. 

Apesar de se ter analisado a construção do conhecimento em vários níveis isto é por 

fóruns, por grupos e na comunidade globalmente, apresentam-se neste artigo apenas 
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os resultados deste último nível. As 216 mensagens geradas foram classificadas 

segundo o modelo de Gunawardena ( 1997), tendo-se obtido a seguinte distribuição: 

154  (71%)–Fase 1 (partilha e comparação de informação);  23 (11%) –Fase 2 ( 

Descoberta de dissonância e sua exploração);  31 (14%) -Fase 3- (Co-construção 

/negociação social do conhecimento);  1 (1%)- Fase 4 (Testar a síntese proposta de co-

construção) ; 7 (3%)- Fase 5 – (Acordo /aplicação do novo conhecimento). 

À 1ª vista a maioria da fase de partilha e comparação de informação levava-nos a 

afirmar tratar-se de um grupo com negociação tácita do conhecimento, sem grande 

expressão do conflito de ideias, contexto desfavorável ao aprofundamento da 

narrativa coletiva do conhecimento. Consultando outros estudos, registam-se 

panoramas semelhantes  sustentado também nos trabalhos de  Stahl (2002),  de 

Schellens & Valcke (2005) e de Sing & Khine ( 2006). Segundo Stahl (2002) este é o tipo 

de comportamento mais frequente. Há um padrão convencional de diálogo na 

colaboração que engloba o propor, questionar, acrescentar, confirmar expressões de 

conhecimento de cada um.  Dir-se-ia que existe uma variável cultural.  

Assim, conclui-se por ter havido uma reflexão/co-construção do 

conhecimento/negociação social, tendo o grupo chegado à fase final do processo de 

construção de conhecimento, o suficiente para confirmar a Hipótese 0peracional 3. A 

expressão da interacção (maioria Fase 1 e pouco conflito de ideias) foi influenciada, 

também pelo contexto sócio – cultural e académico.  

Sobre o 4º indicador, perceções dos estudantes sobre as suas aprendizagens, não há 

grande diferença entre as 3 categorias estudadas, todas tendo sido confirmadas, o que 

nos leva a aceitar a nossa Hipótese 0peracional 4. 

Em 1º lugar aparece a categoria “Presenças” onde o grupo que respondeu ao inquérito 

(72% dos inquiridos), revela sentimento de presença na disciplina e nos fóruns 

observados, com um valor muito próximo do nível 4 na escala de Lickert (concordância 

parcial), apresentando os sentimentos mais fortes na Presença Social e na Presença de 

Ensino. O grupo demonstrava estratégias para criar ou manter a presença social. O seu 

sentimento de pertença, de afiliação, proximidade e suporte interpares permite-nos 

afirmar que se expressavam com saliência, facilitando a empatia geradora de laços de 
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cumplicidade e coesão grupal própria de uma comunidade de aprendizagem. Esta foi 

ajudada pelo Tutor com registo empático sentido como presente e facilitador (no 

ensino e relação), ajudando-os a quebrar o isolamento tradicionalmente atribuído ao 

ensino a distância e criar os laços responsáveis pela colaboração e coesão. Também de 

um modo geral o ambiente dos Fóruns de Discussão foi facilitador da reflexão 

cognitiva e colaborativa, permitindo o atingir a última fase de Garrison et al, ( 2001): a 

resolução. A maioria dos estudantes percecionaram a existência de pensamento critico 

e divergente o que os ajudou na sua co-construção do conhecimento. 

Em 2º lugar aparece a categoria “Adequação do ambiente  online e Fórum de 

Discussão” às suas aprendizagens. No geral, eles estão satisfeitos com a metodologia 

empregue: regime Online e reflexão em fórum, embora não tenha havido consenso 

geral. Para a maioria estes contextos foram favoráveis à sua aprendizagem ajudando-

os a melhorar, facilitando a aprendizagem colaborativa e construtivista. 

Por último, também foi confirmada a existência de uma boa interação e trabalho 

colaborativo, com efeito benéfico para o enriquecimento das aprendizagens 

individuais expressa pela maioria dos mestrandos com  as seguintes médias das 

respostas ao questionário por categorias (escala Lickert: 1-5): Presenças: PS (4,05); PE 

(4,06); PC (3,68) com a média de 3,93; Adequação do ambiente OL e Fórum com a 

média de 3,79; Interação e trabalho colaborativo com a média de 3,52 e Nível geral de 

17 respostas, obtendo a média de 3,75. 

 

5. CONCLUSÕES e CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Cruzando os dados obtidos pela análise de conteúdo, Análise de Redes Sociais e pelo 

questionário sobre as perceções das aprendizagens pelos estudantes, podemos 

concluir que o nível de aprofundamento dos significados (modelo de Gunawardena, 

Lowe  & Anderson (1997)) está conforme as respostas à categoria Presença Cognitiva 

(modelo Garrison et al (2001). Embora os estudantes não tenham atingido uma maior 

profundidade no seu conhecimento, sentiram satisfação nas aprendizagens, contexto e 

tutoria, motivando-os a participar, o que explica o seu envolvimento na dimensão 

participativa. O bom valor às questões de Presença Social, Interação e Trabalho 
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Colaborativo sugere-nos uma boa conectividade e alguma co-liderança, 

contrariamente ao tratamento da dimensão social.  

As nossas questões foram assim respondidas pela confirmação na quase totalidade da 

nossa Hipótese Geral, não confirmada apenas na parte referente a uma comunidade 

bem estabelecida, pela apresentação de uma baixa densidade de rede, embora com 

dúvidas levantadas quanto a esta rejeição, pelas percepções positivas e bom nível de 

satisfação dos mestrandos, com as suas aprendizagens e tutoria. A observação de 

praticas duma comunidade colaborativa de construção de conhecimento, 

desenvolvidas em contexto próprio (social, cultural e académico) levaram a uma co-

construção do conhecimento, embora a um nível que se desejaria mais profundo.  

Por outro lado, não podemos afirmar que a interação nos Fóruns de Discussão online 

assentou numa comunidade bem estabelecida pois esta é em grande parte com o 

grupo total, sem intervenções referenciadas e com o Tutor , não havendo grande 

conectividade interpares nem uma liderança partilhada. O caso mais próximo de uma 

comunidade de aprendizagem é o G1 e a melhor evolução para essa, o grupo 4. 

Quanto à co-construção de conhecimento ela foi um facto, embora com algumas 

nuances entre grupos. Todos chegaram a esta fase . A relativização dos dados 

encontrados na relação F1 (71% das mensagens) e F3 (14%), foi feita pela comparação 

com outros estudos. Finalmente, como já referido as respostas ao questionário 

também nos permitiram a aceitação da nossa H04. O grupo funcionou como 

comunidade aprendizagem e satisfeito com o curso responsabiliza a metodologia 

empregue pelo enriquecimento da sua aprendizagem. 

Este estudo permite concluir que o Fórum de Discussão online parece ser um bom 

método para uma boa construção social e colaborativa do conhecimento, tendo 

havido neste estudo de caso aprendizagem de qualidade.   Apesar do carácter 

exploratório do nosso estudo e de eventuais imprecisões metodológicas sobretudo na 

classificação da dimensão cognitiva e da social e possível necessidade de revisão do 

questionário quanto à Presença Cognitiva, consideramos que o estudo tem implicações 

pedagógicas a considerar neste tipo de atividades. 
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Resumo 

 
Temos presenciado uma ampliação do uso de dispositivos móveis nas salas de aulas 
universitárias, onde estudantes os têm usado, muitas vezes, ininterruptamente e sem 
necessariamente ter uma orientação pedagógica. Isso acaba por constituir um cenário 
desafiador na educação superior. Neste sentido, o objetivo deste artigo é fazer uma 
revisão bibliográfica do estado da arte desta temática, apontando as principais 
questões tratadas (entre elas, a relação entre o uso dos dispositivos e desempenho 
acadêmico) e seis lacunas de pesquisa.   

Palavras-chave: dispositivos móveis, sala de aula, ensino superior.  

 
Abstract 

 
We have seen an increased use of mobile devices in university classrooms in last years, 
where students have used them many times, without interruption and without 
necessarily having pedagogical orientation. This turns out to be a challenging scenario 
in higher education. In this sense, the purpose of this paper is to review the state of 
the art of this topic, pointing out the main issues addressed (among them, the relation 
between use of mobile devices and academic performance) and six research gaps. 

Keywords: mobile devices, classroom, higher education. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A presença da tecnologia no cotidiano é cada vez mais evidente, sobretudo, devido ao 

que denominamos de convergência tecnológica, que pode ser compreendida como 

fenômeno de proliferação e coexistência de diferentes dispositivos info-

comunicacionais móveis – notebooks, netbooks, tablets, smartphones, etc – que se 

comunicam entre si, em escala mundial, permitindo que fluxos info-comunicacionais 

digitais, de qualquer natureza, passem por eles fluidamente. Doravante, 

denominaremos esses dispositivos de ciberinstrumentos (Santos, 2010). Ciber por 

permitirem acesso ao ciberespaço – ou serem parte do próprio – e instrumentos por 
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serem, baseado na teoria de Vigotski (2007), instrumentos de mediação simbólica do 

sujeito com o mundo. 

Nas instituições universitárias, particularmente, começa a emergir tal fenômeno, 

quando os próprios alunos, espontaneamente, estão levando e usando 

ciberinstrumentos móveis em diversas situações, inclusive na sala de aula. Em vez da 

iniciativa do uso de computadores partir das instituições educacionais, estão surgindo 

dos próprios alunos.  

Um indício está em um relatório (Dahlstrom et  al. 2011), no qual aponta-se que, em 

2010, nos Estados Unidos, 87% dos graduandos americanos possuem laptop, 55%, 

smartphone, 11%, netbook, 8%, tablet. Claro que alguns estão incluídos em mais de 

uma destas porcentagens, isto é, possuem mais de um tipo destes ciberinstrumentos. 

Os estudantes consultados neste relatório ainda avaliaram que laptops e acesso wi-fi 

são os dois itens de maior valor para suas atividades acadêmicas. Na verdade, em 

países como Canadá e Estados Unidos, esta realidade da convergência tecnológica já é 

bem mais evidente (Brown & Peritto, 2003; McVay et al., 2005; Fried, 2008; Lindroth & 

Bergquist, 2010; Kay & Lauricella 2011b; Aguilar-Rocaa et  al., 2012).  

É importante ressaltar que o foco deste trabalho está no uso espontâneo, livre, não 

sistematizado, de ciberinstrumentos durante aulas da educação superior, quando 

estudantes são livres para usá-los como quiserem. Esta forma de usar 

ciberinstrumentos já foi nomeada como não estruturada por alguns autores (Fried, 

2008; Kay & Lauricella, 2011b), sendo indicada inclusive como uma lacuna de pesquisa 

(Fried 2008, Lindroth & Bergquist, 2010), o que reforça a importância desta 

problemática. 

A literatura de Informática na Educação, por exemplo, apresenta uma certa escassez 

de investigações nessa área. Uma pesquisa realizada sobre os trabalhos publicados 

entre os anos de 2001 e 2009 no Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

(Magalhães et  al., 2011), aponta uma preocupação recorrente com concepções de 

softwares relacionados com a educação e questões voltadas para a Educação a 

Distância. Considerando agora o Workshop sobre Educação em Computação e o 

periódico IEEE Transactions on Education — que focam em cursos de computação e 
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engenharia, respectivamente —, entre os anos 2008 e 2010, nota-se que os trabalhos 

se concentram em metodologias e recursos — na forma de software e/ou hardware — 

para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem (Santos, 2011). 

Enfim, a convergência tecnológica em sala de aula, na forma não sistematizada, é 

relativamente pouco explorada. Neste sentido, o objetivo deste artigo é realizar uma 

revisão bibliográfica desta temática, apontando tanto as principais questões tratadas 

quanto questões em aberto.  

 

2. ESTADO DA ARTE 

Uma das primeiras investidas em busca de trabalhos relacionados foi a relatada na 

seção anterior, que não deu frutos a não ser o de reiterar a sua escassez, embora haja 

um interesse crescente, como veremos a seguir. A partir de buscas em bases indexadas 

(como o ISI Web of Science) e motores de busca (como Google Scholar) identificamos 

13 artigos, que estão na Tabela 1, onde também listamos a referência bibliográfica, o 

objeto de estudo, a metodologia usada e os principais dispositivos teóricos aplicados 

para análise. 
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Tabela 1: Trabalhos cujos objetos de estudo são a convergência tecnológica e sala de 
aula 

 

 

Todos os artigos têm seus objetos de estudo focados exclusivamente na sala de aula, 

exceto os de Grace-Martin e Gay (2001) e Morris et al (2012), que ampliam seus 

escopos, respectivamente, para todo o campus universitário e para o cotidiano, 

envolvendo a vida interna e externa à universidade. Ademais, cinco trabalhos, mesmo 

variando em algum grau, buscam identificar como estudantes usam seus 

ciberinstrumentos em sala de aula (Hammer et  al., 2010; Lindroth & Bergquist, 2010; 

Trabalho Objeto de estudo Metodologia Dispositivo Teórico 

(Grace-Martin & 
Gay 2001)  

relação entre uso do laptop e 
desempenho acadêmico 

Análise de logs Estatística e Trabalhos 
relacionados 

(Hembrooke & 
Gay 2003) 

comportamento multitarefas e 
desempenho acadêmico 

Grupo de controle 
e análise de logs 

Estatística e Psicologia 

(Fried 2008) relação entre uso do laptop e 
desempenho acadêmico 

Grupo de controle Estatística 

(Wurst et  al. 
2008) 

relação entre uso do laptop e 
desempenho acadêmico, satisfação 
dos alunos e atividades construtivistas 

Grupo de controle 
e Análise 
qualitativa 

Estatística e Trabalhos 
relacionados 

(Hammer et  al. 
2010) 

prevalência do uso não acadêmico de 
dispositivos móveis durante a aula 

Questionário Estatística, Comunicação 
e Psicologia 

(Lauricella & Kay 
2010) 

escala de eficácia de laptop (LES) no 
uso em sala de aula 

Questionário Estatística 

(Lindroth & 
Bergquist 
2010) 

formas de envolvimento dos 
estudantes que usam laptops nas 
aulas 

Etnografia Psicologia Social 

(Fulton et  al. 
2011) 

comportamento multitarefas e 
desempenho acadêmico 

Grupo de controle Estatística 

(Kay & Lauricella 
2011b) 

contraste entre uso estruturado e não 
estruturado de laptop baseado no 
desempenho acadêmico 

Grupo de controle Estatística e Trabalhos 
relacionados 

(Kay & Lauricella 
2011a) 

contraste entre benefícios e 
dificuldades no uso do laptop 

Questionário Estatística e Análise de 
conteúdo 

(Aguilar-Rocaa et  
al. 2012) 

relação entre uso do laptop e 
distração provocada aos estudantes 
circundantes 

Grupo de controle 
e Observação 

Estatística e Trabalhos 
relacionados 

(Morris et  al. 
2012) 

uso de tablets relacionado com 
aprendizado e comportamentos de 
estudo 

Grupo de controle 
e Grupo focal 

Estatística e Trabalhos 
relacionados 

(Wood et  al. 
2012) 

comportamento multitarefas e 
desempenho acadêmico 

Grupo de controle Estatística e Trabalhos 
relacionados 
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Lauricella & Kay, 2010; Kay & Lauricella, 2011ª; Aguilar-Rocaa et  al., 2012; Morris et  

al., 2012) enquanto que oito se dedicam a analisar a relação entre o uso de 

ciberinstrumento móvel — consequentemente, envolvendo comportamento 

multitarefas — e o desempenho acadêmico dos estudantes. 

Fried (2008), particularmente, afirma que duas questões se destacam na pesquisa 

sobre ciberinstrumentos em sala de aula. Uma seria esta, do uso orientado – que não é 

o foco do autor nem o nosso. A outra é que boa parte das pesquisas tratam o assunto 

a partir das percepções dos alunos e carece de medidas mais objetivas de 

aprendizagem ou de grupos de controle (com uso e não uso de ciberinstrumentos). 

Nesta perspectiva, segundo ele, é difícil avaliar quão aplicável é o uso livre de 

ciberinstrumentos móveis em classes ou o quanto isso verdadeiramente afeta o 

aprendizado. 

Essa crítica feita por Fried (2008) nas metodologias usadas até então é contemplada 

por todos os trabalhos da Tabela 1, exceto um (Lindroth & Bergquist 2010). A maioria 

destas pesquisas usa grupos de controles, contrastando as diferentes condições — 

geralmente, com e sem ciberinstrumentos — com o desempenho em avaliações 

objetivas como resultados de questionários aplicados ao final da disciplina (Kay & 

Lauricella, 2011b; Aguilar-Rocaa et  al., 2012), durante alguns semestres (Wurst et  al., 

2008) ou repetidamente após algumas aulas (Hembrooke & Gay, 2003, Fried, 2008, 

Fulton et  al., 2011, Wood et  al., 2012). Hammer et al (2010) fazem uma abordagem 

diferenciada, buscando analisar comparativamente a visão de estudantes e 

professores acerca da presença de ciberinstrumentos em sala de aula. Além disso, tais 

autores demonstram estar interessados demasiadamente apenas nos efeitos negativos 

da convergência tecnológica, quando dão um enfoque acentuado na questão da 

distração em sala de aula. 

Infelizmente, estes trabalhos não oferecem insights sobre o uso diário de 

ciberinstrumentos móveis, de como estudantes se comportam na sala de aula 

cotidianamente com tal uso, o que é almejado pelo restante dos trabalhos. Nesta 

ótica, Lauricella e Kay (2010) fazem uma tentativa de construir um questionário que 

ajude a captar alguns comportamentos específicos para relacionar com o desempenho 
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acadêmico. Em outro trabalho ainda, estes mesmos autores, elencam e discutem 

benefícios e desafios do uso do laptop em sala de aula baseado nos resultados do 

referido questionário (Kay & Lauricella, 2011a). Já Morris et al (2012) se interessam 

pelos impactos das tablets no cotidiano discente, de como poderiam ser mais propícias 

para a educação, favorecendo novos hábitos de estudo, entre eles, o uso mais 

frequente de aplicações Web 2.0. Porém, não faz uma avaliação mais crítica, apenas 

ressalta o que é positivo e não debate efeitos negativos ou potenciais limitações. 

Embora valiosa, a abordagem quantitativa não deixa de ser limitada por afastar o 

pesquisador do dia-a-dia de seu objeto de estudo, não favorecendo entrar em contato 

com seu contexto, com outras complexidades envolvidas além daquelas que foram 

mensuradas. Além disso, negligencia os significados envolvidos e as motivações dos 

sujeitos. Apesar de Wurst et al (2008), Kay e Lauricella (2011a) e Morris et al (2012) 

também optarem por uma abordagem quanti-qualitativa, eles não fornecem muitas 

informações sobre a parte qualitativa, sendo, portanto, suas análises essencialmente 

quantitativas. 

Lindroth e Bergquist (2010) acabam sendo os únicos a optar por uma abordagem 

qualitativa, quando utilizam procedimentos da etnografia (observação participante, 

observação não-participante, entrevista semi-estrutura, notas de campo, grupo focal) 

com o intuito de investigar, a partir do dispositivo teórico de Erving Goffman, as 

diferentes formas de envolvimento dos estudantes que usam laptops em sala de aula. 

Eles discutem o tipo de envolvimento baseado na interação dos estudantes, além de 

apresentar cinco características para favorecimento de práticas educativas envolvendo 

laptops. Embora Lindroth e Bergquist (2010) abordem, em algum grau, a dinâmica do 

uso de ciberinstrumentos em salas de aula, eles não exaurem o assunto. Por exemplo, 

estão mais interessados no aprendizado pessoal50 do que o coletivo. A seguir, 

apontamos algumas lacunas da pesquisa do uso de dispositivos móveis nas salas de 

aulas universitárias.  

 

                                                      
50

 Para os autores, denominado como personal learning situation.  
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3. LACUNAS DE PESQUISA 

Um primeiro ponto importante é a coletividade, pois os autores estão concentrados 

em questões individuais, pouco valorizando a dinâmica presente em sala de aula, dos 

processos de construção coletiva do conhecimento. Ou seja, valorizam a esfera 

individual em detrimento da coletiva. 

Segundo, não há estudos envolvendo variados tipos de ciberinstrumentos. Retornando 

a Tabela 1, podemos afirmar que um trabalho se concentrou no uso de tablets (Morris 

et  al., 2012), dois, de laptops e celulares (Hammer et  al., 2010, Wood et  al., 2012) e 

os onze restantes, apenas laptops. É importante considerar os mais diversos 

ciberinstrumentos na medida em que estudantes possuem vários deles (Smith, 2010, 

Dahlstrom et  al., 2011), não raro ora usando um ora usando outro.  

Terceiro, as pesquisas, geralmente, ou focam apenas em vantagens (Morris et  al., 

2012) ou somente em desvantagens (Fried, 2008; Fulton, et  al., 2011; Aguilar-Rocaa et  

al., 2012), como também acusa Kay e Lauricella (2011a). Estes autores, juntamente 

com Lindroth e Bergquist (2010), são alguns dos poucos a ponderar os dois lados, 

evidenciando aí a presença de outra lacuna.  

Quarto, sem querer tirar a importância da abordagem quantitativa, é perceptível uma 

carência de enriquecer o estado da arte desta problemática com abordagens 

qualitativas. Como dissemos anteriormente, embora três delas sejam quanti-

qualitativas, suas essências são visivelmente quantitativas, apenas se caracterizando 

primordialmente como qualitativa a pesquisa de Lindroth e Bergquist (2010). Estes, 

juntamente com Kay & Lauricella (2011a), concordam com isto, por exemplo, os 

últimos dizem que “pesquisas qualitativas futuras na forma de grupos focais ou 

entrevistas podem ser úteis para concretizar benefícios mais sutis associados ao uso de 

laptops”i (Kay & Lauricella, 2011a, p. 12-13). 

Quinto, os trabalhos citados tratam das realidades de países desenvolvidos como os da 

Europa, Canadá e, principalmente, Estados Unidos, não cobrindo situações de países 

emergentes como o Brasil. Neste, em especial, o fenômeno da convergência 

                                                      
i
 Tradução livre dos autores. 
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tecnológica começa a se expandir. Naturalmente, necessita de investigações que 

ajudem a compreender tal contexto. 

Por fim, comumente, as análises realizadas são sobre uma única ótica. Alguns 

recorrem a questões pontuais da Psicologia e/ou da Educação, além de 

recorrentemente contrastar os resultados com trabalhos correlatos anteriores. Ao 

nosso ver, uma visão multidisciplinar poderia enriquecer a compreensão do uso de 

ciberinstrumentos durante aulas do ensino superior. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Resumindo, após investigar o estado da arte da pesquisa de uso de laptops em sala de 

aula, podemos afirmar que a maioria dos trabalhos se concentra em avaliar a relação 

deste uso, ou melhor, do comportamento multitarefas com o desempenho acadêmico 

de estudantes – geralmente, americanos – usando abordagem quantitativa.  

Outra conclusão deste trabalho é apontar seis lacunas onde futuras pesquisas poderão 

ser direcionadas, que variam desde o objeto de estudo até as metodologias adotadas: 

foco na coletividade, consideração de outros ciberinstrumentos que não apenas 

laptops, ponderação de vantagens e desvantagens, uso de técnicas qualitativas, 

realidades fora do eixo dos países desenvolvidos e necessidade de análises 

multidisciplinares.  
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Resumo 
 

Partindo de um questionamento sobre a possibilidade de transferência e aplicação do 
conhecimento existente na área da Educação a Distância, tradicionalmente dirigida a 
adultos, para públicos mais jovens, e tomando como referência o conjunto de alunos a 
frequentar a escolaridade obrigatória através dessa modalidade de ensino, no nosso 
país, no contexto do Ensino a Distância para a Itinerância, a pesquisa aqui apresentada 
teve como principal objetivo caracterizar as condições e as práticas de estudo desses 
alunos, como um primeiro passo para compreender até que ponto as variáveis 
relacionadas com o ambiente em que os alunos estudam e o modo como abordam as 
atividades escolares pode ajudar a responder, nomeadamente às questões da 
autonomia, interação e auto regulação da aprendizagem.  

Palavras-chave: Ensino a distância, Alunos itinerantes, Práticas de estudo 

 

Abstract 
 

The research presented in this paper has the main purpose to characterize the learning 
conditions and study practices of the students in the context of Distance Learning for 
Itinerant Students in Portugal. It is a first step to understand how far variables 
concerning the environment in which they study and the way they approach their 
school activities can help answering mainly to the questions of autonomy learning, 
interaction and self regulation.  We have as a starting point the enlightenment for a 
possibility of transferring and applying the existing knowledge in the field of Distance 
Learning, traditionally headed to adults, to the field of younger audiences. 

Keywords: Distance Learning, Itinerant learners, Study practices 

 

1. INTRODUÇÃO 

Embora a quase totalidade do conhecimento produzido ao longo dos anos no campo 

da Educação a Distância tenha implícito um público-alvo adulto, normalmente 

universitário ou pertencente a contextos de formação profissional, começa a haver 
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cada vez mais a utilização desta modalidade de trabalho com públicos jovens e para 

objetivos inicialmente não considerados. É o caso, por exemplo, das escolas virtuais 

(“virtual charters schools”) criadas nos EUA como alternativa ao modo tradicional, 

presencial, de ensinar e aprender (Wan & Gut, 2011) ou, no caso de Portugal, do 

projeto Escola Móvel, atualmente designado de Ensino a Distância para a Itinerância 

(EDI), uma experiência levada a cabo em resposta a um problema identificado no 

sistema educativo relacionado com os jovens que, devido à itinerância das suas 

famílias, não podiam frequentar a escola com a regularidade necessária, conduzindo a 

muitas situações de reprovação sucessiva e abandono escolar.  

De forma a contextualizar a pesquisa que a este propósito iniciámos e assim permitir 

uma melhor compreensão do objeto de estudo aqui considerado, começamos por 

apresentar de forma sucinta esse mesmo projeto de Ensino a Distância para a 

Itinerância.  

 

2. O ENSINO A DISTÂNCIA PARA A ITINERÂNCIA 

Criado pela Portaria n.º 812/2010 de 26 de Agosto, e sediado na Escola Secundária de 

Fonseca Benevides a partir do início do ano letivo de 2010-2011, o EDI tem como 

principal finalidade assegurar e dar continuidade ao trabalho anteriormente 

desenvolvido pela Escola Móvel, projeto lançado no ano letivo 2005-2006 e destinado 

a filhos de profissionais itinerantes, circenses e feirantes. Em função das deslocações 

dos pais ou encarregados de educação, estas crianças e jovens saltitavam de escola em 

escola, chegando a frequentar mais de vinte estabelecimentos no mesmo ano letivo, 

impossibilitando um percurso escolar regular e a criação de laços com uma 

comunidade educativa, o que acabava por comprometer o sucesso escolar e traduzir-

se em elevadas taxas de abandono (Ucha, 2010). 

Esta oferta formativa alternativa ao ensino presencial permite-lhes ter os mesmos 

professores e colegas ao longo do ano letivo, através do acesso a uma plataforma de 

comunicação e interação online, em tempo real (e diferido), proporcionando-lhes o 

cumprimento da escolaridade obrigatória desde o 5º ano de escolaridade até ao final 

do ensino secundário, neste caso através de frequência de cursos profissionais. 
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Para além de alunos itinerantes, o projeto passou a abranger também outros públicos 

que, embora por outras razões, se encontram impedidos de frequentar o ensino 

regular, como é o caso das alunas da instituição “Ajuda de Mãe”, e alunos que, por 

motivo de doença e durante o período que estão doentes, não podem frequentar 

normalmente a escola. 

O projeto abrange todos os anos de escolaridade, do 2.º ao 3.º ciclos do Ensino Básico 

e os três anos do Ensino Secundário. As atividades letivas são asseguradas 

essencialmente com base em recursos desenvolvidos pelos próprios professores, mas 

também em outros recursos digitais abertos disponibilizados na plataforma, de acordo 

com o programa dos diferentes anos de escolaridade e seguindo as orientações das 

disciplinas vigentes no currículo nacional, à exceção da educação física e educação 

musical, embora com uma abordagem adequada à especificidade do regime de ensino 

e aprendizagem a distância e às próprias caraterísticas da comunidade escolar que 

abrange. No âmbito de uma parceria estabelecida com a Porto Editora, professores e 

alunos têm ainda acesso integral aos conteúdos da “Escola Virtual” para suporte às 

actividades de ensino e aprendizagem.  

Para além disso e por forma a acompanhar o trabalho escolar dos alunos, cada turma 

tem um ou dois professores-tutores, em função do número total de alunos, assumindo 

um deles a função de diretor de turma. Com as atividades de tutoria pretende-se o 

acompanhamento mais individualizado dos alunos por parte do professor-tutor, um 

maior conhecimento das suas dificuldades, um reforço das suas aprendizagens e um 

contacto mais próximo, quer com os tutorandos e com as suas famílias, quer com as 

escolas de acolhimento, ou seja, escolas que os alunos podem procurar durante as suas 

deslocações, para aí realizarem atividades com o apoio direto dos professores 

disponíveis, em regra, nas bibliotecas escolares ou centros de recursos.  

 

3. ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

Do ponto de vista do investigador, este tipo de projetos vem colocar à comunidade 

científica um questionamento sobre se todo o conhecimento acumulado ao longo de 

décadas na área da Educação a Distância é passível de ser transferido para populações 
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mais jovens, como nos casos anteriormente referidos, em que o propósito principal é o 

de assegurar a escolaridade obrigatória precisamente a indivíduos pertencentes a 

faixas etárias situadas antes da idade adulta (Rice, 2012). 

Indagar se o conhecimento sobre Educação a Distância se aplica a um público mais 

jovem do que aquele a quem normalmente se destina, constitui uma área que importa 

estudar e que, no caso presente, implica pelo menos a análise de dois aspetos 

nucleares: um, relacionado com a capacidade dos indivíduos gerirem, de forma 

autónoma, a sua aprendizagem (Shunk, 2005, Zimmerman, 2000), e outro, com o 

modo como é superada a própria distância física entre alunos e professores (Kaufman 

et al., 2002; Kearsly, 2001). 

Referimo-nos, no primeiro caso, ao facto de no ensino a distância se assumir que as 

pessoas podem aprender sozinhas e que têm a necessária capacidade de autodirigir e 

autorregular essa mesma aprendizagem. Um conceito originariamente apelidado de 

“estudo independente” (Wedemeyer, 1971), ou seja, um sistema que na sua essência 

conta de forma decisiva com a capacidade do aluno para prosseguir uma aprendizagem 

autodirigida. 

No caso de alunos jovens, esta capacidade para estudar de forma autónoma e 

independente será talvez o fator mais importante a considerar na reflexão, uma vez 

que, tratando-se de indivíduos em processo de desenvolvimento e maturação tanto a 

nível cognitivo como a nível afetivo, estamos convencidos de que dificilmente poderão 

verificar-se índices de controle elevados sobre as estratégias cognitivas e 

metacognitivas envolvidas no processo de aprender.  

Como Zimmerman (1989) sugere, um desempenho escolar proficiente depende 

fortemente de um conjunto de competências autorregulatórias implícitas em qualquer 

atividade de aprendizagem, que podem passar, entre outros, pela capacidade de 

avaliar as questões colocadas, identificar alternativas de resposta, decidir sobre o 

caminho a seguir, definir objetivos próximos com a função de orientar o esforço, criar 

auto incentivos para sustentar o empenho na tarefa e gerir todo um conjunto de 

fatores distratores com que os alunos se confrontam durante a realização das tarefas. 

Embora os estudos neste domínio tenham como referência predominante a 
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aprendizagem que se realiza em contextos presenciais, parece-nos fazer sentido 

estender o estudo da autorregulação da aprendizagem aos contextos de aprendizagem 

online (Whipp & Chiarelli, 2005), dada a importância que pode assumir no sucesso 

individual dos estudantes que não podem beneficiar, com a mesma frequência, da ação 

direta do professor.  

Referimo-nos, no segundo caso, ao tipo e frequência de contacto que é estabelecido 

entre professores e alunos, uma vez que, dado o seu distanciamento geográfico, se 

assume a realização de atividades distintas por uns e outros. Uma das formas de 

superar essa distância está presente no que Holmberg (1989) designou de “carácter 

conversacional” de que são característicos os conteúdos dos cursos a distância, pelo 

menos os que são produzidos em contextos de educação a distância tradicionais. Ou 

seja, os contextos que predominavam até ao aparecimento das novas tecnologias 

digitais e em rede que a Internet veio disponibilizar e que passam a permitir a 

utilização de outras estratégias, nomeadamente através de uma maior aproximação, 

que não de caráter geográfico, entre professores e alunos. No caso dos conteúdos 

formativos, tratava-se precisamente de compensar o problema da distância física entre 

alunos e professor, através da “presença” desse mesmo professor nos materiais 

produzidos para os alunos estudarem autonomamente. Materiais auto-instrutivos 

estruturados na forma daquilo que alguns designam de “conversação simulada” em 

que é dada primazia a estratégias de conversação que guiam e orientam os alunos ao 

longo de uma determinada sequência ou sequências de aprendizagem.  

Esta variável, também designada de “diálogo comunicacional”, decorre precisamente 

da importância que a interação entre professor e alunos pode desempenhar na 

aprendizagem, mas também na superação dos fatores que em sistemas de ensino a 

distância costumam ser identificados como obstáculos a essa mesma aprendizagem, 

como é o caso dos indivíduos se sentirem sós (Berge & Muilenburg, 2003), ou não 

conseguirem superar sozinhos as dificuldades emergentes e implícitas ao ato de 

aprender, para só referirmos alguns.  

Se a isso acrescentarmos o facto de ser sobretudo ao nível da comunicação que as 

tecnologias digitais vieram abrir horizontes novos, permitindo um vasto leque de 
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possibilidades de interação entre os intervenientes no processo educativo (de um para 

um, de um para muitos, de muitos para muitos, de forma síncrona ou assíncrona, por 

escrito, por voz, por vídeo, de forma singular ou híbrida, etc.), poderemos então dizer 

que estamos perante algo sem precedentes no que à dimensão conversacional do ato 

educativo a distância diz respeito. 

Nesta linha de pensamento e considerando a miríade de tecnologias de comunicação 

que passaram a estar disponíveis online através da Internet, poderemos mesmo ir mais 

longe na concepção deste tipo de contextos de ensino a distância, incluindo na análise 

o elemento que, nos sistemas convencionais de ensino a distância, representava o elo 

mais fraco, quando comparados com o sistema assente no ensino presencial. Referimo-

nos à possibilidade de inclusão de estratégias de trabalho colaborativo entre os alunos, 

com o que isso representa, pelo menos no seio das abordagens sobre a aprendizagem 

de natureza mais interacionista em que é assumida e valorizada a construção social do 

conhecimento (Vigotsky, 1986), em termos de ganho para cada aluno no reforço e 

consolidação das aprendizagens, mas também ao nível da superação da condição de 

isolamento em que os alunos se encontram (Nichols, 2008; Berge & Muilenburg, 2003). 

 

4. OBJETIVOS DO ESTUDO 

O estudo aqui apresentado tem como principal propósito contribuir para o 

conhecimento sobre o conjunto de alunos itinerantes que frequenta o Ensino a 

Distância para a Itinerância. Tratando-se da primeira fase de caracterização dos alunos 

e das condições em que vivem e estudam, na sua condição de itinerância, espera-se, 

com base nos resultados obtidos, contribuir para a posterior elaboração de um plano 

de investigação mais amplo que, esse sim, nos venha a permitir uma melhor 

compreensão sobre a adequação de um sistema de ensino a distância para jovens em 

idade escolar. 

De modo a operacionalizar a recolha e análise de dados nesta primeira fase, definimos 

como objectivos deste estudo:  

3 caracterizar os alunos e seus agregados familiares em termos 

sociodemográficos; 
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4 caraterizar os hábitos de estudo e as condições disponíveis para o trabalho 

escolar  (tempo e espaços para o estudo, acompanhamento parental e apoio ao 

trabalho escolar, etc.), assim como outros hábitos do quotidiano, fora das 

atividades escolares; 

5 conhecer as suas representações sobre o próprio projeto EDI (organização, 

modos de trabalho, recursos utilizados, etc.). 

 

5. METODOLOGIA 

De carácter exploratório, seguimos uma metodologia apoiada na inquirição dos alunos 

através de um questionário organizado em três partes, em função dos objetivos 

anteriormente definidos. 

Para realizar a caracterização sociodemográfica dos alunos EDI, encarregados de 

educação e agregados familiares, incluímos questões sobre género, idade e ano de 

escolaridade à data da realização do questionário, número de irmãos no projeto EDI, 

ocupação profissional do encarregado de educação, o seu grau de escolaridade e o 

número de elementos do agregado familiar. 

Para compreender os hábitos de estudo dos alunos, assim como outros hábitos do seu 

quotidiano, incluímos o seguinte conjunto de questões: Onde costumas assistir às 

aulas?  Quando não podes assistir às aulas, onde fazes as tarefas em atraso? Quando 

não podes assistir às aulas, quanto tempo dedicas a fazer as tarefas em atraso? Qual a 

principal razão que te leva a faltar às aulas? Costumas estudar fora do tempo das 

aulas? Tens apoio de alguma das pessoas com quem vives para fazer as tarefas das 

aulas? Se respondeste SIM na questão anterior, quem costuma ajudar-te? Se 

respondeste SIM, quanto tempo por dia dedicas ao estudo? Como costumas ocupar 

diariamente o tempo fora das aulas? 

Para conhecer as representações dos alunos sobre o tipo de ensino que estão a 

frequentar, foram elaboradas afirmações que refletissem o pensamento dos alunos em 

relação a cada uma três categorias consideradas: sobre a modalidade de ensino a 

distância em geral, sobre o uso de ferramentas digitais na sua aprendizagem, e sobre o 

próprio projeto EDI: Representações sobre o ensino a distância (Aprendo as mesmas 
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coisas como se estivesse numa escola; Eu gosto muito de frequentar este tipo de 

ensino; Preferia ir à escola em cada cidade por onde passo; Sinto falta de conviver com 

outros colegas); Representações sobre o uso de ferramentas digitais no ensino a 

distância (Gosto de aprender através do computador; Eu preferia estudar por um livro; 

O “chat” durante a aula é importante para esclarecer dúvidas; Ainda sinto dificuldades 

em usar o computador para aprender); Representações sobre o projeto EDI (Este ano já 

aprendi muitos conhecimentos novos; Os materiais que usamos nas aulas ajudam 

mesmo a aprender; A Tutoria é útil porque é aí que faço as tarefas escolares; O Tutor 

também ajuda a resolver questões pessoais). 

Para resposta, foi utilizada uma escala de Likert de cinco pontos (1-Total discordância; 

5-Total concordância). O questionário foi disponibilizado via online durante uma aula 

síncrona da disciplina de Tutoria, de forma a garantir o maior número de respostas. Dos 

99 alunos que naquele ano letivo frequentavam o EDI, responderam 55, ou seja 55,6%.  

 

6. RESULTADOS 

Conforme se pode observar no Quadro 1, os alunos têm idades compreendidas entre 

os 10 e os 17 anos (média das idades de 13 anos e desvio padrão de 2,0), prevalecendo 

as raparigas (54,4%) embora com valores não muito distantes dos rapazes (45,5%). 

 
Quadro 1. Caracterização dos alunos por género, idade,  

ano de escolaridade e irmãos no EDI 
 

DESCRIÇÃO  N  %  

Género 

  Masculino  25  45,50%  

  Feminino  30  54,50%  

Idade 

  10 a 12 anos  20  36,40%  

  13 a 15 anos  24  43,60%  

  16 a 17 anos  11  20,00%  

  Média  13, 4 (2,0)  -  

  Min; Max  10; 17  -  

Ano de escolaridade 

  2º CEB  20  36,40%  

  3º CEB  30  54,50%  
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  Ensino Secundário  5  9,10%  

Tem irmão(s) no Ensino à Distância? 

  Sim  26  47,30%  

  Não  29  52,70%  

 

No Quadro 2 pode verificar-se que a maior parte dos alunos pertence ao grupo dos 

encarregados de educação que trabalha no Circo (69,1%), havendo 15 alunos 

pertencentes ao grupo dos encarregados de educação que trabalha nas feiras (27,3%). 

Por outro lado, cerca de metade (50,9%) dos pais ou encarregados de Educação 

concluiu o 9º ano de escolaridade, havendo mesmo um número considerável que 

possui o 12º ano (30,9%). Apenas em três casos os pais não sabem ler nem e escrever e 

cinco sabem ler e escrever, mas não concluíram o 4º ano de escolaridade.  

Quadro 2. Ocupação profissional e escolaridade dos Encarregados de Educação 
 

DESCRIÇÃO N  %  

Ocupação Profissional 

  Circense  38  69,10%  

  Feirante  15  27,30%  

  Estudante  1  1,80%  

  Circense e Feirante  1  1,80%  

Grau de Escolaridade 

  Não sabe ler nem escrever  3  5,50%  

  Sabe ler e escrever mas não concluiu o 4º ano de escolaridade  5  9,10%  

  4º ano  2  3,60%  

  9º ano  28  50,90%  

  12º ano  17  30,90%  

 

Por sua vez, verifica-se no Quadro 3 que os agregados familiares têm maioritariamente 

4 ou 5 pessoas (52,7%), embora apresentem valores consideráveis os agregados com 

mais de 6 elementos (32,7%). 
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Quadro 3. Composição do agregado familiar 
 

DESCRIÇÃO  N  %  

Número do agregado familiar 

  2 a 3  8  14,50%  

  4 a 5  29  52,70%  

  6 a 7  11  20,00%  

  Mais de 7  7  12,70%  

 

Relativamente aos hábitos de estudo, no Quadro 4 é possível observar que a maioria 

dos alunos costuma assistir às aulas a partir da sua rulote (81,8%), seguidos por 

aqueles que assistem às aulas a partir de casa, com apenas 9,1% dos casos. Verifica-se 

ainda que só um número muito reduzido de alunos frequenta outros locais para assistir 

às aulas: juntas de freguesia (3,6%) e escolas (3,6%). 

 
Quadro 4. Locais em que os alunos assistem às aulas 

 

DESCRIÇÃO N % 

Em casa. 5 9,1% 

Na rulote. 45 81,8% 

Na Internet da Junta de Freguesia. 2 3,6% 

Num centro de recursos de uma escola. 2 3,6% 

Na minha rulote ou numa escola. 1 1,8% 

 

No Quadro 5 verifica-se que é também na rulote que a maioria dos alunos afirma 

realizar as atividades que não puderam ser concluídas durante as aulas (78,2%), 

seguido-se os que as realizam em casa (14,5%). Também aquí apenas uma minoria 

utiliza outros espaços: juntas de freguesia (1,8%) e escolas (1,8%). 

 
Quadro 5. Local onde realizam as tarefas em atraso, fora das aulas 

 

DESCRIÇÃO N % 

Na rulote. 43  78,2%  

Em casa. 8 14,5% 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
3244 

Num centro de recursos de uma escola. 1 1,8% 

Na Internet da Junta de Freguesia. 1 1,8% 

Na Internet da Junta de Freguesia  ou nas Escolas. 1 1,8% 

Não responde 1 1,8% 

 

No que se refere ao tempo dedicado ao estudo, observamos no Quadro 6 que a 

maioria dos alunos afirma dedicar mais de uma hora por dia para realizar as tarefas 

escolares (40%), seguido-se aqueles que dedicam entre meia hora e uma hora por dia 

(30,9%) e, finalmente, por aqueles que dedicam até meia hora por dia (29,1%). 

 

Quadro 6. Tempo dedicado à realização das tarefas escolares 
 

DESCRIÇÃO N % 

Mais de uma hora por dia. 22 40,0% 

Entre meia hora e uma hora por dia. 17 30,9% 

Até meia hora por dia. 16 29,1% 

 

 

Quadro 7. Razões que levam os alunos a faltar às aulas 
 

DESCRIÇÃO N % 

Por estar em viagem. 37 63,8% 

Por não ter acesso à Internet. 10 17,2% 

Por ter outras actividades ao mesmo tempo. 7 12,1% 

Por estar doente. 3 5,2% 

Por ter trabalho até tarde. 1 1,7% 

 

 

No Quadro 7 observa-se que estar em viagem, com 37 respostas (63,8%), é o principal 

motivo referido pelos alunos para a sua ausência às aulas. Em menor número situam-

se as respostas referentes às dificuldades de acesso à Internet (17,2%), dada a falta de 

cobertura em alguns dos lugares por onde passam. Em terceiro lugar surge o facto de 

terem que realizar outras atividades ao mesmo tempo (12,1%). 
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Quadro 8. Hábitos de estudo 
 

DESCRIÇÃO N % 

Sim, costumo estudar para além do tempo das aulas. 42 76,4% 

Não, habitualmente não estudo fora do tempo das aulas. 13 23,6% 

   Até meia hora por dia. 17 40,5% 

Entre meia hora e uma hora por dia. 13 31,0% 

Mais de uma hora por dia. 12 28,6% 

 

Dos alunos que responderam aos hábitos de estudo (Quadro 8), a maioria afirma 

estudar fora das aulas (76,4%). De entre esses, a maioria dedica até meia hora por dia 

(40,5%). 31,5% dizem dedicar entre meia hora e uma hora e 28,6% mais de uma hora 

de estudo por dia. 

 

Quadro 9. Acompanhamento nas tarefas escolares 
 

DESCRIÇÃO N % 

SIM 23 41,8% 

NÃO 32 58,2% 

 

Como pode observar-se no Quadro 9, relativamente ao acompanhamento parental nas 

atividades escolares, a maioria dos alunos respondeu negativamente (58,2%), sendo 

que apenas 41,8% dos alunos afirmam ter algum apoio.  

Com a explicitação dos que responderam afirmativamente à questão anterior (Quadro 

10), é possível verificar que são os pais quem maioritariamente ajuda na realização das 

tarefas escolares (44,7%), seguidos pelos irmãos (21,1%) e pelos tios (15,8%). Avós e 

primos também são mencionados, embora em menor número (7,9%), assim como os 

amigos com apenas 1 menção (2,6%). 
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Quadro 10. Quem apoia nas tarefas escolares 
 

DESCRIÇÃO N % 

Pais 17 44,7% 

Irmãos 8 21,1% 

Tios 6 15,8% 

Avós 3 7,9% 

Primos 3 7,9% 

Amigos 1 2,6% 

 

Relativamente às ocupações dos alunos nos seus tempos livres, é possível verificar no 

Quadro 11 que ajudar nas atividades profissionais do seu agregado familiar é a 

atividade mais referida (20,8%). Realizar atividades de lazer, como ver televisão, com 

16,4% de respostas  e ouvir música (15,7%), surgem em segundo lugar, seguidas da 

ajuda nas tarefas de casa ou brincar e jogar, ambas com 13,2% de respostas. Passear, 

com 10,7% de respostas e ler, como 6,9% de respostas, são também atividades com 

alguma expressão. Ensaiar, cantar e falar com amigos são outras atividades 

mencionadas, embora com um número reduzido de respostas. 

 

Quadro 11. Ocupação dos tempos libres 
 

DESCRIÇÃO N % 

A ajudar nas actividades profissionais das pessoas com quem 
vivo 33 20,8% 

A ver televisão 26 16,4% 

A ouvir música 25 15,7% 

A ajudar nas tarefas de casa 21 13,2% 

A brincar e a jogar 21 13,2% 

A passear 17 10,7% 

A ler 11 6,9% 

A ensaiar 3 1,9% 

A cantar 1 0,6% 

A falar com amigos 1 0,6% 

 

Por último, quanto às representações dos alunos sobre a modalidade de ensino que 

estão a frequentar, com base no Quadro 12 é possível concluir que a maioria dos 

alunos está de acordo com a ideia de que este tipo de ensino (o ensino a distância) 
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promove as mesmas aprendizagens que o ensino regular (50,9%). 72,7% dos alunos 

afirma gostar de frequentar este tipo de ensino, estando em desacordo com a ideia de 

que preferia frequentar as escolas das cidades por onde passa (67,3%). 

Contudo, 30,9% dos alunos afirma sentir a falta de convívio com os colegas. É de 

salientar que a mediana, nesta questão, se encontra no ponto 3 da escala (nem 

concordo, nem discordo). É possível observar também que a maioria dos alunos 

concorda totalmente com a ideia de que é bom aprender através do computador, 

considerando o chat uma importante ferramenta para esclarecer dúvidas durante as 

aulas (78,2%), sendo que a maioria está em desacordo com a ideia de preferir estudar 

por um livro (63.6%), assim como com a ideia de que ainda sente dificuldades em usar 

o computador para estudar (76,4%). 

 

Quadro 12. Representações sobre a modalidade de ensino que frequentam 
 

 

1 (Discordo 

totalmente)  
2  3  4  

5 (Concordo 

totalmente)  

M
e

d
ia

n
a 

 

N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  
 

Aprendo as mesmas coisas como se 
estivesse numa escola.  

4  7,3% 3  5,5%  13  23,6%  7  12,7%  28 50,9%  5  

Gosto de aprender através do computador.  2  3,6% 1  1,8%  6  10,9%  9  16,4%  37 67,3%  5  

Ainda sinto dificuldades em usar o 
computador para aprender.  

42  76,4%  5  9,1%  4  7,3%  3  5,5%  1 1,8%  1  

Eu preferia estudar por um livro.  35  63,6%  6  10,9%  6  10,9%  5  9,1%  3 5,5%  1  

Os materiais que usamos nas aulas ajudam 
o mesmo a aprender.  

1  1,8%  2  3,6%  10  18,2%  12  21,8%  30 54,5%  5  

Este ano já aprendi muitos conhecimentos 
novos.  

2  3,6%  1  1,8%  9  16,4%  14  25,5%  29 52,7%  5  

O chat durante a aula é importante para 
esclarecer dúvidas.  

3  5,5%  0  0,0%  6  10,9%  3  5,5%  43 78,2%  5  

A Tutoria é útil porque é aí que faço as 
tarefas escolares.  

0  0,0%  4  7,3%  2  3,6%  4  7,3%  45  81,8%  5  

O Tutor também ajuda a resolver questões 
pessoais.  

3  5,5%  2  3,6%  5  9,1%  12  21,8%  33  60,0%  5  
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Eu gosto muito de frequentar este tipo de 
ensino.  

1  1,8%  2  3,6%  6  10,9%  6  10,9%  40  72,7%  5  

Preferia ir à escola em cada cidade por 
onde passo.  

37  67,3%  7  12,7%  3  5,5%  4  7,3%  4  7,3%  1  

Sinto falta de conviver com outros colegas.  10  18,2%  6  10,9%  16  29,1%  6  10,9%  17  30,9%  3  

 

Os resultados mostram-nos ainda que a maioria dos alunos está de acordo com a ideia 

de que durante o ano letivo em questão já haviam feito muitas aprendizagens novas 

(52,7%), considerando apropriados os materiais utilizados nas aulas (54,5%). A maioria 

dos alunos considerou também a utilidade dos momentos de tutoria para a realização 

das tarefas escolares (81,8%), concordando com a ideia de que o tutor estende a sua 

ajuda à  resolução de questões do foro pessoal (60%). 

 

7. SÍNTESE E REFLEXÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi o de dar início ao processo de aprofundamento do 

conhecimento sobre o grupo de alunos que em Portugal frequentam o Ensino a 

Distância para a Itinerância. Para isso, procedeu-se à caracterização sociodemográfica 

dos alunos e dos seus agregados familiares, procurando recolher dados também sobre 

os seus hábitos e condições de estudo, e sobre as suas representações sobre a 

modalidade de ensino em que estão inseridos. 

Em síntese, constatámos que a maioria dos alunos do EDI permanece nos seus 

contextos familiares tanto para assistir às aulas, como para realizar as tarefas escolares, 

fazendo-o sobretudo nas rulotes em que viajam e vivem. A principal razão com que 

justificam o absentismo é o facto de estarem em viagem, denotando contudo a 

preocupação em realizar as tarefas em atraso quando faltam às aulas. Para além do 

tempo que dispendem a realizar as tarefas em atraso (a maioria indicou mais de uma 

hora por dia), os alunos afirmam ainda dedicar algum tempo do seu dia a dia ao estudo 

autónomo, sendo que a maioria indicou gastar até meia hora por dia nesse tipo de 

atividade. Constatamos ainda que a maior parte dos alunos não recebe apoio para a 

realização das tarefas escolares e quando isso acontece a ajuda vem sobretudo dos 

pais. Por outro lado, a maior parte dos alunos afirma passar grande parte do seu tempo 

fora das aulas a ajudar os pais na realização das suas atividades profissionais. 
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Relativamente às representações sobre o ensino em que estão inseridos, observa-se 

que a maioria valoriza a oferta desta modalidade de ensino e as práticas pedagógicas 

por si experienciadas, incluindo a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação que lhes servem de suporte. 

Terminamos este texto com algumas considerações sobre o modelo de trabalho 

subjacente ao EDI, para, com base nisso, procedermos a uma primeira reflexão a 

propósito do questionamento de que partimos sobre a aplicabilidade do conhecimento 

adquirido no domínio do ensino a distância a este público jovem. 

Começamos por referir a importância atribuída à tutoria como forma de proporcionar  

oportunidades para os alunos desenvolverem, em cada momento, um caminho próprio 

em função das suas caraterísticas e necessidades específicas, desenvolvendo em 

simultâneo a capacidade para dirigir a sua própria aprendizagem, sobretudo através do 

feedback que é fornecido e das orientações específicas sobre como ultrapassar as 

dificuldades sentidas. 

Por outro lado, e por se tratar de um público jovem, pode concluir-se que a opção foi 

claramente a de não basear a aprendizagem em materiais auto-instrutivos escritos, 

talvez por não estarem suficientemente desenvolvidas ainda as competências de 

leitura dos alunos, pelo menos no caso dos mais novos. De facto, a organização do 

trabalho parece apostar de forma clara no que Holmberg (1989) designa de 

“conversação real”, ou seja, na realização de aulas em tudo semelhantes às aulas 

presenciais, à exceção da co-presença física. Aulas síncronas que tiram partido das 

potencialidades de interação online, em tempo real, por oposição, aliás, ao conceito de 

“conversação simulada” subjacente aos materiais auto-instrutivos. Aulas em horários 

em tudo idênticos aos das aulas presenciais, e que, também no essencial, acabam por 

reproduzir a situação pedagógica em que professores e alunos estão frente a frente no 

mesmo espaço. 

Na tentativa de superar a ausência do professor e situando-se numa lógica de ensino 

tradicional de pendor exclusivamente transmissivo, os pacotes de conteúdos pré-

produzidos não seriam, pois, a opção mais adequada para alunos jovens. Sobretudo 

porque dificilmente poderiam substituir a riqueza da relação pedagógica que pode 
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estabelecer-se entre professores e alunos numa altura em as tecnologias permitem a 

comunicação nos dois sentidos e a interação, fácil, entre duas ou mais pessoas.  Por 

outras palavras, é o conceito de “distância transacional” que acaba por estar presente 

no EDI, precisamente pela aposta que é feita na qualidade da relação pedagógica 

permitida pela interação em tempo real e pela valorização do universo de relações 

entre alunos e professores, ainda que isso ocorra exclusivamente em ambiente virtual. 

Um ambiente que, apesar da separação física entre alunos e professores, permite criar 

um clima emocional favorável ao ato de aprender, assente numa relação que é 

identificada pelos alunos como sendo uma relação pedagógica “normal”, devido 

sobretudo ao diálogo permanente que se estabelece em cada atividade e ao longo do 

ano letivo entre alunos e professores. 

Em jeito de conclusão, parece-nos fazer sentido a aposta neste tipo de oferta formativa 

alternativa ao sistema de ensino regular, se consideradas com a atenção e o cuidado 

devidos, inerentes, aliás, ao desenho de qualquer situação pedagógica, nomeadamente 

em termos de adequação ao público a quem se destina.  

Do ponto de vista da investigação e apesar de se tratar de uma primeira incursão no 

campo do ensino a distância para públicos jovens, estamos em crer que o estudo aqui 

apresentado terá pelo menos o mérito de mostrar que o conhecimento consolidado 

sobre o ensino a distância para adultos, não poderá deixar de ser considerado na hora 

de decidir sobre cada uma das dimensões estruturantes de um sistema destinado a 

populações mais jovens. 
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Resumen 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de un sistema de Entornos Personales 
de Aprendizaje (EPA) basado en un modelo de administración del conocimiento, este 
entorno de trabajo pretende ser una herramienta útil para personalizar el aprendizaje 
de cualquier individuo por medio de la aplicación de un modelo de aprendizaje de 
acuerdo a un perfil y necesidades específicas por usuario. Actualmente no existe un 
modelo de Entornos Personales de Aprendizaje que sirva de la misma forma para 
todas las personas. Los Entornos Personales de Aprendizaje son fruto de la actividad 
del individuo y de sus elecciones, gustos y circunstancias. Diseñar un Entorno Personal 
de Aprendizaje para todo un grupo de estudiantes es perder de vista la actividad más 
importante en relación a los Entornos Personales de Aprendizaje: construirlos y 
reconstruirlos constantemente en función de intereses y resultados y de las 
necesidades individuales buscando generar conocimiento y competencias, la 
propuesta entonces es un EPA que ponga a disposición de los usuarios, herramientas 
para el trabajo en grupo que pueden ser utilizadas en cualquier momento y lugar a 
través de un dispositivo de capacidad limitada con conexión a Internet.   

Palabras Clave: Entornos Personales de Aprendizaje (EPA), Modelo de Administración 
de Conocimiento, educación, competencias, estilos de aprendizaje. 

 

Abstract 

This paper shows the development of a system of Personal Learning Environments 
(EPA) based on a model of knowledge management, this work environment is 
intended to be a useful tool to personalize learning of any individual through the 
application of a learning model based on a profile and specific user needs. Currently 
there is no model of Personal Learning Environments to serve in the same way for 
everyone. Personal Learning Environments are the result of the activity of the 
individual and their choices, tastes and circumstances. Designing a Personal Learning 
Environment to an entire group of students is to miss the most important activity in 
relation to Personal Learning Environments: constantly build and rebuild them 
according to interests and results of individual needs and seeking to generate 
knowledge and skills, the proposal is an EPA then made available to users, tools for 

mailto:ccarretoa@ipn.mx
mailto:elen_fruiz@yahoo.com.mx
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teamwork that can be used at any time and place through a limited capability device 
with an Internet connection. 

Keywords: Personal Learning Environments (PLE), Model Body of Knowledge, 
education, skills, learning styles. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente una de las competencias básicas de la educación que no debe olvidarse 

en las etapas de formación posteriores, es “aprender a aprender”, es decir, los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para seguir aprendiendo por uno 

mismo a lo largo de toda la vida. No es extraño que en una sociedad en permanente 

cambio, en la que el conocimiento no solo es el principal factor de producción, sino el 

elemento clave para el ejercicio responsable de la ciudadanía y la realización personal, 

se potencie el aprendizaje permanente.  

Las TIC nos ofrecen un conjunto de posibilidades inmensas en este campo. La 

Instituciones Educativas tienen que trabajar en el desarrollo de tecnologías y modelos 

educativos para el desarrollo de sus alumnos a través no solo del acceso a información 

pertinente y actualizada, sino también a la participación en comunidades de 

aprendizaje y/o práctica que construyen y comparten libremente.  

Una problemática para poder desarrollar soluciones y modelos que permitan generar 

soluciones aplicadas a la educación es que cada persona aprende de forma diferente. 

Cada persona tiene diferentes enfoques o estilos de aprendizaje. Aunque el tema de 

los estilos de aprendizaje es un tanto controvertido, es innegable que existen 

diferencias en cómo afrontamos el aprendizaje de diferentes temas. A veces buscamos 

información, en ocasiones consultamos expertos, a veces usamos el ensayo y error, 

etc. 

Los estilos de aprendizaje, un concepto desarrollado inicialmente por los psicólogos, 

llama la atención sobre el perfil de preferencias y disposiciones personales que deben 

tenerse en cuenta para diseñar procesos educativos en general y de aprendizaje en 

particular.  
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No todas las personas aprenden igual, ni prefieren los mismos medios, prácticas y 

ambientes para aprender. Algunos estudiantes son pasivos, receptivos, calmados; 

otros, son activos, curiosos, inquietos. La lectura visual, la estimulación sensorial 

enriquecida, las situaciones de conflicto cognitivo, la práctica repetitiva, el aprender 

haciendo, etc. tienen diferentes impactos en distintas personas. Ya no es posible 

pensar en “didácticas” al margen de los estilos de aprendizaje, ni mucho menos pensar 

en modelos diseñados para todos los estudiantes.  

En este sentido y como resultado a esta problemática, surgen los llamados: Entornos 

Personales de Aprendizaje (EPA) o Personal Learning Environments (PLEs). Un EPA es 

sistemas que ayudan a los aprendices a ejercer el control y gestionar su propio 

aprendizaje (Jordi, A, 2009). Lo cual incluye proporcionar ayuda a los alumnos para: 

 Fijar sus propios objetivos de aprendizaje; 

 Gestionar su aprendizaje; gestionar contenidos y procesos; y 

 Comunicarse con otros en el proceso de aprender y conseguir sus objetivos 

de aprendizaje. 

Un EPA puede estar compuesto por uno o más subsistemas, como tal puede ser una 

aplicación de escritorio o estar compuesto de uno o más servicios web.      

En el contexto de los avances tecnológicos actuales, los recursos digitales y los 

servicios virtuales a través de internet, un entorno personal de aprendizaje puede 

estar constituido de múltiples maneras. En su expresión más simple, puede tratarse de 

una aplicación de escritorio (como un programa tutorial instalado en la computadora), 

hasta llegar a ser un sistema complejo y sofisticado que integre diversas herramientas, 

recursos y servicios online. 

El uso de herramientas web tales como blogs, wikis, Twitter, Facebook, para crear 

conexiones con otras personas que extienden nuestro aprendizaje, incrementan 

nuestra reflexión mientras nos permiten aprender juntos como parte de una 

comunidad global. Los EPA incrementan nuestras oportunidades de preguntar y recibir 

ayuda comparado como nuestras interacciones diarias cara-a-cara (Andreoli, S, 2010). 

Los EPAs son especialmente interesantes en el marco de una sociedad basada en el 

conocimiento que exige que el aprendizaje sea una actividad constante a lo largo de 
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toda la vida. De hecho, aprendemos informalmente de manera constante: en el puesto 

de trabajo, en el hogar, en los grupos primarios de socialización, en el cine o leyendo 

un libro o en los propios centros educativos, dentro y fuera de las aulas. La mayor 

parte del conocimiento que utilizamos en la vida cotidiana no lo hemos adquirido en la 

escuela.  

Los EPAs son el término con el que se denomina a una función del entorno de red en el 

que, junto a los objetos y espacios físicos y los contactos personales, desarrollamos 

nuestras vidas. Igual que leemos un libro, hablamos con un colega, asistimos a una 

charla en un congreso, leemos y escribimos en blogs, participamos en debates o 

recibimos por email la recomendación de asistir a una videoconferencia. 

 Los EPAs como su nombre lo dice son “personales”, no hay un modelo de EPA que 

sirva a todo el mundo: ni un conjunto definido de herramientas, ni un único servicio o 

aplicación web, ni una selección de fuentes de contenidos. El EPA es fruto de la 

actividad del individuo y de sus elecciones, gustos y circunstancias. No hay dos EPAs 

iguales. 

Deberían ser las necesidades de las personas y no la tecnología quien definiese el EPA. 

Un EPA “prescrito” deja de ser un “personal” y pierde una parte importante de sus 

virtudes y potencialidades, aunque la incorporación de nuevas herramientas pueden 

permitir definir y diferenciar las necesidades de los alumnos (Carreto, C. & Menchaca, 

R. 2004). 

Los EPAs representan una manera diferente de aprender, no una traslación de la 

pedagogía “escolar” a nuevos dispositivos y aplicaciones. Diseñar un EPA para todo un 

grupo de estudiantes es perder de vista la actividad más importante en relación a los 

EPAs: construirlos y reconstruirlos contantemente en función de intereses y resultados 

y de las necesidades individuales buscando generar conocimiento y competencias.  

El conocimiento no es algo que pueda limitarse a un tiempo, ni a un lugar definido, lo 

cual convierte este ecosistema, dinámico y ubicuo, la red, en el lugar ideal para 

alimentar nuestros intereses: hay que habitar los lugares en los que se generan los 

temas que nos apasionan, seguirlos de cerca, participar, convivir en ellos de una forma 

dirigida y útil, que permita que toda la información que existe en la red pueda ser útil y 
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convertirse en conocimiento y habilidades para generar con esto competencias (Ayala, 

G. 2002).  

Por este aspecto es importante la generación de Modelos de Administración de 

Conocimiento que permitan definir las necesidades de información de forma 

individual, aplicarlos en la búsqueda de la interfaz entre el conocimiento y los alumnos 

de acuerdo a las necesidades de cada individuo.  

Otro aspecto importante es el uso de las TICs que permiten ser el vínculo y la forma de 

poder llegar a todos los alumnos en cualquier lugar y en cualquier momento, los 

nuevos dispositivos de acceso a la Internet (i.e., teléfonos móviles, ultraportátiles, etc.) 

permiten acceder a la información o publicarla desde prácticamente cualquier sitio 

(Kutay, C. 2003). Está apareciendo una nueva generación de aplicaciones adaptadas a 

dichas circunstancias, por ejemplo, a información geolocalizada en función de la 

ubicación del usuario. Algunas de ellas tienen utilidad en los EPAs, otras no son más 

que gadgets pero muchos pueden aplicarse a los aspectos educativos (Peredo, R. 

2004). 

A continuación, en la sección 2 se describen las partes de todo el desarrollo de los EPAs 

a partir de Modelos de Administración de Conocimiento, en la sección 3 se explica el 

diseño y desarrollo, para en la sección 4 describir la implementación de un EAP en un 

caso de estudio, Finalmente, en la sección 5 da una conclusión del trabajo expuesto y 

establece el trabajo a futuro.  

2. MODELO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO AL 
DESARROLLO DE ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE  

Es importante mencionar que un paso anterior a poder definir como generar 

conocimiento, se tiene que definir el estilo de aprendizaje personalizado, esto se logra 

por medio de la aplicación de filtros y cuestionarios que permitan identificar el tipo de 

alumno y su estilo de aprendizaje.  

La administración del conocimiento implica la conversión del conocimiento tácito (el 

que solo sabe alguien) en explícito (conocimiento documentado y replicable) para 

convertirlo en un activo estratégico de la organización. 
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La administración del conocimiento implica la adecuada explotación de datos e 

información para transformarlos en conocimiento y entendimiento. Busca mejorar los 

procesos de toma de decisiones, los servicios y los productos agregando inteligencia e 

incrementando el valor agregado. 

En la actualidad, la tecnología permite entregar herramientas que apoyan la gestión 

del conocimiento, que apoyan la recolección, la transferencia, la seguridad y la 

administración sistemática de la información, junto con los sistemas diseñados para 

ayudar a hacer el mejor uso de ese conocimiento, un punto importante aquí es la 

forma en que se accede a ese conocimiento y como puede difundirse para que llegue a 

los usuarios que requieren de el.   

Las herramientas y las técnicas diseñadas para preservar la disponibilidad de la 

información llevada a cabo por los usuarios y para facilitar la toma de decisión y la 

reducción de riesgo toma un vital papel en la llamada inteligencia competitiva.  

El proceso de la Administración del Conocimiento, también conocido en sus fases de 

desarrollo como "aprendizaje corporativo", tiene principalmente los siguientes 

objetivos: 

 Identificar, recoger y organizar el conocimiento existente. 

 Facilitar la creación del nuevo conocimiento. 

 Iniciar la innovación a través de la reutilización y apoyo de la habilidad del 

conocimiento generado.   

La transferencia del conocimiento (un aspecto da la Administración del Conocimiento) 

ha existido siempre como proceso, informal como las discusiones, sesiones, reuniones 

de reflexión, etc. o formalmente con aprendizaje, entrenamiento profesional y 

programas de capacitación.  

Como se comento anteriormente un Modelo de Administración de Conocimiento esta 

conformado por varias etapas de depuración y  que buscan convertir los datos en 

información y esta en conocimiento que resulte útil de acuerdo a los perfiles y 

necesidades de los usuarios. Estas etapas son:  

 Identificar, recoger y organizar datos e información de acuerdo a perfiles. 

 Identificar y obtener el conocimiento existente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/gestion-conocimiento/gestion-conocimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/gestion-conocimiento/gestion-conocimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Depurar los datos e información para facilitar la creación del nuevo 

conocimiento. 

 Iniciar la innovación a través de la reutilización y apoyo de la habilidad del 

conocimiento generado, por medio de herramientas de acceso a este.  

 Aplicar los conocimientos facilitando el proceso de enseñanza.  

Dentro de este modelo la etapa de depurar los datos y convertirlos en el llamado 

“Entendimiento” es de vital importancia pues esto permitirá aplicar todo este 

conocimiento en un proceso de enseñanza.  

A continuación en la Figura 1 se muestra un modelo definido por Silvia Andreoli 

(Andreoli, S. 2010)  que se ha adaptado a las necesidades de generación de 

conocimiento partiendo desde la identificación de la información, pasando por el 

Filtrado, validación, síntesis, presentación y personalización con el fin de darle Sentido.  

Por medio de acciones se logra que la información se transforme en conocimiento, 

compartiéndola, conectando, intercambiando, debatiendo y transformándola de 

forma que sea útil para las personas y que les sirva para su crecimiento tanto personal 

como social.  

Figura1. Modelo de Administración del Conocimiento

 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.slideshare.net/saandreoli/gestin-personal-de-la-informacin
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Basándonos en este modelo, se puede iniciar una depuración de información de 

acuerdo a perfiles predefinidos de usuarios, como e comento anteriormente es 

importante poder contar con un modulo de definición de estilos de aprendizaje, una 

vez definido el estilo de aprendizaje y el modelo de generación de conocimiento 

podemos iniciar el desarrollo del Entorno Personal de Aprendizaje.   

 

3. DISEÑO Y DESARROLLO DEL ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE 

El diseño del entorno de aprendizaje se basa en la arquitectura de Administración del 

Conocimiento y la implementación sobre una plataforma de Servicios Web y APPs que 

trabajan para administrar la información y servicios que se consultan y generan en el 

sistema. A continuación se muestra el Diagrama de Clases en la Figura 2 donde se 

define algunos de los servicios que se pueden aplicar.  

 

Figura2. Diagrama de Clases 

 

Es importante hacer notar que la arquitectura del entorno es modular, de tal forma 

que se puede agregar cualquier aplicación (APPs) de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios y a los requerimientos de los perfiles que se crean para los estudiantes.  

A continuación se describe el funcionamiento de los módulos que conforman el 

Entorno Personal de Aprendizaje. 
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3.1 Módulo de Administración 

En este módulo es donde llegan las peticiones de personalización y genera el entorno 

de aplicaciones y servicios de acuerdo a los perfiles. Aquí también se reconoce desde 

que tipo de dispositivo se conecta el miembro del entorno ya sea  desde una PC o una 

PDA, además de esta comunicación, existe otra con el módulo de recolección y análisis 

de información, la cual se utiliza para realizar, de manera indirecta, consultas a la base 

de datos del sistema y búsquedas en Internet. La administración de perfiles y 

autenticación de miembros se realizará en este módulo haciendo peticiones de 

consulta o modificaciones a la Base de Datos del grupo donde están almacenados los 

perfiles de los miembros del entorno. 

 

3.2 Módulo de Búsqueda 

Encargado de hacer las consultas a la Base de Datos del grupo, ya que es el único 

módulo que tiene conexión directa a la Base de Datos, y regresar los datos al módulo 

de administración. También tiene la función de darle un formato estándar a la 

información (XML) para ser almacenada y que pueda ser regresada en diferentes 

formatos (HTML ó WML); estos documentos provenientes de Internet son analizados 

por el módulo de administración basándose en el perfil del usuario. Este modulo 

también tiene la función de realizar búsquedas en Internet y regresarlas al modulo de 

administración. 

 

3.3 Módulo de Aplicaciones APPs 

Se encuentra en ambos tipos de clientes (PDA y PC). Debido a que tiene comunicación 

con el servidor, vía Internet, se encarga de hacerle llegar las peticiones del usuario, 

además es donde se almacena temporalmente (lo que dure la sesión) un identificador 

de usuario y se definen los servicios y aplicaciones que se definan para el perfil del 

alumno.  

3.4 Módulo de Interfaz de Usuario 
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Contiene las herramientas disponibles para el usuario: búsqueda de información, 

recuperación de documentos, publicación de documentos y envío de mensajes. Se 

comunica con el módulo de Aplicaciones para llevar a cabo estas funciones. 

 

3.5 Modulo de Base de Datos y Conocimiento 

Esté modulo se divide en dos partes, una que trabaja en el servidor y la otra que opera 

sobre los clientes del sistema. La que está presente en el servidor contiene la 

información y perfiles de los miembros y los documentos del grupo y la que se 

encuentra en el cliente de tipo PC y contiene los documentos recientes de un miembro 

en particular para que puedan ser examinados sin estar en línea. 

Una vez que se implementan los módulos del entorno, este puede generar una interfaz 

amigable y personalizada de acuerdo a las necesidades de los alumnos como se 

muestra en la Figura 3.   

 

Figura.3 Entrono Personal de Aplicación. 

 

 

Los estudiantes pueden aprenden mejor cuando se les da la oportunidad de formarse 

en las habilidades y teorías dentro del contexto en el que se usan; ellos pueden 

construir entonces su interpretación personal del tema y comunicar esta 

interpretación a otros. Dicho de otra forma, es sumergir al estudiante en los problemas 
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de la vida real y promover la investigación, colaboración y creación de competencias 

para solucionar un problema.  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) pueden apoyar estos 

procesos ayudando a los estudiantes a buscar y encontrar información dependiendo 

del contexto, construir su entendimiento y compartirlo con otros. Tal proceso 

involucra proveer información apropiada al contexto o apoyar a completar una tarea 

específica en el momento más apropiado. Esta es una forma de tender un puente 

tecnológico entre la escuela y el lugar de trabajo. Así, el aprendizaje por tecnología nos 

da la opción de poder aprovechar la generación de conocimiento; El principal objetivo 

del aprendizaje es apoyar el “aprendizaje en cualquier momento, en cualquier lugar”, 

lo que no excluye al salón de clases, donde el enfoque es proporcionar apoyo para que 

los estudiantes manejen conceptos complejos explorando datos e ideas, tengan más 

autonomía y colaboren de forma más efectiva.  

 Deben existir herramienta de administración, configuración, servicios, conectividad, 

autentificación, localización de dominios e identificación de dispositivos.  

Los módulos trabajan con bases de datos, que contienen la información de los usuarios 

autorizados, los servicios educativos y los módulos educativos que requiere un usuario 

de acuerdo a la forma en que aprende y adquiere competencias.  

Los Administradores de servicios educativos constaran de varios puntos de acceso 

localizados en sitios estratégicos donde se brindará un servicio determinado, que 

puede constar del servicio de correo, acceso web, obtener información de un 

departamento, etc. que se dará automáticamente de acuerdo a los privilegios que le 

permita el perfil.  

El modelo se ha evaluado en un caso de prueba en la Escuela Superior de Cómputo del 

IPN, en un sistema de acceso a servicios educativos aplicados a la enseñanza AAVAE 

como se ve en la Figura 4  el sistema cuenta con siete servicios: un blog móvil, un 

sistema de sesiones en línea para videoconferencia, un chat, foros, una biblioteca y 

servicio de archivos, cada servicio se puede encontrar distribuido en diferentes 

servidores. 
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Figura 4. Sistema AAVAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada servicio se adapta de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a los perfiles 

que se soliciten. Por lo tanto si un alumno necesita solamente la información y 

bibliotecas, su entorno contara solamente de estos APS.  

 

4. IMPLEMENTACION DEL ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE EN UN CASO DE 

ESTUDIO 

Los servicios se desarrollaron en servicios Web y los clientes ligeros y respuestas 

trabajan con J2ME y XML en general. El cliente implementado en cada dispositivo 

trabaja con un cliente ligero pero no requiere de ningún instalable las pantallas de 
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despliegue son estándar pero se tienen diferentes interfaces para adaptarse a cada 

tipo de cliente.  

La Arquitectura se ha implementado para su prueba en un entorno real dentro de la 

Escuela Superior de Computación del Instituto Politécnico Nacional, donde ha 

permitido (en una fase experimental) la comunicación e intercambio de información 

entre una comunidad de alumnos y maestros lo cual permite asegurar la aplicabilidad 

de la arquitectura así como su flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de 

intercambio de información sobre diferentes grupos de colaboración.  

Las mediciones de los resultados se realizaron de acuerdo a las evaluaciones aplicadas 

por varios catedráticos y avaladas por las academias a las que pertenecen las materias.  

 

4.1 Caso de Estudio  

La implementación del modelo en un caso de estudio se desarrollo en la Escuela 

Superior de Cómputo es una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional que 

forma profesionales en sistemas computacionales a nivel licenciatura y posgrado. 

Actualmente cuenta con un aproximado de 2000 alumnos en la licenciatura y 

alrededor de 12 alumnos de posgrado. La oferta educativa en el área de posgrado es 

una Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales Móviles.  

Es en la unidad de aprendizaje “Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles” 

con la participación de 40 Alumnos de Licenciatura y en el laboratorio de la Maestría 

donde se implementó el caso de estudio del Modelo y donde se realizaron las pruebas 

sobre la implementación que se está presentando. 

Las pruebas se realizaron para medir el grado de participación y de uso de información, 

recursos y servicios por parte de los alumnos de la unidad de aprendizaje “Desarrollo 

de Aplicaciones para Dispositivos Móviles” específicamente en el tema de “Desarrollo 

de Aplicaciones para Android”. Con el uso de los sistemas y de la implementación del 

MAC se busca generar un mayor grado de desarrollo de competencias en la 

programación de Aplicaciones para dispositivos móviles. 
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4.2 Estado Inicial del Caso de Estudio 

Se realizó una evaluación del Grupo de la Unidad de Aprendizaje, una vez revisados los 

conceptos de desarrollo en Java para Aplicaciones sobre Sistema Operativo Android 

ver.2.0, el modelo educativo se basó en la impartición de cátedra y practicas guiadas y 

evaluadas durante 4 semanas, lo que genero un conjunto de prácticas y examen donde 

se evaluó el desempeño académico de los 40 alumnos. Los resultados obtenidos en la 

evaluación se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Evaluación Inicial 

Alumnos  

(40 Evaluados) 

Evaluación 

Teórica 

(Examen) 

Evaluación 

Practica 

 % Alumnos %  

Total 

100 y 80 % de 

Aprovechamiento 

20 25 22.5 56.75 % 

79 y 60 % de 

Aprovechamiento 

10 10 10 25 % 

Menos de 60 % de 

Aprovechamiento 

10 5 7.5 18.25% 

 

A partir de estos resultados se le genero una cuenta para ingresar al sistema de Apoyo 

académico a los alumnos para tener la información de la Unidad de Aprendizaje al 

alcance de sus requerimientos en el momento que lo necesitaran, por medio de 

cualquier dispositivo portátil con acceso a Internet.   

La siguiente prueba de desarrollo sobre el mismo Tema de desarrollo en Java para 

Aplicaciones sobre Sistema Operativo Android pero ahora para la versión  2.2, lo cual 

implica el cambio de librerías y lógica de programación de sensores y acelerómetros, el 

modelo educativo se basó en la asesoría por parte del Facilitador, el sistema se 

encargó por los medios de acceso al sistema de entregar a los alumnos la información 

necesaria de las librerías, de las bases técnicas de desarrollo en el momento que los 

alumnos la requerían y de dar seguimiento de las practicas propuestas durante 4 

semanas.  
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De acuerdo a una evaluación inicial y a una evaluación final se llego a la conclusión de 

que el uso del modelo de educación mas la infraestructura tecnológica permiten 

proporcionar al alumno los apoyos académicos, medios y estímulos, necesarios para 

completar su formación integral.   

De acuerdo a los resultados obtenidos, se planea que este proyecto pueda ser aplicado 

a muchos mas estudiantes, de acuerdo a los estudios y evaluaciones tecnológicas, con 

una infraestructura tecnológica básica y sencilla se puede atender a un promedio de 

600 a 800 estudiantes simultáneamente en línea, fuera de línea se puede atender a 

una cantidad muchísimo mas grande que oscila entre los  1000 a 5000. Esto se logra 

gracias a que los requerimientos de equipo son mínimos y  la comunicación es sencilla, 

los estudiantes no requieren invertir en gran cantidad de recursos y cada día son más 

económicos los aspectos necesarios.   

Los costos más fuertes radican en la comunicación y en equipo de infraestructura 

servidor para la conexión de los equipos clientes. La propuesta incluye que se pueda 

invertir en equipo de bajo costo y desarrollar equipo básico con las características 

necesarias para los estudiantes.  

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

La principal aportación del Entorno propuesto es la de permitir actuar con más 

movilidad ahorrando tiempo y esfuerzo en el acceso a la información. El entorno por si 

mismo es otra forma de ayudar a las personas a llevar a cabo sus funciones en 

cualquier área que se desarrollen, no solo por que facilita el trabajo sino porque nos 

abre una puerta a la innovación y una contribución a la sociedad.  

Una organización y esto no excluye a las instituciones educativas generalmente se rige 

por procesos que idealmente han sido verificados y certificados. Las organizaciones e 

Instituciones  corren el riesgo de quedarse estancadas con los procesos de 

globalización al ser superada por la competencia, pues no hay una estrategia de 

mejora continua donde se sistematice el conocimiento y se aprenda constantemente 

de los errores y desviaciones. Aquí la aplicación fuerte es la capacitación de cualquier 

persona. Una vez realizadas las pruebas y definidas los resultados en las 4 semanas 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 
3268 

propuestas se realizó la evaluación de los Alumnos de la Unidad de Aprendizaje y se 

planteó el avance que tuvieron en varios aspectos, entre ellos: 

 Conversión del Conocimiento Tácito a Explicito, poder compartir el 

conocimiento y comunicarlo y con esto generar y sobre todo evaluar 

competencias, se asume entonces que, la conversión de conocimiento tácito en 

explícito es el mecanismo de transformación más rico en la creación de 

conocimiento. 

 Uniformidad en la Información, obtener información interpretada, 

seleccionada, relacionada, organizada y, sobre todo, aplicada con pertinencia 

 Acceso Ilimitado, se obtiene la información precisa y útil en cualquier lugar y a 

cualquier hora (anytime, anywhere). 

 Adaptable al cambio, acepta los cambios, es flexible y busca posibilidades y 

oportunidades de desarrollarse promoviendo nuevos planes y procesos.  

Es importante realizar pruebas con múltiples usuarios para identificar el grado de 

conocimiento adquirido por medio del uso del modelo y la arquitectura de servicios 

educativos propuesta.  

Este desarrollo de una arquitectura resulta de un proyecto de investigación que 

engloba dos aspectos importantes de las tecnologías de la información; por un lado los 

ambientes personales de Aprendizaje y por el otro, los modelos de administración del 

conocimiento. En un entorno así, los usuarios pueden estar en constante interacción lo 

que brinda retroalimentación, fomenta discusiones y agiliza el cumplimiento de un 

mismo fin. Las tecnologías de cómputo, por su parte, nos brindan la capacidad de 

trasladar el ambiente a cualquier lugar y en cualquier momento lo que desaparece la 

limitante de encontrarse frente a una computadora para poder ingresar al sistema. El 

tipo de arquitectura desarrollada puede ser útil a varios propósitos. Así, una conclusión 

importante a la que se ha llegado es que la arquitectura es totalmente flexible y 

aplicable a múltiples áreas y diferentes necesidades de usuarios. La aplicabilidad, 

entonces, podrá cambiar de manera sencilla. Como trabajo a Futuro es importante 

resaltar que esta arquitectura por su flexibilidad modular puede implementarse sobre 
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diversos campos de investigación y educación pero no se descarta que también pueda 

implementarse en áreas de distribución de información a grupos de diversas áreas.   
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Resumo 
 
O processo de aprendizagem - A aprendizagem na educação a distância (e-learning) 
ocorre numa sala de aula virtual e fazem diferentes estratégias de avaliação são muito 
distantes para as implementadas em sala de aula física. As funções de avaliação da 
aprendizagem e-learning englobam muito dessa comunicação. A avaliação virtual 
através de ePortfolio e bPortafolio estão a estudar maneiras. Para ele conceber um 
bportafolio de economia global chamado para esse efeito numa das unidades do 
campo financeiro internacional. Este blog vai servir como um ensino inovador, nas 
mesmas ferramentas são utilizadas as TIC como: publicação de documentos, 
apresentações multimedia, gráficos e on-line colaborativa que permitirá aos 
participantes desenvolver e construir o e-conhecimento. 

Palavras-chave: Avaliação, Blog, bLearning, bPortafolio, Espaço europeu, ePortfolio, 
Web 2.0. 

 
 

Resumen 
 
El proceso del aprendizaje - enseñanza en la educación a distancia (e-learning) se 
produce en un aula virtual y crea distintas estrategias de evaluación muy alejadas a las 
implementadas en el aula presencial. Las funciones de la evaluación del aprendizaje e-
learning abarcan gran parte de esta comunicación. La evaluación virtual a través del e-
portafolio y bPortafolio son la formas a estudiar. Se diseño un bportafolio denominado 
Economía Global, para tal fin en una de las unidades de la materia finanzas 
internacionales. Este blog servirá como propuesta innovadora de enseñanza, en el 
mismo se utilizan herramientas informáticas de las TIC como son: publicación de 
documentos, presentaciones multimedia, representaciones gráficas y trabajos 
colaborativos en línea que le permiten a los participantes desarrollar y construir el e- 
conocimiento.  

Palabras clave: Blog, bLearning, bPortafolio, Espacio europeo, Evaluación, e-portafolio, 
Web 2.0. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La revolución tecnológica iniciada en la década de los 70’s ha provocado una serie de 

cambios, en lo económico, político y social, así como en lo educativo, cultural y 

familiar. Con la finalidad de atender las demandas de formación, las instituciones han 

modificado tanto su estructura administrativa y académica, uno de los procesos que 

mayores transformaciones ha tenido es el proceso de enseñanza-aprendizaje, este ha 

pasado de lo magistral a lo colaborativo. Por otra parte la creciente incorporación de 

las TIC y de la comunicación (TICs), así como de la enseñanza mediante entornos 

virtuales de enseñanza aprendizaje, ha potenciado la implantación de los e-portafolios 

en la educación superior. 

Este tema se relaciona con la educación superior en Europa y con los movimientos 

innovadores dentro de la Unión Europea (UE), dando lugar al controversial “Espacio 

Único Europeo de Educación Superior” (EEES), que insta a los Estados miembros de la 

UE a adoptar nuevos sistemas, planteamientos pedagógicos, con una mayor 

competitividad internacional del sistema educativo europeo. Tal y como expresan 

Aguera et al., 2003, p.211: 

Se trata de ir más allá del dominio cognoscitivo de las disciplinas, 
fomentando en el profesorado universitario el uso de nuevos 
planteamientos pedagógicos y didácticos que faciliten la adquisición de 
técnicas, competencias y capacidades de comunicación, creatividad y 
análisis crítico, pensamiento independiente y trabajo en equipo en 
contextos multiculturales, donde se necesita aplicar altos grados de 
creatividad para combinar el saber y los conocimientos locales y 
tradicionales con la ciencia y las tecnologías avanzadas. 
 

Este enfoque hace reflexionar a los docentes sobre la práctica educativa-pedagógica y 

nos obliga a replantearnos el modo de desarrollar las clases, manteniendo algunas 

prácticas, modificando o cambiando otras y lo mas importante innovando y mejorando 

lo existente. Sería deseable pensar en un proyecto tomando en cuenta las prácticas 

innovadoras de los docentes, transformándolas en instrumentos de formación al 

tiempo que de investigación de la propia práctica. 

 

2. NUEVAS ADAPTACIONES EN LAS PRACTICAS PEDAGÓGICAS Y EVALUACIÓN 
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Enseñar en un mundo cambiante, innovador y tecnológico no es tarea fácil, es enseñar 

en el siglo XXI, tradicionalmente los modelos de estructuración espacial y temporal 

eran rígidos, cerrados. La organización del ambiente escolar respondía a criterios fijos 

espaciales. Por tal razón, el docente debe orientar prácticas, métodos y técnicas para 

que el proceso grupal este se origina de la participación y el aprendizaje colaborativo, 

ayuda a fomentar en los estudiantes vínculos de amistad, de refuerzo mutuo, de 

crecimiento personal mediante el desarrollo y fortalecimiento de habilidades, 

destrezas, actitudes y aptitudes. Después de los cambios es cuando se percibe que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación ha sido uno de los procesos con más 

transformaciones, éste ha evolucionado de ser enseñanza presencial a virtual o ambas 

modalidades.  

La evaluación ha dejado de ser un proceso aislado que se llevaba a cabo al final de la 

instrucción con el único propósito de otorgar una calificación y pasa a ser un proceso 

continuo y sistemático cuyo objetivo es el aprendizaje significativo del alumno. El 

concepto de evaluación siempre ha estado presente en todas las disciplinas, incluida la 

educación; concebida y aplicada en una dimensión de acción didáctica para evaluar los 

aprendizajes y calificarlos.  

A partir de ésta perspectiva se trata de utilizar procedimientos de evaluación en los 

que los participantes se sientan agentes en su propia evaluación, aprendan a evaluar 

sus propias acciones y aprendizajes y utilicen técnicas de autoevaluación, 

coevaluación, que sean capaces de transferirlas en las diversas situaciones y contextos.  

 

2.1 Competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas 

Las nuevas adaptaciones en las prácticas pedagógicas y metodologías docentes han 

dando paso a la formulación de actividades educativas que ayudan en la obtención de 

competencias específicas o propias del perfil profesional, las cuales hacen referencia a 

las habilidades y destrezas comunes a cualquier titulación (Del Moral et al., 2009). El 

Proyecto Tuning Educational Structures in Europe (mencionado por González y 

Wagenaar 2003) las divide en competencias instrumentales, interpersonales y 

sistémicas como sigue: 
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Competencias instrumentales; referentes a las habilidades cognoscitivas y a las 

capacidades metodológicas de adaptación al medio, así como a las destrezas 

tecnológicas y lingüísticas, la comunicación oral y escrita en el propio idioma y el 

dominio de una segunda lengua; habilidades básicas en el manejo de TIC; resolución 

de problemas; etc. Competencias interpersonales; referidas a aquellas habilidades 

necesarias para desarrollar un proceso de crítica y autocrítica, y las destrezas sociales 

utilizadas en la ejecución de un trabajo colaborativo y competencias sistémicas; o 

aquellas capacidades para integrar comprensión, sensibilidad y conocimiento que 

permitan dar una visión de conjunto sobre la realidad global y priorizando 

competencias tales como la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la 

práctica; desarrollo de habilidades para la investigación; capacidad de generar ideas 

innovadoras y fomento de la creatividad; etc. 

La tutoría académica y el sistema de asesoramiento ofrecido a los estudiantes 

universitarios han sido revisados sustancialmente, con el fin de ofrecer alternativas al 

modelo de tutoría tradicional que pasan por desarrollar una atención más 

individualizada y sistematizada. Ello implica primar la función tutorial del docente, 

disminuyendo su papel de mero transmisor de información, estilo magistral e 

incrementando su actividad en tanto guía y orientador del estudiante dentro de un 

contexto de aprendizaje presencial, o semipresencial con el apoyo de las TIC. Es 

indudable que la tutoría adquiere un protagonismo esencial en este nuevo escenario 

de formación universitaria.  

Según Mingorance (2001) el rol del profesorado deberá centrarse en promover el 

aprendizaje autorregulado y colaborativo mediante la puesta en marcha de diferentes 

estrategias metodológicas y comunicativas a través tanto de contextos virtuales como 

presenciales. Sin duda, la construcción del (EEES) ha supuesto la revalorización del 

apoyo al estudiante, propiciando situaciones de aprendizaje tanto de forma autónoma 

como colaborativa, así como la adquisición y desarrollo de distintas habilidades y 

competencias. En este sentido, la tutoría se concibe como un sistema de asistencia 

personalizada para garantizar el éxito en el aprendizaje (García y Troyano, 2009). 
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Para favorecer la adquisición de competencias en los estudiantes se precisa saber 

conjugar, por un lado el asesoramiento personal, y por otro el impulso del aprendizaje 

colectivo a partir de actividades conjuntas entre los discentes apoyadas en el uso 

herramientas como los foros telemáticos, las wikis, blogs, etc., poniendo a prueba las 

habilidades comunicativas que posea el tutor, ya que éstas van a condicionar, en parte, 

la eficacia de la formación llevada a cabo en contextos virtuales. 

De Pablos et al., (2001) señalan que la actividad docente apoyada o desarrollada en 

contextos virtuales debe ponerse al servicio de las necesidades mostradas por los 

estudiantes, ofreciéndoles una enseñanza individualizada. Permitiéndoles, por un lado, 

el acceso individual a los contenidos de la asignatura a través de una estructura 

adaptable a su propio ritmo de aprendizaje, más flexible que posibilite una selección 

de actividades formativas acordes con sus preferencias cognitivas; y por otro, la 

potenciación de un aprendizaje grupal, a través de propuestas de atractivas prácticas 

colaborativas. 

Ahora bien, las investigaciones han comprobado que la forma de evaluar afecta a la 

calidad de los aprendizajes, que los participantes aprenden según como son evaluados 

y que los procedimientos de evaluación son más determinantes del aprendizaje que los 

objetivos del currículo y los métodos de enseñanza, de allí la importancia de esta 

comunicación (García, 2012a).  

 

3. EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Morgan y O´Reilly (2002, p.13) conciben: “la evaluación como la maquinaria que dirige 

y da forma al aprendizaje, más que simplemente un evento final que califica y reporta 

el desempeño”. La evaluación formativa comprende todas aquellas actividades 

diseñadas para motivar, para aumentar la comprensión y para proporcionar a los 

estudiantes una indicación de sus progresos. Se debe destacar que tanto en los 

ambientes abiertos y a distancia se realiza una evaluación continua, que tiene 

componentes formativos y sumativas, esta evaluación: 

 Proporciona alguna estructura al aprendizaje. 

 Descompone la carga de evaluación en partes manejables. 
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 Es alentadora, motivante y crea confianza. 

 Suministra una fuente de diálogo favorable entre profesores y alumnos. 

 Facilita a los alumnos una visión de sus progresos, incluyendo el desarrollo de su 

comprensión y dominio de competencias. 

 

 

3.1     Las funciones de la evaluación del aprendizaje en e-learning 

Las funciones sustantivas de la evaluación del aprendizaje son tres: diagnóstica, 

formativa y sumaria. A continuación se resume cada una de ellas. 

 Diagnóstica 

La función diagnostica indica la posibilidad que proporciona la evaluación de identificar 

el estado actual o en el nivel que se ubica el aprendizaje del alumno. Se usa al inicio de 

un curso, con el fin de hacer ajustes si fuera necesario. Existen cursos donde no 

importan los antecedentes del estudiante, por lo cual puede prescindirse de la función 

diagnóstica. 

 Formativa 

Esta evaluación es aplicada durante todo el curso y su obligación es apoyar al alumno 

en su proceso de aprendizaje, al señalarle deficiencias y errores, es imprescindible en 

la modalidad a distancia “en línea”. De hecho, gran parte de la enseñanza se realiza 

por medio de ella; debe ser constante, suficiente, pertinente y estar muy bien 

diseñada para apoyar realmente el aprendizaje. Se le debe sumar la retroalimentación 

que se deriva de ésta modalidad, ya sea de forma automática, por medio del tutor o 

asesor, tiene que ser oportuna, clara y adecuada a cada tipo de problema (Morgan y 

O´Reilly, 2002). La evaluación formativa es sustantiva para el aprendizaje a distancia 

“en línea”, sin ella, difícilmente se lograría. 

 Sumaria 

Se hace casi siempre al final del curso, con el fin de darle una calificación al aprendizaje 

alcanzado. Su importancia es la misma para ambas formas de enseñanza, presencial y 

a distancia “en línea”.  
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En relación a las características del aprendizaje en línea, Weller (2002) señala estos 

fundamentos: constructivismo, aprendizaje basado en recursos, aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje situado y al respecto se 

agrega la teoría de la conectividad y redes. García (2010a, 2010b) menciona como 

características de la educación en línea: Colaboración, conectividad, centrado en el 

estudiante, sin límites de lugar y tiempo, comunidad y exploración, conocimiento 

compartido, experiencia multisensorial y autenticidad. 

 

4. E-PORTAFOLIO (EP) EDUCATIVO, POR EVIDENCIA Y DE EVALUACIÓN  

Al tratar de definir el e-portfolio este se concibe como una “colección de trabajos de 

los estudiantes que busca demostrar, por medio de la mejora progresiva, lo que son 

capaces de hacer en un área o contenido específico” (Barberá, 1999; p.144).  

Este sistema de evaluación se concreta a partir de la creación de una carpeta individual 

en donde cada estudiante va introduciendo los trabajos solicitados, de forma que se 

pueden observar sus progresos a lo largo de todo el proceso. Se trata de una 

evaluación abierta y flexible donde docentes y estudiantes fijan y delimitan los 

objetivos de aprendizaje. 

En vista de este proceso de evaluación es cuando el e-portfolio se convierte en una 

herramienta versátil, capaz de visibilizar el método de enseñanza adoptado, las 

actividades propuestas etc., y el proceso evaluador en un mismo instrumento, a través 

de la representación longitudinal de procesos y productos (Dochy et al., 2002). 

El e-portafolio educativo puede analizarse desde distintas dimensiones (Mellado, 2007, 

p. 86): “recurso pedagógico, inclusión y revisión de evidencias, intervención en el aula, 

análisis críticos, retroalimentación, evaluación de proceso, autoevaluación, interacción, 

instrumento de evaluación, etc.”.  

El objetivo del e-portafolio puede ser autoevaluar, documentar el aprendizaje a lo 

largo del tiempo, documentar el desarrollo profesional, currículo, evaluación, 

acreditación para promoción, presentación de logros, reflexión, etc. 

La figura 1 expone aspectos estructurales del portafolio en los que resaltan la 

planeación y el papel en la formulación de propósitos claros, el diseño de actividades 
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propuestas por el profesor y el estudiante que suponen un ejercicio de renovación e 

innovación en las actividades de enseñanza, la sistematización del proceso que 

favorece la comunicación de lo que va aconteciendo, la evaluación de los aprendizajes 

y la autoevaluación tanto para el profesor como para el estudiante, haciendo del 

portafolio una estrategia propicia para promover un mejor desarrollo dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En esta comunicación un portafolio por evidencia puede considerarse como la historia 

documental estructurada de un conjunto seleccionado de muestras y comprobantes 

de trabajos que se han logrado con su debida preparación o tutoría y que representan 

de manera adecuada las habilidades de un estudiante o egresado en lo que a la calidad 

de su formación y desempeño profesional se refiere (García, 2012a). 

Al definir evidencia se considera como el conjunto de pruebas que demuestran que se 

ha cubierto satisfactoriamente un requerimiento, una norma o parámetro de 

desempeño, una competencia o un resultado de aprendizaje, basándonos en el 

currículo de la asignatura en cuestión. La competencia es una cualidad que no puede 

ser observada en sí misma, sino que tiene que ser inferida y lo es, básicamente a través 

de tres tipos de evidencia: 

En primer lugar evidencia de conocimiento: Incluye el conocimiento de lo que tiene 

que hacerse, ¿el cómo habría que hacerlo?, ¿el por qué tendría que hacerse? y ¿lo que 

habría que hacer si las condiciones del contexto cambiasen en el desarrollo de la 

actividad? Implica también la posesión de un conjunto de conocimientos, teorías, 

principios y habilidades cognitivas que le permiten al alumno contar con un punto de 

partida y un sustento para un desempeño eficaz. En segundo lugar evidencia de 

desempeño: refiere al comportamiento por sí mismo, y consiste en descripciones 

sobre variables o condiciones cuyo estado permite inferir que el comportamiento 

esperado fue logrado efectivamente, es la evidencia de desempeño relacionada con 

una competencia, o bien con resultados de aprendizaje. Por último evidencias 

profesionales: por lo tanto, son muestras y comprobantes que indican que el 

estudiante o egresado cuente con los conocimientos y las bases teóricas además de las 

habilidades prácticas que se esperan de un profesional en el campo. Son indicadores 
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de que haya razón de creer que la calidad de su futuro desempeño será la esperada de 

un auténtico profesional. 

Los portafolios empleados por las instituciones educativas, dentro o fuera del salón de 

clases, tienen características particulares dependiendo del usuario final y el objetivo 

para el cual se diseñaron. Son una selección de sus trabajos académicos acompañados 

de su propia reflexión sobre el esfuerzo que han realizado para elaborarlos y de su 

proceso de aprendizaje; mostrando así, su evolución a lo largo de su estancia en la 

institución educativa. Además, facilitan la auto-evaluación del alumno y la evaluación 

continua del profesor. Cada universidad o institución puede desarrollarlo como crea 

conveniente, García (2008) divide al portafolio estudiantil en los espacios: personal, 

profesional y académico y para Barberà, 2009, un portafolio es:  

Un conjunto de productos empresariales, una historia documentada, un 

currículo vitae, un motivo de reflexión acción, una herramienta de 

desarrollo personal, una narración de lo importante, una evolución 

evidente, un software de procedimientos acumulativos, un diario personal, 

un repositorio individual o colectivo, una parte de una historia, «el mejor 

yo», un plan de desarrollo profesional o personal, un memorando histórico, 

una evidencia de mejora, una galería de experiencias, un resumen de los 

mejores trabajos, un sistema de gestión de la información, un breviario 

temático, un calendario documentado de progreso, un bolso de viaje, un 

teatro digital, entre otras. 

 
En todo portafolio existen tres principios subyacentes que son fundamentales: 

En primer lugar, el objetivo del portafolios que consiste en que el estudiante tenga 

claros los fines y pautas a seguir antes de la elaboración del trabajo, para saber 

seleccionar las pruebas que debe incluir, las cuales le serán de gran utilidad en la 

consecución de sus fines. El segundo se implica a los estudiantes en el proceso 

evaluativo con un mensaje que les revela la importancia de la autoevaluación tanto 

para demostrar lo aprendido como para exponer como lo han adquirido. El tercero al 

integrar la evaluación en el currículum, la enseñanza y el aprendizaje, se requiere que 
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los estudiantes se centren en su propio aprendizaje incluyendo ejemplos de trabajo 

genuino que reflejen la estrategia de los procesos utilizados. 

Bartolomé (2007) cree que es una nueva forma de evaluación continua donde el 

alumnado va acumulando diferentes clases de documentos que proporcionan 

evidencias del conocimiento que se ha ido construyendo en torno a los objetivos de 

aprendizaje y las estrategias utilizadas para aprender:  

Es un instrumento que permite al profesor y al alumno construir una verdadera 

evaluación, que no excluye el uso de pruebas objetivas (los tradicionales exámenes) y 

otros instrumentos o técnicas. Es algo más que una simple colección de trabajos, 

aunque su principio radica esencialmente en recolectar productos elaborados por los 

estudiantes. La colección de evidencias es intencional y periódica. En el portafolio se 

reúnen los trabajos que muestran los esfuerzos, avances y logros en una o varias áreas 

curriculares. Para superar esa limitación la evaluación en línea debe diseñarse y 

desarrollarse tomando en cuenta las características de los aprendizajes derivadas de 

sus fundamentos: constructivista, basado en recursos, colaborativo, basado en 

problemas, situado, uso de herramientas de la Web 2.0, entre otras. El portafolio 

reúne evidencias de parte de los estudiantes para demostrarse y demostrar que ha 

aprendido y cómo lo ha logrado (Morgan et al., 2002).  

Dentro de los propósitos pedagógicos del portafolio están que tienen que ver con 

estimular a los estudiantes a:  

Fomentar el pensamiento crítico. Posibilitar los procesos de auto-reflexión. Proveer la 

oportunidad y la responsabilidad de asumir su propio proceso de aprendizaje. 

Documentar y organizar el conocimiento adquirido, promover actividades cooperativas 

entre los estudiantes y profesor. Permitir la integración entre la instrucción y el avalúo. 

Desarrollar habilidades de comunicación escrita. Proveer al profesor con una visión 

más clara del crecimiento y/o evolución de sus estudiantes. Ampliar competencias 

comunicativas, cognitivas, socio afectivo y ético-moral y la alfabetización en 

Información. 

El e-portafolio como técnica de evaluación importante en la pedagogía nos permite 

desarrollar o facilitar los siguientes objetivos generales (Barragán, 2005, p.125):  
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Evaluar tanto el proceso como el producto. Motivar al alumnado a reflexionar sobre su 

propio aprendizaje participando en el proceso de evaluación. Desarrollar destrezas 

colaborativas entre el alumnado. Promover la capacidad de resolución de problemas. 

Estructurar las tareas de aprendizaje (establecer lo que es obligatorio y lo que es 

optativo) y proveer a los profesores de información para ajustar los contenidos del 

curso a las necesidades de los estudiantes (figura 2). 

Un informe recientemente publicado de una revisión del desarrollo e implementación 

de e-portafolios por el British Educational Technology Association (BECTA, 2007) 

expone que los participantes generalmente ven el aprendizaje como un proceso de 

crecimiento. Las ‘4Ps’ del e-portafolio se presentan en la figura 3. 

Los e-portafolios pueden verse mejor como un proceso pedagógico, que como un 

enfoque de la enseñanza y el aprendizaje. Si se quiere entender los e-portafolios como 

un proceso pedagógico, se deben examinan que competencias se requieren para que 

los estudiantes desarrollen uno y qué competencias se requieren para 

profesores/formadores y otros que apoyen el desarrollo de e-portafolios con el fin de 

dar soporte a los aprendices. 

El proceso de e-portafolio estimula al aprendiz a que revise y reflexione sobre lo que 

ha hecho, creado, experimentado o aprendido. Están estimulados para registrar sus 

reflexiones en su e-portafolio y compartirlas con otras personas. Esto le da valor a la 

reflexión y exige que ésta sea explícita y más visible,  a su vez, podría dar lugar en el 

aprendiz a que se deriven más beneficios de la fase de reflexión, algo previo a un 

proceso invisible. E informa y apoya el proceso de planificación. El aprendiz utiliza sus 

reflexiones para planificar lo que debe hacer para avanzar, para aprender algo, para 

lograr algo, producir algo, etc. Simplemente añade la etapa de registro para planificar, 

hacer, revisar el ciclo. La etapa de registro es muy importante en el sentido de que 

puede hacer la reflexión más “explícita”, lo que a su vez permite y alienta a los 

estudiantes a compartir sus reflexiones con los demás. Las diferentes etapas del 

proceso de aprendizaje (derivados del ciclo de aprendizaje de Kolb: sentir, observar, 

pensar y hacer se pueden combinar con procesos de e-portafolio. 
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En la figura 4. se presenta como es el proceso del e-portafolio en la curva del 

aprendizaje. E-portafolios como proceso pedagógico en función de tales tendencias, 

puede ser más apropiado definir un e-portafolio como un proceso, más que sólo como 

un producto o sistema tecnológico. 

 

 

 

5. B-PORTAFOLIO 

Un b-Portafolio es: un e-portafolio basado exclusivamente en plataformas de blogging 

y redes sociales. Ello permitirá una mejora y ampliación del conocimiento basado en los 

siguientes puntos que nos permiten los blogs (García, 2012a). El bBlog tiene como 

características tales como: 

 Interacción social, ya que los alumnos y docentes tendrían sus reflexiones 

personales en formatos abiertos. 

 Desarrollo de la evolución del aprendizaje y acumulación/asimilación de 

conocimientos al tener los blogs formato de cronología inversa (la publicación 

más nueva queda arriba y las antiguas van desplazándose). 

 Organización mediante categorías y etiquetas para clasificar las reflexiones y 

aprendizajes. 

 Autonomía, ya que permite un uso personal y autónomo de su gestor de 

contenidos (el blog). 

 Reflexión, ya que los estudiantes se familiarizan con los estándares y de las 

palabras clave para describir cada uno de sus artículos. 

 Ciudadanía digital, ya que los medios sociales que pueden enlazarse en los blogs 

(o siendo los blogs parte de los mismos) ayudan a mejorar su reputación digital. 

 

5.1 Diseño del bportafolio 

Para diseñar el b-portafolio o blog de portafolio electrónico, es necesario seguir los 

siguientes pasos adaptados de Barrett, (2012): 
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 Propósito. Establecer un propósito de partida para nuestro portfolio mediante la 

respuesta a preguntas simples como, ¿Qué intentamos mostrar?  

 Colección/selección de recursos y configuración del blog. En definitiva, ¿qué 

incorporar a nuestro blog?  

 Reflexión. Hacer una redacción amable de contenidos, reflexionando sobre todas 

las etapas del aprendizaje. Los contenidos se pueden ir remezclando y, conforme 

se realiza la evolución como blogger y como autores de nuestro portfolio ir 

añadiendo cada vez diferentes tintes de temáticas que compartan cosas con 

nuestro propósito inicial. Los comentarios aportarán gran cantidad de feedback 

para establecer dicha reflexión 

 Presentación/Publicación. Decisión de qué y en qué momento hacerlo público, y 

bajo qué condiciones 

 

En el b-Portafolio se puede colocar todo tipo de recursos digitales que evidencien la 

actividad, reflexiones, intereses, entre otras cosas y ciertamente un blog nos ofrece la 

posibilidad de agruparlos y clasificarlos de manera bastante sencilla. El armado de este 

blog al que se denomina blogfolio tendrá como objeto ser un espacio en el cual se irá 

acumulando todos aquellos recursos digitales (texto, multimedia, presentaciones, 

animaciones, links, libros electrónicos) que nos sean útiles para nuestra práctica y/o 

actividad profesional. 

A modo de ilustración y modelo pedagógico se implementó el uso de un blog titulado: 

Eportafolio y Bportafolio: Propuesta de Evaluación Innovadora para una Educación 

Virtual relacionado con la Economía Global a efectos de la evaluación en una actividad 

de Finanzas (García, 2012b). El edublog se dividirá a efectos de esta comunicación en 

(figura 5): 

 Presentación 

 Evaluación en la técnica de estudio de casos. 

 Normas y condiciones de la presentación virtual 

 Objetivos y recomendaciones generales de la primera actividad 

 ¿Qué es la Economía Global? 
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 Ejemplo del desarrollo de una actividad 

 ¿Qué actividades conforman la economía global? 

 Síntesis de la descripción del proceso 

 

Se debe resaltar las habilidades académicas y pedagógicas que se busca desarrollar 

mediante el Estudio de Casos presentado en el blog son: 

 Para la resolución de problemas (definidos y no definidos) 

 Interpersonales y de trabajo en grupo 

 Metacognitivas, de autoconfianza y de autodirección 

 Autoevaluación 

 Para el manejo del cambio 

 De aprendizaje continuo (a lo largo de la vida) 

 Manejo de conflictos 

 Liderazgo 

 

Dentro de los resultados de este tipo de aprendizaje se tiene que al finalizar el de casos 

el estudiante será capaz de: 

En el área de economía 

• Analizar los diferentes flujos de inversión durante diferentes períodos de 

gobierno. 

• Analizar las diversas variables macroeconómicas 

• Establecer criterios generales en materia de Finanzas Internacionales 

• Valorar el riesgo político 

 Identificar en que período de la historia de los países seleccionados se ha 

inculcado con acciones concretas la inversión extranjera. 

En relación a la redacción de informes 

 Utilizar correctamente las reglas gramaticales para la realización de textos. 

 Uso de términos económicos Computación 

 Utilizar de manera básica el PowerPoint para hacer presentaciones. 

 Utilizar de manera básica el programa Word 
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6. CONCLUSIONES 

 La enseñanza, el aprendizaje, y la evaluación en línea en los contextos 

educativos, trae como consecuencia la formación de los profesores para utilizar 

de manera adecuada las modalidades como son e-portafolio y blog. Es 

importante que ese uso se fundamente en estudios, tanto teóricos como 

prácticos, de los cuales se puedan derivar principios y lineamientos que orienten 

su aplicación. 

 El portafolio es una metodología didáctica que pedagógicamente integra la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación al permitir recoger una colección 

ordenada de evidencias sobre el trabajo del alumno, tanto en lo referente al 

resultado como al proceso, es decir, permite conocer no sólo lo que se ha 

aprendido sino también cómo se ha producido el aprendizaje a través de las 

producciones realizadas. 

 La característica distintiva del bPortafolio se asocia al blogfolio donde la 

evaluación acompaña todo el proceso, de tal manera que se puedan ir 

introduciendo cambios durante dicho proceso. Es una forma para recopilar la 

información que demuestra las habilidades y logros de los estudiantes, cómo 

piensa, cómo cuestiona, analiza, sintetiza, produce o crea, y cómo interactúa 

(intelectual, emocional y social) con otros, es decir, permite identificar los 

aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes. Puede 

utilizarse en forma de evaluación, co-evaluación y de autoevaluación.  

 Dentro de las valoraciones y aportes de la misma se obtuvieron los siguientes: 

Como primera valoración debemos exponer el hecho de que se trato de construir 

un diseño instruccional completo el cual fue mejorado ya que se hizo sobre la 

base de uno implementado en 4 semestres en donde ha funcionado a la 

perfección.  

En segundo lugar, se desarrollo un diseño instruccional preciso y detallado el cual 

incluye exposición de motivo y procesos de implementación, evaluación y 

calendarios como mini manual o guía el cual pudiese ser usado por otro maestro 
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que no haya participado en el diseño pero que conozca la materia. 

Como tercer lugar, el trabajar en base a estudio de casos constituye una 

poderosa estrategia pedagógica y metodológica para apoyar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje colaborativo. Esta metodología permite enriquecer y 

diversificar aún más los ambientes de aprendizaje que los docentes deben 

procurar ofrecer a sus alumnos. El trabajo en base a estudio de casos 

pedagógicamente promueve la integración de asignaturas permitiendo un 

trabajo más globalizado, junto con aprovechar y desarrollar habilidades 

cognitivas de orden superior para construir conocimiento. 

 Si a estos beneficios agregamos el uso de redes de telecomunicaciones, nos 

encontramos con la posibilidad de desarrollar un currículo más global, que abre 

los espacios de aprendizajes a otros contextos y a otras personas. Se centra en el 

estudiante y es muy significativo. 

 Se deben mencionar como ventajas de este diseño que la mayoría de 

plataformas de blogging usadas (WordPress y Blogger) permiten la publicación 

gratuita de contenidos. Además, incluye la posibilidad de expandir las 

capacidades de los alumnos más allá de las paredes de los centros educativos 

mediante una difusión global que permite la web 2.0.  
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Figura 1. El portafolio y sus aportes al proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

 
 

Figura 2. E Portafolio generalidades y aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Las cuatro P del e-portafolio 
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Figura 4. El proceso del e portafolio en la curva del aprendizaje 
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Figura 5. E-PORTAFOLIO Y BPORTAFOLIO: PROPUESTA DE EVALUACIÓN INNOVADORA 

PARA UNA EDUCACIÓN VIRTUAL (García, 2012b) 
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo buscar evidências que permitam identificar as 
percepções de estudantes de graduação em Ciências Contábeis em relação a cursar 
uma pós-graduação a distância. Optou-se pela aplicação de um questionário junto a 
100 alunos do último ano do curso de Ciências Contábeis de uma Instituição de Ensino 
Superior pública e de duas privadas localizadas no Brasil, a fim de identificar as 
percepções destes estudantes em relação a cursar ou não uma pós-graduação, à 
modalidade de curso que estes pretendem fazer, se presencial ou a distância, e aos 
motivos que seriam considerados, no caso da preferência pelo Ensino a Distância. Os 
resultados demonstraram uma intenção perceptível dos estudantes em continuar os 
estudos após a formatura. Verificou-se, ainda, que os alunos pretendem, em sua maior 
parte, cursar uma pós-graduação presencial. Dentre os respondentes que 
manifestaram a vontade de cursar uma pós-graduação a distância, grande parte destes 
optará por esta modalidade de ensino em decorrência da flexibilidade proporcionada 
pelo Ensino a Distância. Além disso, a maioria dos estudantes que pretendem optar 
pelo Ensino a Distância, consideram imprescindível, mesmo na educação a distância, a 
existência de um polo de apoio presencial para atendimento ao aluno, com 
infraestrutura compatível e tutores para as atividades presenciais. Consideram 
também que a qualidade do corpo docente, em um curso a distância, é equiparada à 
de um curso presencial; que o material didático disponibilizado por um curso a 
distância lhes proporcionará aprendizado equiparado ao de um curso presencial e que, 
no Ensino a Distância, é imprescindível a utilização de tecnologias de informação e 
comunicação modernas, que possibilitem melhor aprendizagem.  

Palavras-chave: Pós-graduação, Ciências Contábeis, Ensino a Distância, estudantes. 

 
Abstract 

The study purpose was search for evidences that allows us understand accounting 
students perceptions about attending a postgraduate distance learning courses. We’ve 
applied a questionnaire among 100 senior accounting students from one public and 
two private Brazilian institutions to identify the type of course they would be willing to 
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attend, if they would prefer classroom course or a distance learning courses and also 
find out why the second type distance learning would be preferred. Our results 
showed a remarkable student's intention to keep studying after their graduation 
course. We also have detected that most part of the students of the sample want to 
attend a classroom course. Among respondents that would be willing to attend a 
distance postgraduate course, most of them would choose this type due to its 
flexibility offered. In addition, even if the students decide on a distance learning, they 
would consider essential the existence of a suitable place to attend students, with a 
support infrastructure and tutors for classroom activities. They also consider that the 
teacher's quality of a distance course is equivalent to a classroom course, that didactic 
material provided by a distance learning course would give them the same learning 
capacity, and that in a distance learning is indispensable the use of modern 
information and communication technologies to facilitate the learning.  

Keywords: Postgraduate Education, Accounting, Distance Learning, students. 

 
1. INTRODUÇÃO 

O Brasil, nos últimos 50 anos, vem passando por um processo de democratização do 

ensino, e muito dessa expansão é atribuída à ideia de que a educação, sobretudo o 

ensino superior (graduação e pós-graduação), possibilita ao indivíduo maior 

empregabilidade. No entanto, a expansão do ensino superior esbarra na 

acessibilidade. Tomando por base a população entre 18 e 24 anos existente em 2007 

(IBGE, 2007), por exemplo, verifica-se que 44% dos indivíduos que viviam na região 

sudeste tinham disponibilidade de vagas numa Instituição de Ensino Superior (IES), 

enquanto para o restante dessa população em outras regiões brasileiras, a proporção 

caía para 11% (considerando o número de vagas disponíveis dividido pelo total da 

população nessa faixa etária).  

Nesse cenário brasileiro, o Ensino a Distância (EaD) vem se tornando um importante 

veículo para a efetiva democratização do acesso à graduação e pós-graduação a 

estudantes localizados em qualquer região do país. Trata-se de um mecanismo que 

possibilita que as potencialidades de ensino sejam levadas às localidades sem aparato 

tecnológico considerável e que se encontram afastadas geograficamente dos grandes 

centros urbanos (Penterich, 2009). O EaD figura como uma das alternativas para 

resolver o problema da concentração das potencialidades em alguns centros de 

excelência, por meio de políticas públicas de incentivo e do avanço das tecnologias de 

comunicação e informação aplicadas a essa modalidade de ensino (Magalhães, 1997). 
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Os cursos de EaD despontam como uma das tendências mais marcantes da atualidade, 

inovando o modelo de aprendizagem e facultando várias formas de interação entre 

discentes e docentes (Nascimento, 2009). A cada ano, observa-se que os cursos na 

modalidade EaD têm sido mais ofertados pelas instituições de ensino. O Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais (INEP), tomando por base o ano de 2008, 

comparado ao de 2002, verificou que o número de vagas nos cursos de graduação a 

distância aumentou 263 vezes. Por outro lado, entre 2002 e 2008, as vagas nos cursos 

presenciais aumentaram 0,7 vezes – 1.773.087 vagas em 2002 e 2.985.137 em 2008 – 

(INEP, 2010), o que evidencia que a expansão do ensino a distância superou a do 

ensino presencial, no período.  

Diante desse contexto do ensino superior brasileiro, com crescentes possibilidades 

voltadas ao Ensino a Distância (EaD), elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: 

quais as percepções de estudantes brasileiros de graduação em Ciências Contábeis no 

que se refere a cursar uma pós-graduação a distância?  

Para responder à questão de pesquisa, este estudo tem como objetivo geral identificar 

as percepções de estudantes de graduação em Ciências Contábeis em relação a cursar 

uma pós-graduação a distância. Adicionalmente, pretende-se verificar se os estudantes 

que manifestaram interesse pelo EaD atribuem maior grau de importância à 

flexibilidade proporcionada por essa modalidade de ensino em comparação a outras 

variáveis, conforme observado em estudos anteriores. 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral, foi elaborado um questionário, aplicado a 

alunos do último ano do curso de Ciências Contábeis, a fim de identificar as 

percepções destes estudantes em relação a cursar ou não uma pós-graduação, à 

modalidade de curso que estes pretendem fazer, se presencial ou a distância, e aos 

motivos que seriam considerados, no caso da preferência pelo EaD.  

O estudo pretende proporcionar às IES direcionadores para seus investimentos, pois 

identifica o potencial dos cursos de EaD, de maneira que elas possam aplicar seus 

recursos de modo mais eficaz e  adequado às demandas sociais. Além disso, o estudo é 

socialmente relevante, pois destaca aspectos relacionados ao bem estar social dos 

indivíduos, levando em conta que o EaD viabiliza a disseminação do conhecimento 
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para todas as localidades, independente da distância dos grandes centros de 

excelência em ensino, na medida em que se trata de uma modalidade de ensino que se 

adequa à necessidade do estudante em conciliar seu tempo disponível para angariar 

conhecimento sólido e de modo contínuo com sua rotina pessoal e profissional. 

 

 

2. PLATAFORMA TEÓRICA 

2.1 Conceito de EaD 

É inegável o impacto das transformações causadas pelas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) sobre o cotidiano das pessoas. A forma de se estudar, por exemplo, 

sofreu consideráveis modificações, na medida em que os avanços tecnológicos 

viabilizaram novos processos de ensino-aprendizagem a distância, permitindo a 

interação e a colaboração entre os agentes envolvidos, com maior celeridade ou 

mesmo em tempo real (Brown, 2000; Beldarrain, 2006; Alves, 2011). Até então, os 

cursos presenciais, aqueles considerados regulares, tradicionais, nos quais professores 

e alunos encontram-se sempre num local físico, era a única opção de ensino 

disponível. 

No Brasil, o contingente de estudantes matriculados no ensino superior, na 

modalidade a distância, aumenta de forma considerável. Em 2001 havia 5.359 

estudantes no ensino superior a distância, sendo que em 2010 esse número chegou a 

930.179 (INEP, 2012). Um crescimento expressivo, mas ainda pequeno, considerando-

se que nos Estados Unidos mais de 20% dos estudantes dos cursos superiores estão na 

modalidade a distância (IES, 2011), contra 14% no Brasil (INEP, 2012). 

A moderna definição de EaD reflete o amadurecimento conceitual da educação a 

distância, o que possibilitou consolidar o entendimento de que essa modalidade de 

ensino é um modelo centrado na comunicação unidirecional e na comunicação 

bidirecional (Luzzi, 2007). Portanto, observa-se a ampliação conceitual de todo esse 

progresso ideológico ao verificar-se a definição contida nas leis brasileiras e mesmo 

nas políticas da Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization) que preconizam que a educação a distância é o processo educativo em 
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que o que se ensina é conduzido por alguém que está em espaço e/ou tempo diferente 

do estudante, de modo que a comunicação entre professores e estudantes se dá por 

um meio artificial, eletrônico ou impresso (UNESCO, 2002). 

 

2.2 Estudos Relacionados 

Diversos estudos têm sido realizados no âmbito do EaD, dentre os quais pode-se 

destacar as pesquisas de Johnston, Killion e Oomen (2005), Penterich (2009)  e 

Nascimento (2011). 

Johnston, Killion e Oomen (2005) estudaram as variáveis de satisfação dos estudantes 

de cursos a distância. Perceberam que as variáveis mais citadas foram o formato do 

curso, a flexibilidade de horários, o contato com o professor, o contato entre os 

estudantes (chats, fóruns, e-mails), a orientação (tutores); e o financiamento de 

equipamento de informática. 

Penterich (2009) investigou as competências que uma instituição de ensino deve ter 

para ofertar um curso de EaD. Para tal, enviou questionários a 1.476 estudantes de 

graduação a distância da Universidade Santo Amaro. Constatou que os itens 

flexibilidade para estudar; valores das mensalidades; cursos reconhecidos pelo MEC; 

cursos e programas inovadores e com grades curriculares atualizadas foram os que 

receberam o conceito muito importante. Já variáveis como reconhecimento pelo 

mercado; polo de apoio presencial acessível e prestando um bom atendimento; 

professores com títulos; aulas via satélite com qualidade técnica; professores tutores e 

funcionários técnico-administrativos bem capacitados e formados; e melhor TIC 

receberam o conceito importante. 

Nascimento (2011) analisou o grau de importância atribuído por 361 estudantes 

brasileiros às variáveis que os influenciam nas escolhas por cursos de pós-graduação 

lato sensu a distância na área de negócios. As variáveis consideradas pelos estudantes 

como mais importantes foram: flexibilidade, corpo docente, custo, currículo, 

metodologias pedagógicas utilizadas, tutores, material didático, uso de tecnologia de 

informação e comunicação de ponta, sustentabilidade financeira da instituição, 

acessibilidade às instalações, atividades, contato com professores, pessoal técnico 
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administrativo, participação dos colegas, interação entre os estudantes e 

financiamento de equipamentos. 

 

3. PROCEDER METODOLÓGICO 

O delineamento do estudo caracteriza-se como descritivo, utilizando fontes 

secundárias e primárias. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário aplicado 

junto a alunos do último ano do curso noturno de Ciências Contábeis de uma IES 

pública localizada no Estado de Minas Gerais – Brasil e de duas IES privadas, uma 

localizada em Minas Gerais e a outra no estado de Santa Catarina – Brasil. Os 

questionários foram aplicados pessoalmente pelos pesquisadores em novembro de 

2011 e os estudantes participantes da pesquisa foram escolhidos por meio de 

amostragem não probabilística por julgamento. A amostra foi composta por 50 alunos 

regularmente matriculados em 2011 na IES pública localizada em Minas Gerais e 50 

alunos das duas IES privadas (13 de Santa Catarina e 37 de Minas Gerais) que se 

propuseram a participar voluntariamente do estudo, mediante assinatura de termo de 

consentimento. A seleção de alunos do último ano se justifica pelo fato de se 

encontrarem mais próximos de terminar a graduação, pressupondo-se, assim, que 

estariam mais aptos a tomar a decisão de cursar ou não uma pós-graduação e de 

decidir a modalidade de curso preferido (presencial ou a distância). 

O questionário contava com três partes. A primeira delas composta por questões de 

múltipla escolha com perguntas sobre dados socioeconômicos e a segunda e a terceira 

elaboradas com base na escala Likert, na qual os respondentes são solicitados não só a 

concordarem ou discordarem de uma série de proposições, mas também a 

informarem o seu grau de concordância/discordância. Nesta pesquisa, as questões que 

utilizaram a escala Likert consistiram em assertivas acompanhadas de uma escala de 4 

pontos, representando: (1) discordo fortemente, (2) discordo, (3) concordo e (4) 

concordo fortemente. Optou-se por apresentar uma escala sem ponto intermediário 

que pudesse ser considerado como neutro ou sem opinião (não concordo nem 

discordo).  
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Quanto ao conteúdo, a primeira parte do questionário dispôs, a princípio, de 7 

questões de qualificação que buscaram identificar variáveis como gênero, idade, 

estado civil, se os estudantes cursavam outra graduação além da em Ciências 

Contábeis, se exerciam atividade remunerada e se esta era na área de contabilidade. 

Na segunda parte do questionário, disponibilizou-se um bloco de 3 questões 

elaboradas com base na escala Likert, a fim de identificar se o aluno pretendia cursar 

uma pós-graduação e em qual modalidade, presencial ou a distância. Após, solicitou-se 

aos alunos que concordaram (aqueles que atribuíram nota 3) ou concordaram 

fortemente (nota 4) com a afirmativa 2 (Estou decidido a fazer uma pós-graduação e 

optarei por um curso a distância) que respondessem a um bloco com mais 10 

questões, baseadas no estudo de Nascimento (2011), que constituíram a terceira parte 

do questionário, com o intuito de levantar os motivos que contribuiriam para o 

respondente optar por um curso a distância. 

Adicionalmente, foi testada na pesquisa a seguinte hipótese: 

H1: Estudantes que desejam fazer um curso de pós-graduação a distância atribuem 

maior grau de importância à flexibilidade proporcionada por essa modalidade de 

ensino em comparação a outras variáveis. 

A hipótese supracitada baseia-se na flexibilidade que um curso de EaD disponibiliza aos 

estudantes, na medida em que estes podem frequentá-lo de qualquer lugar, sem 

necessidade de deslocamentos frequentes aos polos de ensino, quando tais polos não 

estão sediados na sua própria cidade, corroborando estudos anteriores (Johnston; 

Killion & Oomen, 2005; Penterich, 2009; Nascimento, 2011). 

Quanto ao tratamento dos dados, utilizou-se de estatística descritiva para organizar e 

analisar cada assertiva do questionário. Ademais, para conferir maior robustez aos 

resultados encontrados, foram realizados testes de diferença de médias para verificar 

a existência de diferenças estatisticamente significativas entre as respostas dos 

estudantes da IES pública e das IES privadas. Efetuou-se o teste t de Student para as 

assertivas que apresentaram distribuição normal e o teste de Wilcoxon para aquelas 

que não atenderam ao pressuposto de que a amostra foi extraída de uma população 
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normalmente distribuída. Os testes estatísticos foram realizados empregando o 

software SPSS®, adotando o nível de significância de 0,05 (α = 0,05). 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Perfil dos estudantes 

A análise das respostas dos questionários permitiu traçar o seguinte perfil 

predominante para os estudantes da IES pública selecionada: em sua maioria, 

pertencem ao gênero masculino (54%), são solteiros (78%), com atividade remunerada 

na área de Contabilidade (50%), não participaram de projetos de Iniciação Científica 

durante a graduação (86%), não fazem outro curso além da graduação em Ciências 

Contábeis (96%) e têm idade média de 27 anos. Em relação aos dados retornados 

pelos respondentes vinculados às duas IES privadas selecionadas no estudo, observou-

se que estes apresentam o seguinte perfil predominante: maioria do gênero feminino 

(70%), solteiras (62%), com atividade remunerada na área de Contabilidade (66%), não 

participaram de projetos de Iniciação Científica durante a graduação (72%), não fazem 

outro curso além da graduação em Ciências Contábeis (94%) e com idade média de 28 

anos.  

 

4.2 Análise das percepções dos respondentes quanto a cursar uma pós-graduação e 

quanto à modalidade de curso preferida 

Na Tabela 1 estão resumidos os resultados obtidos a partir das assertivas referentes ao 

interesse manifestado pelos estudantes em fazer pós-graduação e à modalidade de 

pós-graduação preferida, se presencial ou a distância.  

Observa-se que a maioria dos estudantes discordou ou discordou fortemente da 

afirmativa 1. Este resultado permite inferir que os respondentes não veem a prática de 

forma desvinculada do conhecimento adquirido na universidade, sendo ambos 

considerados relevantes para a carreira profissional, além de demonstrar o 

entendimento da importância da pós-graduação por parte dos estudantes 

selecionados. 
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Tabela 1: Resultados referentes ao interesse em fazer pós-graduação e à modalidade preferida. 

Assertivas 
IES PÚBLICA IES PRIVADAS GERAL 

DF D C CF DF D C CF DF D C CF 

1 - Não pretendo cursar pós-graduação, pois 
para minha carreira profissional a prática é mais 
importante que a teoria. 

33
% 

55% 12% 0% 52% 42% 4% 2% 
42
% 

48% 8% 1% 

2 - Estou decidido a fazer uma pós-graduação e 
optarei por um curso a distância. 

32
% 

58% 8% 2% 39% 47% 14% 0% 
35
% 

53% 11% 1% 

3 - Estou decidido a fazer uma pós-graduação e 
optarei por um curso presencial. 

8% 20% 54% 
18
% 

2% 10% 51% 37% 5% 15% 53% 27% 

Média 
24
% 44% 25% 7% 31% 33% 23% 13% 

27
% 39% 24% 10% 

Desvio Padrão 
14
% 21% 25% 

10
% 26% 20% 25% 21% 

20
% 21% 25% 15% 

   Legenda: DF = Discordo Fortemente; D = Discordo; C = Concordo; CF = Concordo Fortemente.
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A afirmativa 2 apresentou um elevado grau de discordância entre as turmas da IES 

pública e das IES privadas. Na assertiva 3, em contrapartida, predominou a 

concordância entre as turmas estudadas. Assim, verifica-se que a maioria dos 

estudantes da amostra pretende fazer um curso de pós-graduação, sendo o curso 

presencial o mais visado. Tal constatação reflete a realidade brasileira no que se refere 

aos cursos de graduação, haja vista que o número de matrículas no EaD – 930.179 em 

2010 – é inferior ao encontrado na graduação presencial – 5.449.120 em 2010 (INEP, 

2012). Desse modo, embora os cursos de EaD despontem como uma das tendências 

mais marcantes da educação na atualidade, sendo que, a cada ano, esta modalidade 

de ensino tem sido mais ofertada pelas instituições, tal tendência não foi verificada na 

amostra de alunos analisada. Em termos absolutos, dos 100 respondentes, apenas 12 

(5 da IES pública e 7 das IES privadas) responderam que pretendem cursar uma pós-

graduação a distância. 

Ressalta-se que, em relação às assertivas 1 e 3, as médias das respostas dos estudantes 

da IES pública e das IES privadas podem ser consideradas estatisticamente diferentes 

(valor-p < α = 0,05), porém, os respondentes, predominantemente, discordaram da 

afirmativa 1 e concordaram com a afirmativa 3. Quanto à questão 2, as percepções dos 

estudantes da IES pública e das IES privadas não podem ser consideradas 

estatisticamente diferentes (valor-p > α = 0,05).  

Na Tabela 2, sumarizam-se os resultados referentes ao interesse manifestado por 

alguns estudantes em cursar uma pós-graduação a distância (respostas dos alunos que 

concordaram ou concordaram fortemente com a afirmativa 2). 

Verifica-se que a maior parte dos respondentes concordou ou concordou fortemente 

com a assertiva 4, inferindo-se que estes, ao pretenderem cursar uma pós-graduação a 

distância, tomarão sua decisão, em grande parte, devido à flexibilidade proporcionada 

por esta modalidade de curso. Estudos como os de Nascimento (2011), Johnston, 

Killion e Oomen (2005) e Penterich (2009), já haviam identificado a flexibilidade como 

a principal vantagem dos cursos a distância, segundo as percepções de alunos.  
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Tabela 2: Resultados referentes ao interesse em cursar uma pós-graduação a distância. 

Assertivas 
IES PÚBLICA IES PRIVADAS GERAL 

DF D C CF DF D C CF DF D C CF 

4 - Optarei por um curso de pós-graduação a distância em 
decorrência de este ser mais flexível do que um curso 
presencial, uma vez que os horários das aulas são 
maleáveis e adaptáveis à minha disponibilidade de 
horário. 

0% 0% 25% 75% 0% 20% 80% 0% 0% 11% 56% 33% 

5 - Optarei por um curso de pós-graduação a distância 
porque não possuo uma rotina fixa em meu trabalho, fato 
que prejudica meu desempenho na graduação e não 
pretendo passar pelo mesmo problema durante a pós-
graduação. 

0% 75% 0% 25% 0% 40% 60% 0% 0% 56% 33% 11% 

6 - Optarei por um curso de pós-graduação a distância 
porque moro muito longe de universidades que oferecem 
cursos presenciais, de modo que venho enfrentando 
grandes dificuldades em relação a este aspecto no 
decorrer de minha graduação. 

0% 75% 25% 0% 20% 40% 40% 0% 11% 56% 33% 0% 

7 - Optarei por um curso de pós-graduação a distância por 
este, em geral, apresentar mensalidade/custo menor do 
que um presencial. 

0% 75% 25% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 56% 44% 0% 

8 - Apesar de pretender cursar uma pós-graduação a 0% 0% 0% 100% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 38% 63% 
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distância, é imprescindível, mesmo na educação a 
distância, a existência de um polo de apoio presencial 
para atendimento ao estudante, com infraestrutura 
compatível e tutores para as atividades presenciais. 

9 - Em um curso de pós-graduação a distância, a 
qualidade do corpo docente (qualidade e nível das aulas, 
atenção, motivação, competência, disponibilidade e 
acessibilidade dos professores) é equiparada à de um 
curso presencial. 

0% 25% 50% 25% 20% 0% 

80% 

0% 11% 11% 67% 11% 

10 - O material didático disponibilizado por um curso a 
distância me proporcionará aprendizado equiparado ao 
de um curso presencial. 

0% 25% 50% 25% 0% 40% 60% 0% 0% 33% 56% 11% 

11 - Em um curso de pós-graduação a distância, é 
imprescindível a utilização de ferramentas de informação 
e comunicação modernas, avançadas e inovadoras que 
possibilitem melhor interação e aprendizagem. 

0% 25% 50% 25% 0% 0% 60% 40% 0% 11% 56% 33% 

12 - Ao optar por um curso de pós-graduação a distância, 
precisarei ser muito mais disciplinado, no sentido de 
administrar bem o tempo que tenho, do que se optasse 
por um curso presencial. 

0% 0% 25% 75% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 33% 67% 

13 - O ensino a distância já é bem visto aos olhos do 
mercado de trabalho, de modo que esta questão pesará 
em minha pretensão de cursar uma pós-graduação a 
distância em detrimento de uma presencial. 

0% 0% 75% 25% 0% 40% 60% 0% 0% 22% 67% 11% 

Continua. 

Continuação. 
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Média 0% 30% 33% 38% 4% 22% 60% 14% 2% 26% 48% 24% 

Desvio Padrão 0% 33% 24% 34% 8% 20% 13% 23% 5% 23% 14% 24% 

Legenda: DF = Discordo Fortemente; D = Discordo; C = Concordo; CF = Concordo Fortemente.
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Em relação à assertiva 5, considerando-se a totalidade dos alunos, a tendência foi de 

discordância. Observou-se, a princípio, uma divergência entre as respostas dos alunos 

da IES pública e das IES privadas. Enquanto os primeiros, em sua maioria, discordaram 

da afirmativa, indicando que a falta de uma rotina fixa no trabalho não seria um dos 

motivos para estes pretenderem cursar uma pós-graduação a distância, os alunos das 

IES privadas, em grande parte, concordaram com a assertiva.  

No que se refere à questão 6, a tendência foi de discordância, tanto por parte dos 

alunos da IES pública, quanto dos estudantes vinculados às IES privadas, assim como 

em uma análise agregada. Infere-se, desse modo, que a maioria dos estudantes não 

enfrenta problemas em relação à distância de universidades que oferecem cursos 

presenciais, ou que esse não seria um impedimento. Assim, estes não pretendem 

cursar uma pós-graduação a distância em decorrência da dificuldade de acesso a 

cursos presenciais. 

Quanto à questão 7, considerando-se a totalidade dos estudantes, predominou a 

tendência a discordar da assertiva. No entanto, observou-se uma divergência, a 

princípio, entre as respostas dos alunos da IES pública e das IES privadas. Enquanto os 

primeiros, em sua maioria, discordaram que optarão por um curso de pós-graduação a 

distância por este, em geral, apresentar mensalidade/custo menor do que um 

presencial, os alunos das IES privadas, de modo geral, concordaram com a afirmativa. 

Talvez isto se deva ao fato dos estudantes da IES pública não incorrerem em gastos 

com mensalidades durante o curso de graduação, ao contrário do que ocorre com os 

estudantes advindos das IES privadas. Assim, estariam mais propensos a investir em 

uma pós-graduação, de modo que uma mensalidade/custo menor não seria um motivo 

de demasiada importância na escolha do curso. 

Em relação às assertivas de 8 a 13, constatou-se que a maioria dos estudantes, tanto 

da IES pública quanto das IES privadas, concordaram ou concordaram fortemente com 

as afirmativas elencadas. Portanto, de modo geral, os estudantes da amostra julgam 

imprescindível, mesmo na educação a distância, a existência de um polo de apoio 

presencial para atendimento ao estudante, com infraestrutura compatível e tutores 

para as atividades presenciais. Além disso, consideram que a qualidade do corpo 
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docente, em um curso de pós-graduação a distância, é equiparada à de um curso 

presencial; que o material didático disponibilizado por um curso a distância lhes 

proporcionará aprendizado equiparado ao de um curso presencial e que, em um curso 

de pós-graduação a distância, é imprescindível a utilização de ferramentas de 

informação e comunicação modernas, avançadas e inovadoras que possibilitem 

melhor interação e aprendizagem. Os respondentes consideram, ainda, que ao 

optarem por um curso de pós-graduação a distância, precisarão ser muito mais 

disciplinados do que se optassem por um curso presencial e que o ensino a distância já 

é bem visto aos olhos do mercado de trabalho. 

Salienta-se que somente em relação à assertiva 4, as médias das respostas dos 

estudantes da IES pública e das IES privadas podem ser consideradas estatisticamente 

diferentes (valor-p < α = 0,05). Nesse sentido, apesar das divergências inicialmente 

encontradas nas assertivas 5 e 7, no que se refere às percepções dos estudantes 

matriculados na IES pública e nas IES privadas, estas não podem ser consideradas 

estatisticamente diferentes, inferindo-se que os estudantes dos dois grupos têm a 

mesma percepção quanto às afirmativas analisadas (valor-p > α = 0,05). As percepções 

dos estudantes nas demais assertivas também não podem ser consideradas 

estatisticamente diferentes nos dois grupos pesquisados. 

Com o objetivo de verificar se os estudantes que desejam fazer um curso de pós-

graduação a distância atribuem maior grau de importância à flexibilidade 

proporcionada por essa modalidade de ensino em comparação a outras variáveis, foi 

testada a hipótese estabelecida: 

H1: Estudantes que desejam fazer um curso de pós-graduação a distância atribuem 

maior grau de importância à flexibilidade proporcionada por essa modalidade de 

ensino em comparação a outras variáveis. 

Para testar a hipótese, comparou-se a média das respostas da assertiva 4, que trata da 

flexibilidade deste tipo de curso, com a média das respostas das afirmativas 5, 6 e 7, 

que mencionam outras variáveis. 

Em uma análise preliminar, considerando-se a totalidade dos alunos, observou-se que 

a média das respostas da questão 4 foi de 3,22; enquanto da afirmativa 5 foi de 2,56; 
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da assertiva 6, de 2,22; e da questão 7, de 2,44, denotando uma tendência de não 

rejeitar a hipótese elencada. Os resultados do teste t Student confirmaram tal 

tendência, haja vista que, em uma comparação entre as médias das respostas das 

assertivas 4 e 5, o valor-p (0,0298) encontrado foi menor que o α estabelecido (5%), 

podendo-se considerar tais médias estatisticamente diferentes. Da mesma forma, em 

uma comparação entre as médias das respostas das assertivas 4 e 6 e 4 e 7, os valores-

p encontrados (0,0029 e 0,0072, respectivamente) também foram menores que o α 

estabelecido (5%), podendo-se considerar tais médias estatisticamente diferentes. 

Assim, a hipótese elencada na pesquisa não foi rejeitada para a amostra selecionada, 

corroborando estudos anteriores que já a haviam verificado que a flexibilidade 

proporcionada pelos cursos a distância consiste no fator mais importante segundo a 

percepção dos estudantes. 

 

5. CONCLUSÕES 

O objetivo deste estudo consistiu em buscar evidências que permitissem identificar as 

percepções de estudantes de graduação em Ciências Contábeis em relação a cursar 

uma pós-graduação a distância. Para atender ao objetivo, optou-se pela aplicação de 

um questionário junto a alunos do último ano do curso de Ciências Contábeis de uma 

IES pública localizada no Estado de Minas Gerais, Brasil, e de duas IES privadas (uma 

localizada em Minas Gerais e a outra em Santa Catarina, Brasil). 

Os resultados apresentados permitem inferir que existe uma clara percepção por parte 

dos respondentes em relação à importância dos cursos de pós-graduação, verificada 

pela intenção da maioria deles de continuar os estudos após a formatura. Verificou-se 

que a maior parte dos estudantes pretende cursar uma pós-graduação presencial. 

Dentre os alunos que manifestaram a vontade de cursar uma pós-graduação a 

distância (12% dos respondentes), 89% optariam por esta modalidade de ensino em 

decorrência da flexibilidade proporcionada pelo EaD. Além disso, mais da metade dos 

que pretendem optar pelo EaD, tanto aqueles vinculados à IES pública quanto às IES 

privadas, consideram imprescindível, mesmo na educação a distância, a existência de 
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um polo de apoio presencial para atendimento ao estudante, com infraestrutura 

compatível e tutores para as atividades presenciais.  

Consideram também que a qualidade do corpo docente, em um curso de pós-

graduação a distância, é equiparada à de um curso presencial; que o material didático 

disponibilizado por um curso a distância lhes proporcionará aprendizado equiparado 

ao de um curso presencial e que, em um curso de pós-graduação a distância, é 

imprescindível a utilização de ferramentas de informação e comunicação modernas, 

avançadas e inovadoras que possibilitem melhor interação e aprendizagem. Ressalta-

se que, na percepção dos estudantes da amostra, o EaD não está vinculado à falta de 

qualidade. 

A pesquisa permitiu constatar, ainda, que a maioria dos estudantes da amostra que 

optariam pelo EaD não enfrenta problemas em relação à distância de universidades 

que oferecem cursos presenciais, de modo que estes não pretendem cursar uma pós-

graduação a distância em decorrência da dificuldade de acesso a cursos presenciais; 

além do fato de que 100% dos alunos consideram que, ao optarem por um curso de 

pós-graduação a distância, precisarão ser muito mais disciplinados do que se optassem 

por um curso presencial; e que o ensino a distância já é bem aceito pelo mercado de 

trabalho. Também foram verificadas algumas divergências entre as percepções dos 

alunos da IES pública e das IES privadas. No entanto, por meio da análise estatística, 

observou-se que existiram divergências de percepções entre os alunos da IES pública e 

das IES privadas apenas em relação às assertivas 1, 3 e 4. Quanto à hipótese de que os 

estudantes que desejam fazer um curso de pós-graduação a distância atribuem maior 

grau de importância à flexibilidade proporcionada por essa modalidade de ensino em 

comparação a outras variáveis, esta não foi rejeitada para a amostra selecionada. 

Cabe ressaltar a limitação desta pesquisa no que se refere ao tipo de amostragem, que 

neste caso, foi não probabilística; o que impede o caráter de inferência ou 

generalização dos resultados do estudo a alunos do último ano do curso de Ciências 

Contábeis alocados em outras instituições do Brasil. Como sugestão para estudos 

futuros, recomenda-se ampliar a amostra de respondentes, envolvendo outras 

instituições, além de verificar, oportunamente, se os estudantes aqui investigados 
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efetivamente matricularam-se em cursos de pós-graduação após a formatura e se os 

cursos atenderam às suas expectativas iniciais. 
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Resumo 
 

Neste artigo são propostas, com base na análise das discussões estabelecidas no 
Fórum Geral dos Coordenadores do Sistema Universidade Aberta do Brasil das 
Instituições de Ensino Superior federais e estaduais brasileiras, reflexões sobre a 
elaboração de um documento oficial que trate da Institucionalização da Educação a 
Distância no Brasil. Por meio de pesquisa documental e bibliográfica pôde ser 
sistematizado: um breve panorama da Educação a Distância no Brasil; as questões 
referentes à legislação e os critérios de qualidade recomendados pelo Ministério da 
Educação e, finalmente, o levantamento de alguns pontos necessários à construção do 
referido documento que poderá servir futuramente como um marco regulatório à 
Institucionalização da Educação a Distância no Brasil. 

Palavras-chave: Institucionalização da Educação a Distância no Brasil, Universidade 
Aberta do Brasil, Marco Regulatório. 

Abstract 
 

In this article are proposed, based on the analysis of the discussions established  in the 
General Forum of coordinators of Brazil Open University System by Higher Education in 
federal and State Institutions, reflections on the development of an official document 
that deals with the institutionalization of distance education in Brazil. Through 
documentary research and literature might be systematized: a brief overview of the 
distance education in Brazil; issues relating to the legislation and the quality criteria 
recommended by the Ministry of Education and, finally, the survey of some points 
needed for the construction of that document that can serve in the future as a 
regulatory document to the institutionalization of Distance Education in Brazil. 

Keywords: Institutionalization of Distance Education in Brazil, Brazil Open University 
System, Regulatory Document. 
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1. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

As atuais transformações que ocorrem no sistema educacional brasileiro precedem, 

fundamentalmente, a mudanças de concepção de escola e professores, sendo 

consideradas as condições continentais e culturais em que os espaços escolares estão 

alocados. O foco real da busca por um novo sistema educacional recai no ser humano, 

sendo este reconhecido como agente de mudanças. Nesse sentido, a comunicação e a 

interação são essenciais para o processo de ensino e aprendizagem que consiste em 

uma descoberta pessoal e interpessoal. 

Mais do que garantir o acesso à escola, é preciso manter um enorme contingente de 

estudantes nas classes, sendo atendidos por professores bem formados e atualizados. 

Além disso, faz-se necessária a preparação dos profissionais de educação para 

responder, nos postos de trabalho, às exigências de um mundo cada vez mais 

competitivo em todos os aspectos. Saber interagir com tecnologias e fazer delas um 

diferencial a seu favor, por exemplo, é um pressuposto desse novo sistema 

educacional.  

Por isso há uma necessidade cada vez maior de tornar a formação continuada um 

componente da cultura incorporada em cada profissional. A Educação a Distância 

(EaD) no Brasil guarda características bastante interessantes nesse sentido, pois esse 

país continental necessita de ofertas educativas de qualidade para atender a demanda 

de suas carências, chegando até onde estão os que precisam estudar e construir novos 

conhecimentos (BELLONI, 2003). 

Quando se pensa em Educação a Distância (EaD), deve-se considerar as condições em 

que os processos de formação inicial e continuada do professor são realizados. Por 

isso, a EaD supõe uma particular linguagem ou um sistema de representação diferente 

daquele que o professor está habituado no ensino presencial. E essa linguagem – assim 

como toda linguagem que aprendemos – é adquirida por meio do seu uso em 

situações sociais, mediante tarefas dirigidas a metas (COLL e MONEREO, 2008).  

Nessa perspectiva, o Sistema Universidade Aberta da Brasil (UAB) foi instituído no 

Brasil pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para "o desenvolvimento da 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a 
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oferta de cursos e programas de educação superior no País" (2012).  Sua função 

principal é fomentar a EaD nas instituições públicas de ensino superior brasileiras e 

portanto, está diretamente ligada à perspectiva de atendimento a grandes demandas 

de estudantes, sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em 

decorrência da ampliação da clientela atendida (NUNES, 1994).   

De acordo com a Resolução FNDE/CD/Nº 044, de 29 de dezembro de 2006 que dispõe 

sobre orientações e diretrizes do Sistema UAB, cabe a esta cumprir suas finalidades e 

objetivos sócio-educacionais em regime de colaboração da União com as unidades 

federativas, visando sempre à melhoria da qualidade da educação básica, ofertando 

para tanto cursos de formação inicial e continuada para professores, obedecendo a 

diretrizes que fomentem o desenvolvimento institucional para a modalidade de 

educação à distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino 

superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 

Para atender a essas diretrizes e viabilizar cursos com qualidade deve-se, mais do que 

garantir o acesso, manter um enorme contingente de estudantes e de professores em 

formação que sejam bem formados e atualizados. Com a criação da UAB, a história da 

EaD no Brasil passa a ser ponto de reflexão, tanto com relação à natureza das 

organizações que disponibilizam cursos, quanto em termos de suas vinculações 

administrativas, como o nível do ensino oferecido e os meios ou suportes escolhidos, 

assim como a modelagem e a duração desses cursos.  

Outro ponto importante é que, tanto governos quanto órgãos colegiados e as próprias 

instituições, devem ter uma equipe de pessoas que responda a essa demanda, nos 

postos de trabalho, estando atentos às exigências de um mundo cada vez mais 

dinâmico em todos os aspectos. Saber interagir com as tecnologias, por exemplo, e 

fazer delas um diferencial a seu favor, é o que procuram as instituições de ensino.  

O Fórum Geral dos Coordenadores UAB das Instituições de Ensino Superior (IES) 

federais e estaduais, foi constituído em junho de 2011 com a intenção de criar um 

canal de comunicação institucional entre o Ministério da Educação (MEC) e as 

universidades para auxiliar os coordenadores na resolução de conflitos e propor 

melhoras para o Sistema UAB. Para tanto, foi criado um ambiente virtual onde os 
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coordenadores podem interagir com os demais e fazer intervenções. Frente a grande 

demanda de assuntos tratados, o Fórum foi dividido em nove Grupos de Trabalho (GT) 

onde todos os participantes tem acesso e cada GT tem um Coordenador Geral. Após 

debatidas, as falas estabelecidas nos GT são encaminhadas ao MEC para apreciação e 

sistematização de um futuro marco regulatório. Assim, neste artigo pretendemos 

apresentar as análises documentais e bibliográficas realizadas com base nesse Fórum e 

que avançam gradativamente no sentido de estabelecer um documento norteador 

para o processo de institucionalização da EaD no Brasil. 

 

2. A REGULAMENTAÇÃO E OS REFERENCIAIS DE QUALIDADE DA EAD NO BRASIL 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) nº 9394 de 1996 constitui-se como um 

marco da EaD no Brasil, no que se refere à sua legitimidade e visibilidade. Em seu 

artigo 80, refere-se à EaD e ao papel do Poder Público, nesses termos: O Poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância em 

todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. 

Textos legais subsequentes, como o Decreto Federal nº 5622 de 2005i e 5573 de 2006ii 

definem e regulamentam a EaD, tratando da sua regulamentação e normatização, em 

alguns pontos, apontando questões como a qualidade e a avaliação, Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) pautado pelas diretrizes curriculares e pelos 

padrões de qualidade de cursos nacionais e integração da educação à distância ao 

projeto pedagógico de oferta de seus cursos superiores, entre outros. 

Diante dessas proposituras o MEC estabeleceu Referenciais de Qualidade de EaD para 

a autorização de cursos de graduação a distância, buscando assegurar que as 

instituições trabalhem continuamente visando a melhorias na criação, 

aperfeiçoamento e divulgação de conhecimentos culturais, científicos, tecnológicos e 

profissionais, que contribuam para superar os problemas regionais, nacionais e 

                                                      
i
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm>. Acesso em: 

julho de 2012. 
ii
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5773.htm. Acesso em: julho 

de 2012. 
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internacionais e para o desenvolvimento sustentável dos seres humanos, sem 

exclusões, nas comunidades e ambientes em que vivem.  

Nos referenciais também são destacados: a importância de que seja analisado cada 

critério e que todos estejam articulados, numa abordagem global, para a construção e 

o bom desenvolvimento do projeto do curso e; a realidade cultural, social e econômica 

dos cursistas, da região e às particularidades das organizações precisam ser 

respeitadas e estar presentes na construção da proposta didático-pedagógica do curso.  

Para tanto, são indicados itens básicos como integração de políticas, diretrizes e 

padrões de qualidade definidos para o ensino superior, desenho do projeto, equipe 

profissional multidisciplinar, qualidade dos recursos educacionais, infraestrutura e 

apoio, avaliação, convênios, custos e outros, que devem nortear as instituições que 

pretendem criar programas de graduação à distância, e que servirão, também, como 

orientação às Comissões de Especialistas ao analisarem os projetos.  

Nessa perspectiva concebemos como processo de institucionalização da EaD no Brasil 

o estabelecimento de diretrizes legais conjuntas obtidas por meio da relação de 

fatores exteriores e interiores para, a partir dessas diretrizes, ter total liberdade para 

criar indicadores pertinentes e específicos a cada projeto proposto de acordo com a 

realidade da instituição (ESMAN, 1972). 

Diante dessas perspectivas apresentamos a seguir uma síntese das discussões 

elaborada a partir de cada uma das propostas dos GT, as quais foram analisadas por 

meio de uma metodologia qualitativa do tipo análise documental. 

 

3. GRUPOS DE TRABALHOS: PROPOSTAS 

Os Grupos de Trabalho do Fórum de Coordenadores UAB e as propostas encaminhadas 

por este Fórum ao MEC configuram tratativas que vem sendo mantidas entre as IES 

participantes da UAB e a Diretoria de Educação a Distância da CAPES. Mediante uma 

análise documental sistemática das discussões estabelecidas no Fórum, consideramos 

como mais efetivos para a institucionalização da EaD, os quais poderão constituir um 

marco regulatório, os seguintes aspectos temáticos. 
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3.1 Gestão 

A institucionalização da EaD nas universidades se encontra em diferentes estágios. 

Apesar da necessidade de haver parâmetros de qualidade a serem seguidos, não 

podemos nos furtar a apoiar a entrada de novas instituições, auxiliando-os para que 

possam receber o credenciamento.  Nos últimos anos, tanto as instituições como os 

polos foram avaliados por diferentes avaliadores, com diferentes perfis e 

entendimento sobre EaD.  

Os critérios utilizados e as exigências feitas não são as mesmas, gerando um grande 

desconforto para todos os envolvidos. Portanto, é fundamental que o MEC, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), responsáveis pelo processo 

avaliativo, criem parâmetros de avaliação que sejam mais uniformes e divulgados para 

todos. É preciso também um olhar cuidadoso sobre a gestão de processos como carga 

horária de professores, coordenadores de cursos e de tutoria. 

Em que pese à autonomia das IES, a orientação por parte: da CAPES, MEC, Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) 

e Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (CONIF) contribuiria para que o processo fosse menos penoso. 

A institucionalização implica um sistema de informações mais ágil e que mostre a 

verdadeira situação da IES e dos respectivos polos. A atuação dos agentes acima 

citados contribuiria para a integração do sistema. 

Além disso, ainda não existe um guia de orientação para os coordenadores, com um 

organograma e um fluxograma de tarefas e datas a serem seguidas. Isso acaba por 

influenciar o andamento das atividades da instituição e da própria Diretoria de 

Educação a Distância (DED-CAPES) que precisa, a todo o momento, esclarecer dúvidas 

básicas sobre o sistema, tanto para os novos ingressantes como para coordenadores 

mais antigos com dificuldades a respeito das peculiaridades do sistema. 
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3.2 Financiamento 

Atualmente são utilizadas rubricas pré-definidas, ou seja, as IES recebem um valor 

financeiro com base em uma planilha de custos que é preenchida e enviada ao MEC e, 

dependendo da aprovação, podem ou não empregar os recursos em determinados 

centros de custos. O ideal é que seja definido um valor específico de custo por 

estudante e que as IES obtenham autonomia para empregar esses recursos da forma 

mais adequada. Além disso, os coordenadores UAB precisam de maior esclarecimento 

sobre o que é possível ou não ser financiado de forma que isso possa ser seguido por 

todos os gestores.  

Outra questão apontada é que se deve regulamentar o financiamento dos estágios 

supervisionados e das atividades práticas laboratoriais, sendo que as últimas não estão 

previstas no financiamento do material didático do curso. Atualmente temos materiais 

audiovisuais, impressos, digitais e virtuais sendo financiados, mas não atividades 

específicas de laboratório. As IES públicas já fazem isso com bastante autonomia por 

conta de seus cursos presenciais e poderiam manter a qualidade do trabalho para a 

modalidade à distância. 

A matriz de financiamento precisa ser revista e avaliada. É de entendimento comum 

que todos os agentes têm que participar dessa revisão, tendo em vista as dificuldades 

enfrentadas para a execução dos recursos financeiros. Para que os recursos sejam 

realmente incorporados na matriz orçamentária, sem necessidade de repasse para 

terceiros, que hoje são fundações criadas pelas IES para gerenciamento dos recursos, é 

necessário que os coordenadores UAB tenham também autonomia para efetuar os 

financiamentos diretamente pela IES. Ainda notam-se distorções sobre como esses 

recursos podem ser gerenciados.  

Por isso, é necessário avaliar a totalidade do sistema, qual a situação de cada IES e 

como estão gerenciando os recursos financeiros. Há IES que souberam empregar bem 

os recursos, otimizando o seu trabalho, pois tiveram apoio político da gestão. Outras 

acabam tendo uma infinidade de tarefas, sem equipe suficiente para efetuar o 

trabalho gerado. Independentemente das dificuldades que cada uma apresenta, 
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precisamos entender como está funcionando este sistema e como as IES podem se 

auxiliar com o apoio da DED-CAPES. 

 

3.3 Polos 

A responsabilidade sobre os polos precisa ser discutida e decidida nos diferentes 

segmentos, pois se os polos passarem a ser responsabilidade do governo federal ou 

estadual será importante distinguir as responsabilidades de cada um. Entende-se que é 

fundamental a orientação administrativa para os polos e a DED-CAPES pode auxiliar no 

estabelecimento de padrões de qualidade administrativa a serem seguidos.  

Sugere-se que as instituições que têm mais de um campus em seu Estado tenham 

nesses campus seus próprios polos, detectadas ou não a adesão dos municípios ao 

sistema, tornando a existência dos polos independente da parceria com esses 

municípios. Criar um “pacote” de documentos necessários para a criação de um polo é 

de extrema importância para a sua regulamentação. Faz-se necessário verificar quais 

instituições têm tido mais sucesso nesta interação e apresentar modelos e sistemas 

que auxiliem os coordenadores (de polo e UAB) no gerenciamento dos dados. 

 

3.4 Infraestrutura 

Nas discussões dos GT foi levantado o fato de que não tem havido limites para 

expansão dos polos. Há instituições que participam de todos os editais lançados pelo 

MEC e de todas as ofertas de expansão, muitas vezes sem ter condições de manter a 

qualidade necessária para que o sistema se sustente.  

Por isso, é necessário criar parâmetros para esse crescimento, sendo efetivadas as 

exigências de infraestrutura mínima. Entende-se que, apesar de ser prudente uma 

reavaliação do processo de expansão, deve ser previsto o seu crescimento dentro de 

padrões de qualidade preconizados pelos referenciais do MEC. 

Diante do possível aumento de estudantes, servidores, professores e tutores é 

necessário verificar quais são as necessidades de cada instituição para aumento do 

espaço físico e melhoria no acesso a internet. A articulação entre os diferentes agentes 
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para efetivação desta questão, tanto nas IES como nos polos deve ser uma das metas 

do MEC, garantindo assim, a universalização do acesso a UAB em todos os polos ativos. 

Caso os polos fiquem sob a responsabilidade das IES, será necessário o investimento 

na sua melhoria de forma planejada e com a maior brevidade possível. 

 

3.5 Tutores 

Um dos aspectos mais discutidos e mais controversos ainda é o que se refere à tutoria, 

tanto pela complexidade da tarefa e da caracterização deste importante ator no 

processo de ensino e aprendizagem, como pela dificuldade de sua institucionalização 

de forma a contemplar os diferentes projetos pedagógicos que atendam às instituições 

do Sistema UAB.  

O papel do tutor, indiscutivelmente, tem sido o coração do Sistema UAB. É preciso que 

se proceda a sua institucionalização e que se dê a eles condições mais dignas de 

trabalho, com sua inclusão no quadro profissional das instituições, além da 

necessidade de garantir a formação de qualidade desses profissionais.  

Os dois parâmetros admitidos pela DED/CAPES para o fomento desta categoria, por 

meio de bolsas, às instituições públicas de ensino superior integrantes do Sistema UAB 

(conforme Ofício Circular DED/CAPES –20/2011) são: 1 bolsa de pesquisa a cada 30 

horas/aulas por grupo de 25 estudantes; ou 1 bolsa de pesquisa para tutoria à 

distância a cada 25 estudantes, por 12 meses; e 2 tutores presenciais por polo (com 

mínimo de 50 estudantes), indistintas à quantidade de cursos. 

Por sua vez, a categoria de tutor não existe como carreira docente e suas relações de 

trabalho são precárias. É fundamental a criação desta categoria docente e que ela 

possa ser discutida nos diferentes setores sobre a forma como o cargo será 

implementado nas IES, discutindo sobre todas as implicações da criação de uma nova 

categoria e carreira docente nas IES. Entende-se que o ponto mais importante que 

deve ser avaliado pelas diferentes IES é a situação do tutor. Atrasos no pagamento e 

sua própria condição de bolsista acabam por interferir na qualidade e na seriedade do 

trabalho realizado. 
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3.6 Docentes/Autores 

É imprescindível que haja uma definição do perfil de docentes e autores e das suas 

devidas funções nos cursos oferecidos. Há muitos docentes que atuam nos diferentes 

cursos da UAB e que não possuem vínculo com a IES. É necessário que se implemente 

um plano de contratação da mesma forma como ocorre com os cursos presenciais 

para garantia da relação professor-estudante e da qualidade dos cursos executados. 

Além disso, faz-se necessária uma política de remuneração para os docentes atuantes 

no sistema UAB para o futuro, haja vista a institucionalização da EAD nas IES. Neste 

momento, entende-se ser fundamental que se mantenha a liberação de bolsas para os 

professores, pois ainda não estamos estabilizados e institucionalizados para 

decidirmos pelo seu fim.  

Assim, é fundamental a definição da participação de docentes, autores e 

pesquisadores próprios da instituição no sistema UAB, visando aumentar a 

credibilidade da modalidade frente às críticas que se fazem. 

 

3.7 Equipe Multidisciplinar 

Entendemos como equipe multidisciplinar um conjunto de profissionais que são 

necessários para o funcionamento das atividades meio da instituição e do polo. Para 

tanto, faz-se necessário criar vagas técnico-administrativas bem como revisar os cargos 

e funções possíveis para contratação, pois não há possibilidade de abrir concursos 

públicos para efetivação das vagas nesse momento. É importante ressaltar que diante 

do avanço das tecnologias, surgem novas necessidades técnicas, por consequência 

gerando novas funções para o desenvolvimento das disciplinas e cursos, como web 

designer, diagramador, designer instrucional, técnico gráfico, técnicos para o suporte 

de rede e audiovisual. 

Com a inclusão dos estudantes da EaD na rotina da IES, além da equipe 

multidisciplinar, é apontada a necessidade de se ampliar o número de técnico-

administrativos e técnicos em assuntos educacionais para atendimento dentro e fora 
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da IES nos diferentes setores – setor acadêmico, pró-reitorias e outros que façam 

atendimento aos estudantes da EaD e a coordenações de curso. Há também a 

necessidade de assistência executiva para os coordenadores UAB e para os 

coordenadores de polo.  

 

3.8 Bolsas 

Entendemos por bolsas de pesquisa os valores mensais fixos recebidos pelos 

participantes do Sistema UAB para desempenhar suas funções, por tempo 

determinado. Nesse sentido, é necessária melhor orientação aos coordenadores sobre 

o processo de gestão dessas bolsas de pesquisa.  

Precisa-se permitir que os coordenadores de curso tenham acesso ao sistema para 

conhecimento dos procedimentos internos realizados por meio dele. Esse acesso 

poderia ser só de visualização e o ideal seria que todos os cadastrados pudessem ter 

um login e senha de acesso para verificar somente seu cadastro, com poder de edição 

para atualizá-lo. Isso evitaria inconsistências no cadastramento e ficaria sob a 

responsabilidade do bolsista a atualização cadastral.  

As instituições não conseguem atualizar os dados de todos os bolsistas e há vários 

bancos de dados de diferentes sistemas que não estão interligados. Precisa-se de 

maior flexibilidade nas programações mensais de pagamento, pois com o aumento de 

programas e convergência de pagamento em um único setor, o tempo para 

lançamento no sistema não tem sido suficiente para pagamento de todos os bolsistas 

dos diferentes programas.  

Portanto, é de grande importância que os parâmetros para repasse de bolsas sejam 

seguidos conforme aprovado para o projeto pedagógico do curso que está em 

andamento, para não gerar inconsistências de valores empenhados entre diferentes 

professores de um mesmo curso. 
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3.9 Estudantes/Cursistas 

Garantir que os estudantes de EaD tenham os mesmos direitos dos presenciais na IES, 

desde o uso das bibliotecas e laboratórios, até o devido atendimento pelos 

departamentos e secretárias das IES torna-se uma ferramenta vital para a 

institucionalização da EaD no meio acadêmico.  

Precisa-se buscar formas de financiamento dos estudantes da EaD como já é feito para 

os cursos presenciais, seja via Financiamento Estudantil (Fies), Programa Universidade 

Para Todos (PROUNI) ou Bolsas de Estudo. 

 

4. CONCLUSÕES 

A análise do Fórum de Discussão dos Coordenadores do Sistema UAB nos permitiu 

elencar os tópicos supracitados, os quais foram elaborados a partir do seu grau de 

importância nas discussões constituídas. Essa análise resultou no presente artigo, onde 

procuramos descrever como as ações dos atores envolvidos na institucionalização da 

EaD no Brasil podem auxiliar na criação de valores, símbolos e padrões compartilhados 

que irão conduzir a legitimação de um modelo de EaD no país. 

Ações como enfocar a necessidade de maior autonomia das IES para aplicação dos 

recursos financeiros recebidos do MEC, creditarão maior liberdade gerencial no 

planejamento de seus núcleos de educação à distância, permitindo atingir com maior 

agilidade as metas da UAB e os seus respectivos referenciais de qualidade.  

Não podemos esquecer que a atual estrutura de organização do Fórum de 

Coordenadores UAB cumpre um papel essencial na formulação das opções básicas 

para o sucesso do programa. Sabedores da experiência administrativa e acadêmica dos 

membros do Fórum, bem como de seu empenho no processo de institucionalização do 

Ensino Superior a Distância, a articulação de questões como: custo-estudante, 

definição da função da tutoria nas IES, inclusão da carga horária da EaD no esforço 

docente, regras mínimas de permanência dos estudantes, definição de vagas para 

docentes e equipes multidisciplinares, entre outros temas,  permitirão avanços para 

que a EaD faça parte da rotina universitária no Brasil. 
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Resumo 
Esta comunicação apresenta os resultados do questionário de opinião feito aos 
participantes num estudo de caso sobre a compreensão do texto escrito em Inglês, 
língua estrangeira, num ambiente  virtual de aprendizagem - a plataforma 
DidaktosOnLine (Moreira et al, 2005). O DidaktosOnLine é um sistema hipermédia que 
operacionaliza os princípios da Teoria da Flexibilidade Cognitiva (Spiro et al, 1987). 
Permite a organização de uma base digital de conteúdos que tanto pode ser utilizada 
de modo linear, ou seja, a leitura de casos e mini-casos de modo sequencial, ou de 
modo hipertextual, o que possibilita travessias temáticas através da construção de 
sequências. A maior parte dos participantes considera que o hiperdocumento está 
bem organizado e tem um número de casos e mini-casos adequado à temática 
apresentada. Realçam a importância dos recursos, particularmente os vídeos e os 
mapas. Valorizam a possibilidade de aceder aos mini-casos numa perspetiva temática 
através das sequências, o que constitui uma das principais características deste 
ambiente virtual de aprendizagem.  

Palavras-chave: leitura numa língua estrangeira,  Teoria da Flexibilidade Cognitiva, 
ambientes virtuais de aprendizagem 

 

Abstract 
This paper presents the results of the opinion questionnaire answered by the 
participants in a case study on reading comprehension in English as a foreign language, 
using a virtual learning environment the platform DidaktosOnLine (Moreira et al, 
2005). DidaktosOnline is  a hypermedia system that implements the principles of 
Cognitive Flexibility Theory (Spiro et al, 1987). It allows the organization of a digital 
content database, which can be accessed in a traditional, linear structure of content 
presentation, that is, reading the cases and mini-cases as if they were presented in a 
book. The content database can also be accessed in a non-linear way, implementing 
thematic criss-crossing, which means reading several mini-cases of different cases to 
which one theme or combination of themes apply. Most of the participants in the 
study think that the hyper document is well organized and has an adequate number of 
cases and mini-cases, according  to the themes presented. They highlight the 
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importance of the resources, particularly the videos and the maps. They  also value the 
possibility to access the mini-cases implementing   thematic criss-crossing, which is one 
of the main characteristics of this virtual learning environment. 

Keywords: EFL reading, Cognitive Flexibility Theory, virtual learning environments 

 

1. INTRODUÇÃO 

O acesso flexível à informação num documento hipermédia atribui ao utilizador um 

papel activo e dinâmico (Carvalho, 1999).  Estes ambientes virtuais de aprendizagem 

pretendem promover ”(…) processos de construção de conhecimentos pessoais e 

significativos por parte dos aprendentes” (Moreira et  al, 2005:753). Estes meios de 

acesso à informação apresentam certamente novos desafios aos utilizadores e supõe-

se que possam influenciar a compreensão de textos escritos a que os alunos acedem 

através deles. 

Esta comunicação apresenta os resultados do questionário de opinião a que os 

participantes de um estudo sobre a utilização do DidaktosOnLine (Moreira et al, 2005) 

para desenvolver competências de compreensão do texto escrito em inglês 

responderam. Este ambiente virtual de aprendizagem foi desenvolvido na 

Universidade de Aveiro e baseia-se na Teoria da Flexibilidade Cognitiva (Spiro et al, 

1987). 

De acordo com uma abordagem interativa ao processo de leitura, o leitor tem um 

papel fundamental, contribuindo com o seu conhecimento prévio, atitudes e 

experiências para a interação entre texto e leitor, de que resulta a construção da 

compreensão de um texto (Spiro, 1980; Carrell e Eisterhold 1988; Lencastre, 2003).  

Por outro lado,  num ambiente virtual de aprendizagem, o design do documento, neste 

caso específico do hiperdocumento, provavelmente também influenciará o modo 

como se lê e compreende um texto apresentado neste meio. De acordo com Mishra, 

Spiro e Feltovich (1996:287-288), referindo-se especificamente aos sistemas hipertexto  

baseados na Teoria da Flexibilidade Cognitiva (Spiro et al., 1987; Spiro, Coulson, 

Feltovich e Anderson,1988; Spiro e Jehng, 1990; Spiro, Coulson, Feltovich,  Jacobson  e 

Coulson, 1992), “It is now widely accepted that technology is not neutral with regard to 
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its effect on cognition. (…) different technologies (or media) engender different mind-

sets or ways of thinking.”  

 

2. A TEORIA DA FLEXIBILIDADE COGNITIVA E OS HIPERTEXTOS DE FLEXIBILIDADE 

COGNITIVA. 

A Teoria da Flexibilidade Cognitiva é uma teoria construtivista de aprendizagem e de 

ensino, proposta por Spiro et al. (1987). Esta teoria aplica-se essencialmente em 

contextos educativos que pretendem promover a aquisição de conhecimentos de nível 

avançado e a transferência do conhecimento para novas situações, em domínios 

complexos, referidos como holístico-integrativos (Moreira 1996) ou como pouco 

estruturados (Carvalho 1999), duas propostas de tradução para o conceito original “ill-

structured” (Spiro et al., 1987). 

Esta teoria defende que a informação deve ser apresentada a partir de múltiplas 

perspectivas, através do uso de casos que funcionam como exemplos de 

conhecimento em contexto. Um caso é uma unidade que ilustra a aplicação concreta 

de um determinado domínio de conhecimento. Pode ser um capítulo de um livro, uma 

sequência de um filme, uma notícia.  A  TFC considera que a realidade é complexa e, 

para uma melhor compreensão dessa complexidade, é preciso analisá-la de acordo 

com perspectivas múltiplas que se completam e ajudam a ver a paisagem completa. 

Daí os temas e a importância da sua escolha para orientar a compreensão do que se lê 

ou analisa.  Consoante o tema sob o qual perspetivamos o texto em análise, assim a 

sua compreensão irá variar. Os temas são chaves de leitura. Sem o tema certo, alguma 

informação não faz sentido, ou não se percebe bem. Os temas são como lentes que 

ajudam a focar e a ver corretamente. 

 Cada caso é dividido em unidades mais pequenas, os mini-casos que, sendo 

relativamente curtos, facilitam a compreensão da informação apresentada. Cada um 

dos mini-casos é analisado segundo diferentes perspectivas ou temas, de modo a 

cobrir a complexidade do assunto em estudo. A utilização de diversos casos 

representativos do domínio de conhecimento em estudo e a sua análise cruzada, a 
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partir de diversas perspectivas temáticas, ajudam a “aplicar e transferir, de forma 

flexível, conhecimento para um leque alargado de situações” (Moreira et al 2005:756). 

A metáfora da travessia da paisagem em várias direcções, “criss-crossed landscape” na 

expressão original (Spiro et al 1987:187), significa que a paisagem, no sentido de 

conhecimento de um assunto complexo, só é compreendida quando atravessada em 

várias direcções, ou seja, através da revisitação de diversos materiais que possibilitem 

uma exploração multidimensional dos conteúdos a estudar (Carvalho, 2000; Pedro e 

Moreira, 2003). Por isso, Spiro & Jehng (1990:165) explicam o conceito de flexibilidade 

cognitiva da seguinte forma: “By cognitive flexibility, we mean the ability to 

spontaneously restructure one’s knowledge, in many ways, in adaptive response to 

radically changing situational demands.”  

Os sistemas hipertexto e hipermédia são considerados ferramentas adequadas à 

operacionalização dos princípios decorrentes da Teoria da Flexibilidade Cognitiva 

(Spiro et al., 1987; Spiro & Jehng, 1990; Moreira 1996; Carvalho, 1999). Um hipertexto 

permite múltiplas representações da mesma realidade. Spiro et al. (1987) designam-

nos como Hipertextos de Flexibilidade Cognitiva. Este tipo de hipertextos permite a 

organização de sequências de ensino que ilustram múltiplas dimensões do domínio de 

conhecimento em estudo e facilitam diversas indexações dos dados.  

 

3. O DIDAKTOSONLINE 

O ambiente virtual de aprendizagem DidaktosOnLine, é um “ambiente colaborativo e 

distribuído de flexibilidade cognitiva” (Moreira et al., 2005:759). Possibilita a 

organização de uma base de conteúdos electrónica, que permite uma utilização linear, 

leitura de casos e mini-casos sequenciais, mas sobretudo uma utilização hipertextual 

que permite travessias temáticas, através da construção de sequências. As sequências 

especiais são percursos de consulta do hiperdocumento definidos pelo professor, de 

modo a ilustrar um determinado tema, ou salientar uma informação específica. Assim, 

cada sequência pode implicar a consulta de mini-casos  de diferentes casos de um 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3329 

projeto e mostrar em cada mini-caso apenas a informação considerada relevante para 

o percurso de aprendizagem que a sequência pretende ilustrar. 

O acesso faz-se através do endereço http://didaktos.ua.pt. No modo de criação de 

conteúdos, permite a criação de casos que ilustrem um determinado domínio de 

conhecimento e a sua decomposição em unidades mais pequenas, os mini-casos, que 

podem incluir informação textual, visual, áudio e vídeo. A decomposição dos 

conteúdos em unidades mais pequenas, operacionalizando o processo de 

desconstrução do conhecimento, implementa um dos princípios básicos da Teoria da 

Flexibilidade Cognitiva. Trata-se de centrar o objecto de estudo em unidades de ensino 

que ilustrem “a variedade de aplicação conceptual em domínios de conhecimento de 

estruturação holístico-integrativa” (Moreira et  al. 2005:758). 

 

4. O HIPERDOCUMENTO “IMAGES OF BRITAIN AND THE  BRITISH” 

O hiperdocumento desenvolve uma temática prevista nos conteúdos do programa da 

unidade curricular de Língua Estrangeira – Inglês I, do 1º ano do curso de Ciências da 

Comunicação da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve.  

O hiperdocumento é constituído por sete casos: 1 – Places and peoples; 2 – Who are 

the British?; 3 – Language; 4 – Common views on the British; 5 – Attitudes; 6 – Food 

and Drink e 7 – Housing. Cada caso subdivide-se em diversos mini-casos e os textos 

escolhidos exemplificam 14 temas: Identity(ies); Stereotypes; Unity and diversity;  

Britishness; Multiculturalism; Tradition; Conservatism;  Modernity; The love of 

‘privacy’; The importance of social class; Nostalgia of the country; Insularity; Urban 

society e  Contrasts. 

 

5. O ESTUDO 

Este estudo insere-se na categoria estudo de caso e pretende dar um contributo para 

entender a compreensão de textos escritos em Inglês, língua estrangeira, num 

ambiente virtual de aprendizagem, com um enfoque nas características individuais dos 

http://didaktos.ua.pt/
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alunos. O ambiente de aprendizagem utilizado é a plataforma DidaktosOnLine 

(Moreira et  al, 2005).  

 

5.1 Objetivos 

1 – Avaliar a importância das características do design do hiperdocumento, na 

compreensão de textos escritos integrados num hiperdocumento desenvolvido com a 

plataforma DidaktosOnLine; 

2 – Avaliar a importância das características dos participantes no estudo, na 

compreensão dos textos escritos integrados num hiperdocumento desenvolvido com a 

plataforma DidaktosOnLine; 

3 - Analisar a opinião dos participantes no estudo relativamente à utilização do 

DidaktosOnLine para aceder a documentos e estudar um tema do programa; 

4 – Determinar as relações entre as características dos participantes e a opinião dos 

mesmos sobre o hiperdocumento e entre esta opinião e os resultados dos testes de 

conhecimentos e da tarefa final. 

 

5.2 Questões de investigação 

Este estudo pretende recolher dados que permitam responder às seguintes questões: 

1 – Que influência têm as seguintes características do design do hiperdocumento, na 

compreensão dos textos do projecto “Images of Britain and the British”: 

1.1 Os recursos, imagens, vídeos, gráficos, outros textos, etc., associados ao texto do 

mini-caso (1); 

1.2 A informação apresentada nas áreas descrição, contexto e actividades; 

1.3 A indexação dos temas; 

1.4 As travessias temáticas, implementadas através das sequências; 

1.5 Os comentários temáticos. 

2 – Que influência têm as seguintes características dos participantes no estudo, na 

compreensão dos textos do projecto “Images of Britain and the British”: 
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2.1  Nível de conhecimentos linguísticos; 

2.2 Experiência de aprendizagem da língua Inglesa, quer em contexto escolar, quer em 

contextos não formais; 

2.3  Estilos de aprendizagem; 

2.4 Preferências epistémicas (Moreira, 1996); 

2.5 Experiência de leitor/gosto pela leitura, quer em língua materna quer em inglês; 

2.6 Conhecimento prévio sobre o tema em estudo; 

2.7 Idade; 

2.8 Sexo. 

3 - Qual a opinião dos participantes no estudo relativamente à utilização do 

DidaktosOnLine para aceder aos documentos e estudar o hiperdocumento “Images of 

Britain and the British”?  

4 – Qual a relação entre as características dos participantes e a opinião dos 

mesmos sobre o hiperdocumento e entre esta opinião e os resultados dos testes 

de conhecimentos e da tarefa final? 

 

5.3 Os participantes 

Os participantes neste estudo foram os alunos  inscritos nos anos letivos de 2007/2008 

e 2008/2009 na unidade curricular Língua Estrangeira – Inglês I, do 1º ano do curso de 

Ciências da Comunicação da Escola Superior de Educação e Comunicação da 

Universidade do Algarve. Nesta comunicação apresentam-se apenas as respostas ao 

questionário de opinião dos alunos do ano letivo de 2007/2008. 

 

5.4 Organização do estudo 

O estudo decorreu durante as aulas da unidade curricular, que tem quatro horas por 

semana, divididas em duas sessões, uma de uma hora e outra de três horas, durante 

cinco semanas. 
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Os alunos exploraram o hiperdocumento, quer no modo linear, quer efectuando 

travessias temáticas, e realizaram as tarefas de verificação de compreensão propostas. 

As actividades integraram-se no âmbito das aulas leccionadas pela investigadora, e no 

desenvolvimento curricular previsto para esta unidade curricular. 

 

5.5 Recolha de dados 

Neste estudo as técnicas de recolha de dados utilizadas foram o inquérito por 

questionário, o teste escrito para avaliar os conhecimentos dos alunos, e a entrevista.  

No final do estudo os participantes responderam a um questionário de opinião sobre a 

utilização do DOL. As respostas a esse questionário foram analisadas e apresentam-se  

na secção seguinte. 

 

6. RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DE OPINIÃO 

Nesta secção apresentam-se os resultados do questionário de opinião, apenas 

relativos ao grupo de 2007/2008. 

As respostas à pergunta sobre a estrutura e organização do hiperdocumento indicam 

que 14 dos 23  participantes consideram que a estrutura e organização do 

hiperdocumento facilita a compreensão dos textos e dos temas. Os aspetos 

destacados na  justificação das suas respostas foram o facto de o hiperdocumento 

permitir uma visão global do trabalho, atendendo à extensão e complexidade dos 

temas; a importância das imagens, vídeos e outros recursos; o carácter informativo 

dos conteúdos apresentados; o facto dos  textos não serem longos e a linguagem ser 

acessível; a importância das secções, Descrição, Contexto e Atividades  e a 

apresentação clara dos temas e dos conteúdos. 

Contudo, há ainda 10 participantes que consideram o hiperdocumento demasiado 

longo e complexo. A explicação dada para essa escolha inclui aspetos como a 

linguagem que não consideram muito acessível; o facto do hiperdocumento ser 

maçador; o facto de não estarem  habituados a trabalhar com este tipo de recurso 

tornar cansativo e monótono ler através do computador; o facto do hiperdocumento 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3333 

ser um pouco exaustivo, complexo e confundir a compreensão dos temas e ainda a 

referência à informação que podia ser mais sucinta. No entanto, não consideram 

complicado de aceder ao hiperdocumento, nem perceber como funciona.  

Quanto às respostas à pergunta sobre se o número de mini-casos em cada caso é 

adequado, 14 participantes consideram que há demasiados mini-casos em vários casos 

e justificam a opinião destacando os seguintes aspetos: Alguns mini-casos têm 

informação semelhante, logo desnecessária; O elevado número de mini-casos não 

ajuda os alunos com um nível de Inglês mais baixo a entender os textos que são 

complexos; Os mini-casos são extensos e complexos, o que não facilita a compreensão; 

O elevado número de mini-casos provoca dispersão em relação ao tema e pode 

confundir; Há demasiados casos para um só tópico geral; O excesso de informação 

torna-se repetitivo; Alguns mini-casos têm informação pouco relevante e deveria haver 

menos mini-casos, mas centrados nos aspetos mais importantes.    

Nove dos participantes consideram que o número de mini-casos em cada caso é 

adequado, tendo em conta que os tópicos são abrangentes e complexos. Os 

argumentos referidos destacam os seguintes aspetos: Consideram em geral o número 

de mini-casos adequado, embora alguns casos pudessem ter menos mini-casos  e 

outros  mais. Também consideram adequado porque desenvolvem diferentes aspetos 

do caso a que pertencem e porque ajudam a adquirir o conhecimento necessário 

acerca do respectivo tema. Referem contudo que há mini-casos que se contrapõem 

entre si. O número de mini-casos depende da complexidade e abrangência do caso 

onde se integram e a existência de vários mini-casos permite explorar o tema sem ser 

maçador.  

Também na resposta a esta pergunta houve um participante que assinalou duas 

hipóteses em simultâneo, nomeadamente a hipótese “há demasiados mini-casos em 

vários casos” e a hipótese “alguns casos poderiam ter mais mini-casos para 

desenvolver melhor o tópico geral”. A justificação apresentada foi que a opinião varia 

consoante os mini-casos em questão. 

Relativamente à questão sobre as sequências, que permitem reorganizar os mini-casos 

de modo diferente relativamente à ordem apresentada nos casos e reforçando uma 
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perspetiva temática, a hipótese de que facilitam a compreensão dos temas que, de 

outro modo, estariam dispersos pelos vários casos e mini-casos, foi claramente a mais 

escolhida pelos participantes (17 respostas). As justificações para essa escolha 

destacam os seguintes argumentos: As sequências facilitam a relação entre os 

diferentes mini-casos; Deviam ter surgido logo no início; ajudam os alunos de nível 

mais fraco a perceber os documentos; ajudam a compreender o tema e a relacioná-lo 

com o projeto na sua totalidade; ajudam a compreensão e a identificação dos temas; 

ajudam a compreender os conteúdos que de outra forma estão dispersos. 

Quanto à hipótese que considera as sequências apenas uma repetição, só quatro 

participantes a escolheram, embora apenas três tivessem justificado a sua escolha, 

explicando que nas sequências os textos são os mesmos e a repetição é desnecessária 

e confusa. 

Três participantes assinalaram a hipótese de que gostariam que a plataforma pudesse 

criar sequências por solicitação dos alunos, para além das que foram determinadas 

pelo professor. Um destes participantes assinalou também a hipótese que considera 

que as sequências facilitam a compreensão dos temas.  

Relativamente ao papel dos recursos associados aos mini-casos, todos os participantes 

consideram que ajudam a compreender os textos. As justificações que apresentaram 

destacam o facto de ser mais fácil compreender uma imagem ou um vídeo do que um 

texto, sobretudo quando a linguagem do texto não é muito acessível; consideram que 

clarificam, completam e comprovam a informação dos textos e também ajudam a que 

a plataforma não seja tão monótona, como seria se só tivesse textos.  

Quanto à explicitação do tipo de recurso que contribuiu mais para a compreensão dos 

textos nos mini-casos, conforme se pode verificar na tabela 6.1, em primeiro lugar 

surgem os vídeos seguidos dos mapas e, em terceiro lugar, com praticamente o 

mesmo número de escolhas, os textos complementares,  as fotografias e os gráficos. 
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                     Tabela  6.1: Contributo dos recursos para a compreensão dos textos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em último lugar surgem os cartoons. Nesta pergunta os participantes podiam assinalar 

vários recursos que consideraram úteis para a compreensão dos mini-casos e foi o que 

aconteceu na maioria dos casos. Apenas alguns assinalaram unicamente um recurso. 

Por isso, alguns participantes justificaram de modo geral a importância dos recursos, 

sem se referir a cada um deles separadamente. Assim, as justificações da importância 

dos recursos visuais no global realçaram o fato de serem  

apelativos ao leitor, funcionando muitas vezes como uma “pausa” na leitura e 

motivando a continuação da mesma. Consideram também que ajudam a compreender 

melhor os textos, atendendo a que alguns deles foram considerados difíceis, quanto ao 

nível de língua. 

Quanto às justificações específicas de cada recurso, consideraram que os vídeos 

contribuíram bastante para a compreensão dos textos e ilustração das temáticas. Os 

mapas também foram considerados importantes, oferecendo uma leitura clara e 

esclarecendo certos aspetos dos mini-casos. Os textos complementares foram 

considerados uma boa ajuda, dando uma visão mais aprofundada dos temas. 

Finalmente, os gráficos foram considerados um modo de comprovar a veracidade dos 

temas, oferecendo uma leitura clara. Não foram dadas justificações específicas 

relativas aos cartoons e às fotografias. 

 

Tipos de recurso nos mini-casos 

 

Total do grupo 

(23) 

f                % 

Cartoons 

Fotografias 

Gráficos 

Mapas 

Textos complementares 

Vídeos 

4          17,4 

8          34,8 

8          34,8 

11         47,8 

9           39,1 

14         60,9 
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Quanto à opinião sobre a importância da secção Descrição, 16 participantes 

consideram que esta secção ajuda a compreender o texto a que se refere. As 

justificações que dão para a sua escolha salientam sobretudo a ideia de que a 

descrição funciona como uma introdução ao texto, dando uma ideia do assunto que o 

texto desenvolve, o que é considerado positivo.  

Sete participantes consideram que a secção descrição podia conter informação mais 

desenvolvida. Aliás, três dos participantes que escolheram esta hipótese de resposta 

escolheram também a hipótese ajuda a compreender o tipo de texto. As justificações 

apresentadas partilham a ideia de que a informação apresentada nesta secção é 

importante e, por isso mesmo, poderia ser mais completa para melhor cumprir a sua 

função.  

Relativamente  à questão sobre a importância da secção Contexto, 18 participantes 

partilham a opinião de que ajuda a enquadrar o tipo de texto. As justificações 

apresentadas salientam precisamente este aspeto que ajuda a compreender de que 

tipo de texto se trata, sobretudo nos casos em que o texto é um excerto de outro mais 

longo e não um texto completo.  

Apenas três participantes apresentaram justificação para a escolha da hipótese de que 

podia conter informação mais desenvolvida. As explicações que deram para essa 

escolha salientaram a possibilidade de abordar a questão mais a fundo. 

Vejamos de seguida as respostas à questão sobre a importância da secção Atividades. 

A maior parte dos participantes reconhece a importância desta secção, visto que 

escolheram essencialmente as duas primeiras hipóteses de resposta que assim o 

indica. A hipótese “chama a atenção para aspetos que ajudam a compreender os 

textos” foi a mais escolhida, com 10/11 respostas e as justificações apresentadas 

salientam essa função de conseguir captar a atenção dos participantes.  

Em segundo lugar, com 8 respostas, vem a hipótese “orienta o modo como lemos o 

texto”. Nas justificações apresentadas, os participantes reforçam a ideia de que esta 

secção dá pistas sobre a leitura do texto do mini-caso. 

Os dois participantes que consideraram que esta seção não é muito relevante 

justificaram a sua opinião com dois argumentos diferentes. Um considerou que as 
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atividades não são muito acessíveis, atendendo ao seu nível de inglês pouco 

desenvolvido e o outro considera que as atividades condicionam a elaboração de 

trabalhos que prefere abordar de uma forma mais livre. Houve ainda dois participantes 

que disseram que esta secção podia conter informação mais desenvolvida de forma a 

ajudar a leitura e compreensão dos textos. 

Quanto às opiniões dos participantes relativamente à importância da indexação dos 

temas nos textos dos mini-casos, 17  consideram  que ajuda a compreender o texto e 

os temas nele desenvolvidos.  

Dos quatro participantes que consideraram a indexação dos temas não muito 

relevante, apenas três justificaram a sua escolha. As justificações têm em comum a 

noção de que a indexação dos temas não ajuda à compreensão dos textos, tornando-

os pelo contrário um pouco confusos. 

Relativamente aos  resultados sobre a importância dos comentários temáticos,  a 

opinião dos participantes dividiu-se em dois grupos praticamente iguais e opostos. 11 

participantes consideram que os comentários temáticos ajudam a compreender o 

texto e 10 não os consideram relevantes. Nas justificações apresentadas, os primeiros 

não explicam bem os motivos porque consideram os comentários úteis; apenas 

insistem que ajudam a clarificar o assunto do texto e a percebe-lo melhor. Quanto aos 

que não consideram os comentários relevantes, vários dizem não os ter utilizado ou 

mesmo tomado consciência da sua existência. 

As respostas relativas à opinião sobre o modo de navegar no hiperdocumento 

mostram que uma clara maioria dos participantes (20) considera que navega 

facilmente e que o hiperdocumento está bem estruturado. 

Apenas um participante justificou que considera a navegação confusa porque pensa 

que não são necessárias tantas divisões e subdivisões.  

Por fim referimos as sugestões de alteração ao modo de navegar apresentadas pelos 

participantes. Algumas foram indicadas por participantes que escolheram igualmente a 

opção navego facilmente: 

a forma como chegamos ao hiperdocumento “Images of Britain and the British”; 

o acesso deveria ser mais rápido; 
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a plataforma deveria funcionar com o internet Explorer; 

os casos e mini-casos deveriam estar agrupados apenas em sequências ou em 

temáticas globais e relevantes; 

destacar mais as secções Descrição Contexto e Atividades; 

Relativamente à opinião dos participantes sobre o contributo do estudo do 

hiperdocumento para desenvolver o conhecimento sobre aspetos da sociedade e 

cultura britânicas da atualidade, esta é claramente positiva, visto que dezanove 

participantes responderam afirmativamente. Globalmente referem que o estudo do 

hiperdocumento lhes deu mais conhecimentos sobre a sociedade britânica, 

apresentando aspetos que desconheciam ou desenvolvendo outros dos quais pouco 

sabiam.  

Quanto aos restantes participantes, três responderam afirmativamente, mas com 

algumas reticências que têm a ver com a linguagem dos textos que consideraram 

difícil, e com o facto de não apreciarem o modo de aceder à informação através da 

plataforma. Apenas um respondeu negativamente, explicando que o elevado número 

de textos e a sua extensão  dificultaram a compreensão em geral. 

Registam-se seguidamente as principais sugestões relativas ao hiperdocumento: 

- Mais  adequada a um trabalho de grupo atendendo à extensão dos mini-casos e das 

temáticas. Permitiria a discussão e interação. ( (1) /(2) /(4) /(5) /(20)). 

- Utilização de textos menos complexos e longos atendendo aos alunos com um nível 

de inglês mais baixo. ((3) / (10) /(18)). 

-  Mais adequado à aprendizagem da cultura e sociedade britânicas do que da língua.  

- Maior ênfase na facilidade de navegação, nas sequências e nos recursos associados; 

menos ênfase nas atividades. (19).  

- Casos e mini-casos menos confusos e mais esclarecedores (20). 

- a secção Atividades deveria conter mais tópicos que facilitassem um maior apoio ao 

aluno. (12).  

Finalmente, as respostas à pergunta sobre se consideram útil o acesso a outros 

hiperdocumentos para apoio a diversas disciplinas, mostram-nos que os participantes 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3339 

se dividiram entre as hipóteses sim (10) e depende (12), com apenas um participante a 

responder que não. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como ponto de partida é necessário relembrar que os resultados do questionário de 

opinião são apenas uma parte dos dados que serão analisados no estudo em curso. 

Mesmo relativamente à opinião dos participantes, há ainda o grupo de 2008/2009 que 

não é tido em conta nesta comunicação. 

De qualquer modo, faremos um balanço, ainda que provisório e com as respostas 

possíveis, relativas à questão de investigação número 3 - qual a opinião dos 

participantes no estudo relativamente à utilização do DidaktosOnLine para aceder aos 

documentos e estudar o hiperdocumento “Images of Britain and the British”?  

Nenhum aluno conhecia o DidaktosOnLine ou tinha trabalhado com um ambiente 

virtual de aprendizagem. A opinião geral que veiculam nos questionários é bastante 

positiva. Concordam que aprenderam muito sobre as temáticas desenvolvidas neste 

hiperdocumento, apesar de algumas vozes discordantes que sublinham sobretudo a 

extensão de alguns textos, o nível de língua acima do que dominam e o facto de não 

apreciarem particularmente a interação com o computador.  

A maioria dos participantes considera que o hiperdocumento está bem organizado e o 

número de casos e mini-casos se adequa à complexidade dos temas abordados. 

Destacam também o papel dos recursos, especialmente os vídeos, os mapas, e em 

terceiro lugar os textos complementares, as fotografias e os gráficos. 

É de realçar que a maior parte dos participantes considera importantes as sequências 

que permitem reorganizar os mini-casos numa perspetiva temática, facilitando a 

compreensão dos temas que de outro modo estariam dispersos pelos vários textos. 

Este é um aspeto importante, pois trata-se de uma característica específica do 

DidaktosOnLine, que implementa as orientações da Teoria da Flexibilidade Cognitiva e 

que o distingue de outros ambientes virtuais de aprendizagem. 
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Resumo 

 
Este trabalho tem como finalidade apresentar uma pesquisa em nível de doutorado 
em andamento que possui como objetivo investigar, evidenciar e compreender as 
potencialidades da Educação a Distância para a constituição de ambientes que 
favoreçam o processo de Formação de Professores de Matemática. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa do tipo meta-pesquisa, na qual estamos desenvolvendo um 
mapeamento da produção acadêmica em Educação Matemática, de alguns Programas 
de Pós-Graduação do Estado de São Paulo, analisando Teses e Dissertações que têm 
por objeto de investigação a Formação de Professores de Matemática e a Educação a 
Distância, defendidas no período de 2002 a 2010. Também serão analisados os artigos 
submetidos ao Grupo de Trabalho “Educação Matemática: novas tecnologias e 
Educação a Distância” do Seminário Internacional de Pesquisa em Educação 
Matemática, ocorridos em 2000, 2003, 2006 e 2009. Além disso, tomaremos como 
base, também, depoimentos de professores e/ou pesquisadores envolvidos com a 
Formação de Professores a distância. Assim, buscaremos refletir acerca das 
potencialidades da Educação a Distância para constituição de ambientes de Formação 
de Professores que Ensinam Matemática. A análise inicial das Teses e Dissertações nos 
mostrou alguns aspectos relacionados aos ambientes virtuais de aprendizagem e à 
Formação Continuada de Professores que ensinam Matemática, são eles: interação, 
colaboração, aprendizagem, reflexão sobre a prática docente, sendo que estes 
aspectos são favorecidos pelas mídias envolvidas, pela organização do ambiente e 
também pelo papel do professor/tutor. 

Pavavras-chave: Educação a Distância, Formação de Professores de Matemática, Meta-
pesquisa. 

 
Abstract 

 
This paper aims to present a PhD research in progress that investigate the potential of 
Distance Learning for the Mathematics Teacher Education. This is a qualitative meta-
search, in which we are developing a mapping of academic production in Mathematics 
Education, some of Graduate Programs in the State of São Paulo, analyzing Thesis and 
Dissertations that investigate Mathematics Teacher Education and Distance Learning, 
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from 2002 to 2010. We also analyze the articles of to the Working Group 
"Mathematics Education: new technologies and Distance Learning" of the International 
Research Seminar in Mathematics Education, occurred in 2000, 2003, 2006 and 2009. 
Besides, we will do interviews with teachers and researchers involved with the Teacher 
Education and Distance Learning. So, we try to reflect about the potential of the 
Distance Learning to set up environments Mathematics Teacher. Initial analysis of 
Theses and Dissertations showed us some aspects related to virtual learning 
environments and Mathematics Education Teachers in service, they are: interaction, 
collaboration, learning, reflection on teaching practice, and these aspects are favored 
by the media involved, the organization's environment and also the role of the 
teacher/tutor. 

Keywords: Distance Learning, Mathematics Teacher Education, Meta-research. 

 
1. INTRODUÇÃO 

Consideramos a Formação de Professores um processo multifacetado que envolve 

aspectos de distintas naturezas, que interferem e participam desse processo. 

Abordamos esses aspectos como as múltiplas dimensões que permeiam a Formação 

de Professores e que tratamos segundo a dimensão social, cultural e política; dimensão 

da experiência; dimensão da profissão, trabalho e prática docente; dimensão da 

tecnologia e da virtualidade, e por fim a dimensão da reflexão, que se apresenta como 

parte integrante de cada uma das outras dimensões, visto que nenhuma das outras 

existiria se não houvesse a reflexão do sujeito em formação sobre suas vivências, 

experiências e ambientes de interação (Viol, 2010; Miskulin, 2009). 

Neste trabalho apresentamos uma pesquisa em nível de doutorado em andamento 

fundamentada na dimensão da tecnologia e da virtualidade da Formação de 

Professores. Acreditamos que esta dimensão está relacionada aos aspectos de 

desenvolvimento e oferecimento de cursos a distância para a Formação Inicial e 

Continuada de Professores, propiciado pela expansão da Internet e pelo 

desenvolvimento de ambientes/plataformas para o oferecimento desses cursos, tais 

como: TelEduc , Moodle, WebCT, entre outros. Discussões a esse respeito têm levado à 

realização de diversas pesquisas e publicações, no campo da Educação e da Educação 

Matemática, entre elas: Miskulin, Silva, Rosa (2006); Miskulin, Rosa, Silva (2009); 

Valente e Almeida (2007); Viol e Miskulin (2010). Estes pesquisadores abordam, entre 
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outros aspectos, questões referentes à elaboração e ao oferecimento de cursos a 

distância, enfatizando quais aspectos devem ser considerados para que se tenha uma 

formação contextualizada ao ambiente sociocultural e ao campo de atuação dos 

professores que estão sendo formados. 

Além disso, consideramos que o oferecimento e desenvolvimento de cursos online, a 

Internet pode apresentar algumas potencialidades para a Educação a Distância (EaD), 

como discutido por Miskulin e Silva (2010), que destacam a interação que suporta o 

“compartilhamento de informação, a comunicação entre alunos e entre alunos e 

professores, mantendo viva uma conexão entre as pessoas” (p.119), além da 

colaboração que possibilita a “reflexão compartilhada e o desenvolvimento conjunto 

de conhecimento e significados” (p.119). Mais recentemente, temos visto na literatura 

sobre EaD diferentes enfoques nos processos de formação de professores, como o 

artigo de Miskulin et al. (2011), que abordam a virtualidade, constituída pelo ambiente 

dos cursos online. Segundo as autoras esta virtualidade, propicia espaços formativos 

de professores de Matemática, no qual a colaboração emerge como um fator essencial 

para a construção de significados e compartilhamentos de experiências sobre a prática 

docente. 

 

2. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

Fundamentando-se nos aspectos relacionados à EaD e à Formação de Professores, 

temos como objetivo em nossa pesquisa investigar, evidenciar e compreender as 

potencialidades da EaD para a constituição de ambientes que favoreçam o processo de 

Formação de Professores de Matemática. Assim, voltaremos nossas atenções para 

pesquisas acadêmicas, por meio da realização de um estudo bibliográfico e 

exploratório-investigativo, caracterizado como meta-pesquisa (Bicudo, Paulo, 2011) da 

produção acadêmica, analisando Teses e Dissertações em Educação Matemática, que 

têm por objeto de investigação aspectos relacionados à Formação de Professores que 

ensinam Matemática e a EaD, defendidas no período de 2002 a 2010, nos Programas 

de Pós Graduação em Educação Matemática da UNESP – Rio Claro e da PUC – São 

Paulo, Programa de Pós-Graduação em Educação da USP – São Paulo, UNICAMP - 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3346 

Campinas e da UFSCar – São Carlos, e Programa de Pós-Graduação em Educação para a 

Ciência da UNESP – Bauru. 

Nesta pesquisa também serão analisados os artigos submetidos ao Grupo de Trabalho 

(GT) “Educação Matemática: novas tecnologias e Educação a Distância” do Seminário 

Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM) nos anos de 2000, 2003, 

2006 e 2009, objetivando uma visão amplificada das pesquisas acadêmicas em 

desenvolvimento. 

Para a seleção das Teses e Dissertações serão buscados nos título, resumos e palavras-

chave, disponíveis nos Bancos de Teses das instituições citadas acima e da CAPES, 

elementos que identifique a presença da EaD e da Formação de Professores que 

ensinam Matemática. Para a seleção dos artigos científicos do SIPEM também 

desenvolveremos a busca pelos mesmos elementos nos anais do evento. 

Visando favorecer a meta-pesquisa, também pretendemos constituir dados por meio 

da realização de Entrevistas com professores e/ou pesquisadores envolvidos com a 

oferecimento, elaboração, desenvolvimento, coordenação e avaliação de cursos à 

distância para a Formação Inicial ou Continuada de Professores. Estes professores e/ou 

pesquisadores, não serão, necessariamente, os professores/ou pesquisadores 

constantes nas Teses e Dissertações a serem analisadas, mas serão identificados e 

selecionados de acordo com seu envolvimento com a EaD. 

As Entrevistas terão por objetivo constituir subsídios para análise das Teses,  

Dissertações e artigos científicos ao trazerem uma visão diferenciada das 

potencialidades da EaD para a constituição de ambientes formativos. Procuraremos 

com as entrevistas identificar como os princípios educacionais, colocados por Prado e 

Almeida (2007, p.67), entre eles: (re) construção do conhecimento, a autoria, a 

produção de conhecimento em colaboração com os pares e a aprendizagem 

significativa, são planejados para esses cursos, como é feita a organização das 

informações para que esses princípios sejam privilegiados, e de que maneira 

acontecem a interação entre alunos/alunos, tutores/alunos, alunos/professores e 

tutores/professor, e, também, como se dá a mediação pedagógica em ambientes de 

EaD. 
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Nesse sentido, consideramos que as Teses, Dissertações e artigos científicos 

apresentam uma visão pontual, ou seja, analisam cursos ou ambientes de formação a 

distância específicos. Acreditamos que a visão dos professores e/ou pesquisadores 

envolvidos em processos formativos a distância, subsidiarão a análise dos dados da 

pesquisa apresentando características relacionadas aos aspectos políticos, sociais e 

culturais que estão implícitos na elaboração e oferecimento de cursos de Formação de 

Professores a Distância. 

A seguir apresentamos algumas Teses e Dissertações que já foram analisadas e 

constituem as primeiras impressões acerca das potencialidades da EaD para a 

Formação de Professores de Matemática. 

 

3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA E EAD 

A leitura e análise de algumas das pesquisas que constituem os dados da investigação 

nos apontam alguns aspectos subjacentes à Formação de Professores de Matemática 

no contexto da EaD. São aspectos inerentes ao ambiente em que se dão as interações 

entre os sujeitos em formação, abordando questões da importância e potencialidades 

das mídias digitais, da importância da organização do ambiente, do papel do tutor nos 

cursos online, da aprendizagem em ambiente virtual e, ainda, do compartilhamento de 

práticas pedagógicas propiciados por esses ambientes. 

As pesquisas, selecionadas para análise, tratam de aspectos relacionados à EaD e suas 

possíveis influências nos processos de Formação Continuada de Professores de 

Matemática, abordando experiências na criação, desenvolvimento, avaliação e 

aprendizagem em cursos desenvolvidos na modalidade a distância. Retratam, entre 

outros aspectos, as contribuições da EaD para as mudanças na prática docente dos 

professores participantes dos cursos desenvolvidos, visto que estas atingem limites 

que não são possíveis por meio da Educação presencial, rompendo com barreiras 

geográficas e socioculturais. Além disso, referem-se aos aspectos inerentes à produção 

de conhecimento e à maneira como este ocorre em ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

As Teses e Dissertações destacam, em sua maioria, que as discussões e produções nos 
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ambientes virtuais de aprendizagem são fortemente influenciadas por suas 

ferramentas disponibilizadas para a interação entre os sujeitos em formação. A 

interação entre esses sujeitos também é considerada como imprescindível para a 

aprendizagem dos conteúdos e temas abordados por estas, visto que a interação 

apresenta aspectos motivacionais para os membros, bem como pode auxiliar o tutor 

no acompanhamento dos participantes do curso (Socolowski, 2004; Mendes, 2003). 

Outro aspecto que se mostra é a prática pedagógica dos professores que estão sendo 

formados, uma vez que a participação em cursos de formação continuada a distância, 

segundo as pesquisas analisadas, configura-se como um momento de construção e 

enriquecimento dos significados de suas práticas (Socolowski, 2004). A questão da 

mudança na prática pedagógica também é abordada como sendo condicionada pelas 

interações e atividades desenvolvidas, apontando para uma nova postura dos 

professores participantes dos cursos frente às atividades a serem desenvolvidas com 

seus alunos posteriormente (Santos, 2007). 

Também foi possível identificar discussões acerca do papel do tutor-professor em 

ambientes de EaD, caracterizando a prática pedagógica desses profissionais como 

mediador, facilitador, orientador e catalisador para a consolidação dos acordos entre 

os sujeitos em formação. As Teses e Dissertações enfatizam que as intervenções dos 

tutores-professores mostram-se decisivas para o processo de colaboração e reflexão 

nos cursos a distância (Socolowski, 2004). Além disso, seu papel é considerado 

importante quanto ao preparo dos materiais e escolha seletiva daqueles a serem 

utilizados durante os cursos em EaD (Morgado, 2003). 

É importante destacar que entre as pesquisas, identificamos a investigação de 

aspectos inerentes à aprendizagem matemática em ambientes virtuais de 

aprendizagem, considerando que esta aprendizagem ocorre de forma coletiva, 

colaborativa e argumentativa. A aprendizagem colaborativa pode ser identificada na 

virtualidade das discussões, a aprendizagem é coletiva à medida que a produção 

matemática é condicionada por um coletivo pensante, e a aprendizagem é 

argumentativa visto que as conjecturas e justificativas matemáticas se desenvolvem 

intensamente no decorrer do processo (Zulatto, 2007). 
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Pensando também na organização e constituição de ambientes virtuais de 

aprendizagem para o oferecimento de cursos a distância que tenham por objetivo re-

significar a Formação Continuada de Professores, identificamos a abordagem de que 

estes espaços são passíveis de constituição quando há momentos de reflexão entre a 

equipe multidisciplinar (pedagogia, design, webdesign, webmaster, engenharia de 

sistemas informatizados), consultas bibliográficas subjacentes ao tema abordado, 

entrevistas e questionários junto àqueles que participarão dos cursos (Gomez, 2002). 

Referindo-se aos ambientes virtuais em que se dão os momentos de interação nos 

cursos a distância, nas pesquisas identificamos que as mídias presentes nestes 

ambientes condicionam a maneira como os sujeitos em formação discutem e 

elaboram conjecturas, e especificamente em relação à Matemática, as mídias também 

transformam a produção do conhecimento matemático (Santos, 2006). Neste mesmo 

contexto, as possibilidades oferecidas pela disponibilidade das mídias digitais dos 

ambientes virtuais permitem que potencialidades sociais e coletivas de cada sujeito se 

desenvolvam e ampliem de maneira recíproca ao longo das interações entre os 

participantes do curso (Gracias, 2003). 

Os aspectos discutidos acima nos levam a refletir acerca da Formação de Professores 

no contexto da EaD. Esses aspectos mostram que a interação, a aprendizagem, o 

compartilhamento e re-significação da prática pedagógica, o papel do tutor-professor, 

a organização e constituição de ambientes virtuais de aprendizagem e a importância 

das mídias digitais são fatores importantes que condicionam a formação dos 

professores que participam de cursos a distância. Esses fatores apresentam-se inter-

relacionados e almejando uma formação significativa e contextualizada, eles devem 

ser considerados e colocados em ação na elaboração e oferecimento de cursos de 

formação de professores a distância, alcançando a criação de ambientes de 

aprendizagem, em que os sujeitos “possam transformar o grande volume de 

informação disponibilizada pela mídia em um conhecimento crítico, que lhes 

possibilite produzir ações em espaços de trabalho, seja a escola, ou qualquer outro 

lugar/contexto” (Miskulin; Silva, 2010, p.109). 
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4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Neste estudo, a partir dos dados coletados realizaremos o trabalho de busca e 

compreensão de aspectos implícitos aos dados e que nos conduzirão à interpretação 

das principais potencialidades da EaD para a constituição de ambientes de Formação 

de Professores. Assim, pretendemos, entre outros aspectos, identificar como a EaD 

pode favorecer a criatividade, a colaboração, a produção de conhecimentos e a 

autonomia dos professores que estão sendo formados. 

A análise inicial revela algumas potencialidades da EaD para a Formação de 

Professores ao mostrarem indícios de que a articulação das diferentes ferramentas 

disponibilizadas nos ambientes virtuais, o trabalho do tutor-professor, momentos de 

reflexão e ressignificação por parte da equipe pedagógica responsável pelos cursos 

online e também a participação e empenho dos professores propiciam uma formação 

contextualizada aos enfrentamentos do profissional docente, valorizando momentos 

de interação, colaboração entre os pares e reflexão acerca da prática pedagógica, além 

da autonomia desses professores para o processo de construção do conhecimento e 

aprendizagem. 

Esperamos que as potencialidades da EaD para a Formação de Professores que 

ensinam Matemática, a serem identificadas durante o processo de investigação, nos 

conduzam a uma possível compreensão da virtualidade presente no complexo campo 

da Formação de Professores. 
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Resumo 

Este artigo apresenta o andamento de uma pesquisa de doutorado organizada a partir 

de dois objetivos gerais: 1. Identificar e caracterizar os modelos de tutoria dos cursos 

de Pedagogia das  instituições de ensino superior parceiras da Universidade Aberta do 

Brasil; 2. Investigar e analisar como e em que condições, nesses modelos, o tutor 

virtual constitui sua profissionalidade como um agente da formação de professores.  

Com abordagem qualitativa e delineamento descritivo-explicativo, a pesquisa tem 

como principais participantes tutores e professores do curso investigado. Foram 

definidos como instrumentos de coleta de dados: levantamento bibliográfico, análise 

documental,  questionários, entrevistas  e  observação  virtual. Neste trabalho  

encontra-se a uma breve discussão sobre  os documentos  analisados na primeira 

etapa da pesquisa (editais de seleção de tutores e projetos pedagógicos dos cursos de 

Pedagogia ) no que se refere às concepções de tutoria e de tutor. Os dados parciais 

apontam a tutoria  como um processo complexo de alargamento/estreitamento da 

docência e que o tutor tem assumido responsabilidades docente pela formação, 

incluindo a mediação e a avaliação da aprendizagem, carecendo, portanto de revisões 

sobre suas condições de trabalho, remuneração e de vínculo institucional. 

Palavras-chave: Educação a Distância, Ensino Superior, Formação de Professores, 

Tutoria, Universidade Aberta do Brasil 
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Abstract 

This paper presents a scheduling of a PhD research organized from two general 

objectives: 1. Identify and characterize the mentoring models of Pedagogy courses of 

the institutions of higher education partner of the Open University of Brazil; 

2.Investigate and analyze how and under what conditions, in these models, the virtual 

tutor has been developing its professionalism as an agent of teacher training. Through 

a qualitative approach of descriptive and explanatory feature, the research has as main 

participants tutors and teachers from investigated courses. Were defined as 

instruments of data collection:  bibliographic survey, document analysis, 

questionnaires, interviews and virtual observation. This paper is a brief discussion of 

the documents analyzed in the first phase of the research (Selection edicts of tutors 

and Pedagogical Projects of Pedagogy course) in relation to the concepts of mentoring 

and tutor. Documents analyzed point the mentoring as a complex process of 

widening/narrowing of teaching. The tutor has assumed responsibilities for teacher 

training, including mediation and learning evaluation, making necessary to review his 

working conditions, pay and bond institutional. 

Keywords: Distance Education, Higher Education, Teacher Training, Mentoring, Open 

University of Brasil. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A educação a distância se constituiu a partir da  Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n. 9.394/96) como uma modalidade legítima de formação. Nesse 

contexto, os cursos de formação inicial de professores em nível superior tornaram-se o 

alvo principal das experiências realizadas nessa modalidade, sendo o curso de 

Pedagogia representante de uma parcela significativa das ofertas recentes.  

Dados do Censo da Educação Superior de 2010 evidenciam a abrangência da educação 

a distância no processo de expansão do ensino superior no Brasil, apontando que os 

cursos de graduação nessa modalidade aumentaram 30,4%, enquanto os presenciais 

apenas 12,5%. O número de matrículas na educação a distância, em 2009, atingiu 
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14,1% do total de matrículas na graduação, respondendo as licenciaturas por 50% do 

total dessas matrículas.  No curso de Pedagogia, das 570.829 matrículas realizadas em 

2009, 273.248 (47,87%) foram na educação a distância,  corroboram os resultados da 

pesquisa de Almeida et al (2012) que  destacam que o curso de Pedagogia a distância é 

uma realidade  fortemente presente na formação de professores no Brasil. 

Em junho de  2006, por meio do Decreto n. 5.800, a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) é criada tendo como prioridade a oferta de formação de professores por meio 

da educação a distância, em parceria com as instituições de ensino superior (IES) 

públicas.  Em pesquisa que buscou identificar e analisar as políticas docentes no Brasil 

relativas à formação inicial e continuada de professores,  Gatti, Barreto e André (2011) 

observaram  que a UAB  tem se constituído como um dos principais instrumentos de 

execução das políticas do Ministério da Educação, no que se refere à formação em 

nível superior. 

Atualmente, a UAB mantém parceria com 95 IES, que oferecem 984 cursos em todo o 

território nacional.  Desses cursos, 706 são voltados à  formação inicial e continuada de 

professores  da educação básica. 

Utilizar da educação a distância como possibilidade de formação no ensino superior 

implica pensar no sistema de apoio e acompanhamento ao aluno – a tutoria – e nos  

novos profissionais que passam a compartilhar da docência,  em especial o tutor. A 

forma  como  a  tutoria  é  concebida  e  organizada,  as  funções  e  os  papeis  

atribuídos  ao  tutor  e  a maneira de compreender seu trabalho no processo de 

formação inicial dos futuros professores  são ainda pouco compreendidos.   

Na pesquisa que aqui apresentamos, tomamos como objeto de estudo o curso de 

Pedagogia das instituições  parcerias da UAB, para investigar os modelos de tutoria e a 

profissionalização do tutor. Neste trabalho,  propomos uma reflexão acerca da tutoria 

e do tutor tomando como referência alguns dados empíricos de nosso estudo, 

buscando evidenciar concepções de tutoria e de tutor que orientam os cursos de 

Pedagogia investigados. 

São questões orientadoras de nosso estudo: Que modelos de tutoria vêm sendo 

adotados e/ou construídos nos cursos de Pedagogia das IES parceiras da UAB? Qual  a  
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concepção  de  tutoria  que  orienta  esses  modelos?  Quais  as  responsabilidades,  as  

funções  e  os papeis atribuídos ao tutor no processo de formação inicial dos alunos, 

futuros professores? É o tutor virtual um formador de professor? Como e em que 

condições constitui sua profissionalidade enquanto um agente da formação?   

Como pressuposto temos que a tutoria se constitui como elemento essencial dos 

cursos de formação de professores em nível superior a distância e o tutor virtual tem 

assumido papeis e responsabilidades docentes pela formação dos alunos, mobilizando 

em sua ação saberes necessários a um formador de professores.  

 

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

Diversos autores tem se empenhado na tarefa de propor definições para o amplo e 

polissêmico conceito de tutoria. Considerando as diversas definições de tutoria 

encontradas na literatura, Arredondo, Gonzalez e Gonzalez (2011) organizaram em 

quatro  categorias as formas de entender essa atividade, sendo elas: 1) a tutoria como 

atividade acadêmica; 2) a tutoria como espaço de interação; 3) a tutoria como ação 

didática; 4) a tutoria como estratégia metodológica. 

Na tutoria como atividade acadêmica a prioridade é dada às questões cognitivas e 

referentes à aprendizagem, sendo vista como um meio para obter novos 

conhecimentos e complementar as informações obtidas nos materiais didáticos e nas 

aulas.  

A tutoria como espaço de interação considera além dos processos cognitivos, os 

aspectos psicossociais dos estudantes percebendo-o como ser social. Atribui 

importância ao trabalho coletivo enfatizando a capacidade de interação, a relação 

interpessoal e a comunicação. 

A tutoria como ação didática  é entendida como atividade de ensino em que 

conhecimentos, experiências, conteúdos são compartilhados e discutidos, as dúvidas 

são esclarecidas, e o tutor busca fornecer as melhores estratégias e métodos de 

aprendizagem que favoreçam  o aprendizado dos alunos.  

Já a tutoria como estratégia metodológica visa possibilitar o processo de ensino e 

aprendizagem, se constituindo por meio de encontros periódicos de reunião do tutor 
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com os estudantes, para expor temas, esclarecer dúvidas, dar orientações, verificar a 

consecução dos objetivos propostos, etc. 

Arredondo, Gonzalez e Gonzalez (2011) observam que o conceito de tutoria é amplo e 

universal e o enfoque dado à tutoria, a forma de compreendê-la e utilizá-la dependem 

das diversas situações e contextos em que se dará a ação tutorial. E as diversas formas 

de entender a tutoria se fundamentam a partir de  diferentes maneiras de entender o 

tutor, seu papel, atribuições e competências  no processo de formação. 

Gonçalves (2008) realizou um amplo levantamento dos papeis e das funções do tutor, 

mais especificamente do tutor em contextos online, evidenciando a importância do 

tutor como chave do sucesso dos cursos  na educação a distância.  

Moore e Kearsley (2007) atribuem como funções do tutor: apresentar os conteúdos do 

curso; fornecer feedback do progresso do estudante; aconselhar e esclarecer dúvidas; 

responder a questões de administrativas; aplicar avaliações e corrigi-las; assegurar a 

realização de reuniões presenciais previstas no cronograma do curso e/ou disciplina; 

constituir-se como elo de ligação entre o estudante e a instituição. 

De acordo com  Marcelo (2005) o professor-tutor deve ser um especialista nos 

conteúdos do curso e realizar a tarefa de orientar os alunos ao longo do curso, 

solucionado dúvidas e resolvendo problemas. 

Belloni (2003) afirma que o professor tutor é aquele que orienta os alunos;  esclarece 

dúvidas; explica questões relativas aos conteúdos da disciplina; participa das  

avaliações. 

Nessa mesma direção Cejudo (2006) define como função do tutor: integrar o 

estudante no ambiente técnico-humano formativo; resolver as dúvidas de 

compreensão dos conteúdos; facilitar sua integração na ação formativa; contribuir 

para superar o isolamento que implica no alto abandono dos estudantes.  

O levantamento acerca da tutoria e do tutor compõe, assim, parte do pano de fundo 

teórico  de nosso estudo que tem como objetivos gerais:  1. Identificar e caracterizar 

os modelos de tutoria dos cursos de Pedagogia das  instituições de ensino superior 

parceiras da UAB; 2. Investigar e analisar como e em que condições, nesses modelos, o 
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tutor virtual(a distância) constitui sua profissionalidade como um agente da formação 

de professores. 

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa com delineamento descritivo-

explicativo, tendo como universo a ser investigado os modelos de tutoria dos cursos de 

Pedagogia das IES parceiras da UAB e os tutores virtuais  (a distância) que 

compartilham da docência. 

O universo de participantes de nossa pesquisa constitui-se do: coordenador nacional 

da UAB, coordenadores de curso, coordenadores de tutoria, professores, tutores (a 

distância e presenciais) e alunos dos cursos de Pedagogia das IES parceiras da UAB. 

Os procedimentos de coleta de dados da investigação incluem: levantamento 

bibliográfico, análise documental, questionários, entrevistas, observação (virtual).  

A pesquisa está organizada em duas etapas. A primeira etapa consiste da identificação 

e caracterização dos modelos de tutoria dos cursos de Pedagogia das IES parcerias da 

UAB. Na segunda etapa da pesquisa, selecionaremos dentre esses modelos de tutoria, 

aqueles em que são atribuídas ao tutor virtual (a distância) funções e 

responsabilidades docentes pela formação dos alunos para investigarmos como e em 

que condições vem constituindo sua profissionalidade como um novo agente da 

formação inicial de professores. 

Na análise dos dados temos utilizado da Análise de Conteúdo proposta por Bardin 

(1977). 

 

4. RESULTADOS PARCIAIS 

Atualmente 35 IES públicas oferecem o curso de Pedagogia em parceria com a UAB, 

em 350 polos de apoio presencial,  nas cinco regiões do Brasil. Identificadas essas IES,   

realizamos o levantamento de documentos a serem analisados: o Projeto Pedagógico 

dos cursos de Pedagogia e os Editais de Seleção de Tutores. Esses documentos foram 

primeiramente levantados por meio de acesso ao site oficial das IES parceiras da UAB e 

pela realização de busca, no site de busca Google. Posteriormente, contatamos os  
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coordenadores de curso a fim de complementar o levantamento dos documentos. 

Obtivemos acesso aos Editais de Seleção de Tutores (presencial e a distância) de 29 IES 

e ao Projeto Pedagógico de 11 IES.  

No tocante à forma de entender a tutoria, os documentos  analisados apontam 

A tutoria no curso de Pedagogia, como componente fundamental do sistema, tem a 

função de realizar a mediação entre o estudante e o material didático de curso.. 

A tutoria em EAD é, por outro lado, uma atividade de apoio aos docentes 

responsáveis  pelas  disciplinas  do  curso  no  acompanhamento  das  ações  

pedagógicas  desenvolvidas  pelos  alunos.  

Os alunos contam com um sistema de tutoria, cuja  finalidade é acompanhar, 

monitorar, orientar e avaliar os percursos dos estudantes em seu processo de 

formação ao longo das disciplinas. 

 

Em se tratando das concepções de tutor, comumente comparecem vinculadas às 

funções e especificidades do trabalho que o tutor deve realizar. 

O tutor é o mediador do mediador do processo pedagógico.  
Tutor é aquele que orienta e reorienta os processos de aprendizagens; favorece o 

intercâmbio entre estudantes numa perspectiva integradora, atendendo às 

situações e aos problemas particulares de cada um; promove a realização de 

atividades e apoia sua resolução, e não apenas mostra a resposta correta; oferece 

novas fontes de informação e favorece a compreensão; aproveita a oportunidade 

para sugerir pistas para o aprofundamento do tema e promove processos de 

reconstrução, começando pelas contradições. (...)  O tutor é um docente, nunca 

deixou de ser.  

A análise dos documentos parecem apontar uma falta de consenso em relação ao 

tutor, suas funções e papeis e sua compreensão como um professor ou não. 

Entretanto, nos Editais de Seleção de Tutores analisados, comparecem como funções 

atribuídas ao tutor atividades tipicamente docentes como: 

 Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os alunos e entre 

esses e o material didático;  

 Mediar as atividades realizadas pelos estudantes; 

 Auxiliar o estudante em seu processo de estudo, orientando-o individualmente 

ou/e em pequenos grupos; 
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 Detectar dificuldades de aprendizagem e propor encaminhamentos de solução; 

 Participar do processo de avaliação da aprendizagem; 

 Apoiar/colaborar com o professor da disciplina no desenvolvimento das 

atividades docentes. 

Mediar o processo de ensino e aprendizagem, avaliar, propor encaminhamentos que 

favoreçam o progresso  do aluno não são atividades docentes, realizadas pelo tutor?  

Conforme observam Lapa e Pretto (2010) o modelo de educação a distância proposto  

pela UAB pressupõe a presença de professores e tutores.  A Resolução CD/FNDE n.26, 

de 05 de junho de 2009, aponta os profissionais que se envolverão com os cursos 

oferecidos em parceria com a UAB, destacando-se como componentes da equipe 

docente: o professor-pesquisador e o tutor.  O professor-pesquisador é um professor 

ou pesquisador da IES vinculados ao sistema UAB que atua nas atividades de ensino. Já 

o tutor é um profissional selecionado pela instituição parceira da UAB, para o exercício 

das atividades típicas de tutoria, sendo responsabilidade das instituições determinar as 

atividades que os tutores desenvolverão no curso. No texto da resolução em questão, 

evidencia-se   distanciamentos entre tutoria e docência, uma vez que que as atividades 

de ensino cabem ao professor-pesquisador. Contudo, nos editais analisados  são 

atribuídas ao  tutor responsabilidades docentes. 

Autores como Ribeiro, Oliveira e Mill (2010), Alonso (2010) e Mill (2012) apontam que 

o compartihamento da docência na educação a distância, apesar da possibilidade do 

trabalho coletivo, pode resultar em fragmentações, dicotomias, precarizações e na 

intensificação do trabalho, sobretudo, do tutor, que acaba por não ter condições de 

trabalho compatíveis com sua função e sua importância no processo de formação. 

As muitas diferenciações entre tutor e professor se somam o valor das bolsas pagas a 

esses profissionais, estabelecidos atualmente pela  Resolução CD/FNDE nº 8, de 30 

abril de 2010.  Ao professor-pesquisasor são pagas quantias de R$1.100,00 ou 

R$1.300,00.  O  tutor recebe a quantia de R$765,00, por cerca de 20 de trabalho 

semanal.  
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A precariedade da tutoria também se evidencia na falta de vínculo institucional e de 

uma relação de trabalho que lhe confira direitos trabalhistas mínimos. Nos editais 

analisados consta 

Por se  tratar  de  bolsa,  o  tutor  selecionado  não  terá  nenhum  vínculo  

empregatício  com  a universidade ou  com  a  CAPES/FNDE,  não  tendo  assim  

nenhum  direito trabalhista. 

A falta de vínculo do tutor e o  pagamento de valores irrisórios por seu trabalho  

contribuem para legitimar a precarização do trabalho docente na  educação a 

distância. Eis desafios a ser enfrentados. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tutoria e o tutor sempre se constituíram como pontos essenciais e conflituosos da 

educação a distância. E mesmo com algumas décadas de experiências nessa 

modalidade no país, há falta de consenso quer se considere os aspectos legais, 

políticos, institucionais, pedagógicos, profissionais que envolvem o tutor e a tutoria.  

Permanecem incompreensões quanto aos papeis, às funções, competências e saberes 

do tutor. 

Este artigo procurou descrever o percurso inicial de uma pesquisa de doutorado que 

tem como objetivo investigar os modelos de tutoria dos cursos de Pedagogia das 

instituições parceiras da UAB e como e em que condições nos diferentes modelos de 

tutoria o tutor virtual constitui sua profissionalidade como um agente da formação. 

As análises realizadas sobre os dados coletados até o momento apontam que a tutoria 

tem se constituído como um espaço de estreitamento/alargamento da docência e o 

tutor tem assumido responsabilidades não apenas burocráticas ou técnicas, mas 

docentes no processo de formação, incluindo a mediação do processo de ensino e 

aprendizagem e  a avaliação.   

Acreditamos que os dados analisados evidenciam a necessidade de revisão das  

condições de trabalho , vínculo e remuneração dos profissionais que se envolvem com 

a educação a distância, especialmente do tutor. O reconhecimento daqueles que 

assumem a docência na educação a distância parece ser essencial não apenas à 
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consolidação da modalidade, mas também à superação das fragmentações e 

dicotomias que fragilizam o trabalho desses profissionais. As discussões e os 

enfrentamentos  continuam. 
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Resumo 
 

Este trabalho visa identificar como é que os professores do ensino superior 
percecionam a adoção das metodologias de ensino com componente de e-learning e o 
peso dessa adoção no seu desenvolvimento profissional e na aquisição de novas 
competências. 
O estudo foi desenvolvido numa instituição de ensino superior privada portuguesa 
onde os professores têm uma reduzida experiência da utilização de ambientes de 
aprendizagem online e de estratégias de ensino com componente de e-learning. Para o 
efeito foi construído um questionário tendo o trabalho de campo sido realizado no 
primeiro trimestre de 2012. 
Os resultados obtidos revelam que as principais motivações dos professores para 
adotar o e-learning estão relacionadas com a necessidade de atingir novos públicos e 
de diversificar a oferta formativa, enquanto o maior constrangimento consiste no 
aumento do tempo dedicado às atividades letivas. Verifica-se ainda um preconceito 
elevado em relação ao ensino online, existindo da parte dos respondentes pouca 
disponibilidade para a sua adoção.  
O desenvolvimento deste trabalho passa pelo aprofundamento da análise dos dados 
recolhidos e, numa segunda fase, pela utilização de uma amostra mais representativa 
que possibilite a generalização das conclusões ao universo de todas as instituições de 
ensino superior portuguesas.  

Palavras chave: Atitudes, Competências digitais, E-learning, Ensino Superior, 
Motivações, Professores 

Abstract 
 

This research intended to identify a Higher Education institution staff’s perceptions 
about adopting a blended learning mode of instruction, how this choice influences 
their professional development and the acquisition of new skills. The study was carried 
out in a private Portuguese Higher Education institution, where the staff has a limited 
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experience of online learning. To achieve the research goals, a questionnaire was sent, 
in the first trimester of 2012.  
The results show that the main drives to adopt e-learning as a mode of instruction are 
related to the aim of reaching new audiences and expanding the institution’s 
educational offer; the major constraint is related to increasing the staff’s work load.  
The research also disclosed considerable bias towards online teaching, and the 
respondents showed little interest in adopting e-learning as an instructional modality. 
Further developments of this study include a more comprehensive data analysis and a 
wider and more representative sample of the teaching staff of Higher Education 
institutions in Portugal, in order to generalize the data. 

Keywords: Attitudes, Digital skills, E-learning, Higher education, Motivation, Teaching 
staff 

 
1. INTRODUÇÃO 

A utilização de metodologias de ensino baseadas em e-learning e a consequente 

aprendizagem online, provoca mudanças na atividade do professor que tem 

necessidade de desenvolver novas competências, repensar a pedagogia, redefinir os 

objetivos de aprendizagem, rever as estratégias de avaliação e redefinir os papéis que 

desempenha (Garrison & Vaughan, 2008; Palloff & Pratt, 2007).  

De acordo com Moore (2004), ao incorporarem nas suas práticas docentes, 

metodologias baseadas em e-learning, os professores têm a expectativa do apoio e 

reconhecimento institucional, reconhecimento e recompensa pessoal, e tem ainda a 

convicção de estarem a contribuir para a gestão da mudança organizacional. Contudo, 

de forma geral, ainda se observa alguma relutância dos professores em atuar e aderir a 

este tipo de mudanças. Esta posição é provocada pela falta de motivação e de 

incentivos decorrentes de vários obstáculos que podemos sintetizar do seguinte modo: 

prontidão tecnológica (Oncu & Cakir, 2010) e consequente atitude face à tecnologia 

(Palloff & Pratt, 2007); estilo de ensino adotado (Battalio, 2009); ausência de incentivo 

organizacional que compense o trabalho extra (Orr, Williams & Penington, 2009); a 

ideia ainda existente em muitos professores de que o ensino online é uma tarefa 

menor e os preconceitos relacionados com o valor do ensino realizado através de e-

learning (Cook, Ley, Crawford, & Warner, 2009).  
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O nível de prontidão tecnológica evidenciado pelos professores afeta a utilização 

efetiva das tecnologias, elemento essencial para o suporte do ensino online. A 

literatura refere os problemas relacionados com a prontidão tecnológica como críticos, 

e, em muitos casos, inibidores, da adoção pelos professores de metodologias baseadas 

em e-learning (Oncu & Cakir, 2010).  

As questões relacionadas com a compensação pelo trabalho extra, remetem para o 

tempo necessário para o ensino e aprendizagem online, quando comparado com o 

ensino presencial. É consensual que o ensino online exige, em média, mais do dobro do 

tempo de trabalho por parte do professor (Orr, Williams & Penington, 2009; Santilli & 

Beck, 2005). Assim, seria legítimo esperar que os professores fossem compensados por 

trabalharem durante mais tempo quando ministram cursos online (Orr, et al., 2009). 

No entanto constata que, frequentemente, existe por parte das direções das 

instituições de ensino superior (IES) a perspetiva de que o ensino online é menos 

trabalhoso e exige menos tempo de atividade dos professores pretendendo assim 

pagar menos do que pagariam se o ensino fosse presencial (Palloff & Pratt, 2007). 

Em relação aos aspetos relacionados com a menoridade do exercício das funções 

docentes em ambiente de e-learning, que constitui um preconceito frequentemente 

atribuído aos professores, existem estudos oscilando entre dois extremos. Alguns 

professores consideram que os seus empregos podem estar ameaçados pela existência 

da instrução online (Santilli & Beck, 2005). No entanto, existem outros estudos onde os 

professores revelam forte motivação para o exercício da função docente em ambiente 

online, desde que se sintam devidamente apoiados (Liaw, Huang, & Chen, 2007; Palloff 

& Pratt, 2007). 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Questões de Investigação 

As questões de investigação para as quais se procura encontrar resposta ao longo 

deste estudo são as seguintes:  

- Como é que os professores percecionam a adoção das metodologias de ensino 

baseadas em e-learning; 
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- Como é que os professores percecionam o peso dessa adoção no seu 

desenvolvimento profissional e na aquisição de novas competências?  

 

2.2 Participantes 

Neste estudo participaram 65 professores de uma IES privada portuguesa. A 

participação foi voluntária e os participantes foram previamente informados sobre os 

objetivos do estudo, cujo trabalho de campo foi desenvolvido durante o primeiro 

trimestre de 2012. 

 

2.3 Instrumentação 

Para dar respostas à questão de investigação, foi construído um questionário cuja 

primeira secção, carateriza os respondentes (habilitações académicas, número de anos 

de docência de ensino superior, idade, género). A segunda secção destina-se a 

identificar as motivações dos professores para adotar estratégias de ensino com 

componente de e-learning (N=19) (Cook, Ley, Crawford, & Warner, 2009). Na terceira 

secção identificam-se os fatores que inibem os professores de optar pelo e-learning 

(N=17) (Cook et al., 2009). Na quarta secção identifica-se as atitudes dos respondentes 

em relação aos cursos, parcial ou totalmente, em regime de e-learning (N=7). Por 

último, na quinta secção, regista-se o grau de prontidão tecnológica dos respondentes 

(N=11) (Beaudoin, Kurtz, & Eden, 2009). 

Após a construção da primeira versão do instrumento, foi necessário proceder à sua 

validação, de modo a assegurar a relevância, clareza e compreensão das perguntas 

(Hill & Hill, 2008). Esta validação passou por três fases metodológicas: (1) revisão por 

especialistas; (2) entrevista individual a informantes; (3) pré-teste. O questionário, na 

sua versão final, foi então colocado online através da plataforma LimeSurvey.  

 

3. RESULTADOS 

Foram recolhidas 58 respostas válidas correspondendo a uma taxa de participação de 

89% do número total de potenciais respondentes. Procedeu-se à análise dos dados 

com recurso ao software SPSS utilizando a estatística descritiva.  
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3.1 Caraterização dos participantes no estudo 

Os respondentes distribuíram-se de forma homogénea entre homens e mulheres e por 

vários escalões etários, com predominância para o escalão dos 40 aos 49 anos de 

idade. A maioria dos respondentes tem o grau de mestre (39,7%) sendo o número de 

licenciados igual aos doutorados. Verifica-se uma predominância dos respondentes 

com 10 ou mais anos de docência, conforme o gráfico apresentado na Figura 1.  

 

Figura 1: Caracterização dos participantes no estudo 
 

 

 

3.2 Motivações para adotar o e-learning 

Conforme se pode ver na Tabela 1, os fatores mais referidos pelos respondentes para 

adotar estratégias de ensino com componente de e-learning estão relacionados com a 

preocupação em atingir novos públicos, diversificar a oferta formativa e a possibilidade 

de desenvolver novas estratégias pedagógicas. 
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Tabela 1. Fatores motivadores para adotar o e-learning 
 

N.º Item Média SD 

19 O e-learning permite atingir novos públicos que não conseguem 

frequentar o ensino presencial.  

3.83 .381 

18 O e-learning constitui uma oportunidade para diversificar a oferta 

formativa da escola.  

3.69 .503 

7 O e-learning constitui uma oportunidade para desenvolver novas 

estratégias pedagógicas.  

3.69 .503 

17 O e-learning aumenta a flexibilidade do curso para os estudantes.  3.62 .557 

1 Sinto-me intrinsecamente motivado(a) para usar a tecnologia nas 

minhas práticas de ensino 

3.59 .662 

3 A adoção de e-learning é uma oportunidade para utilizar a investigação 

pessoal como ferramenta de ensino. 

3.45 .535 

6 A escola tem a expetativa de que os professores utilizem estas 

ferramentas. 

3.34 .715 

2 O e-learning dá-me oportunidade de aplicar conhecimentos obtidos em 

ações de formação em que participei. 

3.29 .649 

11 A adoção de e-learning constitui um desafio intelectual. 3.28 .768 

20 As estratégias baseadas em e-learning são uma oportunidade para 

melhorar o ensino.  

3.24 .779 

12 O e-learning adapta-se às características do(s) curso(s) que leciono.  3.17 .534 

10 A escola suporta as despesas com materiais, equipamentos, etc. 3.10 .892 

15 A adoção de e-learning constitui um fator de enriquecimento do meu 

currículo. 

3.09 .779 

4 A adoção de e-learning constitui uma oportunidade de 

participar/influenciar as alterações sociais. 

3.07 .645 

8 A adoção de e-learning proporciona-me perspetivas de emprego em 

outras instituições. 

3.02 .927 

13 A qualidade do suporte técnico disponibilizado pela escola motiva-me a 

adotar o e-learning. 

2.98 .662 

14 A adoção de e-learning é importante para o desenvolvimento da minha 

carreira profissional.  

2.95 .847 

16 A formação à distância disponibilizada pela escola motiva-me a adotar 

o e-learning.  

2.93 .769 

5 A adoção de e-learning propicia-me segurança no emprego.  2.62 .914 

9 A utilização de e-learning confere prestígio e status profissional. 2.62 .875 

 

3.3 Constrangimentos para adotar o e-learning 
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Os constrangimentos mais apontados pelos respondentes para adotar estratégias de 

ensino com componente de e-learning estão relacionados com o aumento do tempo 

dedicado às atividades letivas, à perceção de que o e-learning torna o contacto com os 

alunos mais impessoal e de que o trabalho realizado não é reconhecido para efeitos de 

progressão na carreira (Tabela 2). 

 
Tabela 2: Constrangimentos para adotar o e-learning 

 

N.º Item Média SD 

1 A adoção de e-learning implica um aumento das horas que dedico às atividades 

letivas. 

2.93 .915 

17 O e-learning torna o contacto com os estudantes mais impessoal. 2.78 1.027 

14 O trabalho realizado não é reconhecido para efeito de promoção/progressão na 

carreira. 

2.69 .922 

3 Falta de treino/formação em ensino online proporcionado pela instituição.  2.69 .754 

13 O trabalho relacionado com e-learning não é reconhecido. 2.55 1.012 

10 Não existe reconhecimento do mérito pelo desenvolvimento deste tipo de 

atividades.  

2.45 .921 

4 Falta de apoio/encorajamento dos colegas. 2.34 .870 

5 Falta de tempo para participar em formação relacionada com este tipo de 

atividades. 

2.33 1.015 

6 Falta de conhecimentos de base tecnológica necessários a este tipo de 

atividades.  

2.28 .951 

8 A escola não suporta as despesas relacionadas com formação, materiais, etc.  2.28 .970 

9 A escola não proporciona o apoio técnico adequado.  2.21 .951 

7 Falta de apoio e encorajamento da direção/coordenação pedagógica da escola.  2.16 .951 

2 Os comentários negativos dos colegas sobre as suas experiências de ensino 

online. 

2.14 .926 

12 A qualidade dos estudantes não me permite adotar o e-learning.  2.07 .971 

11 Não opto pelo e-learning devido aos problemas relacionados com as leis do 

direito de autor. 

1.78 .956 

16 A adoção de e-learning dificulta a gestão do tempo. 1.69 .863 

15 Não encontro utilidade pedagógica para o uso do e-learning. 1.57 .819 

 

3.4 Atitudes em relação ao e-learning 

A análise das respostas (Tabela 3) revela que, no ensino online, o professor necessita 

de um nível de apoio superior em relação ao ensino presencial. Verifica-se ainda que 
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os respondentes têm tendência a valorizar mais os problemas provocados pela 

tecnologia do que os problemas de outro tipo. Quanto ao tempo necessário para o 

ensino online existe coerência entre este resultado e o obtido sobre os 

constrangimentos para adotar ensino online. Em qualquer dos casos, os respondentes 

referem que o ensino online necessita de mais tempo do que o ensino presencial.  

Os resultados evidenciam ainda a existência de um preconceito elevado em relação ao 

ensino online. Os respondentes demonstram pouca disponibilidade para adotar ensino 

online, consideram o ensino online de menor qualidade do que o ensino presencial e 

manifestam um gosto muito reduzido pelo mesmo. 

 
 

Tabela 3: Atitudes em relação ao e-learning 
  

N.º Item Média     SD 

3 Classifique o nível de apoio de que o professor necessita no ensino online 

em relação ao apoio necessário no ensino presencial. 

3.53 .883 

7 Classifique a sua frustração quando se confronta com problemas provocados 

pela tecnologia em relação a problemas com outra origem. 

3.43 .901 

2 Classifique o tempo necessário para o ensino online em relação ao ensino 

presencial.  

3.24 1.048 

4 Classifique a sua facilidade de expressão escrita em relação à sua facilidade 

de expressão oral. 

3.19 .847 

6 Classifique a sua disponibilidade para o ensino online em relação à sua 

disponibilidade para o ensino presencial. 

2.69 1.012 

1 Classifique a qualidade do ensino online em relação ao ensino presencial. 2.29 .973 

5 Classifique o seu gosto pelo ensino online em relação ao seu gosto pelo 

ensino presencial. 

2.26 1.018 

 
 
3.5 Competências tecnológicas dos participantes 

A maior experiência tecnológica está relacionada com a utilização do processador de 

texto, do e-mail e de software de apresentação de diapositivos, enquanto a menor 

experiência se refere ao acesso a cursos online, à utilização de estratégias de ensino 

com componente de e-learning e à utilização de ambientes de aprendizagem online 

(Tabela 4). 
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Tabela 4: Competências tecnológicas 
 

N.º Item Media SD 

1 Experiência na utilização de um processador de texto (Word, Writer, etc.). 2.97 .184 

2 Experiência na utilização do e-mail. 2.93 .256 

3 
Experiência na utilização de software de apresentação de diapositivos 
(PowerPoint, etc.). 

2.90 .406 

4 Experiência na utilização dos motores de busca (Google, Yahoo, etc.). 2.84 .410 

9 
Experiência na utilização de ferramentas eletrónicas em tempo real (chat, 
Messenger, etc.). 

2.76 .779 

6 Experiência na utilização de equipamentos MP3 (iPod). 2.64 1.165 

7 Experiência na utilização de grupos de discussão. 2.60 1.091 

5 
Experiência na utilização de sistemas de reunião online (Skipe, Cisco Web Ex, 
etc.). 

2.53 1.143 

8 Experiência de acesso a cursos online.  2.36 1.150 

11 
Experiência na utilização de estratégias de ensino com componente de e-
learning. 

2.14 1.206 

10 
Experiência na utilização de ambientes de aprendizagem online (Moodle, 
etc.). 

1.74 .739 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As preocupações com a necessidade de atingir novos públicos e de diversificar a oferta 

formativa, tal como na maioria dos estudos realizados, emergem como os aspetos 

motivacionais mais referidos pelos professores para adotar metodologias de ensino, 

parcial ou totalmente, em regime de e-learning (Cook et al., 2009; Seaman, 2009). Ao 

contrário das conclusões de Meyer (2012), os inquiridos não adotam o ensino online 

com a motivação de obter prestígio e status profissional.  

A exemplo do verificado noutros estudos, o aumento do tempo dedicado às atividades 

letivas, surge como o maior constrangimento para a adoção de e-learning (Cook et al., 

2009; Meyer, 2012; Santilli & Beck, 2005), seguido do pouco reconhecimento do 

trabalho realizado para efeitos de progressão na carreira (Seaman, 2009). A perceção 

de que o e-learning torna o contacto com os estudantes mais impessoal surge ainda 

como dos maiores constrangimentos identificados pelos professores inquiridos.  
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Constata-se que os participantes no estudo revelam uma atitude de pouca 

recetividade e um preconceito elevado em relação ao e-learning. Estes resultados são 

semelhantes aos verificados em estudos similares, quando os inquiridos não adotam o 

e-learning nas suas práticas docentes (Seaman, 2009). Os estudos publicados revelam 

que estes preconceitos e reticências tendem a diminuir quando os docentes se 

envolvem na frequência ou desenvolvimento de cursos com componente de e-learning 

(Seaman, 2009). 

Verifica-se ainda que os inquiridos possuem reduzidas competências tecnológicas, o 

que não deverá ser alheio ao facto de cerca de 63% terem idade superior a 40 anos. 

Assim, tal como noutros estudos, a capacidade para utilizar o processador de texto e o 

e-mail emergem como as competências mais desenvolvidas (Selim, 2007). Verifica-se 

ainda que, no seu conjunto, os professores possuem uma reduzida experiência na 

utilização de ambientes de aprendizagem online e de estratégias de ensino com 

componente de e-learning, pelo que a realização de ações de formação é um aspeto 

crítico a ter em conta no âmbito do desenvolvimento das competências necessárias 

para a adoção do e-learning (Allen & Seaman, 2011; Oncu & Cakir, 2010).  

 

5. CONCLUSÕES 

A adoção do ensino online pelos professores do ensino superior, constitui uma 

necessidade sentida em muitas instituições que procuram por essa via conquistar 

novos públicos. Para atingirem esses objetivos as IES necessitam de dispor de um 

corpo docente motivado para a adoção de novas estratégias de ensino incorporando o 

e-learning nas suas práticas docentes.  

Com este estudo pretendeu-se identificar os aspetos motivacionais e os 

constrangimentos referidos pelos professores ao decidirem adotar o ensino online. 

Assim, as principais motivações dos professores quando decidem optar pelo ensino 

online estão relacionadas com a preocupação em atingir novos públicos, interesse em 

diversificar a oferta formativa e a possibilidade de desenvolver novas estratégias 

pedagógicas. 
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O maior constrangimento identificado está relacionado com a perceção de que a 

adoção do e-learning implica o aumento do tempo dedicado às atividades letivas.  

As reticências reveladas pelos inquiridos em relação ao ensino online e as fracas 

competências tecnológicas evidenciadas, associadas à sua reduzida experiência na 

utilização de ambientes de aprendizagem e de estratégias de ensino com componente 

de e-learning, levam a concluir que, tal como referido em estudos anteriores, qualquer 

estratégia de implementação de e-learning deverá colocar a formação no topo das 

prioridades. 

6. LIMITAÇÕES E TRABALHO FUTURO 

Este estudo tem origem na preocupação de identificar como é que os professores da 

IES onde decorreu o estudo, percecionam a adoção das metodologias de ensino 

baseadas em e-learning e qual o impacto dessa adoção no seu desenvolvimento 

profissional e na aquisição de novas competências.  

Os resultados apresentados neste artigo baseiam-se na análise preliminar dos dados 

obtidos, cuja complexidade justifica o seu alargamento e aprofundamento em 

trabalhos futuros. Recomenda-se uma reflexão sobre as motivações e 

constrangimentos identificados pelos professores. A importância atribuída, à 

necessidade de atingir novos públicos e de diversificar a oferta formativa, indicia a 

preocupação dos professores com a captação de novos estudantes.  

As reticências sobre o ensino online, as reduzidas competências tecnológicas e a pouca 

experiência na utilização de ambientes de aprendizagem online, são fatores que não 

devem ser escamoteados pelos responsáveis da instituição no momento de definir a 

estratégia de implementação de e-learning. Recomenda-se o aprofundamento e 

alargamento da representatividade do estudo de modo a que as suas conclusões 

possam ser generalizadas ao universo das IES públicas e privadas.  

Complementarmente, parece-nos fundamental desenvolver outras linhas de 

investigação que abordem as diferentes perspetivas da introdução do e-learning na 

instituição, nomeadamente, procurando perceber as motivações dos estudantes para 

optarem por este tipo de ensino.  
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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo discutir a questão da Educação a Distância, enquanto 
modalidade de ensino que possui características e especificidades próprias, 
principalmente no que se refere as mediações propostas no proceso de formação 
docente, como, aspectos ligados a qualidade, interatividade, autonomia, diálogo e 
afetividade. Apesar das contingências e limitações da Educação a Distância, não se 
pode negar que é uma alternativa viável e que seu valor e potencialidades não podem 
ser desconsiderados priori, sem uma análise rigorosa, levando em consideração os 
sujeitos históricos e o contexto regional, social, político, histórico e econômico em que 
estão inseridos. A discussão parte do pressuposto de que o avanço que agora 
presenciamos no que se refere a Educação a Distância não pode ser pensado como um 
processo análogo ou homogêneo, pois tem sido e é um processo desigual, na medida 
em que sofre influencia de múltiplas determinações. Não pretendo exaurir todas as 
questões concernentes a educação medida pela Educação a Distância, porém suscitar 
a reflexão, pois acredito que, como toda e qualquer outra prática educativa, a 
Educacão a Distância merece ser problematizada, estudada e discutida sem 
preconceitos e encobrimentos. Aprender e ensinar a distância, assim como 
presencialmente, implica no reconhecimento da alteridade dos sujeitos que, com suas 
práticas – ação e forma de pensar a ação na totalidade da realidade – constituem a 
sociedade e o próprio mundo.  

Palavras-chave: Educação a Distância, educação, qualidade. 
 

Resumen 
Este trabajo tiene por objetivo discutir la cuestión de la Educación a Distancia, 
encuanto modalidad de enseñanza que posee características y especificidades propias, 
principalmente en lo que se refiere a las mediaciones propuestas en el proceso de 
formación docente, como aspectos ligados a: calidad, interactividad, autonomía, 
diálogo y afectividad. A pesar de las contingencias y limitaciones de la Educación a 
Distancia, no se puede negar que es una alternativa viable y que su valor y 
potencialidades no pueden ser desconsiderados a priori, sin un análisis riguroso, 

mailto:claudetemartins@unipampa.edu.br
mailto:anamesck@hotmail.com
mailto:dani.mattos@yahoo.com.br
mailto:lourdes.h@ig.com.br
mailto:luciane.collares@hotmail.com;%20alves.rozane@gmail.com.


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3379 

llevando en consideración a los sujetos históricos y el contexto regional, social, 
político, histórico y económico en que están inseridos. La discusión parte del 
presupuesto de que el avance que ahora presenciamos en lo que se refiere a la 
Educación a Distancia no puede ser pensado como un proceso análogo y homogéneo, 
pues ha sido y es un proceso desigual, en la medida en que sufre influencia de 
múltiplas determinaciones. No pretendo exaurir todas las cuestiones concernientes a 
la educación mediada por la Educación a Distancia, pero suscitar la reflexión pues creo 
que, como toda y cualquier otra práctica educativa, la Educación a Distancia merece 
ser problematizada, estudiada y discutida sin preconceptos y encubrimientos. 
Aprender y enseñar a distancia, así como presencialmente, implica en el 
reconocimiento de la alteridad de los sujetos que, con sus prácticas – acción y formas 
de pensar la acción y la totalidad de la realidad – constituyen la sociedad y el propio 
mundo.  
Palabras-clave: Educación a Distancia, educación, calidad.   
 

1. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Quando se propõe a reflexão em torno da Educação a Distância (EaD) há que se ficar 

atento ao seguinte: um professor que, presencialmente, trabalha numa perspectiva 

bancária com seus alunos, tende a repetir o mesmo procedimento com os alunos a 

distância. A educação tradicional e bancária é criticada por Freire (2005), pois ela é  

fortemente pautada na memorização e repetição, onde educar significa depositar, 

transferir e transmitir conhecimentos aos alunos que por sua vez, devem arquivá-los 

em suas mentes.  Por outro lado, um professor que procura atender às expectativas 

dos alunos, a partir de suas situações históricas e geográficas específicas, quase 

sempre, quando passa a lidar com a educação a distância, acha um meio de 

potencializar a interação pedagógica com o aporte de tecnologias de educação a 

distância. Nesse sentido, Moran (2000) afirma que: 

 
Fazemos com as tecnologias mais avançadas o mesmo que fazemos 

conosco, com os outros, com a vida. Se somos pessoas abertas, 

iremos utilizá-las para nos comunicarmos mais, para interagirmos 

melhor. Se somos pessoas fechadas, desconfiadas, utilizaremos as 

tecnologias de forma defensiva, superficial. Se somos pessoas 

autoritárias, utilizaremos as tecnologias para controlar, para 
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aumentar nosso poder. O poder de interação não está 

fundamentalmente nas tecnologias, mas nas nossas mentes. (Moran, 

2000, p.42) 

  
Portanto, precisamos estar atentos ao caráter específico da Educação a Distância. Ela, 

por si só, não constitui um avanço educacional em termos de concepção e interação 

entre pessoas, pois o método educacional precede a ferramenta nova. 

Nesse contexto, a seguir traremos algumas reflexões em torno da Educação a 

Distância, problematizando-a e, apresentando algumas de suas características, para na 

sequência asseverar e aprofundar o debate, a partir da discussão em torno da questão 

da qualidade dos cursos oferecidos por meio desta modalidade de ensino, tendo por 

referência o contexto brasileiro.  

 

2. UM OLHAR REFLEXIVO EM TORNO DO UNIVERSO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

TENDO POR HORIZONTE A FORMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DESTA MODALIDADE  

A Educação a Distância é concebida como uma alternativa para a prática educativa, 

mediada pelo uso das tecnologias, com vistas a garantir, ampliar e interiorizar a 

educação possibilitando às pessoas o acesso ao conhecimento científico. Assim, ela 

tem mostrado grande potencial de desenvolvimento de educação em todos os níveis, 

sendo financiada e estimulada por instituições pertencentes tanto ao setor público 

quanto ao privado, que descobriram nas novas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs), uma enorme variedade de capacidades e possibilidades a serem 

desenvolvidas.  

Conceitualmente, a educação a distância apresenta-se como uma 
modalidade flexível de educação pela qual professores e alunos se 
envolvem em situações de ensino-aprendizagem, em espaços e 
tempos que não compartilham fisicamente, utilizando-se da 
mediação propiciada por diferentes tecnologias e, no momento 
atual, pelas tecnologias digitais. Entretanto, é fundamental que se 
reitere aqui que educação a distância é, antes de tudo, educação, ou 
seja, um processo de formação humana. (Moreira, Arnold e 
Assumpção, 2006, p. 192) 
 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3381 

Frequentemente percebemos a utilização do termo educação online, como sinônimo 

de educação a distância, porém apesar das proximidades existem significativas 

diferenças, como por exemplo os cursos por correspondência que são cursos a 

distância, no entanto não são online. De acordo com Marco Silva (2006) a educação 

online “é fenômeno da cibercultura” (p.11) definida por Lévy (1999) como “conjunto 

de técnicas (materiais e intelectuais) de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem justamente com o crescimento do 

ciberesapaço” (p. 17), este por sua vez, é definido por Silva (2006) como um novo 

“ambiente computacional que surge da interconexão mundial de computadores e das 

memórias dos computadores”(p.11). Desta forma, quando nos referimos a educação a 

distância, temos que pensar num processo amplo, complexo e abrangente, com 

especificidades e características próprias.  

À parte do problema da universalização de situações que podem ser muito 

particulares, concordo com Sousa e Nunes (2000, p. 73) quando chamam a atenção 

para a origem dispersa dos alunos na constituição das turmas. Não creio que esta seja 

uma diferença tão grande nos dias atuais. As políticas de nucleação de escolas rurais e 

especialização de escolas urbanas brasileiras têm propiciado fenômeno semelhante 

nas grandes escolas de área. Perde-se a referência de um entorno mais ou menos 

coincidente com as formas de sociabilidade própria dos bairros de periferia ou 

comunidades do interior.  

Numa outra dimensão, entretanto, esse fenômeno é muito forte: organiza-se cursos 

de aplicação universal. Criam-se cursos de EaD em São Paulo, por exemplo, que são 

aplicados igualmente no Amazonas, ou qualquer outro lugar do país. Não fosse a 

mediação dos tutores do local e teríamos o milagre de cursos universais, descolados 

totalmente das demandas próprias das comunidades. Cremos que essa concepção de 

educação não está ausente de grupos que procuram efetivamente homogeneizar 

práticas sociais a partir de modelos que lhe são propícios e que, de forma autoritária, 

escondem sua unilateralidade social se apresentando como universais. 

Numa perspectiva de atendimento de carência social, a EaD pode ser relevante para 

aqueles estudantes que, devido a dificuldades de deslocamento - seja por condições 
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geográficas, físicas, sociais, políticas ou econômicas -, não conseguem  frequentar 

cursos presenciais e se submeter a rigidez de horários, tempos e espaços. No entanto 

em cursos a distância há uma maior flexibilidade em relação a tempos e espaços, ou 

seja, o aluno pode permanecer no ambiente profissional, cultural ou familiar e mesmo 

assim realizar o curso desejado. Com isto, estudantes de diferentes lugares podem 

realizar um mesmo curso e interagirem nele de forma a construírem a sua 

aprendizagem, aperfeiçoando-se ou dando prosseguimento aos seus estudos. 

Outro aspecto que merece atenção é que nos cursos a distância, dada a predominância 

de adultos, muitos educadores valorizam e aproveitam melhor os saberes e as 

experiências dos alunos, levando-os em consideração para a construção do 

conhecimento a partir do contexto onde essas pessoas vivem. Essa perspectiva, 

entretanto, é anulada nos cursos de aplicação universal que não se adequam às 

dimensões próximas dos alunos. De modo similar, temos os cursos presenciais que 

aplicam programas elaborados por especialistas de um lugar a todos os lugares do 

país. Se não há bom senso por parte das direções e coordenações pedagógicas, essas 

indústrias homogeinizam o ensino a partir de programas redutores da 

heterogeneidade cultural e social de cada uma e de todas as escolas, desta forma, 

estas propostas pretendem ser auto–instrucionais, mediante a elaboração de 

materiais, exercícios e atividades complementares, que são concebidas como auto-

suficientes. Estas práticas não ocorrem somente na EaD, historicamente o ensino 

presencial tem se valido de cartilhas, apostilas e manuais prontos, fechados e 

acabados que são seguidos rigorosamente, restringindo a curiosidade, a criatividade, a 

autonomia e a reflexão. Os recursos didáticos são importantes no processamento de 

um curso, seja ele presencial ou a distância, no entanto, o importante é que esses 

cursos promovam a autonomia de seus alunos, respeitando a identidade de cada um, 

desenvolvendo a curiosidade, a reflexão, a crítica, o diálogo e uma postura 

investigativa; para que estes alunos possam se tornar capazes de tomar suas decisões 

frente a sua formação e na sua própria vida, pessoal e profissional.  

Para que isto de fato ocorra, uma proposta de curso a distância precisa de 

planejamento sistemático que envolve uma série de questões, dentre elas a seleção 
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dos recursos e meios a serem utilizados, sua flexibilidade e adaptabilidade face às 

necessidades, interesses e contingências dos sujeitos que realizarão o curso e o 

contexto onde ele se desenvolverá. Assim é preciso levar em consideração que mais do 

que garantir o acesso de um número significativo de alunos a um curso, é preciso estar 

preparado para as consequências disso, como o aumento das despesas com recursos, 

materiais e pessoal e, principalmente com a necessidade de construção de uma infra-

estrutura capaz de atender a estes alunos com qualidade, percebendo as 

individualidades e necessidades de cada aluno, sem prejuízo nos aspectos referentes a 

interação e ao processo de aprendizagem significativa. 

Dentre as características próprias da EaD, consideramos a flexibilidade e a 

interatividade, como principais. As pessoas podem de sua casa, do seu trabalho, de 

uma escola, de uma universidade, de um laboratório, por meio de um computador 

com conexão na internet, por exemplo, navegar por uma série de informações e 

conectar-se em processos de aprendizagem, individual ou coletivamente. O 

computador conectado a internet, enquanto recurso que é frequentemente utilizado 

na EaD, além da flexibilidade permite a interatividade, onde pode-se dialogar com 

pessoas do mundo inteiro, pois ele se configura num sistema aberto, possibilitando 

participação ativa e intervenção nos diálogos e na construção do conhecimento.  

Neste contexto, fiéis as próprias características da EaD, pensamos que não se deve 

tentar encaixar os cursos desta modalidade, dentro de um padrão único, mas perceber 

as possibilidades de desenvolvê-los, transformando-os, recriando-os a serviço de uma 

educação libertadora, pois nas palavras de Silva (2006) “navegar é preciso e educar é 

urgente” (p.6). 

 

3. A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM DOS NÓS QUE COMPÕEM A 

REDE 

Em relação aos desafios de ensinar e educar com qualidade Moran (2006) 

problematiza o fato de que “há uma preocupação maior com ensino de qualidade mais 

do que com educação de qualidade” (p.12). Desta forma centralizam-se as questões 
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referentes à qualidade nos procedimentos metodológicos e de estruturas curriculares 

– entenda-se acima de tudo o rol de conteúdos de ensino - relacionados ao ato de 

ensinar e não se coloca a questão numa perspectiva abrangente e complexa de 

educação que além, de se preocupar com o ensinar, precisa enfocar as questões que 

dizem respeito ao aprender no contexto da formação humana, intimamente ligado à 

vida dos alunos, auxiliando-os a trilhar caminhos pessoais, profissionais, intelectuais e 

emocionais. Assim, Moran enfatiza que:  

Nosso desafio maior é caminhar para um ensino e uma educação de 

qualidade, que integre todas as dimensões do ser humano. Para isso 

precisamos de pessoas que façam essa integração em si mesmas no 

que concerne aos aspectos sensorial, intelectual, emocional, ético e 

tecnológico, que transmitem de forma fácil entre o pessoal e o social, 

que expressem nas suas palavras e ações que estão sempre 

evoluindo, mudando, avançando. (Moran, 2006, p. 15) 

 
Porém, muitos cursos de educação a distância têm como proposta a transposição do 

modelo presencial para o modelo a distância, sem se preocupar com as especificidades 

e diferenças existentes entre estes modelos, principalmente no que se refere ao 

processo ensino-aprendizagem.  

Nesse sentido, embora a EaD tenha a possibilidade de contribuir significativamente na 

democratização do acesso à educação, é preciso refletir a respeito de alguns 

problemas específicos dessa modalidade, como os indicados por Moreira:  

 
... as altas taxas de evasão; o perigo da padronização dos cursos, em 

desrespeito às características do público-alvo e à diversidade dos 

conteúdos; as dificuldades dos alunos e professores em lidar com 

uma proposta educativa nova, mediada por tecnologias sensíveis e 

complexas que, inclusive, requerem o desenvolvimento de 

competências tecnológicas básicas; a necessidade de um 

planejamento objetivo do trabalho a ser desenvolvido, uma vez que a 
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EAD não admite improvisos, bem como uma concepção de processo 

de ensino-aprendizagem que amplie as possibilidades de 

aprendizagem dos alunos. (Moreira, Arnold e Assumpção, 2006, p. 

193) 

Acrescenta-se a estes problemas, as dificuldades e contingências presentes tanto na 

educação a distância quanto na presencial, como: a formação de professores, falta de 

financiamento, metodologias, avaliação, desigualdades sociais, preconceito e rejeição 

às inovações e à mudança. 

As injunções acima citadas são apenas algumas das que os cursos que adotam esta 

modalidade de ensino precisam enfrentar. No entanto, não são exclusividade deles, 

pois se analisarmos numa perspectiva de totalidade, a Educação de modo geral nos 

seus diferentes níveis e modalidades, enfrenta as mesmas dificuldades. 

Azevedo apresenta oito passos, que se seguidos, podem detonar um curso online, 

acreditando que bastam três ou quatro desses passos para garantir que o fracasso 

ocorra. São eles:  

 
1. Ignore a história; 2. Gaste o máximo de tempo, energia e recursos com 

tecnologia; 3.Não perca muito tempo pensando em “coisas pedagógicas”, 

como objetivos de aprendizagem, perfil do público alvo, estratégias de ensino 

etc; 4. Antes de pensar em objetivos, pense nos recursos tecnológicos; 5. 

Acredite piamente em Papai Noel, coelhinho da Páscoa e educação sem 

professor; 6. Considere suficiente a adaptação técnico-operacional de alunos 

e professores ao ambiente on-line; 7. Não se preocupe em preparar alunos e 

professores psicopedagogicamente para o ambiente online; 8. Ignore o 

potencial da interação coletiva assíncrona em modo texto. (Azevedo, 2006, p. 

157-159) 

Neste contexto, o autor de forma sarcástica e desafiadora, indicou esses passos, como 

sendo justamente o contrário daquilo que se deve seguir quando se pensa um curso a 

distância de qualidade. Assim, compartilhamos das ideias de Moran, ao afirmar que:  
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Um bom curso é aquele que nos entristece quando está terminando 

e nos motiva para encontrarmos formas de manter os vínculos 

criados. É aquele que termina academicamente, mas continua na 

lista de discussão, com trocas posteriores, colegas se ajudando, 

enviando novos materiais, informações e apoios. É aquele que 

guardamos no coração e na nossa memória, como um tesouro 

precioso. (Moran, 2005, p. 148) 

 
4. ALGUMAS BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das contingências e limitações da EaD, não se pode negar que ela é uma 

alternativa viável para os sujeitos, que estão longe das universidades públicas, 

alcançarem a educação formal e que não se deve desconsiderar o valor, as 

potencialidades e a qualidade proposta pela Educação a Distância a priori, sem uma 

análise rigorosa da mesma, levando em consideração os sujeitos históricos e o 

contexto regional, social, político, histórico e econômico em que estão inseridos. 

É necessário distinguir claramente se na Educação a Distância, o importante é a 

educação ou a distância. Se for a distância, se defenderá a utilização dos mais variados 

recursos e meios para enfrentá-la, atingindo o maior número de pessoas possível; 

investindo em tecnologias que permitam desenvolver o ensino de forma que os 

saberes sejam disponibilizados aos alunos e assim, isoladamente, em seus distantes 

lares, elaborem sozinhos tudo o que foi indicado pelo professor. A distância é encarada 

como um empecilho, na medida em que nesta perspectiva, restrinja-se a interação, 

desvalorize-se a aprendizagem colaborativa, limite-se a autonomia dos alunos, evite-se 

o diálogo; bem como o trabalho do professor resuma-se a transmitir conhecimentos 

por meio das tecnologias aos alunos cuja tarefa é receber e memorizar da forma que 

conseguirem. Porém se o foco for a educação, certamente o diálogo, a interação, a 

mediação, a autonomia, o trabalho colaborativo e a conscientização serão partes 

significativas desse processo abrangente e complexo, em que as tecnologias são os 

meios que possibilitam o processamento da formação, mas os sujeitos são as pessoas, 

com seus contextos, especificidades, necessidades e potencialidades. Desta forma, o 
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aprender prevalece sobre o ensinar, valoriza-se a construção dos conhecimentos de 

sujeitos que têm uma história e que fazem história, portanto pessoas com saberes, 

experiências, sonhos, frustrações e esperanças, que os motivam a acreditar num 

futuro melhor, muitas vezes a razão que os motiva a buscar um curso de Educação a 

Distância, não é apenas o fato de ser a distância, mas por tudo aquilo que ele pode 

propiciar e não me refiro apenas a conhecimentos, mas também a compartilhar 

vivências, emoções, sonhos e utopias. Nesse contexto, os espaços para construção da 

autonomia são previstos e propostos, tanto nos momentos presenciais quanto nos 

momentos a distância, mas eles dependem fundamentalmente da postura adotada 

pelos sujeitos do processo e não necessariamente das tecnologias que serão utilizadas.  
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Resumo 
 

A revolução digital e as transformações sociais e económicas ocorridas nas últimas 
décadas contribuiram para a emergência de outros conceitos, tais como auto-
aprendizagem ou aprendizagem ao longo da vida, como para a diminuição da primazia 
da aprendizagem formal sobre as aprendizagens não-formal e informal. Tais factos, 
levaram ao desenvolvimento de novas metodologias e ferramentas para ensinar e 
aprender. 
A emergência do ensino a distância em linha em Portugal e a subsequente criação de 
cursos neste modelo de ensino requerem que se traçe um perfil e se conheçam as 
competências do aluno que procura este modelo de ensino. 
É um ensino que tem uma metodologia própria, com ritmos, tempos e espaços de 
aprendizagem diversificados. Contudo, pensar-se que se caracteriza por um 
distanciamento entre os intervenientes é um erro, na medida em que este modelo de 
ensino-aprendizagem permite o estabelecimento de interacções, partilha e 
colaboração, por vezes, superior ao modelo presencial. 
Mas será o ensino a distância em linha um modelo de aprendizagem para todo o tipo 
de estudante? Que perfis, características e especificidades são inerentes ao aluno 
virtual? Que motivações o levam a procurar este modelo de aprendizagem? Ao optar 
pelo e-learning, que vantagens pode representar para o aluno, para as instituições e 
para o mercado de trabalho este modelo? Que recursos e actividades o aluno virtual 
tem ao seu alcance? Poderá o grau de literacia digital constituir um obstáculo? 
Deste modo, pretendeu-se  com este estudo encontrar respostas para estas e outras 
questões, relacionadas com o aluno do ensino-aprendizagem a distância. Para o efeito, 
foi elaborado e implementado um questionário a um público-alvo, constituído por 
estudantes de um mestrado a distância, do ensino público português. Através dos 
resultados obtidos nesta investigação, conseguimos obter indicadores sobre as 
competências específicas e características dos alunos a distância em linha, que podem 
ser úteis para promover o sucesso dos mesmos. 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem a distância on-line, Teorias e prática do e-
learning, Ensino superior, Estudante, Estudo de caso. 

 
 
 

mailto:irenetome@gmail.com
mailto:candidaperpetua@gmail.com


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3390 

Abstract 
 
Digital revolution, economic and social modifications contributed to the renew of 
some theories and concepts; self-learning, longa life learning, formal and informal 
learning got new insights coming from the use of new tools either to teach and/or to 
learn. The emergence of e-learning course creation in Portugal sustains a new 
definition, either on the profiles and capacities, also within the new students skills. This 
is a new type of teaching, requiring a new methodology in which time and space are 
diversified. But one should not consider that there is a gap between the players: this is 
a common mistake because e-learning enhances a new interaction system in order to 
share and to cooperate. Sometimes this is even superior to what you can find in the 
traditional model. 
Should one consider e-learning as a panacea for all kinds of teaching? What are the 
specific characteristics of the “virtual” student? What are theirs motivations to get this 
type of learning? Whenever they choose this type of learning what are the advantages 
for the student, the institution and the market? What are the activities and resources 
within their reaching? A bad degree on digital literacies must be considered an 
obstacle? This paper tries to find the right answers for those questions which are at 
the heart of the research on e-learning. To have a real review we developed an inquiry 
answered by master students of Portuguese state universities. Through the 
interpretation of the results we got some indicators about student skills, competences 
of e-learning students. These results can be useful to promote student success. 

Keywords: e-Learning, Theory and pratics, e/b-Learning on higher education, Student 
inquires, Study case. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Processo de Bolonha fez o prodígio de estabelecer a ponte entre dois séculos, que 

representam dois sistemas diferenciados do Processo de Ensino-Aprendizagem, 

sublinhando o papel crucial que o Conhecimento, o capital Intelectual e os 

trabalhadores do conhecimento desempenham num mundo plural, global e 

caleidoscópico. O Saber transformou-se na trave-mestra da Sociedade Pós-Capitalista, 

enquanto “maior fonte de vantagem competitiva” (Drucker,1999), na qual ancoram 

pilares fundamentais, tais como a autoaprendizagem e a Aprendizagem ao longo da 

Vida. Estas estão directamente correlacionadas com a premissa que “os mais 

equipados são os que garantirão o seu emprego, porque são competentes para o 

recriar e transformar” (Gonçalves, 2000). De facto as transformações sociais, 

económicas, políticas e culturais, que se produziram no final do séc. XX, tiveram como 
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consequência directa “transformações na organização e dinâmica do trabalho que 

exigem do trabalhador a capacidade de se reciclar, em termos de habilitações, 

conhecimentos, maneira de pensar e de organização da sua vida pessoal” (Alves, 

2006).  

Ao analisar os conceitos de “desenvolvimento vocacional e competência”, advoga 

Gonçalves (2000), que a perspectiva histórica construtivista ”pode surgir como uma 

proposta integradora, capaz de avançar respostas plausíveis deixadas em aberto pelo 

projecto global da modernidade”. Neste contexto, defende que cada indivíduo vai 

desenvolvendo o(s) seu projecto(s) vocacional(ais) ao longo da vida, num processo 

dialéctico de construção, desconstrução e reconstrução, que sucede de acordo com as 

diferentes realidades que surgem na vida de cada um. Ao longo deste processo de 

transformação, o indivíduo adquire não só uma competência geral, mas também 

variadas competências específicas, com as quais poderá fazer face às adversidades no 

mundo da instantaneidade e da imprevisibilidade, características do século XXI. Num 

contexto de aprendizagem ao longo de toda uma vida, estas características traduzem-

se, na prática, em mudanças rápidas e inesperadas no mundo do trabalho. Torna-se, 

por conseguinte, necessário estar preparado para assumir papéis diversificados, com 

criatividade, espírito crítico, autonomia, iniciativa, motivação, capacidade para lidar 

com o imprevisto e, sobretudo, ter a humildade e a capacidade de aprender sempre e 

cada vez mais, integrando os novos saberes em cada processo dialéctico, em cada 

reconstrução individual, em cada “história dentro da história” no respectivo trajecto 

de vida. 

Durante o Século XX, as transformações sociais e tecnológicas foram de tal ordem que, 

os adultos e jovens nascidos entre 1979 e 2001 denominados “Cyber Generation” 

(Tillish, 2001) são, na sua maioria, completamente dependentes da Internet. Muitos 

destes jovens antevêem a sua vida profissional online, preferencialmente criando o seu 

próprio emprego, a partir das suas iniciativas individuais. 

Para permitir que a vida profissional e familiar não sofra alterações substanciais, a 

aprendizagem a distância em linha é a que mais se adequa aos cidadãos adultos e 

activos. Nesta perspectiva e no que ao e-Learning concerne, Carneiro (2003, pp.16,17) 
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considera que “no tocante aos formandos a principal vantagem é a flexibilidade, na 

perspectiva combinada de gestão do tempo, adaptação a ritmos de aprendizagem e 

personalização”. Na realidade, nos últimos anos registou-se um aumento gradual e 

substancial da procura de cursos a distância em linha. Para fazer face a esta 

necessidade de aprendizagem, para além de um novo modelo de ensino surge, 

consequentemente, um novo tipo de discentes com novo(s) perfil(perfis), 

especificidades e competências, que se torna imprescindível tipificar. 

Neste contexto, o aluno a distância é necessariamente diferente do aluno presencial, 

da mesma forma que “não é possível efectuar uma transposição mecânica dos cursos e 

conteúdos presenciais para ambientes virtuais” (Maragliano, 2004).  

Então, naturalmente surge a pergunta: o que é um e-discente? Quem é e como é o 

estudante neste modelo de ensino-aprendizagem do século XXI? As respostas a estas 

perguntas prendem-se com a pertinência de traçar um perfil e respectivas 

competências do aluno a distância em linha, que constituem o objectivo último do 

nosso trabalho de projecto, de forma a promover a qualidade do processo de ensino-

aprendizagem a distância em linha e favorecer o sucesso dos alunos online. 

Ao invés de outros países, em Portugal, a realidade do ensino superior a distância é 

bastante recente, quando comparada com outras; a título de exemplo, temos o Reino 

Unido, onde a Open University, fundada em 1969, contava com cerca de 30.000 

estudantes em 2009, espalhados por 107 países em todo o mundo. A primeira 

instituição portuguesa de ensino a distância foi fundada apenas em 1988. Todavia, nos 

últimos anos registou-se um aumento exponencial do número de alunos a distância 

em Portugal, directamente correlacionado com incremento notório do acesso dos 

Portugueses à Internet. Em 2008, a Direcção-Geral do Ensino Superior divulgou o 

número de estabelecimentos do ensino superior com cursos de e-Learning e de ensino 

a distância, contabilizando 82 cursos e 10479 alunos inscritos, em diversos graus 

académicos. 

Por ser um fenómeno recente, os estudos realizados nesta área são muito escassos e 

sabe-se muito pouco acerca do perfil do aluno a distância em linha em Portugal. Deste 
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modo, pretendemos tipificar o perfil do aluno a distância e suas competências, através 

da consecução dos seguintes objectivos: 

1. Elaborar uma caracterização do aluno online, a nível pessoal, social, académico e 

profissional; 

2. Definir competências pessoais do aluno a distância em linha, tais como a disciplina, a 

autonomia, pensamento crítico e capacidade organizativa; 

3. Definir competências tecnológicas do aluno a distância em linha, nomeadamente 

saber dominar as ferramentas digitais; 

4. Definir competências comunicacionais, tais como a interactividade, a partilha e o 

trabalho colaborativo em rede; 

5. Averiguar sobre a importância da consciencialização dos processos de 

autorregulação da aprendizagem, autorreflexão e metacognição na construção do 

conhecimento; 

6. Identificar os principais factores geradores de motivação e de adesão/perseverança 

do aluno a distância em linha; 

7. Identificar as principais causas de desmotivação/ desânimo/ insucesso deste aluno. 

Assim, formulámos várias hipóteses, baseadas no conhecimento empírico e na 

literatura da especialidade, para traçar um perfil o mais aproximado possível do aluno 

a distância em linha, através desta investigação. 

1. Será o ensino-aprendizagem a distância online uma ferramenta útil para todo o tipo 

de estudante?  

2. Quem é o aluno que procura o e-Learning? O que o motiva? 

3. A quem serve este tipo de ensino-aprendizagem? É necessário o indivíduo estar 

familiarizado com o computador? 

4. Quais as competências específicas que o aluno a distância em linha deve possuir 

e/ou desenvolver? 

5. É plausível que as plataformas online possam constituir um contexto privilegiado 

para a criação de oportunidades de autorreflexão, autoeficácia e metacognição? 

6.  Será plausível que a interactividade e o trabalho colaborativo ajudem a ultrapassar 

a solidão do ciberespaço e a construir conhecimento? 
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7. De que forma é possível ultrapassar a problemática da elevada taxa do abandono 

escolar dos alunos a distância?  

A fim de traçar o perfil do estudante a distância em linha, propomo-nos explicitar 

conceitos que se constituem como os pilares da investigação nesta área: 

contextualização histórico-social; contextualização tecnológica e emergência do ensino 

a distância em linha; caracterização do conceito de e-Learning; o ensino-aprendizagem 

no modelo de e-Learning; o aluno a distância em linha com as suas especificidades, 

características e competências; o novo paradigma do processo de ensino-

aprendizagem, onde enraíza o processo de construção do conhecimento e, por último, 

estratégias métodos para evitar o abandono precoce. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL 

Tem sido uma evolução fabulosa, esta que eclodiu na Revolução Digital, a qual 

alinhada as transformações sociais, ocorridas durante o século XX, consubstancia 

conceitos, tais como a autoaprendizagem e o processo de aprendizagem ao longo da 

vida, enquanto factores que entretecem no paradigma da Sociedade do Conhecimento 

e da Globalização. 

Devido a todas estas transformações, a educação durante toda a vida e com carácter 

permanente tornou-se num conceito-chave da sociedade global, como forma de 

propiciar a todos uma formação adequada, que lhes permita adaptar-se e transformar-

se ao longo do ciclo vital, para fazer face às complexas mudanças sociais e às 

diferentes realidades, com as quais se torna imprescindível saber lidar. 

O paradigma construtivista concebe o processo de educação de um ser humano num 

contínuo de construção permanente, através da aquisição de novos conhecimentos, 

por via da acção. Em conformidade com esta perspectiva piagetiana, está a definição 

de (Gonçalves,2000) em que considera [a existência humana como] “uma narrativa 

que se vai escrevendo e reescrevendo no itinerário histórico - social do indivíduo”. Esta 

transformação no conceito de educação, implica não só um prolongamento dos 

processos educativos, mas sobretudo uma mudança de mentalidade e, obviamente de 

paradigma. Capdevilla, & Puya, (2005) apontam, como traves mestras da Educação ao 
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longo da vida, “o carácter vitalício da educação, unidade e globalidade e 

universalidade”. Esta necessidade de actualização permanente, de construção de 

novas aprendizagens que se adequem às solicitações de uma sociedade em 

transformação acelerada, ou apenas como resposta a um desejo intrínseco de saber é 

reforçada por Carneiro (2000a) ao afirmar “A Educação é um Direito e a Aprendizagem 

um Dever” (p.244), bem como por Tomé (2010) quando afirma: “Este desafio é de toda 

a sociedade. Todos devemos estimular a capacidade de aprender, não só durante os 

anos de escolaridade obrigatória e em estudos superiores, mas sim estimulá-la e 

utilizá-la ao longo da vida, como forma de garantir uma flexibilidade sustentada”.  

As comunidades de aprendizagem de que falámos, intimamente ligadas à educação ao 

longo da vida, apenas são possíveis graças à existência da Internet. Esta e a 

globalização que viabiliza, mais do que imaginada por cientistas que aplicaram os seus 

conhecimentos ao manancial bélico durante a Segunda Guerra Mundial, foi prevista 

com base nos enormes avanços tecnológicos e científicos. Bush (1945) previu o 

surgimento de um novo “aparelho”, que seria pequeno e muito rápido, bem como 

acessórios múltiplos. Para além do “dispositivo” em si, Bush anteviu as variadíssimas 

utilizações do “futuro dispositivo de uso individual para a mente humana”. 

Diferentemente, Duggleby (2002,p.24) situa o nascimento da Internet no século XIX, 

“quando as comunicações internacionais foram desenvolvidas, através da tecnologia 

electrónica”.  

Há que sublinhar que a rede evoluiu de acordo com as necessidades dos seus 

utilizadores. Castells (2004,p.34) defende que a Internet surge na “encruzilhada 

insólita entre a Ciência, a investigação militar e a cultura libertária” e que faz uma 

viagem política e cultural, evoluindo de acordo com as necessidades da Guerra Fria e, 

simultaneamente, encontrando-se aberta a intelectuais universitários, que 

protagonizaram a revolução cultural e a contestação social na Europa e Estados 

Unidos. Ainda em embrião, nos anos 60 e 70, a Internet constitui-se como arma para 

expressar o descontentamento e tentar mudar o mundo. Para Duggleby, (2002, p.22) 

“O crescimento da Internet causou uma revolução nas comunicações e na informação 
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que mudou o mundo. O efeito do seu desenvolvimento (…) terá o mesmo impacto que 

a invenção da máquina de impressão”. 

Hoje em dia, a Internet liga milhões de pessoas, num fenómeno de globalização, 

universalidade e instantaneidade de comunicação e informação, que não deixa de 

surpreender os próprios tecnófilos. 

A multiplicidade de vozes e faces na Internet, surgem as redes sociais, que têm 

gradualmente, vindo a desempenhar um papel determinante no fenómeno de 

democratização do nosso planeta e continuam a veicular o descontentamento e a 

emergência da mudança. O florescimento das democracias no médio Oriente 

decorrentes da designada Primavera árabe foi viabilizado pela teia, a world wide web, 

uma vez que tudo sucedeu através de comunicações em massa via Facebook. A todo 

este fenómeno, não é alheia a geração dos nativos digitais (Prensky,2001) cidadãos do 

mundo, conectados através da tecnologia e da língua Inglesa e muitos emigrantes 

digitais, que se adaptaram à nova realidade da planetarização. 

Este poder vastíssimo das redes sociais ultrapassa em muito a persuasão sobre os 

consumidores. As suas possibilidades de transmissão de dados e conhecimento são 

imensas, pelo que a pesquisa sobre os processos de ensino-aprendizagem através de 

redes sociais é gradualmente encarada de forma entusiasta. Como vimos, o estudo de 

Nielsen indicia que os adultos são frequentadores assíduos das redes socais e estão 

familiarizados com as ferramentas tecnológicas. Assim, o ensino a distância em linha 

para adultos, mediado por interfaces tecnológicos, reutiliza uma ideia tão antiga como 

a da Academia, que Platão fundou em 387 a.C., com o objectivo de pesquisar e ensinar 

a filosofia e as ciências. Nesta academia, o diálogo era a prática mais comum entre os 

participantes, que reflectiam, discutiam e analisavam os conceitos de forma 

sistemática e questionadora, para conduzir a uma compreensão mais profunda das 

matérias. Ao invés da Academia de Platão, circunscrita no tempo, no espaço e a 

poucos, temos o privilégio de hoje aceder a academias globais e universais, através da 

Internet e das redes sociais: Todavia, algumas características são semelhantes. (Lima, 

2001; Laurillard, 1993) citados de Tomé & Detry (2001) estabelecem para os ambientes 

de aprendizagem virtuais um modelo conversacional assente em quatro processos: 
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permitir o debate, a interacção, a reflexão e a adaptação, operacionalizados com base 

nas teorias de ensino-aprendizagem. As práticas subjacentes a estas academias são 

sublinhadas por Dewey (1916), para quem o conceito de interacção é a chave do 

processo educativo: ”interaction (…) occurs when students transform the inert 

information passed to them  from another and construct it into knowledge with 

personal application and value” (Garrison, 2003, p.41). As várias ferramentas da Web 

2.0, tais como Foruns, Wikis, LMS, as redes sociais, onde se destaca o Facebook, 

favorecem a aprendizagem em rede, o trabalho colaborativo e a interactividade, 

permitindo aos aprendentes a partilha de conhecimento, ideias e experiências, 

facilitando a aprendizagem e conduzindo à cocriação de bases de dados comuns e de 

saberes construídos em cooperação. Como refere Delany (1994), o estruturalismo foi 

substituído pelo trabalho em rede, por um conjunto de relações sem hierarquia nem 

centro. O Facebook, enquanto ferramenta da Web 2.0, utilizado em termos 

pedagógicos, pode significar motivação, facilitar a autoaprendizagem e tornar a 

descoberta do saber mais acessível. Este é o seu habitat natural e consequentemente 

as interacções tornam-se mais flexíveis e a construção de saberes ocorre de uma 

forma fluída. Todavia, a aprendizagem através da Web 2.0 com carácter formal, está 

directamente ligada a abordagens que têm que lidar com a autonomia do aprendente 

e com uma forte noção de autoaprendizagem e, por isso, dependem directamente da 

motivação e autodisciplina do aluno e suas competências, que constituem o nosso 

objecto de estudo. 

O e-Learning pressupõe formas de construir conhecimentos, que consubstanciam a 

transição do paradigma de ensino tradicional para o ensino do século XXI, centrado no 

aluno, mediado por tutores e professores e realizado através de ambientes virtuais. De 

acordo com Palloff & Pratt, (2004; p.91) “os alunos precisam entender a sua 

responsabilidade na criação de uma comunidade de aprendizagem e a importância da 

sua interacção”, pelo que estes devem perceber a natureza do trabalho colaborativo e 

o processo de construção de uma comunidade online. 
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3. O ENSINO A DISTÂNCIA EM LINHA E O ALUNO A DISTÂNCIA EM LINHA 

Ao aluno a distância em linha não lhe basta ter objectivos individuais, é imprescindível 

ancorá-los numa construção pessoal, tal como é preconizado pelo paradigma socio 

construtivista e construccionista. O tipo de aluno a distância em linha, que o 

paradigma construtivista idealiza é um aprendente autorregulado, que consegue gerir 

a sua motivação, resiliência, perseverança e o seu processo de aprendizagem. Tudo o 

que o aluno consegue gerir consiste em experiência, pelo que não há um hiato com a 

afirmação de Papert: “Conhecimento é somente uma parte do saber. O saber genuíno 

ocorre da interacção com a experiência” (Papert, 1991). 

Deste modo, o aluno a distância em linha é aquele que pode usufruir dos ambientes de 

aprendizagem decorrentes das transformações, que temos vindo a caracterizar. 

Contudo, para que tal suceda, necessita possuir determinadas características e 

competências, pelo que deve alinhar-se a um processo diferenciado de ensino-

aprendizagem, decorrente da tecnologia que utiliza e das metodologias que lhe estão 

subjacentes. 

Assim: 

- em termos etários, vários estudos apontam o aluno a distância em linha como adulto; 

- o aluno a distância em linha não pode sentir-se receoso da tecnologia e deve fazer 

uma gradual utilização da mesma, de forma a ganhar experiência; 

- deve possuir e/ou desenvolver determinadas competências específicas, 

nomeadamente as que se prendem com as competências de aprendizagem, tais como 

autorreflexão, metacognição, autorregulação, autoeficácia; 

- deve possuir competências comunicacionais dado que estas lhe permitem 

desenvolver diversos tipos de interacção, dado que o trabalho colaborativo são 

essenciais no ensino a distância em linha; 

- saber gerir o seu tempo assume-se como uma primordial importância no ensino a 

distância, pois irá permitir conjugar as tarefas do curso com as exigências de tempo 

solicitadas pela família e pelo trabalho. È ainda, fulcral que o aluno saiba “travar” a 
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pesquisa, apesar das solicitações múltiplas das arborescências e da multiplicidade de 

caminhos que a internet proporciona; 

- o aluno a distância em linha, por seu turno, enquanto aluno adulto, autónomo e 

autodirigido, deve compreender o seu estilo de aprendizagem para que possa desta 

evidência tirar proveito das estratégias mais adequadas a esse estilo;  

- dado que a desmotivação é um espinho no ensino a distância, o aluno necessita de 

paulatinamente adquirir as competências imprescindíveis para obter sucesso e evitar o 

abandono precoce. 

 

4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

A investigação baseou-se numa amostra de participantes que frequentaram o 

Mestrado de Gestão de Sistemas de e-Learning da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, ao longo de cinco anos (2007-2012). O 

questionário foi enviado por email para 137 endereços de email - a população 

acessível (Coutinho, 2011) - havendo a registar 71 respondentes, uma taxa de resposta 

de 51,8%. 

Quanto à distribuição por sexo temos relativamente ao género dos 71 respondentes, 

61% são do género feminino e 39% do género masculino. 

Quanto à idade dos respondentes, verificámos que a maioria tem idades 

compreendidas entre 30 e 39 anos, 61% e entre os 40 e os 49, 28%; apenas 6% tem 

idades situadas entre 20 e 29 e 6% entre 50 e 59 anos. Estes números indicam 

claramente que 89% dos respondentes se enquadram numa faixa etária entre os 30 e 

os 49 anos de idade.  

No que concerne às profissões dos participantes, a esmagadora maioria pertence ao 

grupo de especialistas das actividades intelectuais e científicas,58%, enquanto 27% dos 

respondentes são técnicos ou exercem profissões de nível intermédio; 7% dos 

respondentes são representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, 

dirigentes, directores e gestores executivos e apenas um dos respondentes é 

trabalhador não qualificado. 
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Distribuição por Área científica de Formação: 62% dos respondentes têm como 

formação de base as Ciências Sociais e Humanidades, 32% têm formação de Ciências 

Exactas e Engenharia, registando as restantes áreas uma percentagem diminuta. 

No período anterior à elaboração do questionário, realizámos uma profunda pesquisa 

bibliográfica para conseguir determinar os conceitos mais pertinentes para a 

investigação e construir um “instrumento [de investigação] não estandardizado [que 

pode] tomar formatos diversificados desde o questionário à entrevista, permitindo 

avaliar uma infinidade de constructos” (Coutinho, 2011, p.107).  

Assim, utilizámos um instrumento de carácter quantitativo para recolha de dados: o 

inquérito por questionário construído de raiz. A pertinência do mesmo deve-se ao 

facto de ser “um instrumento de medida que contém os objectivos de um estudo com 

variáveis mensuráveis, permitindo que as informações pretendidas possam ser 

colhidas com rigor. É igualmente o mais usado para a recolha de informação” (Freixo, 

2009) 

Foram vários os primeiros esboços produzidos em Microsoft Word, até chegar ao 

questionário final, colocado online através do Google Documents (Anexo I). Na 

elaboração do mesmo, foi nossa preocupação garantir o anonimato para obtermos 

respostas mais mensuráveis. 

O questionário divide-se em duas partes: a primeira parte (parte A) permite-nos 

efectuar uma caracterização socioprofissional dos respondentes através das variáveis 

independentes: idade, sexo, profissão e área científica de formação, através de 

perguntas de Escolha Múltipla. A segunda parte (parte B) possibilita-nos obter 

informações relativas ao objecto de estudo e é constituída por sete questões fechadas, 

cuja tipologia também foi a Escolha Múltipla e duas perguntas abertas (8 e 9), para 

permitir aos participantes outra possibilidade de resposta.  

A questão 1 é a única que permite a escolha de várias opções e pretende avaliar as 

razões pela opção do ensino a distância em linha. A questão 2 pretende averiguar 

sobre a capacidade de autodisciplina na gestão do tempo. A questão 3 destina-se a 

avaliar a capacidade de autonomia e autoaprendizagem dos respondentes, ligadas ao 

pensamento crítico, neste modelo de ensino. A questão 4 tem como objectivo 
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averiguar sobre as competências relativas à pesquisa criteriosa, capacidade 

organizativa e estruturação dos resultados da pesquisa. A questão 5 prende-se com 

técnicas de monitorização da aprendizagem e a sua finalidade é avaliar a frequência 

com que os alunos desenvolvem estratégias de motivação, autoeficácia, metacognição 

e autorregulação da aprendizagem. A questão 6 incide e pretende averiguar sobre a 

atitude dos alunos relativamente à interactividade e trabalho colaborativo e 

frequência da realização das mesmas. A questão sete diz respeito ao acesso às 

ferramentas tecnológicas e competências dos respondentes para lidar com a 

tecnologia. A questão 8 indaga sobre os aspectos que os respondentes menos gostam 

na utilização deste modelo de ensino – aprendizagem. Na questão 9 solicitam-se 

outras opiniões que os respondentes considerem pertinentes expor. Ao longo do 

questionário, as questões incidem em temáticas diferentes e as mais similares foram 

intervaladas, para evitar questões indutoras (Coutinho (2011).Para cada uma das 

questões fechadas, do número dois 2 ao número 7, foi utilizada a escala de Likert, 

constituída por cinco níveis, em que se solicita a cada participante uma escolha em 

relação às opções, perante o modelo de ensino - aprendizagem. A questão 2 incide na 

gestão do tempo disponível e alteração em diferentes situações: Aumentou, 

Aumentou Pouco, Sem alterações, Diminuiu Pouco, Diminuiu. A questão 3 avalia o 

grau de Facilidade e/ou Dificuldade sentida pelos alunos, em competências deste 

modelo de ensino: Fácil, Relativamente Fácil, Dificuldade Média, Relativamente Difícil, 

Difícil. A questão 4, sobre pesquisa criteriosa e organização da informação, a questão 5 

sobre a monitorização da aprendizagem, a questão 6 sobre interactividade e trabalho 

colaborativo e a questão 7 sobre ferramentas e competências tecnológicas, incidem 

sobre a Frequência: Nunca, Raramente, Às vezes, Frequentemente, Sempre. 

Torna-se imprescindível sublinhar que se trata de uma amostra convencional e não de 

uma amostra aleatória, que represente as opiniões de todo um universo dos alunos a 

distância em linha no nosso país. Os participantes neste estudo (71 respondentes) 

representam apenas alunos do mestrado supracitado. Devido ao número limitado de 

respondentes e à escassez de estudos sobre a temática, é a validade interna deste 
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Estudo de Caso que tem toda a relevância em relação à validade externa, pelo que a 

possibilidade de efectuar generalizações é limitada. 

Os participantes responderam ao questionário anonimamente para uma base de 

dados do Google Documents. Os dados recolhidos no questionário preenchido pelos 

alunos do Mestrado em Gestão de Sistemas de e-Learning foram inicialmente tratados 

estatisticamante pelo Google Documents. Posteriormente, os resultados obtidos foram 

analisados, comparados e interpretados. Assim, as hipóteses previamente formuladas 

foram testadas, resultando em confirmação e infirmação das mesmas e até mesmo em 

discrepâncias. Para enriquecer o nosso trabalho, foi realizado o cruzamento da variável 

independente “sexo” com os resultados obtidos sobre o tempo  dedicado à 

convivência com família e amigos durante o Mestrado e com as respostas obtidas na 

questão  sobre autoeficácia “Desenvolver  um grande esforço de concentração e 

trabalho por acreditar em si próprio”, a fim de averiguar eventuais diferenças 

relativamente ao género. Os dados obtidos foram inseridos em grelhas do Microsoft 

Excel, a partir das quais foi realizado o respectivo tratamento através de ferramentas 

de análise de dados e criação de gráficos. A interpretação das leituras realizadas e a 

análise final dos resultados deixam questões e novos tópicos de discussão em aberto. 

 

5. QUEM É O ALUNO A DISTÂNCIA? 

Os dados recolhidos foram sujeitos a um tratamento estatístico que, para além da 

avaliação quantitativa traduzida na elaboração de gráficos, pretende suscitar uma 

reflexão sobre a tipologia do alunoa a distância. 

Temos que:  

Razões pela opção do ensino a distância % 

Poupar tempo em deslocações 68 

Redução de custos 30 

Estudar e manter a vida familiar 56 

Gerir de uma forma mais flexível os 
tempos de aprendizagem 

72 
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Progressão na carreira 23 

 

 

 

 

 

4% 

 

25% 

3% 21% 

10% 24% 

27% 23% 

56% 7% 
  

Tempo para convivência com família 
e amigos 

 Tempo para interagir com pares e/ ou 
professores 

 

 

66% 

 

48% 

20% 20% 

7% 23% 

6% 10% 

1% 0% 

  

Tempo para pesquisar, ler e reflectir  
Tempo para elaborar trabalhos 

atempadamente 
 

 

25% 

 

24% 

34% 41% 

30% 25% 

10% 6% 

1% 4% 

  

Facilidade e/ou Dificuldade em 
estudar sozinho 

 
Facilidade e/ou Dificuldade em 
tomar decisões e fazer escolhas 

únicas 
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31% 

 

34% 

31% 27% 

30% 21% 

7% 15% 

1% 3% 

  

Facilidade e/ou Dificuldade em ser 
responsável pela estruturação do 

conhecimento 

 
Facilidade e/ou Dificuldade em 
estabelecer o próprio ritmo de 

aprendizagem 

 

 

6% 

 

1% 

7% 4% 

46% 46% 

31% 42% 

10% 6% 

  

Frequência na leitura/ notas 
criteriosas 

 Frequência em travar a pesquisa  

 

0% 

 

0% 

7% 7% 

23% 23% 

49% 31% 

21% 39% 

  

Frequência da capacidade 
organizativa 

 
Frequência na redacção de textos 

com rigor 
 

 

0% 

 

0% 

0% 3% 

23% 24% 

56% 48% 

21% 25% 

  

Frequência do esforço de 
concentração e trabalho 

 
Frequência da capacidade de 

reflectir sobre os novos 
conhecimentos 

 

 

0% 

 

1% 
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3% 8% 

25% 31% 

58% 45% 

14% 14% 

  

Frequência do desenvolvimento de 
estratégias de metacognição 

 
Frequência do desenvolvimento de 

estratégias de motivação e 
autoeficácia 

 

 

0% 

 

0% 

3% 0% 

37% 24% 

49% 65% 

11% 11% 

  

Frequência em tirar dúvidas  
Frequência da interacção para 

estabelecer analogias 
 

 

0% 

 

3% 

0% 6% 

14% 21% 

66% 54% 

20% 17% 

  

Frequência da aprendizagem através 
do trabalho colaborativo 

 
Frequência da interacção para 
reconstruir conhecimento através do 
trabalho colaborativo 

 

 

 

0% 

 

1% 

0% 1% 

3% 7% 

8% 17% 

89% 73% 

  

Frequência do acesso a computador  Frequência do bom acesso à Internet  

 

0% 

 

0% 

0% 0% 

3% 0% 

18% 15% 

79% 85% 
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Quanto às questões abertas, os alunos responderam que os Principais factores de 

desmotivação foram: 

No que concerne à primeira pergunta de carácter aberto, os principais factores de 

desmotivação expressos na questão número 8 do questionário foram os seguintes: 

“excesso de carga horária; excesso de trabalho exigido; interactividade escassa; 

dificuldades na gestão do tempo; falta de feed-back atempado; falta de 

acompanhamento e motivação por parte de alguns professores; excessiva carga de 

trabalho; repetição de material e conteúdos em unidades de aprendizagem diferentes; 

excesso de teoria e de tempo assíncrono; estudar sem presença física de pares e/ou 

professores; estabelecer o próprio ritmo de aprendizagem; excesso de textos para ler; a 

realização de provas presenciais longe da residência; exigência de grande auto 

motivação; mal-entendidos por alguns colegas; pouca disponibilidade de alguns 

docentes e falta de apoio na tutoria; acumulação de tarefas em determinados 

períodos; datas de entrega de trabalhos de projeto coincidentes com datas de exames 

[alguns alunos eram docentes, logo os tempos lectivos sobrepunham-se]; comentários 

demasiado vagos aos trabalhos elaborados; disciplinas em línguas estrangeiras; que 

neste modelo de ensino-aprendizagem a realização de trabalhos de grupo é 

extremamente complicada; a gestão pouco adequada da plataforma Moodle; poucos 

recursos específicos para um ensino online; falta de prompts, numa disciplina que, 

consistiu num estudo individual sem apoio docente; problemas da comunicação 

diferida; diferenças horárias algumas vezes dificultaram comunicações síncronas; 

questões técnicas, como quedas frequentes da ligação à internet; alguns (poucos) 

alunos 'fugiram' a trabalhar equitativamente”. 

Sugeriram que: “blended learning, necessidade de um espaço propício na plataforma 

para a postagem das manifestações referentes ao poder reivindicativo do grupo de 

Frequência da interacção com o 
Moodle 

 
Frequência da utilização de motores 

de busca 
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estudantes e com os devidos feedbacks por parte de um gestor; mais 

acompanhamento pelos professores”. 

Na 2ª questão, em que se solicitava “Outras opiniões” que os respondentes 

considerassem pertinentes expor. Separámos as opiniões positivas das menos positivas 

e das sugestões. Registaram-se: 

- Opiniões positivas são as seguintes: 

”o e-Learning é um modelo de ensino-aprendizagem muito interessante, que potencia 

a aprendizagem colaborativa e a gestão dos tempos de aprendizagem; o e-Learning faz 

todo o sentido na população adulta e é um precioso contributo no âmbito da 

aprendizagem ao longo da vida; o trabalho colaborativo e a solidariedade entre pares 

são muito importantes; o e-Learning abriu portas a muitos estudantes que se 

encontram fora do alcance geográfico das universidades; permitiu criar e utilizar uma 

maior autonomia na minha aprendizagem associada à minha profissão; a motivação 

pessoal do aluno é o fator mais importante para que possa concluir o curso; 

pessoalmente este mestrado foi totalmente ajustado às minhas necessidades. 

- Opiniões menos positivas: “faltou em diversas situações um feedback atempado e 

contínuo por parte de alguns professores/tutores; ausência de uma profunda reflexão 

sobre os objectivos do curso; os professores facultaram demasiado material para ler 

não considerando o tempo semanal a dedicar a cada disciplina; os resultados finais não 

deveriam apenas valorizar os resultados obtidos nos exames presenciais; devia existir 

um melhor esclarecimento online a respeito dos direitos enquanto trabalhadores 

estudantes; os conteúdos das aulas devem ser criteriosamente seleccionados, as 

orientações devem ser claras e a calendarização das diversas actividades bem 

definidas; é importante que a tutoria seja efetiva, pertinente e não extemporânea. 

 

6. CONCLUSÃO 

Tendo por base os estudos referenciados na revisão da literatura, as hipóteses 

inicialmente formuladas foram maioritariamente confirmadas através dos resultados 

desta investigação. Do conhecimento empírico, sabemos que o aluno a distância em 
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linha, em termos de competências pessoais, é fortemente disciplinado, autodirigido, 

autónomo, rigoroso, criativo, activamente implicado na construção da sua 

aprendizagem, dotado de pensamento crítico, capacidade organizativa, resiliência e 

tenacidade. Além disso, insere-se num grupo de trabalho forte e coeso e consegue 

trabalhar nesse grupo. 

Os resultados obtidos podem servir de indicadores para todos os que querem tornar-

se alunos a distância em linha. A caracterização pode ser analisada por adultos, que se 

propõem estudar através deste modelo, o que lhes permite  equacionar melhor as 

competências que possuem ou se estão dispostos a desenvolvê-las, para obter 

sucesso. Não pretendendo ser normativo, indica caminhos ou formas de fazer a ponte.  

Esta investigação permitiu realizar uma caracterização plural e múltipla do aluno a 

distância em linha e das suas competências. Ainda que este estudo tenha um carácter 

embrionário, os resultados obtidos são significativos e deixam várias questões em 

aberto para ulteriores investigações. 

Além do mais, o facto de a questão do tempo dedicado à pesquisa ser excessivo em 

detrimento da leitura é um alerta para todos, tentados pelas arborescências do ecrã e 

perdendo-nos no labirinto da grande teia, revelando falta de método e disciplina. Por 

último, alguns alunos podem compreender por que motivos abandonaram o curso e, 

se for caso disso, inverter a situação. 

Foi realizada uma primeira abordagem sobre as diferenças relativas ao género no 

ensino a distância em linha, ao cruzarmos a variável independente “sexo” com duas 

variáveis dependentes. Consideramos que um estudo aprofundado no que concerne 

ao género neste modelo de ensino seria muito interessante.  

Outra questão levantada é da adequação ou não das actividades aos estilos cognitivos 

dos alunos. Apesar do relativo consenso existente acerca do desenvolvimento de 

actividades, por parte dos e-professores, que se adequem ao estilo cognitivo de cada 

aluno (Pallof & Pratt, 2004, p.55) levantam a questão da discordância relativamente a 

esta adequação, para que os alunos possam fazer despertar em si algum tipo de 

inteligência menos desenvolvido, afirmando que “alguma discordância será também 
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adequada para que os alunos possam aprender a aprender de diferentes maneiras, 

trazendo à baila modos de pensar e aspectos pessoais ainda não desenvolvidos”. 

A Aprendizagem modificadora é outro campo fascinante de investigação. 
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RESUMO 

O estudo apresenta os resultados de uma pesquisa exploratória que identificou os usos 
que os estudantes de Ensino Médio fazem do Celular na escola e investigou as 
compreensões que os estudantes têm do conteúdo de ondas a partir de uma 
intervenção didática breve com o uso do celular.  Um questionário preliminar seguido 
de uma intervenção didática avaliada com duas questões previas que foram 
reaplicadas ao final do trabalho analisam a aprendizagem dos estudantes.  Os 
resultados indicam que os estudantes usam o celular constantemente na escola, mas 
nunca para fins didaticos e a intervenção mostrou que uma única atividade breve não 
foi suficiente para a compreensão mais profunda do significado de ondas e sua relação 
com o celular, no entanto, a motivação dos estudantes nos permite criar fôlego para 
trabalhos mais abrangentes e profundos no que concerne a propostas de intervenção 
com sequências didáticas com o uso de equipamentos celulares. 

Palavras-chave: Tecnologia, ondas, Telefones celulares e Formação de Professores. 

 
ABSTRACT 

The study presents results of a survey that identified the uses that High School 
students make in Mobile phones at school and also investigated the understandings 
that students have of the waves from a brief teaching intervention using mobiles as 
tools for teaching.  A preliminary questionnaire followed by a didactic intervention 
evaluated with a previous two issues that were reapplied at the end of the work 
examines student learning.  Questionnaire results indicate that students use their 
phones constantly at school, but never for didactic purposes and intervention showed 
that a single activity was not enough for a deeper understanding of waves and its 
relation to the cell phones, however, the motivation students allows us to create 
breathtaking works most comprehensive and profound regarding the proposed 
intervention with didactic sequences with the use of this technology at school. 

Key words: Technology, waves, Mobile, Teaching-learning 
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INTRODUÇÃO 

Os jornais e revistas assim como a TV e outras mídias anunciam entusiasticamente os 

avanços tecnológicos e deslumbram-se com as possibilidades de comunicação 

apoiadas por uma rede mundial de telecomunicações em mundos virtuais paralelos.  

Axt (2002) sugere mesmo que estamos no limiar de passagem das tecnologias para 

realidades virtuais, mas infelizmente ao chegar às salas de aula da escola onde 

trabalhoi percebo a distância gigantesca do que é noticiado com o que vivencio.  Na 

escola preciso planejar as aulas usando predominantemente o quadro verde e a TV 

que estão disponíveis em todas as salas, mas para usar os computadores do 

laboratório de informática da escola, por exemplo, preciso fazer reservas com 

antecedência, o espaço e número de máquinas não é compatível para uma turma toda 

e, além disso, os velhos problemas permanecem como máquinas sem manutenção e 

um sistema mal dimensionado, que cai sempre que toda a turma tenta usar o mesmo 

sítio eletrônico simultaneamente.  Nesse sentido, as limitações para o uso da 

tecnologia em sala de aula nos puxam para o passado como areia movediça. 

Na outra extremidade das discussões sobre o uso da tecnologia nos ambientes 

escolares estão os estudantes.  Nos últimos anos percebi, inicialmente com grande 

irritação, que o uso do aparelho celular era excessivo durante o período letivo e, ao 

notar minha dificuldade para lidar com a situação optei por direcionar esforços para 

avaliar melhor que conhecimentos esses equipamentos poderiam ajudar a desenvolver 

na sala de aula.  Meu primeiro questionamento foi em relação ao que fazer com essa 

tecnologia (celular) de fácil acesso, presente nas mãos de praticamente todos, e que 

venha contribuir com o processo ensino-aprendizagem? 

Para tentar refinar este questionamento motivador inicial, delineei o presente estudo 

para identificar os usos que os estudantes do Ensino Médio fazem do celular no 

ambiente escolar e, a partir desse diagnóstico, criei uma sequência didática com 

                                                      
i
 Este artigo foi escrito a seis mãos, mas preferimos manter o texto na primeira pessoa 
do singular, para melhor situar o trabalho do primeiro autor na escola 
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abordagem investigativa sobre ondas eletromagnéticas, através do receptor do celular, 

avaliando a aprendizagem do tema. 

 

1. ALGUNS TEXTOS REVISADOS DA LITERATURA  

Embora existam diversos estudos sobre uso das tecnologias (computador, TV pen 

drive, data show, DVD) na educação escolar, muito pouco sem tem discutido sobre o 

uso da tecnologia de mais fácil acesso na quais estão incluídas todas as demais citadas, 

o celular.  Os aparelhos atuais são multimídias completas, que possuem diversas 

funções como: ouvir rádio, mp3, assistir TV, tirar fotos, fazer filmes, gravar voz, jogar 

videogame, enviar e receber e-mails ou arquivos e acessar a Internet, mas que usos 

pedagógicos podem ser feitos a partir dessa tecnologia? 

Ribas (2012) fez uma pesquisa do tipo estado da arte analisando periódicos qualisados 

pela CAPES para a área de Ensino das Ciências e da Matemática abrangendo um 

período de dez anos.  O autor buscou artigos que discutiam o uso de celulares para fins 

didáticos.  Nesse estudo o relatório de CGI.BR (2010 apud RIBAS, 2012) salienta a 

rapidez nas mudanças das tecnologias de informação e comunicação comentando que 

o que mais impressiona é o aumento do uso do celular em todas as faixas etárias, e, 

em especial, na idade escolar, constatando que os jovens usam o celular em suas 

atividades cotidianas. 

Ao revisar KOLB (2008) a pesquisa de RIBAS, 2012 reforça a ideia de que são gastos 

muito tempo e energia para desenvolver políticas, leis e procedimentos somente para 

manter o telefone celular fora do espaço educativo.  Nesse sentido sugere que todo 

este esforço deveria ser usado para pensar nas possibilidades de integrá-los às praticas 

de ensino, propõe aulas praticas com esta TIC (celular) para mediar situações didáticas 

de ensino e aprendizagem. 

Acessando o site da Capes, Ribas (2012) obteve 25 trabalhos relacionados com as 

tecnologias da informação e comunicação no ensino.  Desses poucos relacionam o uso 

do celular a educação mesmo considerando essa tecnologia como uma das mais 

avançadas, de fácil acesso e que abre espaço para avanços de práticas com fins 

didáticos relacionando o ensino a aprendizagem. 
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Figueira (2004), por sua vez realizou um estudo teórico para o desenvolvimento de um 

protocolo de pesquisa didática para utilizar o celular para coletar e armazenar dados 

durante a realização de experimentos didáticos em física, e realizou medidas físicas de 

tempo e temperatura de baixo custo, utilizando a planilha do Excel tanto para 

aquisição quanto para análise de dados a partir da porta de jogos da placa de som, em 

medidas de intervalo de tempo.  Já o recurso do Excel foi explorado no trabalho para 

leitura das entradas digitais e cálculos de grandezas físicas como período, velocidade e 

aceleração. 

O autor destacou que as medidas obtidas via a entrada da porta de jogos da placa de 

som são de baixo custo em relação às interfaces comerciais; também enfatizou a 

segurança contra riscos da placa mãe do microcomputador e a dispensa de circuitos 

eletrônicos externos que desempenham o papel de interface analógico-digital 

enfatizou ainda a facilidade de ajustamento às necessidades em vários campos de 

atividade permitindo cálculos numéricos sem conhecimento de qualquer linguagem de 

programação e na máquina de Atwood, determinando a aceleração e momento de 

inércia do sistema. 

A partir do desenvolvimento do protocolo o autor relata as possibilidades para o uso 

do computador no laboratório didático de física com aquisição de dados usando a 

planilha Excel e avaliou que a técnica é prática, flexível e adaptável a diferentes 

experimentos.  Os recursos gráficos da planilha, aliados à coleta de dados, forneceram 

um instrumento de análise de fácil uso com aplicações em inúmeras áreas da Física.  

Além disso, enfatizou que a constituição de dados proposta no protocolo oferece 

economia de tempo e condições para que o foco das atividades práticas esteja 

concentrado no fenômeno físico, na análise e interpretação dos resultados, não na 

simples obtenção de dados experimentais. 

Outra pesquisa sobre o uso do celular na escola foi a de Cavalcante (2002) que 

desenvolveu metodologia computacional para o estudo de movimentos.  Sua proposta 

consiste em obter registro de arquivo wav do som emitido nos impactos sucessivos de 

uma esfera solta de determinada altura em uma superfície plana e calcular o 

coeficiente de restituição. 
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O autor discorreu sobre as possibilidades de renovação nas tecnologias em medidas 

físicas para laboratório didático, com custo zero na implementação de sistemas de 

medidas, afastando a necessidade conhecimentos em eletrônica para construção de 

interfaces conversoras, e percebeu a não necessidade de dominar a linguagem de 

programação para iniciar trabalhos nesta área.  Enfatizou a simplicidade dos 

equipamentos necessários para desenvolver um experimento com alta precisão de 

resultados, uma vez que os tempos de resolução na maioria das placas de som dos PCs 

podem ser muito pequenos. 

O autor recomendou ainda que os professores podem sugerir a comparação dos dados 

obtidos no experimento que ele desenvolveu com os previstos através de processos de 

modelação computacional que facilmente são executados com auxilio de softwares 

específicos. 

Ricardo et al, (2008) estudaram a percepção dos professores da área das ciências, 

matemática e suas tecnologias e observaram que as compreensões desses docentes 

não são claras, mostrando uma confusão entre as ciências aplicada e o uso da 

tecnologia.  Investigaram também a concepção dos professores sobre o que é 

tecnologia e as relações da tecnologia com a ciência além de investigar como esses 

professores interpretam a tecnologia em relação as uma possível referência das 

ciências básicas.  Enfim, a interpretação dos professores acerca da tecnologia. 

Os autores discutem o papel político das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM) que propõem a formação de três grandes capacidades 

humanas complexas: expressão e comunicação; investigação e compreensão; e 

contextualização sociocultural, articuladas entre si e desenvolvidas partir de um 

trabalho interdisciplinar e contextualizado que enfatiza a tecnologia como referência 

dos saberes escolar.  Destacam ainda a diferença de abordagem da tecnologia nas três 

áreas e elegem como foco do trabalho as discussões com professores a partir de 

abordagem qualitativa usando entrevistas semiestruturadas discutindo as concepções 

dos professores das disciplinas científicas do nível médio acerca da tecnologia como 

objetivo de ensino na escola. 
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Ricardo et al (2008) realizaram seis seminários e o longo dessas atividades 

entrevistaram quinze professores de Ensino Médio, das disciplinas de biologia, física, 

química e matemática, de duas escolas públicas de grande porte para discussão sobre 

uso da tecnologia como recurso didático. 

Os pesquisadores perceberam que os docentes necessitam de mais orientação para 

proporcionar uma apropriação crítica da tecnologia entre os estudantes, caminhando 

na constituição de uma cultura tecnológica. 

Os autores sugeriram pesquisas que auxiliem na transposição didática em especial ao 

uso da tecnologia “celular” como recurso didático. 

A partir dos artigos mencionados, percebi a lacuna que existe em trabalhos que 

abordam o uso do celular na escola, especialmente no que tange a disciplina de física 

para o Ensino Médio.  Assim, este estudo pretende contribuir para reduzir tal ausência.  

Nesse sentido o artigo tem dois objetivos, o primeiro é identificar que usos os 

estudantes de Ensino Médio de uma escola pública de Curitiba fazem do celular, 

especialmente dentro da escola.  A partir desse reconhecimento, proponho uma 

breve intervenção didática que usa o celular como instrumento de aprendizagem 

sobre ondas eletromagnéticas, na disciplina de física, e investigo as compreensões dos 

estudantes sobre o conteúdo de ondas. 

 

2. METODOLOGIA 

Para atingir o primeiro objetivo, fiz um questionário que foi elaborado a partir das 

sugestões dos próprios estudantes e que ficou constituído de 10 perguntas.  O 

questionário foi primeiramente validado pelos professores do colégio em questão, que 

pertence à rede estadual de ensino e situa-se na cidade de Curitiba-PR.  No escopo 

deste artigo avalio apenas as três primeiras questões.  O questionário foi aplicado para 

20 turmas do Ensino Médio desta escola no turno da manhã, obtendo-se 687 

questionários respondidos. Em seguida, os questionários com respostas em branco ou 

respostas muito vagas foram retirados da amostra, restando 400 questionários, que 

são avaliados neste artigo.  As respostas foram tabuladas na forma de porcentagens. 
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Para atingir o segundo objetivo elaborei uma breve intervenção didática com 

aproximação a abordagem investigativa, na qual coloco um grupo de estudantes para 

refletir sobre o que ocorre nos equipamentos eletrônicos quando o computador está 

ligado e o telefone toca.  Os estudantes responderam a duas perguntas iniciais e, em 

seguida, observando a interferência do celular nos equipamentos eletrônicos 

(computador, TV e balança eletrônica) levantaram hipóteses sobre as interferências 

que ocorrem no som e na imagem do ecrã.  A Partir das hipóteses levantadas, os 

alunos assistiram alguns vídeos que subsidiaram a compreensão dos fenômenos que 

tem cunho mais teórico relacionando-as com o conteúdo de ondas.  Ao final os alunos 

conversaram para viabilizar a aprendizagem colaborativa e reelaboraram as duas 

respostas as questões abertas, tais questões compuseram o segundo instrumento de 

coleta de dados deste estudo. 

 

3. RESULTADOS E ANÁLISES 

3.1 Questionário 

A primeira pergunta refere-se ao uso do celular na escola.  E de um total de 400 

questionários avaliados, 87% dos estudantes trazem e usam o celular durante as 

atividades escolares e apenas 13% não o fazem.  O gráfico um resume este resultado. 

 

Gráfico 1: respostas a questão “você utiliza o celular na escola?” 

 

 

Axt (2002) sugere que estamos vivendo um período de encantamento tecnológico e 

todos os tempos são mediados pela tecnologia disponível, alterando e mudando o 

modo de ser e agir constituindo novos processos de individuação e de relações sociais: 
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As tecnologias existentes em cada época, disponíveis para utilização por 

determinado grupo social, transformam radicalmente as suas formas de 

organização social, a comunicação a cultura e a própria aprendizagem.  

Novos valores foram definidos e novos comportamentos precisam ser 

aprendidos para que as pessoas se adaptem à nova realidade social 

vivenciada a partir do uso intenso de determinado tipo de tecnologia. 

(Kenski, p.2) 

Nesse sentido, nossa preocupação não se limita ao uso ou não do aparelho, mas o 

tempo de uso e os tipos de uso, por isso a segunda pergunta foi destinada a 

compreender o tempo diário de uso desses aparelhos pelos estudantes (dentro ou fora 

da escola).  Os resultados foram: 93% dos estudantes responderam que usam os 

aparelhos mais de 2 horas e 7% o usam até duas horas.  Respostas mais detalhadas 

foram plotadas no Gráfico 2. 

Gráfico 2: Respostas a segunda questão: “Quanta horas você usa o celular 

diariamente?” 

 

 

As respostas parecem um grande alento para as operadoras de telefonia celular, que 

comemoram cada vez mais a venda de celulares, Moreira (14 de setembro de 2012), 

somente no primeiro semestre de 2012, foram vendidos 27,3 milhões de aparelhos 

celulares no Brasil. O gráfico 2 mostra a quantidade de horas que estes jovens utilizam 

o celular ao longo de um dia, pode ser uma grande mudança em relação a pesquisas 
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anteriores sobre o uso da TV ou de videogames, que agora precisam ser reavaliados ou 

incorporados como uso simultâneo. 

O uso frequente das tecnologias de comunicação tem influências no modelo de escrita 

de seus usuários, principalmente na vida dos adolescentes, que desenvolve variantes 

de linguagem para a linguagem virtual.  Soares (2012) realizou um estudo para analisar 

a influência da linguagem virtual na escrita a partir do uso das novas tecnologias, em 

Língua Portuguesa e mostra vantagens e desvantagens para o ensino-aprendizagem e 

para a vida dos alunos. 

Da mesma forma que o uso da tecnologia do celular é importante para a vida do aluno, 

também pode ser para sua aprendizagem escolar SOARES (2012).  Na vida do professor 

essa nova ferramenta pode inovar ou complementar suas aulas reinventando 

estratégias didáticas transformando o ensino e quiçá a aprendizagem.  Para isso os 

professores precisam reconhecer as potencialidades dessa tecnologia para as 

metodologias de ensino. 

A tecnologia do celular possibilita em um mesmo equipamento o acesso à internet, 

rádios, mp3, celular, mas parece desenvolver aprendizagens mais aligeiradas e 

superficiais.  Moran (2004) enfatiza que o “celular” é cada vez mais poderoso em 

recursos disponibilizados a uma velocidade inexplicável de comunicação, permitindo 

pesquisar, simular situações, analisar conhecimentos específicos, descobrir novos 

conceitos, lugares e ideias, fazendo com que os professores se aproximem do mundo 

dos alunos, sempre tomando o cuidado de mantê-los envolvidos em assuntos que 

sejam pertinentes à aula. 

A terceira questão investigou com que finalidade os alunos usam o celular.  As 

respostas foram plotadas no gráfico 3: 

 

Gráfico 3: Em quais situações você utiliza o celular na escola? 
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Observe-se que o número de respostas foi superior ao número de respondentes, pois 

os mesmos alunos responderam a mais de uma alternativa.  Além disso, é interessante 

notar que fazer ligações não está entre as funções mais utilizadas no celular, mas sim 

ouvir músicas ou receber e enviar mensagens de texto.  Nesse sentido, mostra que 

esses equipamentos têm outras funções que já são bem conhecidas e utilizadas pelos 

estudantes em seu cotidiano, mas e em sala de aula?  Entendemos que os professores 

necessitam desconstruir a ideia de aulas centradas em torno do docente, como as da 

escola tradicional, e com advento das tecnologias de fácil acesso, com aparelhos 

celulares cada vez com maior número de funções que despertam curiosidade e 

interesse dos alunos a distância entre alunos e professores pode ser ainda maior ou 

mais desconfortável, nesse sentido entendo como crucial pensar nas formações 

continuadas, rever planejamentos, realizar discussões com grupos de professores na 

escola, para efetivamente romper com algumas barreiras na sala de aula. 

Moran (2004) sugere que vale a pena inovar, testar, experimentar, para que 

avancemos para a busca de outros modelos de docência.  Acrescento que esses 

modelos precisam nos fazer adentrar e refletir sobre experiências mais significativas e 

profundas ao invés de nos aligeirarmos com mudanças rápidas e rasteiras, superficiais 

e inconsistentes, assim, pensar em pesquisar usos do celular na sala de aula parece ser 

uma urgência. 
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3.2 Breve Intervenção Didática 

Considerando a ideia de uma experiência mais significativa para pensar mudanças mais 

consistentes, neste estudo delineei uma breve intervenção didática relativa ao 

conteúdo de ondas, com apoio do celular como recurso para ampliar a observação e 

auxiliar no levantamento de hipóteses. 

Na investigação sobre ondas Eletromagnéticas, o grupo de respondentes ficou 

reduzido a 27 estudantes.  A esse grupo propôs duas questões iniciais para investigar 

as compreensões prévias sobre o conteúdo ondas relacionando com celular e ondas 

eletromagnéticas, na Tabela 1 apresentam as respostas à primeira questão: 

 

Tabela 1. Porcentagens de respostas obtidas para a Questão 1 

O que você entende por ondas? 
%2ª  

Série 

%3ª 

 Série 
%Total 

Ondas na água 31,25 45,45 37,03 

Terremoto 18,75 0,00 11,11 

Ondas sonoras 0,00 9,09 3,70 

Rádio/ TV/ Celular 0,00 18,18 7,40 

Raios do sol 12,50 0,00 7,40 

Não deram exemplos 6,25 9,09 7,40 

Outros 31,25 18,19 25,96 

TOTAL 00,00 100,00 100,00 

 

A maioria das respostas da Questão 1 foi relacionada com movimento (vibração) e 

transporte de matéria.  Poucas respostas relacionavam com modificação da matéria, 

onda é frequência e a diferença entre ondas.  Na segunda pergunta o objetivo era 

perceber se os estudantes compreendiam o celular como um equipamento que, 

segundo o Guia Grátis Brasil, (consulta dia 15/09/2012), quando falamos ao telefone 

celular, nossa voz é captada por um microfone acoplado ao aparelho e transformada 

em sinais eletromagnéticos que são ondas, na qual não podemos visualizar nem tocar, 

porém elas podem atingir grandes distâncias.  Estes sinais são transmitidos por meio 
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de uma antena próxima, que encaminha ao telefone celular da outra pessoa, com a 

qual conversamos e,dessa forma, os sinais são modificados novamente, em sons, tudo 

isto devido ao alto-falante. 

Tabela 2. Porcentagens de respostas dadas pelos alunos à Questão 2 

O que entende pode ondas captadas no celular?   
%2ª 

Série 

%3ª 

Série 
%Total 

Maior captação auditiva, como música alta, toques 

de celular. 
25,00 9,09 18,51 

Cópia do livro didático 18,75 0,00 11,11 

Definiu como velocidade, distância, vibração ou 

frequência. 
31,25 63,63 44,44 

Caracterizou com o sentido (tudo que se pode 

escutar) 
12,50 9,09 11,11 

Não soube explicar, em branco, outros. 12,50 18,18 14,81 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

 

Na maioria das respostas da segunda questão os estudantes conceituaram ondas 

sonoras como alguma grandeza física da onda ou “vibração”, as demais respostas 

foram atribuídas ao sentido da audição, como sendo relacionada ao volume.  Alguns 

respondentes fizeram respostas sem qualquer relação com a questão e foram 

categorizados como outros ou responderam que não sabiam explicar. 

Após responderem as questões, desencadeei a atividade de investigação, propondo 

que os estudantes fizessem chamadas uns aos outros e colocassem os telefones perto 

das caixas de som dos computadores, e escutassem a interferência, fizemos o mesmo 

com os ecrãs de computadores do laboratório de informática e também com uma 

balança eletrônica.  E, em seguida levantaram hipóteses sobre o que havia ocorrido e 

se havia algum tipo de onda envolvido no problema.  A seguir apresentei dois vídeos 

postados no YOUTUBE, uma explicação conceitual sobre ondas exemplificando as 

interferências que causam em aparelhos eletrônicos como TV, Rádio, Computador, o 

http://www.guiagratisbrasil.com/como-funciona-o-telefone-celular/
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primeiro vídeo mostrou exemplo de uma onda longitudinal em uma mola, e o 

segundo, uma reportagem sobre ondas eletromagnéticas. 

A partir dos vídeos os alunos discutiram coletivamente seu entendimento sobre o 

problema e avaliaram suas hipóteses iniciais sobre ondas, respondendo novamente as 

questões 1 e 2 compiladas nas tabelas 3 e 4 a seguir: 

 

Tabela 3. Porcentagem de Respostas dos alunos para a Questão 1 após as atividades 

O que você entende por ondas? 2ª Série 3ª Série Total 

Definiu como energia 25,00 18,18 22,22 

Cópia do livro didático* 37,50 18,18 29,62 

Descreveu uma onda ou como ela se 

comporta 
12,50 36,36 22,22 

Outros, em branco 25 27,27 25,92 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

*Muitos alunos realizaram cópias do livro didático. 

 

A maioria dos alunos descreveu a onda ou como ela se comporta através das 

informações obtidas durante a aula.  Os alunos também confundiram informações 

entre ondas eletromagnéticas e mecânicas, afirmando a necessidade de meio para a 

propagação da onda eletromagnética. 

 

Tabela 4. Porcentagem de respostas dadas pelos alunos à segunda questão após as 

atividades 

O que entende pode ondas captadas do celular?  
%2ª 

Série 

%3ª 

Série 
Total 

Relacionaram com características de ondas 

mecânicas e eletromagnéticas juntas 
31,25 45,45 37,03 

Caracterizaram como onda mecânica, longitudinal e 

tridimensional. 
18,75 0,00 11,11 

Definiram como interferência 0,00 9,09 3,70 
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Apenas relacionaram com o meio 0,00 18,18 7,40 

Apenas relacionaram ao sentido 12,50 0,00 7,40 

Apenas citou exemplos 6,25 9,09 7,40 

Cópia do livro didática 12,50 9,09 11,11 

Outros 18,75 9,09 14,81 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

 

Vários alunos entenderam as ondas eletromagnéticas transmitidas por satélites ou 

celulares como sendo ondas sonoras.  Alguns mencionaram o trem que passou 

próximo à escola no momento da aula correlacionando a ondas sonoras.  Como esta 

foi a atividade introdutória eles ainda não haviam tido o conteúdo de ondas sonoras 

por efeito Doppler.  Não foi possível fazer uma comparação entre as respostas iniciais 

e as finais, pois muitos alunos chegaram a aula com atraso, e fizeram apenas a 

segunda parte da atividade. 

Ao final, fizemos uma discussão sobre as relações com os prejuízos causados saúde ou 

relacionados à interferência eletromagnética.  Também chamou a atenção à 

dificuldade de expressão que os alunos tiveram considerando que estão nas séries 

finais da Educação Básica, assim, alguns preferiram simplesmente abrir o livro e copiar 

definições dali. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu identificar que boa parte dos estudantes já usufrui da tecnologia 

do celular e o faz na escola, mas infelizmente isso não se dá para fins didáticos, o que 

revela uma subutilização desses equipamentos para aprendizagem, mostrando a 

necessidade de preenchermos o vazio de mais pesquisas na área.  Na atividade de 

intervenção didática percebi que houve vários problemas como de interpretação das 

questões, a cópia do livro didático, a falta de um delineamento mais robusto da 

atividade que parece ter ficado em aberto e ainda há vários ajustes a serem feitos 

nesta proposta preliminar, inclusive para desenvolvê-la na forma de uma sequencia 

didática que pudesse incluir outros tópicos fazendo uma discussão mais profunda e 
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permitindo que os estudantes experienciem e levantes outras hipóteses explicativas.  

Nesse sentido a atividade apenas inicial parece ter um potencial para ser investido em 

seu desenvolvimento, mas ainda é necessário mais tempo e planejamento para tal.  

Enfim, a atividade precisa ser redesenhada e aprofundada em vários sentidos.  No 

entanto, o interesse da turma pelo tema ao longo da atividade prática e da discussão 

foi grande, embora deva salientar que o mesmo não ocorreu ao longo do processo de 

escrita, no qual muitos alunos limitaram-se a copiar as informações do livro, mas ainda 

assim percebi um interesse muito diferente de minhas experiências anteriores na 

apresentação tradicional deste conteúdo. 

Para finalizar gostaria de ressaltar que o celular é uma tecnologia que não devemos 

desperdiçar, veio para ficar e fazer parte do convívio dos alunos e das pessoas, proibir 

seria o mesmo retrocesso que vivenciamos no início da popularização da calculadora, 

em que os professores alegavam que a calculadora reduziria o raciocínio lógico do 

estudante, contudo nos dias atuais ficou já temos evidências que a tecnologia da 

calculadora auxilia, e complementa processos de ensino-aprendizagem. 

Com a invasão do celular na escola, seu baixo custo e facilidade, seria um grande 

desperdício deixa-lo de lado ou mesmo tentar retirá-lo do espaço escolar pois esse 

equipamento pode ser usado para o avanço do processo ensino-aprendizagem.  O 

celular é um agente motivador dos alunos para aulas diferenciadas, possibilitando a 

compreensão das possibilidades e limites da tecnologia, desde que se faça uma análise 

crítica do processo mostrando também outras interfaces com a saúde, a política de 

telecomunicações, etc. 

Este breve estudo exploratório mostra que as possibilidades do uso didático da 

tecnologia celular nos permitem pensar em avanços do delineamento de sequencias 

didáticos para o ensino de ondas. 
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Resumo 
 
Esse  artigo tem por objetivo analisar e compreender o processo de inserção do 
computador portátil, feito pelos professores que ensinam matemática em uma escola 
pública participante do Projeto UCA (Um Computador por Aluno) do Ministério da 
Educação. Nesse Projeto, cada aluno recebe um computador dotado de mobilidade e 
conectividade para utilizá-lo em sala de aula e nos demais espaços escolares. Os 
estudos mostram que o computador ainda é usado de forma pontual e restrita na 
prática pedagógica do professor. A metodologia da pesquisa é de natureza qualitativa 
e a coleta dos dados foi realizada no 2º semestre de 2011, tendo a participação de seis 
professores do Ensino Fundamental. Foram utilizados os seguintes instrumentos: 
questionário, entrevista individual semi estruturada, registros de observações na sala 
de aula. Os dados coletados mostraram que os seis professores utilizam de maneira 
diversificada o computador portátil, na modalidade de 1:1, atendendo as 
características das turmas e o seu nível de apropriação das tecnologias. No entanto, 
todos reconheceram que a inserção dos laptops nas mãos dos alunos requer do 
professor uma nova gestão da sala aula.  Os professores das duas situações 
exemplificadas, [Prof.A] e [Prof. B] tiveram caminhos diferenciados em relação à 
apropriação pedagógica da tecnologia, demonstrando que a reinvenção da prática, na 
perspectiva da integração dos conteúdos e dos recursos computacionais requer do 
professor o domínio do conhecimento matemático no sentido de ultrapassar os 
aspectos procedimentais e do conhecimento dos recursos computacionais na 
perspectiva pedagógica, ou seja, aquela que ultrapassa os aspectos operacionais. Há 
necessidade de enfocar na formação do professor o conhecimento pedagógico tanto o 
geral como aquele relacionado ao conteúdo específico-matemático. Destaca-se ainda 
que a compreensão de como os professores estão desenvolvendo suas práticas, bem 
como, o entendimento da complexidade do processo de reconstrução do 
conhecimento, poderá subsidiar as ações de formação do professor para o uso 
integrado dos recursos do computador portátil ao currículo.  

Palavras-chave:  Computador portátil, Prática pedagógica, Professor de matemática, 
Reconstrução do conhecimento. 
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Abstract 
 

This article aims to analyze and understand the process of inserting the laptop, done 
by teachers who teach mathematics in a public school participating in the Project 
Advisory Committee (One Computer per Student) Ministry of Education. In this project, 
each student receives a computer with mobility and connectivity to use it in the 
classroom and other school spaces. Studies show that the computer is still used on an 
ad hoc and limited in the teacher's pedagogic practice. The research methodology was 
qualitative and data collection was carried out in the 2nd half of 2011, with the 
participation of six elementary school teachers. We used the following instruments: 
questionnaire, semi-structured individual interviews, records of observations in the 
classroom. The data collected showed that the six teachers in a diversified way to use 
laptop in 1:1 mode, given the characteristics of the classes and their level of ownership 
of technology. However, all recognized that the integration of laptops in the hands of 
students requires a new teacher's classroom management which involves from the 
physical organization of the classroom to the referrals to be made during class. 
Teachers in two situations exemplified [Prof. A] and [Prof.B] had different ways  in 
relation to the appropriation of educational technology, demonstrating that the 
reinvention of practice, from the perspective of the integration of content and 
computing resources requires mastery of mathematical knowledge in order to 
overcome the procedural aspects and the knowledge of computing resources in the 
educational perspective, ie, exceeding the operational aspects. There is a need to focus 
in teacher pedagogical knowledge both general and those related to specific content, 
in this case, the mathematics knowledge. Concluding this brief analysis, it is 
noteworthy that the understanding of how teachers who teach mathematics are 
developing their practice, as well as understanding the complexity of the 
reconstruction process of knowledge can support the actions of teacher training for 
the integrated use of resources the laptop to the curriculum. 

Keywords: Laptop, Teaching practice, Math Teacher, Reconstruction of knowledge. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As questões que envolvem o uso do computador portátil na educação básica são 

amplas, diversas e complexas, pois caracteriza um novo paradigma de ensino e 

aprendizagem na medida em que cada aluno passa a ter em suas mãos na sala de aula 

e no entorno da escola um computador conectado em rede. 

No Brasil, o Projeto UCA (Um Computador por Aluno) do Ministério da Educação, foi 

criado em 2009 envolvendo 300 escolas urbanas e rurais, sendo 10 de cada uma das 27 

unidades federativas do país e em todas as escolas de 6 pequenos municípios.  Para 

desenvolver essa  implantação, o governo criou  um Grupo de Trabalho do Projeto UCA  
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(GT-UCA) constituído por especialistas de várias universidades. Esse grupo analisou as 

várias implicações envolvidas nessa proposta e elaborou as diretrizes educacionais 

norteadoras do processo de implantação do UCA nas escolas. O GT-UCA, nessa 

ocasião, também se organizou para atuar em sub-grupos, focando em quatro 

instâncias: Infraestrutura,  Formação e acompanhamento de professores e gestores, 

Avaliação e Pesquisa (2009). 

Segundo os documentos oficiais do Ministério da Educação (2009), especificamente o 

Grupo de Formação e acompanhamento foi responsável pela produção de um curso 

denominado “Formação Brasil” voltado para professores e gestores das escolas 

participantes do Projeto UCA. Esse curso constituído por 5 módulos com uma carga 

horária de 180 horas foi desenvolvido na modalidade semipresencial, no contexto da 

escola e por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Cada módulo tem um foco 

específico abordando questões técnicas, implicações práticas articuladas aos princípios 

teóricos que enfatizam a autonomia, reflexão e processo de construção do 

conhecimento. O curso “Formação Brasil” foi desenhado para ser realizado pelas 

Universidades locais (de cada estado) em parceria com os formadores dos Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTE) das Secretarias de Educação do Estado ou Município. 

Além disso, um dos princípios defendido pelo Grupo de Formação foi que cada 

instituição formadoras (Universidade e Secretarias de Educação) deveria analisar e 

adaptar os conteúdos dos módulos do curso de acordo a sua realidade.  

Assim, essa formação se desenvolveu (e continua) nas várias escolas, dando 

oportunidade aos professores a recriarem suas práticas pedagógicas utilizando as 

características da mobilidade e conectividade dos computadores portáteis.  

Diante desse cenário a questão que tem nos instigado é como o professor que  

vivencia esse processo de formação vai atuar na sala de aula com os alunos.  Há 

indícios de práticas inovadoras?  Essas são algumas das indagações que temos feito, 

especialmente quando se trata das práticas nas aulas de Matemática.  Isto porque, de 

um modo geral, várias pesquisas apontam que o computador ainda é usado de forma 

pontual e restrita na prática pedagógica do professor da Educação Básica (ALMEIDA, 

2005; PRADO e VALENTE, 2003). E, mesmo quando o computador é utilizado na escola 
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pelo aluno, esse uso dificilmente ocorre de forma integrada aos conteúdos 

curriculares.  

Uma das razões apontadas por Borba e Penteado (2001)  é que alguns professores  

apesar manifestarem estar insatisfeitos com o que fazem eles preferem não sair de sua 

“zona de conforto” (no sentido de rotina de sala de aula), por receio de perderem o 

controle da classe, em decorrência de problemas técnicos ou de dúvidas pedagógicas 

que surgem a respeito de qual solução tomar para cada problema surgido.  

No caso, da disciplina de Matemática, o problema que vem sendo apontado, por 

pesquisadores é que embora existam vários softwares educacionais da área de 

matemática, a integração dificilmente pode ser feita se houver fragilidades em relação 

ao domínio do conhecimento (Castro, 2011). A integração, segundo Fuck (2000), passa 

inclusive pela produção de novos sentidos para o conteúdo da matemática. 

 nosso objetivo neste artigo é, portanto, entender como os professores que lecionam 

matemática em uma escola da rede pública, participante do Projeto UCA, estão 

desenvolvendo suas práticas usando os recursos do computador portátil. 

 

2. METODOLOGIA   

A metodologia utilizada nesta pesquisa é de natureza qualitativa, pois  envolve a 

descrição e interpretação dos dados coletados diretamente em uma escola da rede 

pública, participante do Projeto UCA. Esta escola está localizada em um município do 

Estado de São Paulo e os professores estão participando desde 2010 do curso de 

formação e, concomitante, realizam atividades em suas práticas.   

A coleta dos dados foi realizada no 2º semestre de 2011, tendo a participação de seis 

professores do Ensino Fundamental, centrando-nos neste trabalho em particular sobre 

dois destes casos sob análise. Foram utilizados os seguintes instrumentos: questionário 

com a finalidade de levantar o perfil de cada professor; entrevista individual semi 

estruturada gravada em áudio com intenção de ouvir os professores sobre suas 

experiências com o uso do computador portátil em sala de aula; registros de 

observações na sala de aula, gravados em vídeo, para verificar no contexto real dos 

professores como as práticas com os recursos do computador portátil eram utilizadas. 
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Esse foi um momento importante da coleta, porque houve interação também com os 

alunos, sendo possível ouvir suas expectativas e perceber suas reações vivenciando 

uma prática diferenciada em sala de aula.  

 

3. RESULTADOS: O COMPUTADOR PORTÁTIL NA AULA DE MATEMÁTICA 

Os dados coletados mostraram que os seis professores utilizam de maneira 

diversificada o computador portátil, na modalidade de 1:1, atendendo as 

características das turmas e o seu nível de apropriação das tecnologias. 

No entanto, todos reconheceram que a inserção dos laptops nas mãos dos alunos 

requer do professor uma nova gestão da sala aula que envolve desde a organização 

física da sala de aula até os encaminhamentos a serem feitos durante a aula. Esse 

aspecto também foi destacado por Mendes (2008) que em seus estudos deixou  

evidenciada a necessidade de o professor elaborar seu planejamento de aula com um 

novo enfoque, ou seja, deixando-o mais flexível e, ao mesmo tempo mais claro seus 

propósitos no sentido de integrar aos conteúdos curriculares os recursos tecnológicos, 

inclusive aqueles que emergem da interação dos alunos  com o computador portátil 

em suas mãos. 

O currículo dentro desse cenário passa a ser mais dinâmico e provoca 

uma contextualização maior com a realidade da sala de aula, da 

escola e das experiências de vida dos alunos; o trabalho com as 

disciplinas supera o isolamento, pois é muito difícil manter o trabalho 

dos alunos focando apenas os conteúdos de determinada disciplina, 

já que as informações são variadas, os temas de estudo se tornam 

abrangentes e envolvem conhecimentos de distintas áreas, saberes 

da prática e do cotidiano, estratégias de aprendizagem, atitudes e 

valores (Mendes e Almeida, 2011, p. 53).   

No entanto, para o professor fazer essa nova gestão da sala de aula não é uma tarefa 

simples, principalmente porque envolve repensar o modo de como vinha atuando ao 

longo do seu desenvolvimento profissional. Daí a importância da formação do 
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professor ir além dos aspectos  tecnológicos, contemplando as implicações envolvidas 

nos processos de ensino e aprendizagem.  

A formação do professor mesmo quando enfoca os aspectos técnicos e pedagógicos, 

bem como as práticas e as teorias não garantem que o professor tenha uma prática 

inovadora. Segundo Prado (2005), em seus estudos mostrou que o processo de 

formação que tem como propósito levar ao professor a integrar as tecnologias aos 

conteúdos curriculares não é simples e tampouco ocorre de imediato. Isto porque as 

autoras Almeida e Prado (2011) salientam que o professor em formação precisa 

vivenciar um processo de construção de novos conhecimentos (tecnológicos) e a 

reconstrução do conhecimento prático que envolve lidar com uma nova configuração 

de sala de aula tendo a presença do computador portátil nas mãos dos alunos. Em 

poucas palavras, envolve lidar com novos processos de ensino e aprendizagem. 

No caso dos seis professores, ficou evidenciado que os caminhos para a reconstrução 

da prática foram distintos. Logicamente que essa reconstrução apoiada no curso de 

formação tem influências bastante significativas das experiências de vida e profissional 

de cada professor. Não podemos esquecer como salienta Tardif (2002), que os saberes  

mobilizados que se concretizam na prática do professor, referem-se ao saberes 

curriculares, disciplinares e aqueles que decorrem das experiências passadas 

(enquanto estudantes) e as atuais (vivenciadas no cotidiano da sala de aula). Portanto, 

muitos desses saberes estão cristalizados e arraigados na prática e, para mudá-los, 

pode provocar conflitos cognitivos para o professor, porque desestabilizam suas 

verdades, suas crenças e concepções de ensino e, para vivenciar esse processo significa 

assumir riscos.    

Por esta razão que a formação do professor para utilizar a tecnologia na sua prática 

pedagógica precisa considerar que o caminho de cada um deve ser respeitado e que 

somente a conscientização da necessidade de rever a própria prática é que o professor 

poderá se abrir para novas reconstruções do conhecimento. 

Nesse estudo, ficou evidenciado que as trajetórias são distintas e para exemplificar 

este fato, ou seja, os caminhos da reconstrução da prática pedagógica,  apresentamos 

a seguir duas situações: 
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Situacao 1: Professora  A [Prof-A] 

A [Prof-A] leciona no 4º ano do Ensino Fundamental. É formada em Pedagogia e a 

utilização pessoal que faz dos recursos do computador é restrita. A  [Prof-A]  declara  

em seus depoimentos que a tecnologia pode facilitar as aulas do professor, mas é 

necessário ter planejamento. 

O seu primeiro contato com o uso pedagógico do computador ocorreu no curso 

“Formação Brasil” e após ter superado as dificuldades iniciais de lidar com os vários  

recursos do computador, a [Prof-A] se encantou com a possibilidade de construir um 

blog para poder divulgar as atividades dos alunos. Assim, ainda durante o curso a 

[Prof-A] criou o blog da classe e começou a divulgar as atividades feitas pelos alunos 

em suas aulas. 

Nas aulas de matemática a [Prof-A], faz questão de afirmar que costuma só utilizar os 

computadores após dar a aula teórica. E assim, após a aula em que abordou o 

conteúdo sobre o cálculo de Perímetro de uma região e área do retângulo e que 

propôs para os alunos a desenvolverem a atividade usando o computador. 

Para isto ela ensinou os alunos a fazerem busca na internet sobre o assunto dado na 

aula, Representação de Frações, acessando um determinado site. A tarefa dos alunos 

era de realizar a leitura do texto explicativo no site envolvendo situações do cotidiano 

e após a leitura deveriam: 

Copiar e colar o enunciado da atividade no Editor de texto (Kword); Representar a 

solução do problema usando o Editor de Desenho (KolourPaint); Colar a resolução 

abaixo do enunciado do problema;  Salvar o arquivo para a professora colocar no blog 

da classe. A figura a seguir ilustra a tarefa realizada por uma dupla de alunos: 

 
Figura 1: Exemplo da tarefa feita por alunos usando o computador portátil 

 

Carlinhos foi à pizzaria com seus amigos Gabriel e Antônio. 
Pediram ao garçom uma pizza tamanho grande, que fora 
dividida em oito partes iguais. Carlinhos comeu três pedaços e 
Gabriel e Antônio comeram dois pedaços cada.  Vamos 
representar a quantidade que cada um comeu em relação ao 
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total de oito pedaços. Utilizando os números na forma de  
fração,  represente a quantidade de pedaços de pizza que cada 
um dos meninos comeram:   

 

Ao término da atividade a [Prof-A],  gravou os depoimentos dos alunos, usando os 

recursos do computador (câmera e áudio) sobre a experiência de realizar a tarefa 

usando a tecnologia. Tais depoimentos foram disponibilizados no blog da classe, 

conforme transcrição apresentada a seguir:  

Quadro 1: Depoimentos dos alunos 

 “Eu aprendi a salvar, o que eu nunca tinha feito antes na vida e fiquei muito feliz.” 
[aluno-G].  
 “O trabalho foi muito legal porque as pesquisas foram maravilhosas, encontramos 
muitas coisas falando de frações [....] também porque a gente aprendeu mais [...] 
Também gostei do laptop porque eu nunca tinha entrado na Internet na minha vida, 
sério mesmo.  Aí eu pensei comigo, né, pela primeira vez eu vou entrar na Internet e 
ter um laptop assim só para mim.” [aluna H].  
“[...] Ninguém sabia usar, agora a gente tá mais feliz de poder usar o laptop. Os alunos 
aprenderam mais e muito mais rápido e também se desenvolveram mais rápido  e isso 
é muito legal”. [aluna J].  
 “A gente vê que a professora não passa qualquer coisa, tudo que ela faz é planejado. 
Na matemática a gente aprendeu frações foi muito legal porque é mais prático, mais 
fácil.” (aluno K].  

 

Notamos nesses depoimentos, que os alunos expressam contentamento, sentimento 

de pertencimento e de estarem incluídos digitalmente. Na medida em que os alunos 

expressam seus sentimentos diante da câmera (do computador portátil), eles 

desenvolvem melhorias na oralidade e na aquisição de vocabulário novo, uma vez que 

estão se expondo no mundo virtual. 
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Do ponto de vista pedagógico e em relação ao conteúdo de matemática, a tecnologia 

foi utilizada para o aluno fazer exatamente o que poderia fazer usando papel e lápis. O 

ganho do aluno se restringiu a desenvolver algumas competências tecnológicas, no 

momento de fazer a busca na internet, copiar, colar no editor de texto, usar os 

recursos do editor de desenho para representar a resolução do problema e  salvar um 

documento para ser publicado no blog.  

Do ponto de vista da prática pedagógica, podemos perceber que esse momento 

retrata os primeiros passos da aprendizagem da [Prof-A] em relação ao uso do 

computador na prática docente. Ao aprender operacionalizar algumas ferramentas 

computacionais, imediatamente atribuiu um sentido profissional para a tecnologia e 

passou a utilizá-la com os alunos com base naquilo que habitualmente faz, mobilizada 

pela novidade de ter criado um blog para classe. 

 

 

Situacao 2: Professora  B [Prof-B] 

 A [Prof-B] leciona no 3º ano do Ensino Fundamental. É formada em Pedagogia e fez 

curso de Especialização em Informática na Educação. Faz uso habitual do computador 

e da internet na sua vida pessoal e participa do curso Formação Brasil porque quer 

aprender a lidar com as características do computador portátil. A  [Prof-B]  também 

declara em seus depoimentos que a tecnologia pode facilitar as aulas do professor, 

mas é necessário ter planejar e rever a prática, no sentido de reinventar formas de 

ensinar. 

Essa professora costuma trabalhar com jogos na sala de aula usando materiais 

concretos.  Como os próprios alunos estavam construindo o tabuleiro e as peça s do 

jogo Kalah, usando criativamente materiais de sucata, a  [Prof-B] teve a ideia de inserir 

algumas atividades envolvendo o uso dos recursos computacionais. 

Assim a [Prof-B] fez uma ação provocativa despertando a curiosidade dos alunos para 

conhecerem a origem do jogo Kalah. Para isto os alunos fizeram buscas na internet, 

leituras e interpretações sobre as várias informações encontradas, as quais revelaram 

que a origem deste jogo é africana, ele surgiu na época do plantio, quando os pais 
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levavam os filhos para a semeadura, fazendo-os jogarem as sementes nas covas feitas 

por eles. Essa atividade, com o passar do tempo se tornou lúdica e se transformou em 

jogo. 

Nesse  jogo além das operações da aritméticas básicas, a [Prof-B] trabalha a estratégia, 

a antecipação de resultados, algumas informações referentes à História, considerando 

a origem do jogo, a Geografia tratando de visualizar a localização usando mapa e a 

reciclagem de material, enfatizando questões da disciplina de Ciências,  além da  

construção da escrita e a oralidade. 

Os alunos constroem o jogo numa caixa de ovos vazia, recolhidas num projeto de 

reciclagem da disciplina de Ciências. Assim, a caixa representa o canteiro preparado 

com as covas para semeadura e as sementes são as argolas de latas de refrigerantes 

recolhidas nesse mesmo projeto. Após ensinar o jogo na prática aos alunos, a [Prof-B] 

orienta para escreverem as regras no editor de texto (Kword), construindo o texto de 

acordo com a sequência lógica. Em seguida, a [Prof-B] organiza uma dinâmica para os 

alunos em grupo possam apresentar as regras para os colegas de outras classes para 

terem retorno (feedback) daquilo que escreveram. 

Do ponto de vista pedagógico e em relação ao conteúdo de matemática, o uso da 

tecnologia trouxe novas oportunidades de aprendizagem para o aluno, uma vez que 

ele pôde expressar por meio da escrita as regras do jogo. Isto exigiu pensar sobre as 

regras e como escrever os procedimentos para ser interpretado pelo colega.  A [Prof-B]  

fez a seguinte depoimento:  “quando o aluno pensa no que faz e descreve seus passos, 

ela usa a ordenação e a sequenciação de ideias de acordo com uma lógica. E isso é 

trabalhar matemática também”. 

O jogo é um tipo de atividade em que o aluno pode atuar com espontaneidade, 

alegria, estando envolvido, dialogando e argumentando com seus pares e o professor. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2001) salientam que  “por meio dos jogos 

as crianças não apenas vivenciam situações que se repetem, mas aprendem a lidar 

com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos): os significados das coisas 

passam a ser imaginados por elas” (p.48). 
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Nessa situação, a atividade do jogo Kalah desencadeou a busca de informações sobre a 

sua origem e com isso [Prof-B] foi instigada a trabalhar de forma interdisciplinar com 

os alunos, integrando o conhecimento de várias áreas em torno de um tema e um 

objetivo comum: entender e construir o jogo Kalah para classe.  Em relação às 

competências tecnológicas, os alunos puderam aprender a utilizar alguns recursos do 

Editor de texto de forma contextualizada ao produzirem um documento sobre as 

regras do jogo de forma correta e adequada para outro interlocutor (seus colegas) e a 

fazer busca na internet o que envolveu leitura, interpretação das informações 

encontradas.  

A atividade de jogo como estratégia de ensino requer que o professor tenha a 

intencionalmente para propiciar o  desenvolvimento de competências ou habilidades, 

bem como desvelar questões relacionadas aos conteúdos disciplinares envolvidos  

Para tanto o professor já deve ter clara a concepção de como se dá a construção do 

conhecimento pelo aluno, que “[...] tem  como elemento principal o papel reservado à 

interação como fator de desenvolvimento  [...]” (Moura, 2001, p.47). Essa interação diz 

respeito tanto às intervenções do professor, que deve funcionar como um mediador  

questionador  e incentivador de perguntas, como da relação entre os alunos, que deve 

se dar num ambiente de trocas e camaradagem.  De fato, o jogo proporciona uma 

participação ativa do sujeito e se for usado  como meio  da aprendizagem matemática  

e não como fim em si mesmo,  poderá levar à construção do conhecimento pelo aluno.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os professores das duas situações exemplificadas [Profs-A] e [Profa-B] bem como os 

demais participantes da pesquisa tiveram caminhos diferenciados em relação à 

apropriação pedagógica da tecnologia, demonstrando que a reinvenção da prática, na 

perspectiva da integração dos conteúdos e dos recursos computacionais requer do 

professor o domínio do conhecimento matemático no sentido de ultrapassar os 

aspectos procedimentais e do conhecimento dos recursos computacionais também no 

sentido de ultrapassar os aspectos operacionais.  Há necessidade de enfocar na 
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formação do professor o conhecimento pedagógico tanto o geral como aquele 

relacionado ao conteúdo específico, no caso, o matemático. 

O processo de reinventar a prática de sala de aula com o uso do computador portátil 

não é simples, pois envolve a construção de novos conhecimentos e a reconstrução do 

saber prático na realidade escolar. 

Nesse processo de apropriação pedagógica da tecnologia, muitas vezes, os professores 

começam a utilizar o computador portátil na sala aula, fazendo uma  “imitação” 

daquilo  que  seria feito com lápis e papel usando os recursos tecnológicos.  

No caso da [Profa-A] embora tenha utilizado a “imitação” na tarefa de  frações, pois os 

alunos poderiam utilizar lápis e papel para representar a sua resolução, houve outro 

ganhos significativos na vivencia dos alunos nesta atividade. Além disso, a [Profa-A] 

demonstrou que o seu aprendizado em relação aos recursos tecnológicos está voltado 

para a sua prática pedagógica no sentido da inovação ao criar um blog em que os 

alunos contribuem compartilhando as atividades e deixando registrados seus 

comentários que retratam um novo momento de aprender usando o computador 

portátil na sala de aula. 

 Claro que esse caminho precisa ser revisto pelo professor e isto poderá ser feito 

durante as ações formativas vivenciadas no curso Formação Brasil. Isto porque esta 

situação se caracteriza um caso de estudo baseado na realidade que precisa ser 

discutido, refletido e compreendido pelo professor para que possa avançar no 

processo de reconstrução da sua pratica pedagógica. 

No caso da [Profa-B], podemos perceber que na sua trajetória os recursos tecnológicos 

foram integrados na atividade de construção de uma versão do jogo Kalah. Por outro 

lado, essa situação mostrou a necessidade do professor estar atento para as diversas 

frentes que se abrem para ser trabalhada com os alunos. Daí a importância do 

planejamento, de uma postura flexível para identificar os aspectos emergentes e, ao 

mesmo tempo, saber focar aquilo que realmente pode ser adequado para uma 

aprendizagem significativa para o aluno.   

Finalizando esta breve análise, cabe destacar que a compreensão de como os 

professores que lecionam matemática estão desenvolvendo suas práticas, bem como, 
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o entendimento da complexidade do processo de reconstrução do conhecimento,  

poderá subsidiar as ações de formação do professor para o uso integrado dos recursos 

do computador portátil ao currículo.  
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Resumo 

O presente artigo procura identificar e analisar algumas competências no domínio das 
TIC, bem como o grau de aceitação de uma inclusão futura de e-learning nas práticas 
letivas dos docentes do Instituto Pedagógico de Cabo Verde. Com base em inquéritos 
do tipo survey, essa investigação permitiu aferir uma evidente predisposição dos 
docentes em adotar modalidade de ensino online, bem como permitiu levantar 
informações sobre o domínio das TIC por parte dos docentes daquela instituição. 

Palavras-chave: Ensino a Distância, e-learning, formação de professores. 

 
Abstract 

This article seeks to identify and analyze some skills in ICT, as well as the degree of acceptance of a 
future inclusion of e-learning practices of elective teachers in the Pedagogical Institute of Cape Verde. 
Based on inquiries a type of survey, this research allowed the assessment of teachers a clear 

predisposition to adopt online mode of teaching, as well as allowing them to gather information 
about the ICT in part by the teachers of that institution. 
Keywords: Distance Education, e-learning, teacher training. 
 

 

Introdução 

As demandas que temos vindo a verificar nos últimos tempos, em várias dimensões da 

vida humana, exigem algumas, senão profundas, reconversões e adaptações das 

organizações e de toda a sociedade. Uma dessas transformações tem a ver com o 

desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). O leque de 

possibilidades que elas vieram abrir em vários domínios, nomeadamente na educação, 

trazem novas possibilidades de comunicar e de ensinar, sendo necessário que as 

organizações procurem formas de acompanhar essa evolução, desenvolvendo sistemas 

eficientes de aprendizagem (Khan, 2005, p. 1). Cabe, assim, às instituições 

mailto:id4019@alunos.uminho.pt
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vocacionadas para educação e formação adotar mecanismos inovadores potenciados 

pelas TIC.  

A utilização das TIC em educação constitui uma inegável mais-valia, particularmente 

quando se trata de ensino a distância com recurso a web. Apesar do ensino a distância 

não ser algo novo (Duggleby, 2002), o desenvolvimento de tecnologias tem vindo a 

potenciar cada vez mais essa modalidade de ensino, agora na modalidade de e-

learning. A possibilidade de se formar várias pessoas, ao mesmo tempo e a distância, 

sem que estas tenham de se deslocar dos seus postos de trabalho ou das suas casas, é 

vantajosa em vários aspetos, seja para a instituição formadora seja para os formandos. 

Estas vantagens são ainda mais significativas quando os intervenientes se encontram 

em locais fortemente distanciados, o que é uma realidade em países com uma 

tipologia geográfica como a que caracteriza Cabo Verde (Santos, 1998). 

Em Cabo Verde, de acordo com Inocêncio (2006 p. 219) o Ensino a Distância (EaD) teve 

a sua primeira aplicação de forma organizada em 1986, data em que foi emitido via 

rádio o curso de “psicologia da criança” destinado a professores sem formação do 

ensino Básico Elementar (1ª a 4 classe). Volvidos quase três décadas, o EaD continua 

sendo feito nos moldes mais tradicionais, isto é, o e-learning ainda é muito incipiente. 

O presente artigo é resultado de um estudo exploratório, desenvolvido com docentes 

do Instituto Pedagógico de Cabo Verde (IPCV). O IPCV é a única instituição de formação 

de professores de Ensino Básico em Cabo Verde, é constituído por três escolas: duas 

na ilha de Santiago e uma na ilha de São Vicente. Até esta data, a instituição foi 

responsável pela formação de 90% dos docentes do Ensino Básico de Cabo Verde. 

O IPCV tem vindo a promover cursos a distância para docentes em exercício, 

nomeadamente, nas ilhas da Brava e do Fogo. Estas formações acarretaram custos 

elevados, pois exigem viagens frequentes dos docentes da cidade da Praia para as ilhas 

onde se encontram os formandos.  

Assim, entendemos que o recurso às TIC, nomeadamente a Internet (designadamente 

o E-learning) poderá ser uma solução que poderá traduzir em diminuição de custos 

logísticos com as formações em outras ilhas, ao mesmo tempo que permite reforçar as 

aprendizagens nos cursos presenciais e facilita o incremento da formação contínua de 
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professores. Por outro lado, entendemos que é também importante adotarmos 

metodologias de ensino e de aprendizagem mais adequadas à sociedade de 

informação, onde vivemos. Julgámos que a dinamização das práticas letivas, com 

recurso às TIC, constituiria um importante ganho no desenvolvimento da educação 

com impacto direto em todo sistema educativo.  

O E-learning é uma modalidade que utiliza as “tecnologias multimédia e da internet 

para melhorar a qualidade da aprendizagem, facilitando o acesso a recursos e a 

serviços, bem como a intercâmbios e colaboração a distância” (Silva e Pinheiro, 2006, 

p. 88-89). Abrange, assim, um vasto conjunto de aplicações e processos, como “a 

aprendizagem baseada na Web, aprendizagem mediada por computador, salas de aula 

e comunidades virtuais, incluindo a disponibilização de conteúdos através da internet, 

extranet e intranet” (idem, p. 89). Grande parte do seu sucesso é atribuído, segundo 

Keegan à conceção e disponibilidade de Sistemas de Gestão de Aprendizagem 

(Learning Management System – LMSs) os quais permitem “a uma instituição 

desenvolver materiais de aprendizagem, disponibilizar cursos aos estudantes, proceder 

a testes e avaliações e gerar bases de dados de estudantes com possibilidade de 

monitorização dos respetivos resultados e progressão, por via eletrónica” (Keegan et 

al., 2002, p.11). Este mesmo autor, aborda a evolução da Educação a Distância (d-

learning) para o e-learning devido ao impacto da WWW: “The development of distance 

learning in the United States and its reliance on the synchronous communications 

technologies of an Electronics Revolution in the 1980s, paved the way for eLearning. 

Experience with satellite transmission of courses and videoconferencing and other 

communications technologies gave the impetus for training on the WWW” (Keegan, 

2002). 

A aprovação da nova Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE, nº. 2/2010, de 7 de 

maio) permitiu o aumento da escolaridade obrigatória de seis para oito anos, bem 

como a alteração do regime de mono-docência para pluri-docência no 3º ciclo do 

Ensino Básico. Exigiu também que a formação de docentes do Ensino Básico e de 

Educação de Infância passe a ser ministrada por instituições universitárias ou de nível 

superior. Considerando que a formação destes agentes educativos é uma missão que 
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compete ao IPCV, cabe a este Instituto desenvolver ofertas formativas de modo a 

responder às exigências legais e aos anseios institucionais. Este imperativo legal 

impulsiona o desenvolvimento institucional do IPCV, no sentido de adotar práticas 

pedagógicas proporcionadas pelas TIC. 

Com o intuito de obter informações necessárias a realização de uma investigação 

sobre o e-learning no IPCV, desenvolveu-se um estudo prévio, cujo processo, 

resultados e conclusões passamos a descrever. 

 

1. MÉTODO 

1.1 Objetivos 

Um dos primeiros passos a ser dado no processo de análise das condições de 

implementação de educação online numa instituição de formação de professores, é 

determinar o grau de predisposição, o perfil em diferentes domínios das várias 

individualidades envolvidas, isto é, os dirigentes, os docentes, os funcionários e alunos.  

Assim, o objetivo deste estudo é identificar o grau de aceitação de uma inclusão futura 

de e-learning nas práticas letivas, bem como o nível de competências no domínio das 

TIC dos docentes do IPCV.  

 

1.2 População e Amostra 

Pretendia-se que o estudo abrangesse a totalidade dos docentes do IPCV (58 

indivíduos), durante o ano letivo 2011/2012. Deste modo, foram enviados 

questionários a todos os docentes da instituição, tendo-se obtido um retorno de 26 

respostas (45%) que será a nossa amostra produtora de dados. 

 

1.3 Instrumentos 

Utilizamos a metodologia do tipo survey, considerando-a apropriada ao estudo, 

porque, de acordo com Fink (1995, p. 9) “They (survey) can collect information on 

people’s behaviors, job performance, knowledge, preferences, attitudes, beliefs, 

feelings, etc. For a survey to provide useful information, care must be taken in its 

development and use for a number of reasons, including the cost in terms of time and 
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money”. Para além de ser adequada em termos da recolha de informações 

pretendidas, era também apropriado em razão de outros fatores, como a redução de 

custos e tempo associados, já que as escolas encontram-se distanciadas.  

Sendo assim, o questionário foi o instrumento utilizado no estudo, tendo sido 

elaborado no site surveymonkey.com. 

 

1.4 Procedimentos 

Foi elaborado um questionário, cuja versão final foi disponibilizada no site www. 

surveymonkey.com e o link enviado a todos os docentes do IPCV, em fevereiro de 

2012. Posteriormente, enviaram--se duas mensagens de mail, com algum intervalo de 

tempo, como forma de relembrar e incentivar para o preenchimento do questionário. 

O questionário foi organizado em torno das seguintes questões: 

a) Dados pessoais e profissionais 

b) Competências em TICs 

c) Utilização de Internet em contexto de aula 

d) Adoção de e-learning pelo IPCV 

 

2. RESULTADOS 

Nos pontos seguintes apresentaremos os resultados das várias repostas, 

acompanhadas das respetivas análises.  

 

2.1 Caracterização dos respondentes 

Sobre as características pessoais, os respondentes possuem idade compreendida entre 

os 29 e os 53 anos, sendo a média de 44 anos. 

Quanto ao sexo, há uma repartição idêntica: 50% do masculino e 50% do feminino.  

No domínio das habilitações literárias, 58% possui licenciatura e os restantes 42% 

possui o mestrado. De salientar que 33 docentes (57%) encontram-se em processo de 

doutoramento. 
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A maioria tem mais de 20 anos (53,8%) de serviço docente, seja no IPCV ou em outra 

Instituição. Cerca de 23% tem entre os 15 e os 20 anos, contrastando com cerca de 8% 

dos docentes que está na instituição há menos de 5 anos. 

O quadro seguinte apresenta a distribuição do número de docentes por cada escola, 

comparando com o número de respondentes. Da análise constata-se a existência de 

uma alta taxa de representativa por escola, sendo o valor mais elevado o da Escola da 

Assomada.  

 

Quadro 1 – Distribuição dos respondentes pelas 3 escolas 

Escolas Docentes 
Existentes 

Respondentes % de 
respostas por 

escolas 

% de respostas 
em relação ao 

total 

Assomada 13 11 85% 42% 

Mindelo 18 7 39% 27% 

Praia 27 8 30% 31% 

Total 58 26 - 45% 

 

2.2 Competências em TIC 

Com o objectivo de colher informações a cerca de competências em TIC e de práticas 

de utilização de internet em contexto de aula foram apresentadas as questões: “Como 

avalia as suas competências em TIC” e “Utiliza Internet em contexto de aula?”  

Em relação à primeira questão, a maioria (57,6%) considera possuir “boas” 

competências em TIC, enquanto que uma percentagem mínima (3,8%), com apenas 1 

frequência registada, se coloca nos extremos das escalas de resposta, isto é, “más” e 

“muito boas”. De salientar que uma percentagem considerável dos respondentes, 

34,6%, considera ter competências “razoáveis” em matéria de TIC. Assim, podemos 

concluir que apesar de a maioria dos respondentes afirmar possuir “boas” 

competências e cerca de um terço ser “razoável”, torna-se imperativo efetuar, num 

futuro próximo, estudos que permitam entender ao pormenor que ferramentas de 

informática os respondentes dominam e se de fato são essas as ferramentas que um e-

formador deverá possuir. 
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Quanto à utilização de Internet em contexto de aula, as percentagens das respostas 

encontram-se próximas uma da outra: 53,8% de “Sim” contra 46,2 % de “Não”. 

Considerando o elevado número de respostas negativas, interessa também, em estudo 

futuro, perceber as razões da não utilização, bem como, que tipo de utilização é 

efetuada pelos que responderam afirmativamente. 

2.2.1 Recursos utilizados 

Em relação a questão “Que recursos de Internet utiliza” a maioria apontou o e-mail 

como sendo o recurso que mais utiliza e apenas um percentagem muito baixa indicou 

o chat. Não houve qualquer resposta relativamente a opção plataformas e-learning. 

Alguns respondentes, cerca de 34, 6%, responderam que não utilizam Internet, mas, 

utilizam outros recursos para as suas aulas, tais como: quadro negro, fichas, 

computador de data show, manuais, mapas e outros tipos de documentos 

 

2.3. Implementação de e-learning no IPCV 

Em qualquer organização, a génese e a sobrevivência de um projecto depende da 

adesão de todos, desde a base dos funcionários à liderança. A implementação de um 

projecto de e-learning requer o envolvimento e o reconhecimento da sua importância 

por parte dos líderes institucionais e que os objetivos do projeto estejam em linha de 

conta com os da instituição. Por isso, essa questão revela-se de grande pertinência 

para o nosso estudo. Em resposta a questão “O que acha da adopção do e-learning 

pelo IPCV “, podemos dizer que unanimidade dos respondentes deu resposta positiva: 

58% concorda bastante e 42% concorda. De considerar que 22 dos 26 respondentes 

(85%) apresentou justificação a essa resposta, como podemos analisar no ponto 

seguinte.  

De um modo geral, a análise das respostas permite-nos afirmar que 100% dos 

inquiridos está de acordo de que o IPCV deve adoptar o e-learning como uma 

modalidade de ensino, aliada à já existente, a presencial, potenciando assim uma 

modalidade mista (b-learning). 

2.3.1. Justificação das respostas 
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Ao tratar-se de uma questão aberta, optámos por dividir as respostas em categorias e 

fazendo uma breve análise de conteúdo. Dessa análise chegamos à conclusão de que a 

maioria dos docentes justifica a adoção do e-learning pelo IPCV como forma de 

minimizar as desvantagens que a descontinuidade territorial que o país apresenta, isto 

é, o facto de Cabo Verde ser um país insular, composto por nove ilhas habitadas faz 

com que se torne extremamente oneroso qualquer iniciativa de formação a nível 

nacional, acarretando custos em deslocações da parte dos formandos e/ou dos 

docentes, entre outros custos e limitações. Os respondentes consideram também que 

a adoção do e-learning deverá ser feita porque essa modalidade educacional poderá 

trazer mais ganhos para os alunos, a nível de acesso a conteúdos, maior interacção 

entre os mesmos e também porque permite incrementar a formação contínua dos 

docentes. 

 

3. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Este estudo pretendia identificar o grau de aceitação de uma inclusão futura de e-

learning nas práticas letivas, bem como definir o nível de competências no domínio das 

TIC dos docentes das três escolas do IPCV, tendo em vista o desenvolvimento futuro de 

competências como e-formador. 

Relativamente ao primeiro objetivo, pode-se concluir que a 100% dos inquiridos 

concorda com a inclusão do e-learning e reconhece nele muitas vantagens.  

A maioria dos docentes inquiridos (57%) considera possuir bons conhecimentos em TIC 

e cerca de 35% afirma possuir competências razoáveis. Essa constatação é indicadora 

de que há condições e interesse, por parte dos docentes, para desenvolvimento de 

estratégias e políticas conducentes a integração do e-learning no IPCV. Porém, estudos 

mais pormenorizados e envolvendo os dirigentes devem ser realizados como forma de 

complementar e confirmar tais ilações.  

Importa salientar que uma percentagem considerável dos inquiridos não utiliza a 

Internet em contexto de aula, o que nos suscita alguma perplexidade e nos instiga a 

efetuar mais estudos e desenvolver ações de formação/sensibilização sobre o tema. 
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Concluiu-se que a maioria dos docentes possui licenciatura (54%), que uma 

percentagem considerável (43%) possui o mestrado, o que aliado ao fato de 33 

docentes se encontrarem em processo de doutoramento poderá ser interpretado 

como indicador de que os docentes têm interesse em elevar os seus níveis 

académicos, com repercussão nas suas carreiras e nas suas práticas pedagógicas, 

dando abertura para adoção de novas modalidades de ensino, cada vez mais 

indispensável neste mundo moderno, onde as TIC assumem um papel cada vez mais 

significativo.  

A partir da análise das respostas à pergunta “O que acha da integração do e-learning 

pelo IPCV”, é possível constatar que há muita expetativa por parte dos inquiridos. A 

maioria dos docentes considera que o e-learning comporta vantagens inequívocas e 

que será, caso seja adotado, uma mais-valia para a instituição. Todavia, importa 

salientar que esse processo não é de fácil execução, pois “desenvolver um programa 

formal de e-learning com uma escala institucional implica ter consciência de um 

conjunto de desafios a que se torna necessário responder de forma clara e eficaz” 

(Gomes, 2005, p. 6). É necessário garantir uma série de requisitos, que vão desde os 

serviços administrativos, técnicos e informáticos, recursos pedagógicos, passando pelo 

reconhecimento institucional. Cada um implica, sem dúvida, profundos trabalhos, 

recursos, competências e predisposição para os implementar. Exige que a instituição 

possua uma clara visão das metas que pretende alcançar, dos meios capaz de mobilizar 

e da capacidade em manter e articular todas essas condições de forma  integrada. 

De momento, todas as escolas possuem ligação a Internet de banda larga e possuem 

também salas equipadas com computadores. A escola da Praia possui rede wireless 

para uso da comunidade académica. É já um começo promissor, ao nível das 

infraestruras tecnológicas. No que diz respeito a acesso a internet fora das escolas, o 

país, de um modo geral, disponibiliza bom acesso a Internet, através das operadoras 

de telecomunicações. Estas disponibilizam Internet de banda larga através da 

tecnologia adsl e através da rede móvel de terceira geração (3G). As ilhas estão ligadas 

por cabo submarino de fibra ótica, e as designadas “praças digitais” garantem acesso 

gratuito a Internet de banda larga à população.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3462 

Uma outra condição tem a ver com a plataforma e-learning, bem como todo o suporte 

que a torna operacional e fiável, em termos técnicos e pedagógicos. Uma vez que a 

instituição não possui plataforma, consideramos que num projeto experimental, em 

que se pretende analisar as condições e as capacidades materiais e humanas com vista 

a integração do e-learning como modalidade de ensino no IPCV, uma opção plausível 

será recorrer a uma LMS pertencente a uma instituição de formação, nacional ou 

estrangeira, e a partir daí realizar as investigações pretendidas. 

Reunidas as condições técnicas e tecnológicas, julgámos que o e-elearning como 

modalidade de ensino, quer como reforço da componente presencial, quer como 

modalidade de ensino totalmente online, tem fortes probabilidades de se tornar real, 

uma vez que foi possível constatar que os docentes estão abertos a essa inovação e 

convictos dos benefícios e das oportunidades que dele poderá surgir. 

A evolução da Educação a Distância tem passado por várias fases e fortemente 

influenciadas pelas TIC, apropriadas a cada era civilizacional. Como já foi aqui referido, 

o IPCV tem desenvolvido alguns cursos a distância através da utilização de 

correspondência postal e de correio eletrónico. Porém, a utilização desta modalidade 

de Educação tem sido menos praticada do que o recomendado e tem estado 

extremamente dependente da vontade do professor. Assim, o recurso a uma EaD 

online, para além de representar uma mudança de uma geração tecnológica 

tradicional para uma mais moderna da EaD, que vai de encontro às novas abordagens 

pedagógicas possibilitadas pela Web 2.0, seria também uma forma de se dar um passo 

decisivo na implementação a nível institucional pelo IPCV das práticas de e-learning. 

Estudos futuros devem dar orientações sobre as melhores opções em termos de 

plataformas de gestão de aprendizagem, levantamento das necessidades e elaboração 

dos planos de formação dos futuros e-formadores, situação detalhada dos meios 

técnicos e tecnológicos existentes, bem como das melhorias a serem realizadas, com 

vista a realização de eventos experimentais de utilização de e-learning nas atividades 

letivas dos docentes da Escola do IPCV. 
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Resumo 

A pesquisa tem por Objetivo geral identificar e descrever as características básicas do processo ensino-
aprendizagem, no ensino superior em diferentes áreas do conhecimento com Educação a Distância em 
universidades situadas no Brasil, Espanha, Portugal, Paraguai. Metodologia da pesquisa é qualitativa e 
quantitativa. Instrumentos: formulários eletrônicos, entrevistas e documentos das instituições. Os dados 
quantitativos receberão tratamento estatístico e os qualitativos, análise de conteúdos. Participantes: 
professores, alunos e coordenadores de curso de universidades brasileiras, portuguesas, espanholas e 
paraguaias. Critérios de seleção: acessibilidade. Até 31 de julho de 2012, foram respondidos 356 
formulários eletrônicos de diferentes universidades brasileiras, portuguesas, espanholas e paraguaias. O 
encerramento da aplicação dos formulários está previsto para dia 03 de agosto de 2012 seguido da 

análise estatística. Participaram da pesquisa até a fase atual, além da coordenadora geral, um 
assessor de pesquisa, assessor estatístico e os coordenadores locais de universidades em 
Portugal, Espanha, Brasil e Paraguai.  
Palavras- chave: Educação à distância, Ensino Superior, Iberoamérica. 
 

Abstract 

The research has for General Objective to identify and to describe the basic characteristics of the 
learning-teaching process in higher education in different areas of knowledge with Education at 
Distance in universities located in Brazil, Spain, Portugal and Paraguay. The research methodology is 
qualitative and quantitative. Instruments: electronic forms, Institutions interviews and documents. The 
quantitative data will receive statistic treatment and the qualitative ones analysis of contents. 
Participation: teachers, students and Brazilian, Portuguese, Spanish and Paraguayan universities group 
coordinators. Selection criterion: accessibility. Till July 31

th
, 2012 it were been answered 356 electronic 

forms from different Brazilian, Portuguese, Spanish and Paraguayan Universities. The conclusion of the 
form application is predicted to August 3

rd
, 2012 followed by statistic analysis. This research have had 

the participation until the actual phase, a part from general coordinator, one research assistant, 
statistic assistant and the Universities local coordinators  in Portugal, Spain, Brazil and 
Paraguay. 
Keywords: Distance Education, Higher Education, Ibero-america. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
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O século XXI pressiona-nos a viver o mundo de maneira globalizada e muitas 

universidades, acostumadas somente com a transmissão dos saberes, são desafiadas a 

refletir e repensar suas metas, pois constatam que não basta reproduzir a cultura para 

salvar a qualidade de vida do ser humano, mas se faz necessário adequá-la para 

equacionar os contrastes acentuados que sinalizam a destruição das condições de vida 

das espécies que vivem no planeta.   

A formação integral da pessoa humana requer a articulação em rede das  

universidades, em suas diversas instâncias, criando uma nova cultura prática, 

organizativa e pedagógica, com a utilização dos mais diferentes meios de informação e 

tecnologias atuais. Pois o objetivo maior do ensino universitário, como entenderam os 

jesuítas desde a Ratio Studiorum, é ensinar o aluno a pensar e habilitá-lo a conquistar a 

verdade,  fazendo  dele um pesquisador, um produtor de conhecimentos, um criador 

que considere primordialmente as questões éticas no conhecimento e no agir. 

A busca contínua de respostas para a educação no contexto atual e suas 

transformações, onde a EAD é um elemento chave, encontra na pesquisa um dos 

caminhos para o entendimento da realidade que se apresenta. 

Em 1996, a EAD foi introduzida no sistema educacional brasileiro como alternativa de 

formação regular, de acordo com a LDB, Lei nº 9.394 de 20/12/96, art. 80 e 87 

(VIANNEY, 2003, p. 215). 

Em 2001 a Portaria nº 2.253, de 18/10/01 estabeleceu que nos cursos superiores 

presenciais a oferta de disciplinas pode ser realizada com 20% de forma a distância. 

Segundo fonte do MEC/SESu (p. 217), a partir de 1998 aumentou consideravelmente o 

número de solicitações das Instituições de Ensino Superior para credenciamento e 

autorização para ofertas de ensino a distância: em 1998 foram registrados 08 

solicitações e em 2002, 47 solicitações.  

Conforme se pode comprovar nos endereços <http://www.portal.mec.gov.br/> e 

<http://www.eca.usp.br/prof/moran/avaliacao.htm> é extensa a lista de IES 

credenciadas para educação à distância. E embora essa modalidade de ensino avance 

rapidamente, na região sul do Brasil, por exemplo, o número de alunos de cursos a 

distância aumentou em 631,2% em apenas 1 ano, de 2004 para 2005, segundo o 
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Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (ABRAED), observa-se 

com preocupação que são escassas no País as pesquisas sobre os resultados e 

repercussões da educação a distância no processo ensino-aprendizagem. 

Os cursos à distância exigem uma metodologia muito específica com base nas trocas, 

apoio constante aos professores e alunos, recursos técnicos, formação contínua e 

atualizada, equipe multidisciplinar, pesquisas e avaliações contínuas para adequações 

ou reformulações das propostas pedagógicas, de acordo com as necessidades e metas 

das instituições (p. 223).  

Pesquisadores (IMBERMÓN, 1999, GIUSTA, 2003) e a literatura pertinente insistem 

que devem ser intensificados os estudos e realizadas outras pesquisas, indicando-se e 

sugerindo-se caminhos alternativos e novas propostas metodológicas para o ensino a 

distância e o uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs), cuidando-se  

para que sejam mantidos os padrões de qualidade tanto para cursos a distância como 

presenciais. Nessa linha, considera-se que o planejamento em EAD, além de articular 

pedagogos, educadores, administradores e diferentes especialistas é também um ato 

político e estratégico que possibilita introduzir mudanças educacionais, quando 

necessárias.   

No âmbito governamental, no que tange às mudanças educacionais, mais 

especificamente com relação a educação a distância, as Portarias do Ministério da 

Educação, Nº 335 de 06 de fevereiro de 2002, Nº 698 de 12 de março de 2002 e Nº 

1786 de 20 de junho de 2002 criaram uma Comissão Assessora para apoiar a Secretaria 

de Educação Superior (SESu) e elaborar propostas de oferta de EAD no nível superior, 

assim como oferecer supervisão e avaliação do ensino superior na modalidade a 

distância em parceria com a Secretaria de Educação a Distância (SEED), Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica (SEMTEC), Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEPE)  (VIANNEY, 2003, p. 212). A criação dessa comissão evidencia a preocupação 

governamental com as políticas educacionais e com projetos para implementar o uso 

das tecnologias de informação e comunicação nas salas de aula.  
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Igualmente nas recomendações do grupo de trabalho de Educação a Distância para a 

Educação Superior (GTEADES), criado pelo secretário da SESu/MEC, de acordo com a 

portaria nº 37 de 02/9/04, sugerem-se ações para cinco áreas temáticas específicas da 

educação a distância, tais como: Políticas e Legislação; Avaliação em EAD; Educação 

Especial; Divulgação e Relação com a Comunidade; e TICs. Nesse sentido, espera-se 

garantir os princípios de uma educação de qualidade para todos bem como a expansão 

da EAD de forma democrática. Também são incentivadas nessas recomendações a 

realização de novas pesquisas e estimuladas iniciativas inovadoras. 

A autora do atual projeto debruça-se sobre as questões relativas ao processo de 

ensino-aprendizagem com a utilização de recursos de informática há já algum tempo. 

Os resultados obtidos em pesquisas anteriores têm contribuído para uma reflexão 

mais ampla sobre estratégias e metodologias para o uso das TICS em sala de aula, tais 

como, Falavigna (1999, p. 478) “Os resultados apresentados, de certa forma, 

concordam com outros estudos publicados [...]; [...] (1989), apresentando resultados 

não significativos quanto ao rendimento de alunos que utilizaram  microcomputador  

na aprendizagem, em relação aos alunos que não utilizaram [...].  Destaca-se em 

ambos os estudos as relações que se estabeleceram entre alunos/alunos e alunos e 

docentes. [...] melhorou o clima de trabalho, a motivação, a participação e a imagem 

da escola” (p. 478). Observou-se da mesma forma, “[...] a falta de preparação técnica 

dos professores, políticas governamentais pouco favoráveis à educação, questões 

sócio-econômicas acentuadas interferindo [...] na vida de todos os cidadãos. [...] os 

alunos avançaram mais [...] do que os professores (p. 478). 

“O uso das TICs na UERGS”, outro estudo em andamento, e ainda não publicado, da 

autora deste projeto, apresenta resultados parciais e destaca a percepção dos 

docentes e discentes dos diferentes centros da universidade quanto à utilização ou 

não de tecnologias de informação e comunicação, (TICs) na sua formação. Através 

dele se observam ainda problemas com a qualificação dos docentes para a utilização 

de TICs no ensino embora essa universidade já esteja executando projetos nessa área.  

No âmbito de estudos ibero-americanos, devem ser registrados os resultados da 

pesquisa “Formação universitária com a utilização de novas Tecnologias de Informação 
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e Comunicação - TICs em Universidades Brasileiras, Espanholas e Portuguesa”, 

desenvolvida no período de 2000-2003 com apoio da FAPERGS, CNPq e UNISINOS, 

Falavigna (2002). Os resultados apontam para a necessidade de se ampliar as 

metodologias e os estudos de implementação de TICs na formação de docentes de 

diferentes áreas do conhecimento, assim como uma maior discussão pedagógica e 

institucional, para a adoção de suportes tecnológicos  adequados aos cursos oferecidos 

na graduação. Ainda nessa linha, destaca-se a contribuição de projetos 

interuniversitários, enriquecendo propostas metodológicas, ampliando conceitos e 

renovando paradigmas educacionais.  

Os resultados dessa pesquisa foram  amplamente divulgados em diferentes eventos 

tais como  II Congreso Nacional de Nuevas Tecnologias y Necessidades Educativas 

Especial/Tecnoneet/Múrcia/Espanha em setembro de 2002; XIII Salão de Iniciação 

Científica/UFRGS em out/2001; Cinted/UFRGS/2003; II Simpósio Internacional  de 

Educação Superior/UNISINOS em Julho de 2001; no I Colóquio Internacional: Formação 

Universitária e Novas Tecnologias de Informação e Comunicação/UNISINOS em Maio 

de 2002, entre outros.  

A divulgação dos resultados alcançados permitiu a formação de uma rede de 

pesquisadores e professores interessados na construção de novas metodologias 

educacionais com a utilização de tecnologias atuais, Internet, educação a distância  

ferramentas específicas de acordo com as propostas pedagógicas de cada instituição.  

Vianney (2003), Giusta, (2003), Cebrián (2003), Baptista (2002) afirmam a relevância 

do uso das TICS e EAD no contexto atual e mais ainda no futuro, tendo em vista o 

aumento crescente de cursos online em diferentes universidades brasileiras e novos 

credenciamentos para EAD junto ao Ministério da Educação em Brasília. 

Baptista (2003, p. 246) afirma “[...] clara tendência para as instituições oferecerem 

mais cursos online do que há três anos [...]”. No mesmo estudo (p. 247), a autora 

apresenta conclusões úteis tanto para universidades e instituições de formação com 

interesse em educação a distância como para departamentos governamentais, 

fornecedores de sistemas de gestão da aprendizagem e pesquisadores. Também são 

reforçadas as indicações de maior enfoque na gestão do conhecimento, políticas e 
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estratégias para a implementação de sistemas de aprendizagem online, buscando 

evitar os conflitos que podem surgir entre a administração e a academia. Quanto aos 

sistemas mais utilizados no âmbito desse estudo são citados Blackboard de 

nacionalidade americana com endereço eletrônico em <http://www.blackboard.com>; 

ClassFronter de nacionalidade norueguesa, <http://www.fronter.com>; FirstClass de 

origem canadense, <http://www.firstclass.com>; Lotus Learning Space de origem 

americana, <http://www.lotus.com>; LUVIT de origem sueca, <http://www.luvit.com>; 

TopClass de origem irlandesa, <http://www.wbtsystems.com>;  TUTOR2000 de origem 

tcheca, <http://www.kontis.cz> e WebCT de origem canadense, 

<http://www.webct.com>. O sistema mais utilizados desse grupo, no referido estudo 

(p. 239) é WebCT , seguido do ClassFonter, BlackBoard, Firstclass, TopClass, Lotus 

Learning Space, LUVIT e TUTOR 2000.   

Um grande número de sistemas utilizados na Europa são sistemas comerciais de 

desenvolvimento local ou sistemas desenvolvidos à medida das necessidades das 

instituições, principalmente porque permitem superar questões linguísticas (p. 247).     

Embora a população alvo desse estudo tenha sido a comunidade europeia, observa-se 

nos resultados apresentados (p. 246-247), preocupações semelhantes àquelas 

percebidas na realidade brasileira, tais como estratégias de formação de professores, 

escolha de sistemas adequados e gestão de conflitos como já foram referenciados.      

A literatura pertinente, os estudos realizados e a vivência pessoal em diferentes 

situações do processo ensino-aprendizagem, nacionais e internacionais, reforçam a 

proposta da presente pesquisa, que pretende descrever e analisar, por meio de uma 

abordagem metodológica qualitativa e quantitativa, como está ocorrendo a 

implementação de EAD em diferentes universidades ibero-americanas, quais TICs são 

utilizadas, que problemas estão sendo enfrentados e como estão sendo resolvidos.  

O desafio é grande, mas é importante que se desenvolvam novas propostas 

pedagógicas para EAD, com escolhas adequadas aos interesses e necessidades de cada 

instituição. Braga (2001, p.11 apud GIUSTA, 2003, p. 116), “[...] as questões são 

delicadas porque complexas, [...] não temos respostas simples e prontas – tudo 
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depende de experimentação, de pesquisa, de reflexão”. E segundo Giusta (2003, p. 

116) “Trata-se de um desafio que, acreditamos, muitos terão interesse em enfrentar”.  

Reconhece-se que não há uma receita ideal, um caminho único a seguir e muito menos 

a ferramenta ideal, mas a troca de experiências acadêmicas certamente contribuirá 

para o aperfeiçoamento das metodologias existentes ou a elaboração de novas 

metodologias para o processo de ensino-aprendizagem a distância. 

Nesse sentido, contribuem de forma significativa os estudos que José Manuel Moran, 

Doutor em Comunicação pela USP e Membro do Comitê de avaliação de cursos 

superiores a distância do MEC, tem realizado sobre a EAD no Brasil.  Observam-se em 

suas publicações, mudanças na educação presencial em rede com repercussões na 

educação a distância, tais como: os materiais auto instrutivo, com multimídia não são 

suficientes para motivar os alunos e promover a aprendizagem  a longo prazo; 

constata-se que a interação entre alunos, professores, tutores é fundamental;  quanto 

mais atenção e  interação com os alunos menor é o índice de evasão dos cursos a 

distância; a EAD online possibilita uma nova forma de trabalhar, reunindo professores 

presenciais com professores  assistentes pela Internet e professores autores mais 

experientes responsáveis por todo o processo de ensino a distância; algumas 

universidades encontram dificuldades quanto ao  gerenciamento de seus cursos, 

pessoas e recursos em EAD; existem iniciativas isoladas  dentro das universidades, 

faltando planejamento institucional; é necessário inovar, testar, pesquisar para 

avançarmos com segurança adotando modelos de acordo com as  exigências de cada 

realidade. 

A presente pesquisa ibero-americana pretende igualmente oferecer, a partir de 

constatações da pesquisa, das percepções de professores e alunos, resultados que 

comprovem alguns dos benefícios da educação a distância para o processo ensino-

aprendizagem e o que deve ser reformulado nas experiências examinadas.  

Espera-se da mesma forma que o grupo de pesquisadores aqui constituído, promova e 

incentive uma avaliação mais abrangente e sistematizada desse processo nas suas 
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respectivas universidades e que seja possível, em breve, divulgar os resultados do 

trabalho realizado.   

“Somente assim o círculo estará fechado, o trabalho despendido terá dado seus frutos 

[...] novos horizontes [...] de toda a natureza [...] saberes teóricos do mesmo modo que 

práticos e suas consequências humanas e sociais” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 229).      

   

1.1 Justificativa pessoal 

Vinculação profissional através da docência e pesquisa em Universidades Ibero-

americanas desde 1992, época do estágio realizado no âmbito do Projeto Minerva, na 

Universidade do Minho, Braga, Portugal; estudos e participações em congressos sobre 

formação docente e o uso de tecnologias de informação e comunicação na 

Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Barcelona, Universidade de 

Sevilla, Universidade de Málaga e Universidade de Múrcia, Espanha, no período de 

1995 -2006, aliados ao interesse em analisar os resultados alcançados pelas diferentes 

universidades, quanto ao uso da educação a distância e TICs no processo educacional.   

 

1.2 Justificativa científica 

Lacuna no conhecimento atual sobre o objeto desta pesquisa, conforme descrito na 

Justificativa e comprovado no endereço <http://www.eca.usp.br/prof/moran 

/avaliacao.htm>.  

 

1.3 Justificativa social 

A proposta educacional necessita ser amplamente estudada e compreendida, visto que 

tem foco principal no social, uma vez que os avanços tecnológicos estão amplamente 

relacionados com a sociedade e com suas transformações.  

 

1.4 Justificativa operativa 

Provocar maior intercâmbio cultural entre as Universidades Ibero-americanas. 

 

2. OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 
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2.1 Objetivo geral 

Identificar e descrever as características básicas do processo ensino-aprendizagem na 

área da educação a distância e TIC em determinadas universidades, situadas na 

Espanha, Brasil (RS) e Portugal, em diferentes áreas do conhecimento: analisar as 

percepções dos  professores, como  descrevem o processo ensino-aprendizagem, com 

EAD e TIC quanto a: metodologia, objetivos, conteúdos, avaliação, referencial teórico, 

teorias, atividades, planejamento, recursos utilizados para EAD e TIC; principais 

problemas enfrentados, alternativas de solução dos problemas e resultados 

alcançados. Analisar como os estudantes descrevem o processo ensino-aprendizagem 

nas diferentes universidades quanto a: metodologias, atividades, recursos utilizados 

para EAD e  NTIC; problemas, soluções e resultados. Analisar quais são as sugestões 

apresentadas pelo corpo docente e discente para melhorar o processo ensino-

aprendizagem com EAD e TICs.  

 

2.2 Outras metas 

a) Estabelecer intercâmbio científico com as diferentes universidades oportunizando 

trocas enriquecedoras; 

b) identificar as diferenças e aproximações; 

c) estimular a formação e organização de grupos de apoio ao ensino com base nas 

TIC e EAD. 

 

3. ENFOQUE METODOLÓGICO, TÉCNICAS DE PESQUISA, DELIMITAÇÃO EMPÍRICA, 

PLANO DE EXECUÇÃO DA PESQUISA 

3.1 Método 
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Pesquisa de dupla abordagem quantitativa e qualitativa, visando ampliar a 

compreensão dos dados e cruzando informações. Nesse sentido, [...] Os métodos 

qualitativos e quantitativos em um mesmo estudo são usados para medir ou observar 

um mesmo fenômeno [...]. Assim, é possível alcançar melhoras de interpretação e, 

significado e validade tanto dos construtos empregados como dos resultados obtidos 

(BERICAT, 1998, p. 114). 

 

3.1.1 Análise de conteúdo 

A abordagem qualitativa será realizada através da análise de cada conteúdo relatado 

nas entrevistas dos sujeitos partícipes da pesquisa. Os critérios analisados nas 

entrevistas com professores serão os relativos ao trabalho metodológico com EAD, 

objetivos traçados, conteúdos selecionados, avaliação, suporte teórico, atividades, 

planejamento, recursos tecnológicos, problemas, soluções e resultados alcançados. 

Nesse sentido, a análise de conteúdo poderá contribuir demonstrando a estrutura e os 

elementos dessas falas, esclarecendo diferenças, características e significados 

enriquecendo e complementando a análise quantitativa.    

Esta análise de conteúdo  obedecerá a proposição de Laville e Dionne (1999, p. 214) 

que consiste em desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo para 

esclarecer suas diferentes características e extrair sua significação.  

 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 

Os dados serão coletados por meio dos instrumentos: entrevistas para professores, 

realizadas pessoalmente e por e-mail, documentos das instituições e questionários 

(formulários eletrônicos) para professores, alunos e coordenadores de curso com 

questões abertas e fechadas. Os instrumentos serão discutidos e elaborados pelos 

componentes da equipe de pesquisadores  considerando-se o problema da pesquisa, 

as questões de pesquisa e o objetivo geral.  

 

3.3 Tratamento dos dados 
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Os dados produzidos por meio das questões fechadas do questionário receberão 

tratamento estatístico, elaborando-se tabelas e gráficos.  Os dados obtidos por meio 

das entrevistas que também poderão ser realizadas por correio eletrônico serão 

trabalhados de acordo com a técnica de análise de conteúdo, tipo temático, tal como 

propõe Laville e Dionne (1999, p. 214-231).  

Um banco de dados será estruturado no software MS EXCEL a partir dos dados 

coletados e analisado no SPSS versão 13. A análise estatística compreenderá técnicas 

descritivas e inferenciais que permitirão a comparação entre as diferentes instituições 

de ensino.  

 

3.4 Delimitação Empírica 

3.4.1 Participantes 

Serão entrevistados aproximadamente 05 professores e 20 alunos de diferentes áreas 

do conhecimento de cada universidade selecionada. 

Conforme o Cronograma da Pesquisa, item 4, a função dos componentes da pesquisa 

são: coordenar  ações da pesquisa na sua universidade de origem tais como contatar 

com professores e alunos; agendar reuniões se necessário; agilizar o envio  do 

instrumento de coleta de dados, formulários eletrônicos; providenciar a tabulação dos 

dados e análise de conteúdo; providenciar bolsista ou auxiliar de pesquisa junto à sua 

universidade; realizar a análise e discussão dos dados; redigir a conclusão da pesquisa 

referente à sua universidade. 

A coordenação geral da pesquisa e em colaboração com os pesquisadores locais 

realizará o desenho do instrumento; redigirá a conclusão final, na localidade de maior 

acessibilidade para o grupo e ou por via eletrônica; manterá contato permanente com 

a equipe via eletrônica; atualizará as datas do cronograma e fará os reajustes 

necessários ao andamento e conclusão da pesquisa.    

Os pesquisadores participantes de outras universidades poderão ser incorporados  à 

equipe. 

 

3.4.2 População  
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A pesquisa será realizada em universidades ibero-americanas compreendendo os 

seguintes países:  Brasil (RS), Espanha, Portugal.   

 

3.4.3 Critérios de seleção  

Acessibilidade e indicações  de representantes das instituições partícipes. 

 

3.4.4 Justificativa da amostra 

As universidades serão selecionadas mediante o critério de acessibilidade e indicações 

de pesquisadores nas diferentes áreas do conhecimento. 

As exigências requeridas das equipes de pesquisadores serão determinadas após a 

definição e confirmação da participação das instituições. 

 

 

 

3.4.5 Recursos Financeiros 

Serão solicitados recursos para bolsista na FAPERGS e auxílio ao Programa 

Interuniversitário de Cooperación (PCI) com Iberoamerica: http://www.usc.es/ore e  

http://www.aeci.es/pci, da Vicerreitoría de Relacións Institucionais da Universidade de 

Santiago de Compostela, Espanha,  além dos recursos próprios do coordenador geral  

que tem apoio de pesquisadores espanhóis e portugueses. 

 

4. CRONOGRAMA DA PESQUISA 

ATIVIDADES PERÍODO 

Encontro de Pesquisa na USC, Espanha – Faculdade de Ciências 

da Educação com a profa. Dra.  Maria Dolores Fernández Tilve 

Encontro de Pesquisa na UMINHO, Portugal com Prof. Dr. Bento 

Duarte da Silva, para reapresentação do projeto de pesquisa e 

estudo da possibilidade de convênio bilateral entre Uminho e 

UERGS. 

 

dezembro de 

2011 

http://www.usc.es/ore
http://www.aeci.es/pci
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Encontro com Diretor de Assuntos Internacionais na USC, 

Espanha Dr. Henrique Veloso  

 

Atualização e confirmação dos pesquisadores colaboradores e 

países participantes: Brasil – Portugal – Espanha. 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS - Brasil 

Coordenação geral da pesquisa: Profa. Dra. Gladis Falavigna 

Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância NEAD- Pró-

reitoria de Ensino 

Universidade do Minho, Braga Portugal 

Prof. Dr. Bento Duarte da Silva/ Diretor do Depto. de Estudos 

Curriculares e Tecnologia Educativa da Uminho / Campus de 

Gualtar / Supervisor Geral e Coordenador local. 

Universidade do Minho/Portugal: Instituto de Educação e Escola 

de Psicologia 

Universidade de Aveiro/Portugal:  

Universidade de Aberta /Lisboa – Portugal:  

Universidade de Lisboa – Instituto de Educação 

Universidade de Santiago de Compostela/USC - Espanha 

Faculdade de Ciências da Educação – Departamento de Didática  

Maria Dolores Fernández Tilve (coordenadora local)  

Maria Laura Malvar Méndez  

Maria del Mar Sanjuán Roca  

Quintín Álvarez Núñez  

Raquel Mariño Fernández  

Endrigo Rodrigues de Souza  

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul –UFRGS - Brasil 

Profa. Dra. Magda Bercht / Inst. de Informática/UFRGS/ 

Coordenadora da equipe local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dezembro de 

2011 
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Centro Integrado de Tecnologias Educacionais – CINTED - UERGS 

Rede Gaúcha Sul de Ensino a Distância - Regesd 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 

Virtual - Brasil 

Prof. Dr. Paulo Rech Vagner  

Coordenador da PUCRS Virtual 

Outros pesquisadores estão sendo contatados e poderão ser 

incorporados ao grupo atual. 

Agendamento de reuniões com os pesquisadores colaboradores. 

Reuniões com colaboradores participantes da pesquisa: Diretor 

da PUCRS/Virtual; UFRGS; UFSM e UERGS. 

Definição da amostra 

Elaboração dos instrumentos de investigação: questionário e 

roteiro de entrevista; contato via e-mail com as diferentes 

instituições; aplicação dos instrumentos.   

 

 

 

dezembro./2011 

Transcrição das entrevistas, tabulação dos questionários e análise 

dos dados; descrição cursiva das categorias da análise de 

conteúdo das entrevistas; estudo de documentos; preparação 

para um encontro entre as equipes desta pesquisa na UERGS em 

janeiro de 2012.  

jan./fev.mar/2012 

Análise dos resultados da pesquisa; conclusões; apresentação dos 

resultados para as equipes de pesquisadores das universidades 

ibero-americanas no Brasil. 

abr.mai. jun. jul. 

ago./2012 

Estágio na UMINHO-Braga/Portugal 

Planejamento etapas seguintes da pesquisa/repercussões; 

redação de artigos sobre os resultados alcançados; publicações 

nacionais e internacionais.  

Encontro dos pesquisadores na UMinho, Braga, Portugal. 

set. out. nov. dez 

./2012 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os formulários eletrônicos  para docentes, discentes e coordenadores de curso foram 

desenhados com auxílio da equipe de professores participantes da pesquisa em janeiro 

de 2012, testados e validados em março e a aplicação iniciada em abril com finalização 

prevista para 03 de agosto de 2012.  

Diferentes universidades situadas no Brasil, Portugal, Espanha, Uruguai, Argentina, 

Paraguai, Cuba entre outras, foram contatadas via endereço eletrônico para 

colaborarem com a pesquisa desde março até julho de corrente ano. 

Problemas políticos em alguns países cancelaram, interromperam e dificultaram o 

processo de aplicação dos formulários gerando mudanças no planejamento quanto ao 

período de aplicação dos instrumentos.  

A análise estatística dos resultados prévios, prevista para início de julho,  foi adiada 

para agosto. 

Da mesma forma, questões administrativas e de calendário acadêmico das diferentes 

instituições de ensino superior  dificultaram a aplicação do  instrumentos, exigindo-se 

mudanças nas estratégias para a aplicação dos mesmos. Foram realizados contatos 

institucionais, individuais com docentes e coordenadores nas diferentes instituições.     

Os formulários eletrônicos foram realizados nos idiomas português e espanhol  

utilizando-se a ferramenta disponível no Google docs. 

Até 31 de julho de 2012, foram respondidos 356 formulários eletrônicos de diferentes 

universidades brasileiras, portuguesas, espanholas e paraguaias: 236 formulários de 

discentes, 106 de docentes e 14 de coordenadores. O encerramento da aplicação dos 

formulários está previsto para dia 03 de agosto próximo seguido da análise estatística.  

Participaram da pesquisa até a fase atual, além da coordenadora geral, um assessor de 

pesquisa, assessor estatístico e os coordenadores locais de universidades em Portugal, 

Espanha, Brasil e Paraguai.  

Pretende-se concluir a fase atual de aplicação e análise estatística dos dados até a 

primeira semana de agosto e em setembro até dezembro do corrente ano 
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complementar os dados com entrevistas junto aos docentes, discentes e 

coordenadores, durante estágio já agendado na Universidade do Minho, Braga 

Portugal; redigir o relatório final e apresentar os resultados em seminário de pesquisa 

na UMINHO e Universidade de Santiago de Compostela, Espanha.  
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Resumo 

 

Diferentes atividades são desenvolvidas na Educação a Distância, entre essas 
destacamos os fóruns, uma atividade assíncrona que permite a participação no tempo 
que melhor nos convém, publicando os comentários do professor e do aluno em uma 
área a que todos tem acesso. Nesse projeto, trabalhamos com a construção da 
aprendizagem em Língua Inglesa no fórum da plataforma do Solar – Universidade 
Federal do Ceará, da disciplina de Língua Inglesa 3B: Compreensão e Produção Escrita. 
Utilizamos como fundamentação teórica Kenkis (2000, 2001, 2002) com a definição de 
fórum em ambientes virtuais, a ideia instituída pelo mesmo para definir interação de 
conhecimento e a formação de “comunidades de aprendizagem”. Para a abordagem 
do ensino de Língua Inglesa, usamos o conceito de Figueiredo (2002), afirmando-nos 
que a aprendizagem da Língua Estrangeira só acontece por meio da interação onde um 
aluno ajuda o outro e que as interações ocorridas nesse processo não apenas facilitam 
a aprendizagem, mas também possibilitam aos alunos desempenhar diferentes papéis 
sociais. Com base nessa perspectiva, o corpus foi coletado na disciplina de Língua 
Inglesa 3B: Compreensão e Produção Escrita, da turma 2009.1 pertencente ao curso de 
Letras Inglês – Licenciatura, do polo da Universidade Aberta do Brasil, na plataforma 
virtual de ensino Solar, na cidade de Beberibe. A partir dos temas propostos pelos seis 
fóruns utilizados na disciplina, fizemos uma categorização de construção de saberes 
para a língua inglesa com o uso das postagens dos alunos. O exercício analítico das 
postagens nos permitiu discutir sobre alguns aspectos relacionados ao processo de 
aprendizagem da língua em estudo, categorizando a ação dos participantes como: 
receber e dar conselhos, fazer perguntas e responder a elas, dar opções de outras 
fontes e só participar do fórum. Assim, concluímos que as diversas categorias 
encontradas no fórum de Língua Inglesa possibilitam a aprendizagem do idioma de 
forma coletiva, buscando na interação da ferramenta do Solar um meio para a 
construção da aprendizagem da Língua Inglesa.  

Palavras-chave: fórum; aprendizagem colaborativa; língua inglesa 
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Abstract 
  
Different activities are development in Education Distance, among these activities we 
point the forum out; it is an asynchronous activity that allows the participation when  
is good for us. In this way, tutors and students express their ideas in a place where 
everyone can reading and writing. In this paper, we discuss the English Language 
learning in the forum at Solar in a specific subject –English Language 3B – reading and 
writing comprehension. We use as theoretical base, a forum definition at virtual 
environment by Kenkis (2000, 2001, 2002). According to him, forum is the interaction 
of knowledge and the formation of “learning community”. We use Figueiredo’s 
conception to discuss about English Language teaching. He says that Foreign Language 
learning (AFL) just happens at an interactive approach, where the students help each 
other and the interactions that happen at this process just not help the students to 
learn, but they can play different social roles.  This way, we analyzed the text from the 
forum of English Language 3B: reading and writing comprehension of 2009.1 class of 
English Letters course – polo of Universidade Aberta do Brasil, in  Beberibe.  From the 
six themes proposed by the forum used in the discipline, we construct a categorization 
of knowledge to English Language with the use of students' postings. The analytical 
activities of posts on the forum allow us to discuss some aspects of learning process of 
English Language; we categorize the participation actions as: give and receive advice, 
ask and answer, indicate other source and just participate in the forum. In conclusion, 
the different categories  found at  the forum of English Language  enable  the idiom 
learning at a collective way,  searching at  interaction of  solar tools an approach to 
build learning  english language. 

Keywords:  forum, collaborative learning, English Language 

 

1. INTRODUÇÃO 

A educação a distância (EaD) vem sendo inserida na esfera educacional como uma 

nova forma educativa. Temos uma visão que essa modalidade de ensino pode suprir 

algumas carências na educação, permitindo um ensino mais abrangente, pois 

proporciona a facilidade do acesso ao curso e a oportunidade de cursar o nível 

superior. 

Para melhor entender o propósito da EAD, Moore e Kearsley (2010, p. 2) adotam a 

seguinte definição:   

 A educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um 

lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3484 

de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 

organizacionais e administrativas especiais.  

Essa modalidade de ensino quebra a forma tradicional de ensino, onde alunos e 

professores não ficam face a face e o processo de ensino e aprendizagem não se limita 

ao espaço da sala de aula, proporcionando ao aluno e ao professor serem donos de 

suas rotinas, sempre compromissados com o cumprimento dos prazos estabelecidos e 

acessar o curso para estudar na hora que lhe convém. 

Nesse contexto, a Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do Instituto UFC 

Virtual, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), oferece cursos de 

graduação na modalidade semipresencial. O curso de Letras, com Licenciatura em 

Inglês, funciona no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) conhecido como Solar. 

Segundo LIMA (2010) “o Solar é um AVA que contém ferramentas direcionadas a 

alunos e professores da Educação a Distância (EaD), permitindo tanto a criação como a 

participação em cursos semipresenciais e a distância.” 

Dentre tantas ferramentas oferecidas pelo Solar, encontramos o fórum, uma atividade 

assíncrona que permite a participação no tempo que melhor nos convém, espaço em 

que se publicam os comentários do professor e do aluno em uma área a que todos tem 

acesso contribuindo com a construção do saber, em nosso caso, de Língua Inglesa. 

Conforme Silva (2006) “o fórum possui uma interface rica, capaz de potencializar a 

construção colaborativa e dialógica. Ele é amplamente utilizado em cursos na 

modalidade à distância com o objetivo de propiciar a interação entre o grupo de 

alunos e professores.” 

Diante o exposto, temos por objetivo categorizarmos as interações nos fóruns 

disponibilizados na disciplina de Língua Inglesa 3B: Compreensão e Produção Escrita -  

que permitem a aprendizagem da língua. Para tanto, a distribuição das informações 

neste artigo se caracterizam por esta introdução, em que especificamos o tema do 

nosso trabalho. Discutiremos subsequentemente, sobre os conceitos teóricos que 

embasaram nosso exercício de análise. Em seguida, explicitaremos as escolhas 

metodológicas que viabilizaram o levantamento dos dados para, na sequência, 

evidenciarmos a análise e, por meio dela, discutirmos os resultados alcançados.  
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2. INCURSÃO TEÓRICA PELA CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA 

NOS FÓRUNS DE EAD  

Os fóruns da EAD são ferramentas utilizadas pelos alunos que estudam em cursos à 

distância como forma de aprendizagem e avaliação em seu processo de formação 

acadêmica. Sendo no fórum, o local mais propício para desenvolver uma excelente 

interação entre alunos e professores, contribuindo na construção da aprendizagem da 

Língua Inglesa. 

Definiremos o fórum de EAD com as palavras de Kenski (2001), que nos diz: 

(...) em termos de avanço na reflexão coletiva e na criação de aproximações e 

afinidades teóricas, o fórum é o espaço central da ação na disciplina on-line. É no 

fórum que todos os alunos têm a grande chance - impossível no chat e na aula 

presencial - de dizer o que pensam e se posicionarem diante do que está sendo 

trabalhado no curso. Este espaço privilegiado é a essência do curso virtual porque 

ele é assíncrono, tem espaço aberto para a participação de todos (democrático) e 

as mensagens podem ser recuperadas e rediscutidas a qualquer momento, mesmo 

as postas na primeira semana do curso. 

Para essa nova abordagem pedagógica que usa da colaboração e da interação para a 

conquista de bons resultados no processo de aprendizagem, usamos Kenkis (2000) 

para nos dizer que “a característica desta nova forma de ensinar é a ampliação de 

possibilidades de aprendizagem e o envolvimento de todos os que participam do ato 

de ensinar.” Podemos assim entender que com essa nova forma de ensinar pode haver 

“influencia na formação de comunidades de aprendizagem em que se desenvolvem os 

princípios do ensino colaborativo, em equipe, sendo um dos principais pontos de 

alteração na dinâmica da escola”.  

No contexto dos ambientes virtuais, a participação e a interação necessitam de um 

ponto inicial de leitura, de tema, gerando pesquisas, opiniões e interações. Trata-se do 

participante possuir uma organização de pensamento, podendo enriquecê-lo com 

teorias, dados, gráficos e etc., utilizando o espaço proposto para aprimorar as ideais 

sobre os assuntos. “O tempo comunicacional, assíncrono, favorece semelhantemente 

postura, em um espaço potencialmente livre de conflitos”. (Oliveira, 2005) 
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Na interação criada nesta ferramenta virtual, cada participante submete a opinião dos 

demais participantes. Avaliando de forma positiva ou de forma negativa o comentário 

postado. Das trocas que surgem, a interação vai acontecendo com uma postagem 

pioneira, seja essa proposta pelo tutor da disciplina ou por um dos graduandos. Dessa, 

vão surgindo novas postagens, por consequência, uma boa discussão consegue ser 

formada. Kenski (2001) nos diz que essa noção de que o fórum é um dos espaços 

democráticos do ambiente virtual, permitindo opinar quando desejamos e como 

desejamos, quebra a hierarquia e os usuários se transformam de professores, 

monitores e alunos em, simplesmente, pessoas. Assim, definimos esse movimento de 

interação de acordo com Kenski (2002), ao afirmar que:  

Interagir com o conhecimento e com as pessoas para aprender é fundamental. Para a 

transformação de um determinado grupo de informações em conhecimentos é preciso que 

estes sejam trabalhados, discutidos, comunicados. As trocas entre colegas, os múltiplos 

posicionamentos diante das informações disponíveis, os debates e as análises críticas auxiliam 

a sua compreensão e elaboração cognitiva. As múltiplas interações e trocas comunicativas 

entre parceiros do ato de aprender possibilitam que estes conhecimentos sejam 

permanentemente reconstruídos e reelaborados. (p.258) 

Dessa maneira, podemos entender que a interação é a responsável por uma boa parte 

da aprendizagem nos cursos de EAD, principalmente na ferramenta fórum. 

 Não bastasse aprender pela EaD, ainda temos a oportunidade de aperfeiçoar um 

idioma com o curso de Letras Inglês fornecido pela modalidade. De acordo com a 

introdução dos PCNs (2006), “a língua estrangeira tem por objetivo: (...) sentimento de 

inclusão frequentemente aliado ao conhecimento de línguas estrangeiras, introdução 

as teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias e a prática do ensino do idioma 

por meio destas”.  

 Para esse aprendizagem de idioma através das novas tecnologias, em nosso caso o da 

EaD e do processo de interação, utilizamos Assis (2006) onde defende que: 

a interação com o meio, se torna imprescindível, pois a presença de um indivíduo 

mais competente ajuda os sujeitos envolvidos no processo a testar hipóteses e 

negociar sentidos, levando esse mesmo discente a obter sucesso em situações 

comunicativas.  
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 É com o processo de interação no fórum que obtemos excelentes resultados de 

produções no idioma. Com o auxilio do tutor, os alunos vão criando e postando 

comentários e aperfeiçoando o uso da língua inglesa. Nessa etapa, o papel do tutor é 

importante, pois cabe a ele, orientar sobre as postagens dos estudantes  para assim 

melhorar seu nível cada vez mais.   

Para fortalecer mais ainda essa idéia de aprendizagem de um idioma em um curso 

semipresencial que utiliza a ferramenta fórum para que haja a interação entre os 

alunos e professores, usamos o conceito exposto por Figueiredo (2002), em que nos 

afirma que a aprendizagem da LE só acontece por meio da interação em que um aluno 

ajuda o outro e as interações ocorridas nesse processo não apenas facilitam a 

aprendizagem, mas também possibilitam aos alunos desempenhar diferentes ações, 

tais como: receber e dar conselhos, fazer perguntas e responder a elas, agir, tanto 

como quem aprende quanto como quem ensina, sendo essas as categorias que 

encontramos em nosso corpus. 

Dando continuidade ao nosso trabalho, mostramos os procedimentos metodológicos 

adotados para a realização desta pesquisa e os critérios utilizados para a categorização 

da construção da aprendizagem na língua inglesa. 

 

3. METODOLOGIA 

Optamos pelo estudo de caso, uma vez que como estudantes do curso de Letras da 

UAB e utilizadores da plataforma Solar, temos conhecimento do funcionamento das 

ferramentas da plataforma. Em seguida, buscamos coletar postagens das participações 

nos seis fóruns propostos na disciplina de Língua Inglesa 3B: Compreensão e Produção 

Escrita, para a turma 2009.1, pertencentes ao curso de Letras Inglês – Licenciatura, do 

polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), na plataforma virtual de ensino Solar, na 

cidade de Beberibe. 

Posteriormente à coleta de dados nos seis fóruns utilizados na disciplina, fizemos uma 

categorização de construção de saberes para a língua inglesa com o uso das postagens 

dos alunos, baseada no que foi proposto por Figueiredo (2002), que a aprendizagem 

da LE só acontece por meio da interação, mas também possibilitam aos alunos 
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desempenhar diferentes papéis sociais, aqui não é o momento oportuno de defini-los, 

pois o que nos interessa são as ações que permitem a aprendizagem da língua inglesa. 

Tais ações nos levaram a quatro categorias presentes nos seis fóruns que buscam 

construir a aprendizagem do idioma aos participantes do curso, sendo elas: receber e 

dar conselhos, fazer perguntas e responder a elas, dar opções de outras fontes de 

pesquisa e/ou só participar do fórum. Essas possuem caráter construtivo na 

aprendizagem e  são frequentes nas postagens dos fóruns estudados.  

A seguir, apresentaremos nosso exercício de análise. 

 

4. ANALISANDO OS DADOS: O FÓRUM NA CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM DA 

LÍNGUA INGLESA 

A partir da análise feita com as postagens coletadas nos fóruns referentes à disciplina 

de Língua Inglesa 3B: Compreensão e Produção Escrita, percebemos que houve uma 

intensa participação dos alunos nesse ambiente virtual. Observamos também que eles 

interagiram com as postagens dos colegas e argumentaram com o tutor da disciplina. 

Desta forma, analisamos essa interação mútua das ações entre alunos e tutor como 

uma estratégia de estreitar os laços de conhecimento e aprendizado existentes entre 

ambos, possibilitando assim uma edificação e compartilhamento dos conhecimentos 

que cada um detém. 

 

Figura 1- Temas propostos para os fóruns da disciplina de Compreensão e Produção 

Escrita e suas respectivas quantidades de postagens. 
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Por meio dos levantamentos obtidos a partir dos dados expostos acima, pudemos 

chegar a, pelo menos, quatro categorizações que apontam para uma construção da 

aprendizagem nessa modalidade de ensino. As categorias são as que seguem: 1) 

Receber e dar conselhos; 2) Fazer perguntas e respondê-las; 3) Dar opções de outras 

fontes de aprendizagem; e 4) Só participar do fórum como um dever. Essas categorias 

foram o resultado dos dados mais recorrentes das postagens do fórum e por meio 

delas podemos perceber nitidamente que esse ambiente virtual contribui de forma 

relevante para a construção de saberes acadêmicos. 

 

4.1 Receber e dar conselhos 

Nessa categoria, percebemos que através de uma ferramenta do ambiente virtual de 

aprendizagem – Solar – os alunos interagem mais, dando e recebendo conselhos e 

informações para a construção do aprendizado na Língua Inglesa, trocando 

conhecimentos e opiniões e amadurecendo o idioma e o assunto abordado. Eles 

conseguem interagir uns com os outros e com o tutor, promovendo uma 

aprendizagem cooperativa, procurando extinguir as dúvidas sobre assuntos que 

podem não ter sido esclarecidos durante os encontros presenciais ou na leitura da 

disciplina. Para exemplificarmos essa afirmação apresentada anteriormente, buscamos 

os seguintes fragmentos no fórum: 

Figuras 3 e 4: Exemplos de conselho apresentado pelo tutor ao aluno referente ao 

assunto “Topic sentece” abordado no fórum 1 da disciplina de Compreensão e 

Produção Escrita. 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Hi, Teacher! I think the main message of a text, because a paragraph 
contains a main idea with which all other sentences are related. The 
body of the paragraph develops the main idea through details, facts 
and examples. I believe each paragraph can have your topic sentence 
will depend on who writes the text.    
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4.2 .Fazer perguntas e responde-las 

Como podemos analisar nos exemplos expostos abaixo, o tutor propôs um debate 

sobre "Narrative", instigando os graduandos a comentarem sobre,” O que seria uma 

narrativa?”“ Quais os elementos que formam a narrativa?” “Se os participantes 

gostam de narrativas?”.  Possibilitando, assim a interação de opiniões e 

consequentemente possibilita a aquisição de conhecimentos, tanto sobre o tópico em 

pauta, quanto à aprendizagem em LE. 

Como respostas a essa postagem, tivemos a postagem (figura 5) de um simples e curto 

comentário que apenas respondeu as questões levantadas. Sendo assim, uma 

participação breve e resumida sobre o tópico, em que, com poucas palavras o 

graduando disse o que era uma narrativa de acordo com a concepção dele, quais os 

elementos que a compõem e finaliza a participação afirmando que gosta da narrativa 

por ser um tipo textual de fácil leitura. Percebemos nesse tipo de participação pouca 

contribuição para o aprendizado, pois o texto é muito limitado a reproduzir um 

discurso e não consegue dar fluência ao tópico. 

Em uma segunda postagem (figura 6), o graduando teve a preocupação de não poupar 

linhas ao escrever o que pensa sobre a narrativa.  Ele organizou a participação dele da 

seguinte forma: pontuo os elementos que compõe a narrativa,deu sua opinião de 

sobre a leitura de narrativas, além de aconselhar aos demais estudantes a fazer uma 

prática da leitura sem o uso de dicionários para assim poderem adquirir mais 

conhecimentos sobre o tema proposto no fórum e aquisição de vocabulário em LE.   

Podemos mencionar que além de corresponder a interação e responder as perguntas 

propostas, o graduando ainda se preocupou em dar dicas de como aprofundar no 

universo narrativo e como usá-lo para adquirir conhecimentos do idioma.   

 

Hi, student. The topic sentence represents the main idea of a 

paragraph. Each paragraph must have topic sentence. So if there are 

three paragraphs in a text, there will be three topic sentences. 
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Figuras 4, 5 e 6: Exemplos de pergunta feita pelo tutor aos graduandos sobre a 

temática da “Narrative” e respostas apresentadas pelos alunos a indagação proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Dar opções de outras fontes de aprendizagem 

Nessa categoria, podemos exemplificar com postagens em que os graduandos e o 

tutor apresentam outras fontes para pesquisa ou aprofundamento sobre o assunto 

debatido. Contribuindo assim com novas formas para a aprendizagem do idioma e do 

tema proposto. Essas novas fontes podem ser: sites sobre o conteúdo, exercícios 

extras, vídeos, entre outros. Observe esse tipo de contribuição na postagem abaixo: 

 

Hi, dear students! Our second class starts today. This class is about 
narrative and subject-verb agreement. So let’s start our forum 
talking about the structure of a narrative. Please, answer the 
following questions: What is a narrative? What are the literary 
elements of a fiction narrative? Do you like narrative texts?    

 

Narrative history is a telling one event. The characters, events in 

history. I like the narrative that I find it easier to tell the story.  

   

 

Hi, folks 1. A narrative is a description of events. It can be in 
chronological order or from end to beginning. 2. The literary 
elements in a fiction narrative are: theme, characters, plot, setting, 
conflict, climax and resolution. 3. Yes, I like narrative texts. Most 
novels are narrative texts, but I also like biographies and 
autobiographies. They also have characters, conflicts, themes, and 
resolutions. I recommend that you read more to understand the 
construction of fiction narratives. You should read an author that 
you LOVE (my favorite is Kurt Vonnegut, and I have read over 
twenty books by him). At first, don´t use a dictionary (only when a 
word appears more than once and you still don´t understand the 
meaning). You must have a dictionary; how else can you clear your 
doubts? Remember: an English student without a dictionary is like a 
Christian without a bible.   
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Figura 7: Exemplo de outra fonte de aprendizagem (exercício extra) postada por um 

dos participantes do fórum 02 sobre o tema “subject-verb agreement”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mais uma postagem de fonte extra (site) postada por um dos participantes do 

fórum 05 sobre o tema “paráfrase e run-on sentences”. 

 

 

 

 
 

 

 

Acreditamos que com outras formas de exercitar, pesquisar e presenciar situações 

sobre o assunto proposto no fórum, isso permite maior fluência na aquisição do 

conteúdo. Essas fontes extras de informações e exercícios são bem vistas pelos 

participantes, pois dinamizam e alimentam cada vez mais as discussões e 

consequentemente acontece o aprendizado.    

 

4.4. Só participar do fórum como um dever  

Na figura 9, podemos contemplar uma postagem que descreve um colega, sendo fiel a 

biografia. Em relação ao participante, usamos o nome (Marcos Viana) para preservar a 

People, respond to this exercise as we know we are! Select one 
answer from the choices provided after each sentence. 1. Either 
the physicians in this hospital or the chief administrator ____ going 
to have to make a decision. a)is b)are 2. ______ my boss or my 
sisters in the union going to win this grievance? a)Is b)Are 3. Some 
of the votes __________ to have been miscounted. a)seem 
b)seems 4. The tornadoes that tear through this county every 
spring _____ more than just a nuisance. a)are b)is 5. Everyone 
selected to serve on this jury _____ to be willing to give up a lot of 
time. a)have b)has 6. Kara Wolters, together with her teammates, 
_________ a formidable opponent on the basketball court. 
a)presents b)present  
 

Hi, my classmates and teacher. In this site will see some exercises 
on the subject: 
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/quizzes/runons_quiz.
htm    
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face do mesmo. Mesmo não havendo interação, nem debate ou questionamentos com 

a postagem, mas a simples participação pode construir a aprendizagem do idioma e do 

conteúdo, quando o participante elabora a resposta servindo de exemplo, também, 

para os demais.      

Nessa segunda postagem percebemos uma participação que foge totalmente ao 

tópico. O estudante escreveu um texto que deveria ter sido enviado a outra 

ferramenta do AVA, em vez de usar o fórum para interagir sobre o tópico a ser 

discutido, usa para justificar a ausência.  

Tendo como base de que o fórum é um espaço de interação para a construção do 

conhecimento e não um espaço informativo, como vemos na postagem em questão, 

que o utilizou para justificar ausência. Então, isso nos remete a entender que muitas 

vezes os graduando participam apenas do fórum como um cumprimento de tarefas e 

não com a responsabilidade de interagir e contribuir com a aprendizagem. 

 

Figura 9: Postagem de um dos participantes apenas respondendo o que pedido no 

fórum 03, com o tema “Biografia” obtendo nenhuma interação. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Postagem de um dos participantes no fórum 04, com o tema “Discussão do 

filme” sem nenhuma perspectiva de resposta ao que foi pedido. 

  

 

 

 

Marcos Viana was born in a small city in Ceará called Cascavel. He grew up in 

this city but at age 16 he moved to Fortaleza to complete primary school. He was 

17 years old when begin to study law at Universidade de Fortaleza and English 

language at Cultura Britanica. When he finished the law school he became a 

lawyer and moved to his birth city, some years after that, he to set to work as an 

English teacher.  

 

Hi, everyone. I apologize to everyone for my absence I was having 
personal problems to solve I hope not to fail with you. Thank you. 
Inês Maria 
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Percebemos com essa análise, que a aprendizagem da língua inglesa através da 

ferramenta fórum, do ambiente virtual Solar, depende muito da interação e 

participação no mesmo para que com os erros, dicas, fontes extras e apenas sua 

singular postagem possa contribuir na aquisição do conhecimento desejado.  

 

5. Postagem Final 

Nesse trabalho expomos categorias que foram encontradas no fórum do AVA do curso 

de licenciatura em Língua Inglesa. Espaço que possibilita a aprendizagem do idioma de 

forma coletiva, buscando na interação e na participação nessa ferramenta do Solar um 

meio para a construção da aprendizagem da LE. 

Os resultados obtidos através da análise apontaram para a categorização das ações 

desenvolvidas pelos participantes na tentativa de aquisição da aprendizagem da Língua 

Inglesa. Essas categorias nos levam a concluir que a interação e a participação são 

importantíssimas para o desenvolvimento da aprendizagem.  Pois mesmo sendo uma 

atividade assíncrona, os sujeitos do processo podem debater os tópicos e o professor 

faz o acompanhamento das considerações de cada estudante. Dessa forma ele tem 

uma visão geral do andamento da atividade e faz as intervenções necessárias para 

atingir os objetivos propostos.   

Através dessas perspectivas concluímos que mesmo havendo em alguns casos uma 

interação um pouco retraída, o fórum do curso semipresencial de licenciatura em Letra 

Inglês da Universidade Federal do Ceará, nesse caso específico, proporciona um 

espaço aberto, mesmo com tópicos previamente delimitado, para uma construção da 

aprendizagem de forma colaborativa. Fica visível também a alta produtividade dos 

estudantes que chega a ser bem mais produtiva do que numa interação face a face. 

Por fim, poderemos em outros estudos desenvolvermos novos trabalhos que se 

voltem aos diversos papéis sociais diante das ações desenvolvidas pelos participantes 

do fórum ou sobre a importância da interação entre tutor e aluno para a aprendizagem 

da língua inglesa.   
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Resumo 
 

Sendo a Educação Online, o Blended Learning, o Ensino a Distância e genericamente a 
Aprendizagem em Ambiente Virtuais, modalidades em franca expansão, torna-se necessário 
identificar princípios pedagógicos e critérios de sustentabilidade, de eficácia e de eficiência, 
orientadores do desenho de cursos online. Nesse contexto T. Anderson, a partir da clarificação 
dos tipos básicos de interacção online (Professor-Estudante; Estudante-Estudante e Estudante-
Conteúdos), desenvolveu o chamado Teorema da Equivalência da Interação (TEI) segundo o 
qual níveis importantes de aprendizagem significativa e profunda podem ser desenvolvidos 
desde que uma das três formas de interação seja de nível elevado. Neste estudo procuramos 
avaliar essa hipótese fazendo variar o desenho de cursos online a partir de cada um daqueles 
tipos de interacção bem como analisar o rácio custo-tempo/tipo de interacção. Os resultados 
preliminares vão ao encontro de alguns dos dados já encontrados anteriormente e outros 
resultados vão um pouco mais longe, em aspetos ainda não validados anteriormente, dando 
maior sustentabilidade ao TEI. 
Palavras-Chave: Educação Online, Educação a Distância, Teorema da Equivalência da Interação, 
Desenho de Cursos Online. 

Abstract 
 

Online Education, Blended Learning, Distance Education, and generally speaking 
Learning in Virtual Environments, are learning modalities in increasing expansion. It is 
thus necessary to identify pedagogical principles and sustainability criteria of efficacy 
and efficiency that may guide the design of online courses. In that context, T. 
Anderson, following a clarification of basic types of online interaction (Teacher-
Student, Student-Student and Student-Contents), has proposed the Interaction 
Equivalency Theorem which states that important levels of deep and significant 
learning may be obtained since one of those three types of interaction is present at an 
high level. In this research we try to test and evaluate this theorem instantiating three 
different course designs based in those three types of interaction as well as to analyse 
the costs-time/type of interaction ratios. Some of the preliminary results are in line 
with previous published data and some other results goes further in some not yet 
validated results but that are also generally confirmatory of the Theorem. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação a distância trouxe novas oportunidades, quebrou várias barreiras e tem 

potenciado a qualificação dos recursos humanos. Contudo, continua a ser necessário o 

estudo de diferentes modelos e experiências, de preferência tendo por detrás quadros 

explicativos já existentes, de modo a adequar o processo de ensino-aprendizagem no 

ambiente online, nomeadamente nos cursos de ensino superior que ocorrem a 

distância. 

Os cursos podem estar desenhados com base numa maior estruturação dos conteúdos 

(interação Conteúdo-Estudante) ou a partir de maior intensidade do diálogo (interação 

entre Professor-Estudantes e/ou Estudantes-Estudantes). Estes dois tipos de desenhos 

de cursos podem exigir tipos de competências metacognitivas e de autorregulação da 

aprendizagem diferenciadas: num caso, maiores capacidades de trabalho autónomo e 

de autorregulação da aprendizagem, enquanto que noutro, maiores competências de 

colaboração, negociação e interação. 

O termo “interação” tem sido usado frequentemente na educação a distância e é 

identificado como elemento chave na aprendizagem e satisfação neste campo. 

Wanstreet (2006) identifica, no domínio da educação a distância, três frameworks 

conceptuais sobre o conceito de interação, sendo nestes abordada como: 

1. Interação como uma conexão social e psicológica que fomenta a aprendizagem 

a partir da resolução de problemas, num ambiente de colaboração entre pares 

(Vygostky, 1978); 

2. Interação como comunicação facilitada por redes de computador (Jonassen, 

Davidson, Collins, Campbell & Bannan Haag, 1995); 

3. Interação como uma troca instrucional entre quatro elementos: estudante 

conteúdo, estudante-docente, estudante-estudante (Moore, 1989) e 

estudante-interface (Hillham, Willis & Gunawardena, 1994). 

É sobre o último framework que este estudo se irá centrar, mais concretamente no 

‘Teorema da Equivalência da Interação’ (TEI) de Anderson (2003), uma extensão do 
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modelo de Moore, onde são identificadas outras formas de interação (Figura 1) e que 

defende, na sua génese, duas teses: 

 Tese 1 - Níveis de aprendizagem significativa e profunda podem ser atingidos 

desde que uma das três formas de interação (estudante-docente, estudante-

estudante e estudante-conteúdo) se situe em níveis muito elevados, podendo 

as outras duas interações revelar níveis reduzidos, ou mesmo inexistentes, sem 

que haja degradação da experiência educacional. 

 Tese 2 - Níveis muito elevados em mais do que um dos três tipos de interação 

(apesar de implicarem um maior custo e dispêndio de tempo), irão promover 

uma maior satisfação na experiência educacional, embora não 

necessariamente uma aprendizagem mais eficiente. 

 

Figura 1 – Tipos de Interação na Educação a Distância (retirado de Anderson & 

Garrison, 1998) 

 

 

Existem vários estudos focalizados na interação, mas, recentemente só se 

identificavam três estudos publicados onde o TEI surge de facto como objeto de 

estudo (Rhode, 2008; Miyazoe, 2009; Bernard et al, 2009). 

Segundo Myazoe e Anderson (2010a), os três estudos publicados sobre a hipótese da 

equivalência suportam a primeira tese, enquanto a segunda tese é suportada 

parcialmente apenas pela meta análise-análise de Bernard e de modo indireto pelo 
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estudo de Miyazoe. Dada a importância do TEI e das suas hipóteses, quer para o 

desenho de sistemas e cursos online, quer para a prática pedagógica, Miyazoe e 

Anderson (2010a) consideram relevante analisar e testar em maior detalhe as duas 

teses. 

Em 2008, Rhode consagrou na sua tese de doutoramento a análise do TEI. O autor 

refere que os sujeitos desta investigação se sentiam muito mais empenhados quando a 

interação se situa nas díades estudante-docente e estudante-conteúdo. No estudo, e 

relativamente aos recursos usados no curso, os estudantes eram chamados a 

posicionar relativamente a estes, numa escala de 1 a 5 pontos (sendo o 5 o valor mais 

elevado e o 1 o mais baixo). Nesse posicionamento, os recursos do curso que surgem 

num ranking superior envolvem as interações estudante-docente e estudante-

conteúdo. No mesmo estudo foi ainda possível constatar que os estudantes 

evidenciam que enquanto a interação estudante-conteúdo não pode ser substituída, a 

interação estudante-docente pode já ser diminuída se compensada pelas outras duas, 

apesar da interação estudante-estudante, no contexto em questão (self-paced 

learning), ser ela mesma entendida como um grande desafio para os estudantes. 

Finalmente, sobre a perceção do impacto da interação na experiência de 

aprendizagem neste tipo de curso, os estudantes referem que as interações com o 

conteúdo e com o professor têm um forte impacto na sua aprendizagem, enquanto 

que a interação com os colegas não revela qualquer efeito. 

Este estudo, por si só não permite confirmar a primeira tese do TEI. O mesmo estudo, 

se for levado a cabo num outro contexto, diferente deste, terá estudantes que 

valorizarão de modo distinto as diferente interações e, deste modo, poderemos estar 

em condições de confirmar a primeira tese. Assim, este estudo isolado não permite 

tirar conclusões profundas sobre o TEI. 

Por volta da mesma altura do estudo anterior, uma outra investigação ocorreu num 

contexto também ele distinto (Japão e Tailândia) no período de 2007-2008, levado a 

cabo por Miyazoe. Este estudo envolveu quatro universidades e quatro docentes 

estiveram envolvidos em disciplinas lecionadas em formato de blended-learning no 
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ensino superior. Para a análise das teses do TEI foi criado um questionário que partia 

das seguintes hipóteses: 

1. Se uma das interações é valorizada em detrimento das outras, então os 

estudantes conseguem ordenar os três tipos de interação de acordo com 

aquela que consideram mais importante, segundo a primeira tese do TEI; 

2. O design de um curso deve ser customizado de acordo com a ordenação dos 

estudantes, de modo a diminuir os custos e o tempo despendido, aumentando 

a satisfação na aprendizagem, de acordo com a segunda tese do TEI. 

De acordo com este ordenamento, seria possível encontrarmos uma 

reconceptualização do TEI de acordo com a Figura 2 (Miyazoe & Anderson, 2010b). 

 

Figura 2: Tipologia do Teorema da Equivalência da Interação 

 

 

Dos resultados obtidos, verifica-se que não há uma única solução em termos de 

ordenação da preferência de interação e esta depende sempre do contexto e de cada 

estudante (Miyazoe & Anderson, 2010b): 

 Nas interações face a face os estudantes dão mais relevância à interação com o 

docente, enquanto no ensino online é dado maior relevo à interação com o 

conteúdo; 

 Nos cursos orientados para desenvolvimento de competências era evidente a 

preferência pela interação estudante-docente. Contudo, quando se trata de 

cursos orientados para o conhecimento, apesar de não haver um padrão, numa 

das universidades investigadas, a tendência mais clara era orientada para a 

preferência na interação estudante-conteúdo; 
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 Numa situação de blended-learning a preferência é dividida pelos três tipos de 

interação. 

Assim, este estudo demonstra que, dependendo do contexto e para o mesmo curso, os 

estudantes dão primazia sobre um dos elementos de interação em detrimento de 

outros, o que nos permite afirmar a existência de valor equivalente nos diferentes 

tipos de interação. Por outro lado, parece ser provável que a ordenação das três 

interações, de acordo com cada contexto, poderá levar a um melhor ambiente de 

aprendizagem, mais eficaz e eficiente (Miyazoe & Anderson, 2010a). 

Finalmente, o estudo de Bernard e colaboradores (2009), uma meta-análise que 

analisa a investigação em educação a distância no período compreendido entre Janeiro 

de 1985 e Dezembro de 2006, encontrou resultados que apontam para o seguinte: 

1. A presença de qualquer tipo de interação garante o sucesso; 

2. Aumentar as condições para que a interação ocorra, aumenta o sucesso da 

aprendizagem. Esta situação ocorre especialmente na interação estudante-

conteúdo e qualquer combinação das interações que envolva obrigatoriamente 

a que ocorre entre colegas; 

3. Aumentar a interação estudante-conteúdo parece influenciar o sucesso; 

4. No geral, aumentar as interações tem um impacto modesto na satisfação, 

apesar da relação entre interação e satisfação ser mais complexa de analisar do 

que a relação entre interação e o sucesso; 

5. Não há diferenças no tipo de comunicação (síncrona, assíncrona e mista); 

6. Entre os três tipos de interação, no contexto da educação a distância 

totalmente assíncrona, a interação elevada com o conteúdo leva a um maior 

sucesso. 

 

2. OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO 

Este trabalho pretende dar um contributo, no contexto atual, na definição de 

caminhos mais claros na educação a distância, de modo a garantir uma aprendizagem 

profunda e significativa, garantindo a sua qualidade, e, de preferência, com um bom 
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nível de satisfação por parte dos estudantes. Assim, temos como objetivos de 

investigação: 

 Verificar se níveis de aprendizagem significativa e profunda podem ser 

atingidos desde que uma das três formas de interação (estudante-docente, 

estudante-estudante e estudante-conteúdo) se situe em níveis muito elevados.  

 Verificar se níveis muito elevados em mais do que um dos três tipos de 

interação (apesar de implicarem um maior custo e dispêndio de tempo), irão 

promover uma maior satisfação na experiência educacional, embora não 

necessariamente uma aprendizagem mais eficiente. 

 

3. METODOLOGIA 

Anderson (2003) quando avança para a teorização sobre o TEI é muito claro ao afirmar 

que não é sua intenção criar uma teoria que explique e prediga o comportamento em 

algo tão complexo como a interação na educação, nem tão pouco desenvolver uma 

teoria capaz de gerar o teste de hipóteses. Ela assemelha-se mais com a grounded 

theory. Deste modo, poderíamos identificar, à partida, este estudo como sendo de 

carácter qualitativo. 

Contudo, com o conjunto de significados retirados nas investigações já levadas a cabo 

sobre o TEI, parece-nos apropriado a adoção de uma conceção mais pragmática da 

investigação (Creswell, 2010) onde o estudo é orientado para a prática no mundo real. 

Assim, o uso de uma metodologia mista de recolha e análise de dados é a abordagem 

mais adequada para a investigação em causa. 

Os participantes neste estudo são os estudantes dos anos letivos 2010/2011 e 

2011/2012 de uma unidade curricular online do 2º ano de um curso superior do 1º 

ciclo (em três turmas distintas, que poderão ter um máximo de 60 estudantes por 

turma), o corpo docente desta unidade curricular e o próprio investigador. 

Em termos de estratégia metodológica, recorreu-se a procedimentos de métodos 

mistos transformativos (Creswell, 2010). Neste tipo de abordagem, parte-se de uma 

teoria, de modo a estruturar toda a recolha de dados, com características qualitativas 

e quantitativas. 
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Até esta fase foram usados instrumentos de recolha de dados qualitativos e 

quantitativos: 

 Questionários com questões abertas e fechadas (a aplicar aos estudantes) 

 Grelhas com o registo do tempo despendido semanalmente e tarefas 

envolvidas (para preenchimento pelo corpo docente) 

Outros instrumentos serão aplicados em momentos que sugiram maior pertinência, 

como entrevistas de aprofundamento aos estudantes e corpo docente e a análise 

descritiva dos espaços de aprendizagem. Contudo os mesmos ainda não foram 

aplicados. 

Para a operacionalização da presente investigação foram criados três cenários de 

aprendizagem, manipulando o nível de interação (estudante-docente, estudante-

estudante e estudante-conteúdo), de modo a poder responder aos objetivos de 

investigação. Estes cenários surgem da análise de resultados dos primeiros 

questionários a aplicar, como poderemos ver no próximo capítulo. 

 

4. RESULTADOS 

A organização e análise dos resultados é desenvolvida de acordo e com base nos 

instrumentos utilizados. Assim, temos um primeiro momento onde explorados os 

dados obtidos junto dos estudantes, para depois analisarmos os dados respeitantes 

aos docentes 

4.1 Estudantes 

Os dados preliminares obtidos juntos dos estudantes resultaram da resposta a 

questionários com questões abertas e fechadas. Nesta fase só ainda foi possível o 

tratamento estatístico das mesmas, sem que houvesse uma análise dos dados 

qualitativos. 

O questionário respondido pelos estudantes do ano letivo 2010/2011 tinha como 

objetivo a definição dos cenários a aplicar no ano letivo seguinte, cenários esses 

essenciais para procurar dar resposta aos objetivos de investigação 
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No primeiro questionário aplicado aos estudantes do ano letivo 2011/2012 

pretendíamos entender se as diferentes turmas valorizavam os diferentes tipos de 

interação de forma semelhante entre si. 

Já os segundo e terceiro questionários aplicados a estes mesmos estudantes (ano 

letivo 2011/2012) pretendiam analisar a experiência educacional do ponto de vista da 

interação. 

 

4.1.1 Questionário para a definição dos cenários (2010/2011) 

Para a definição dos cenários criados, foi elaborado um pequeno questionário, 

baseado no que foi aplicado no estudo de Miyazoe, dirigido aos estudantes da unidade 

curricular do ano letivo anterior ao da implementação dos cenários (tabela 1). Este 

Questionário foi passado no ano letivo 2010/2011 e os seus resultados serviram como 

base para o desenho de três cenários diferentes para o ano letivo seguinte 

(2011/2012). 

 

Tabela 1: Questão aplicada aos estudantes do ano letivo 2010/2011 

Para si, nesta UC, as interações que tiveram maior relevância para o seu processo de aprendizagem 

podem ser classificadas/ordenadas de que forma? 

 

exemplo 1: Se considera que a interação que teve maior importância foi a que teve com os seus 

colegas, depois a que teve com os conteúdos e a que teve menor importância é a que teve com o 

docente, então deverá escolher a opção Colega(s)>Conteúdos>Professor 

exemplo 2: Se considera que a interação que teve maior importância foi a que teve com os conteúdos, 

depois a que teve com o docente e a que teve menor importância é a que teve com os colegas, então 

deverá escolher a opção Conteúdos>Professor>Colega(s) 

 

Das respostas dos estudantes (figura 3) podemos verificar que há uma prevalência nas 

interações que privilegiam o conteúdo e o docente. A interação entre estudantes é a 

que tem menor importância, na perspetiva dos estudantes. 

 

Figura 3: Respostas à questão aplicada aos estudantes do ano letivo 2010/2011 
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A partir das respostas obtidas, e de modo a dar resposta aos objetivos de investigação, 

desenharam-se os cenários, representados na figura 4. A unidade curricular em causa 

está estruturada em quatro módulos. Uma vez que os estudantes davam primazia às 

interações estudante-conteúdo e estudante-docente, os módulos 1, 2 e 3 iriam ser 

estruturados dando primazia a estas interações, mas de forma diferente nas três 

turmas. Como a interação estudante-estudante era a menos valorizada e tínhamos 

necessidade de a implementar no estudo, de modo a responder ao primeiro objetivo 

de investigação, optou-se por a introduzir nas três turmas de forma igual no módulo 4 

e, para o efeito, a aprendizagem ocorreu numa rede social. Esta opção deveu-se à 

necessidade de pôr em prática uma desenho pedagógico onde se privilegia a interação 

estudante-estudante e dadas as características dos estudantes em causa, pareceu-nos 

que o espaço mais adequado para por em prática este tipo de interação seria numa 

rede social. 

 

Figura 4: Desenho dos cenários para cada turma nos quatro módulos da unidade 

curricular 

0,02173913 

0,43478260
9 

0,02173913 
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7 
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Na primeira turma, os módulos 1, 2, e 3 estavam estruturados com uma forte 

interação estudante-conteúdo e as restantes interações com um nível reduzido. Assim, 

podíamos encontrar nos primeiros três módulos da turma 1 vários recursos (textos 

teóricos, tutoriais de apoio, vídeos, entre outros recursos), um fórum moderado pelo 

docente aberto num curto período de tempo (para esclarecer dúvidas relacionadas 

com os produtos educacionais que os estudantes tinham que elaborar) e um fórum de 

estudantes por módulo caso estes quisessem trocar ideias. 

Na segunda turma, os módulos 1, 2, e 3 estavam estruturados com uma forte 

interação estudante-docente e as restantes interações com um nível reduzido. Assim, 

podíamos encontrar nos primeiros três módulos da turma 2 poucos recursos (apenas o 

texto teórico do módulo), um fórum moderado pelo docente aberto durante todo o 

módulo (onde eram dadas orientações aos estudantes de modo a estabelecer uma 

dinâmica de comunicação constante e, de acordo com essa dinâmica e necessidades 

dos estudantes, eram dadas indicações e explicações relacionadas com a componente 

teórica e a componente prática do assunto que estava a ser tratado naquele módulo 

específico). 

Na terceira turma, os módulos 1, 2 e 3 tínhamos as interações estudante-conteúdo e 

estudante-docente elevadas, enquanto que a interação estudante-estudante era 

reduzida (indo ao encontro das respostas dadas pelos estudantes do ano letivo 
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anterior). Aqui íamos juntar os melhores elementos das duas turmas anteriores: os 

vários recursos e o fórum moderado pelo docente aberto durante todo o módulo. 

No último módulo da unidade curricular, como já foi referido anteriormente, as três 

turmas tinham uma forte interação estudante-estudante e as restantes interações 

eram reduzidas. Aqui esperava-se que os estudantes das três turmas usassem o 

mesmo espaço da rede social, de modo a partilharem constantemente de ideias e 

recursos que fossem encontrando na web sobre a temática que estava a ser 

trabalhada. Só foi disponibilizado um texto teórico e um tutorial de acesso à rede 

social e os docentes só atuaram pontualmente no início do módulo de modo a 

incentivar a participação dos mesmos. 

 

4.1.2 Primeiro Questionário 

Uma vez definidos os cenários e a estruturação de cada turma de acordo com os 

cenários de interação, no início das atividades da unidade curricular foi aplicado a cada 

turma um questionário semelhante ao aplicado aos estudantes do ano letivo anterior. 

Contudo, este questionário era mais preciso na definição nos graus de intensidade 

(inexistente, reduzido, moderado, elevado) das diferentes interações. Assim, pela 

figura 5, conseguimos constatar um tipo de distribuição semelhante ao que tinha dado 

origem à definição dos cenários, onde se dá primazia às interações estudante-docente 

e estudante-conteúdo, relegando para segundo plano a interação estudante-

estudante. 

 

Figura 5: Preferência no tipo de interação por turma 
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As três turmas seguem uma distribuição semelhante, que não difere significativamente 

(p=0.992 no Teste Exato de Fischer), o que representa uma visão semelhante entre os 

diferentes estudantes das diferentes turmas. 

 

4.1.3 Segundo Questionário 

Após o final do segundo módulo da unidade curricular foi aplicado um segundo 

questionário, onde os estudantes apreciavam a dinâmica existente (classificando-a 

como reduzida, suficiente, excessiva) para cada uma das interações (estudante-

conteúdo, estudante-docente e estudante-estudante). Com base na tabela 2, verifica-

se que os estudantes das três turmas consideram que esta é “suficiente”, sem que haja 

diferenças significativas entre as diferentes turmas (tabela 2). 

 

Tabela 2: Diferenças entre turmas na avaliação dos estudantes relativamente a cada 

interação 

Teste Estatístico
a,b

 

  SC ST SS 

Qui-Quadrado ,070 1,298 2,523 
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g.l. 2 2 2 

Sig. ,966 ,522 ,283 

Sig. Exato ,968 ,590 ,283 

Ponto de 
Probabilidade 

,022 ,016 ,003 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Variável: Turma 

 

Neste mesmo questionário procurava analisar-se o recurso a espaços informais na 

interação. Neste ponto podemos constatar que a distribuição de cada uma das turmas 

no recurso a espaços informais (figura 6) para as diferentes interações é semelhante 

(SC χ² (2)=0,064; N=104; p=1.000; ST χ² (2)=0,185; N=104; p=1.000; SS χ² (2)=2,494; 

N=104; p=0.303). É possível constatar igualmente que existem diferenças significativas 

(colocar estatística) na interação estudante-docente relativamente às outras duas 

interações, sendo que esta é aquela a que os estudantes menos recorrem nos espaços 

informais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribuição de respostas dos estudantes no recurso a espaços informais para 

interagirem 
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4.1.4 Terceiro Questionário 

No final do terceiro módulo da unidade curricular foi aplicado o mesmo questionário. 

Ao contrário do que se tinha verificado no questionário anterior, aqui encontraram-se 

diferenças significativas (tabela 3) na forma como é apreciada a dinâmica de interação 

estudante-docente. Ao olharmos em detalhe, os estudantes da turma 1 parece que 

consideram que o tipo de interação facultada poderia ser mais intensa, quando 

comparamos com a turma 3 (Wilcoxon W=340.0; Mann-Whitney U=805.0; p=0.011; 

N=61). 

 

 

 

 

 

 

 

Turma 1

Turma 2

Turma 3

1 0 1 0 1 0Sim Não Sim Não Sim NãoSC
ST

SS
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Tabela 3: Diferenças entre turmas na avaliação dos estudantes relativamente a cada 

interação 

Teste Estatístico
a,b

 

  SC ST SS 

Qui-Quadrado ,582 7,683 ,987 

g.l. 2 2 2 

Sig. ,748 ,021 ,610 

Sig. Exato ,874 ,015 ,619 

Ponto de 
Probabilidade 

,107 ,001 ,002 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Variável: Turma 

 

No que diz respeito ao recurso a espaços informais (figura 7), aqui também se 

verificam algumas diferenças significativas. A distribuição de cada uma das turmas no 

recurso a espaços informais para as diferentes interações é semelhante, à exceção da 

interação SC (SC   χ² (2)=6,752; N=100; p=0.036; ST   χ² (2)=2,222; N=100; p=0.496; SS   

χ² (2)=2,037; N=100; p=0.388). Ao analisarmos de forma mais detalhada esta interação, 

essa diferença encontra-se entre as turmas 1 e 2, com um maior número de 

estudantes da turma 1 a recorrerem aos espaços informais para procurarem 

conteúdos que fossem ao encontro das suas necessidades de aprendizagem, como se 

pode ver pela figura 7. À semelhança do que tinha acontecido anteriormente, existem 

diferenças significativas (SCvsST   χ²McNemar (1)=28,265; N=100; p=0.000; SSvsSC   χ²McNemar 

(1)=0,138; N=100; p=0.711; SSvsST   χ²McNemar (1)=25,290; N=100; p=0.000) na interação 

estudante-docente relativamente às outras duas interações, sendo que esta é aquela a 

que os estudantes menos recorrem nos espaços informais. 
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Figura 7: Distribuição de respostas dos estudantes no recurso a espaços informais para 

interagirem 

 

 

4.2 Docentes 
Um aspeto importante para responder à segunda tese do TEI é a análise do tempo 

despendido pelos docentes e as mensagens colocadas nos fóruns. Pela análise à tabela 

4, verifica-se que nas turmas 2 e 3 há um maior número de horas gastas. O módulo 

quatro é o que tem um menor rácio de horas despendido por semana, quando 

comparado com os restantes módulos. Neste módulo, os cenários das três turmas 

tinha definido uma interação estudante-docente reduzida. 

 

Tabela 4: Tempo despendido por docente em cada módulo 

Tempo despendido (aproximado) Turma 1 Turma 2 Turma 3 

Módulo 1 (2 semanas) 5:00:00 5:00:00 6:00:00 

Módulo 2 (4 semanas) 7:30:00 13:30:00 16:00:00 

Módulo 3 (5 semanas) 7:00:00 11:00:00 11:30:00 

Turma 1

Turma 2
Turma 3

1 0 1 0 1
0Sim Não Sim Não Sim

NãoSC
ST

SS
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Módulo 4 (4 semanas) 2:00:00 2:00:00 2:00:00 

 

Contudo, não é o tempo despendido que melhor explica a interação estudante-

docente. As mensagens colocadas nos fóruns poderão tornar mais clara esta interação. 

Assim, na tabela 5 podemos verificar que a turma 3 é quem tem mais posts colocados 

nos fóruns, seguido da turma 2, sendo a turma 1 aquela que revela menos mensagens. 

 

Tabela 5: Número de posts colocados pelos docentes em cada módulo 

Posts Fóruns Turma 1 Turma 2 Turma 3 

Genéricos 29 23 19 

Módulo 1 - 18 63 

Módulo 2 41 100 120 

Módulo 3 29 53 88 

 

5. DISCUSSÃO 

Estes dados preliminares ainda não permitem uma resposta clara quanto às teses 

avançadas no Teorema da Equivalência da Interação porque necessitam de uma maior 

profundidade, que se espera alcançar nas entrevistas. 

Numa primeira fase, ao olharmos para os dados dos questionários aplicados no final 

do segundo módulo da unidade curricular, os estudantes das três turmas consideram 

suficiente e adequado o nível as interações que foram estabelecidas, apesar dos 

cenários de cada turma ser diferente. Deste modo, este dado parece ir ao encontro 

das duas teses do TEI. 

Ao avançarmos para o questionário da terceira temática, onde os cenários são iguais 

aos registados na temática anterior, já encontramos diferenças significativas na 

dinâmica das interações. Na turma 1, onde está estipulada uma interação estudante-

conteúdo elevada e as outras duas reduzidas, os estudantes consideram que a 
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interação estudante-docente se encontra entre o “reduzido” e o “suficiente”. Nas 

outras duas turmas esta é vista como próxima ao “suficiente”. Apenas com este dado, 

poderíamos definir que a primeira tese seria parcialmente refutada. Contudo, ao 

olharmos para os dados sobre a recorrência aos espaços informais, os estudantes 

desta mesma turma, procuraram mais conteúdos do que a turma 2, o que poderá 

significar que os conteúdos não tinham níveis de qualidade desejáveis e, 

consequentemente, é possível que os estudantes tivessem maior necessidade da 

presença do docente para responder às suas necessidades de aprendizagem. Este 

aspeto necessita maior aprofundamento e entende-se que as entrevistas permitirão 

compreender melhor os motivos que possam estar por detrás destas diferenças. 

Quando olhamos para o tempo despendido pelos docentes e as mensagens colocadas 

na plataforma pelos mesmos, podemos referir que na turma 1 esperava-se que o 

docente despendesse menos tempo, talvez a um nível semelhante do que aconteceu 

no módulo 4 com a generalidade dos docentes. Talvez possamos considerar que a 

interação estudante-docente foi moderada. Contudo, é necessário entender o número 

de posts colocados pelos docentes na rede social (onde o módulo 4 ocorreu), para ter 

uma maior profundidade nos dados tratados. Por outro lado também verificamos um 

decréscimo nos posts colocados no módulo 3, comparativamente ao módulo 2, nas 

três turmas. Apesar deste decréscimo ocorrer nos três cenários, é relevante assinalar 

que apenas este teve maior impacto na forma como os estudantes da turma 1 veem a 

dinâmica de interação estudante-docente. Podemos especular que haverá um rácio de 

colocação de mensagens ideal para que os estudantes se sintam satisfeitos com a 

interação estudante-docente porque nas turmas 2 e 3 os estudantes continuaram a 

considerar esta interação “suficiente” nos módulos 2 e 3, apesar de ter havido o 

decréscimo já anteriormente referido. Este ponto necessita de uma maior 

profundidade na análise. 

Concluindo, há dados que, ao procurar responder aos objetivos de investigação, nos 

confirmam as teses avançadas por Anderson no Teorema da Equivalência da Interação, 

mas outros que parecem contradizer os mesmos. Para esta investigação ainda se tem 

pela frente a recolha de vários dados provenientes de várias entrevistas (a estudantes 
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e docentes), a análise descritiva dos espaços de aprendizagem formais (plataforma e 

rede social), bem com a avaliação dos produtos educativos dos estudantes.  
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RESUMO 
 

A WEB 2.0 potencializou e disponibilizou um conjunto de ferramentas que se 
apropriadas pelos educadores e integradas ao currículo escolar possibilitaria ao 
professor formas mais efetivas de ensinar, de se trabalhar conteúdos curriculares e 
ao aluno o acesso a uma escola do seu tempo. O tema central do artigo é uma 
reflexão sobre o uso dessas ferramentas para potencializar os processos de ensino 
e de aprendizagem em Ambientes Virtuais de Aprendizagens-AVA. Considerando 
as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação-TDIC, as possibilidades do 
AVAMoodle, as ferramentas compatíveis da WEB 2.0 e as possibilidades para 
apropriação das TDIC dos alunos do curso de pedagogia, o design da página da 
disciplina Arte e Educação, que faz parte da matriz curricular do curso de 
pedagogia, ofertada na modalidade a distância, foi elaborado e disponibilizada 
para os alunos dos 14 Polos, situados nos estados de Bahia: Alterosa, Camaçari, 
Dias D’Ávila, Esplanada, Salvador e Simões Filho e Minas Gerais: Araguari, 
Divinolândia de Minas, Ipatinga, Itanhém, João Monlevade, Lagamar, Mata de São 
João, São Sebastião. A página da disciplina foi customizada em campos inter-
relacionados que utilizavam diferentes portadores de textos, múltiplas linguagens, 
processos de interação entre pares, entre professor/tutor e alunos e buscando 
uma estética conjugava cores e criatividade que podia contribuir para apropriação 
das tecnologias digitais pelos alunos. Utilizou-se o 2º Fórum Artes Visuais, da 
disciplina, para a análise dos registros textuais dos alunos, o que apontou 
resultados significativos. Concluímos que o uso das ferramentas da WEB 2.0 nos 
AVA utilizados em EAD contribui favoravelmente para potencializar os processos 
de ensino e de aprendizagem dos alunos, permitindo-lhes não só aprender com o 
uso das TDIC mas delas se apropriarem para utilizá-las a seu favor e a favor do 
outro. 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação-TDIC, 
Educação a distância, Currículo, Formação de professores, Novas tecnologias. 
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La Web 2.0 ha mejorado y puesto a disposición un conjunto de herramientas que son 
apropiados para los educadores e integradas en el currículo escolar para que los 
profesores maneras más eficaces para enseñar, para trabajar con programas de 
estudios y el acceso del estudiante a una escuela de su tiempo. El tema central del 
artículo es una reflexión sobre el uso de estas herramientas para mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje en entornos de aprendizaje virtual-AVA. Teniendo en cuenta la 
información digital Tecnologías y la Comunicación-TDIC, las posibilidades de 
AVAMoodle, herramientas compatibles de la Web 2.0 y las oportunidades de 
propiedad de TDIC de los estudiantes de pedagogía, el diseño de la página del curso de 
Arte y Educación, que forma parte de la plan de estudios de los cursos de pedagogía, 
que se ofrecen en la distancia, se ha desarrollado y puesto a disposición de los 
estudiantes de 14 polos, ubicados en los estados de Bahía: Alterosa, Camaçari, Dias 
D'Ávila, Explanada, Salvador y Simões Filho, y Minas Gerais: Araguari , Divinolândia de 
Minas, Ipatinga, Itanhém João Monlevade, Lagamar, Mata de Sao Joao, de Sao 
Sebastiao. La página del curso se ha personalizado en los campos interrelacionados que 
utilizan los titulares de texto diferentes, múltiples idiomas, los procesos de interacción 
con los compañeros, el profesor / tutor y los estudiantes que buscan una estética 
conjugados colores y la creatividad que podrían contribuir a la apropiación de las 
tecnologías digitales estudiantes. Se utilizó el segundo Foro de la disciplina de Visual 
Arts, para el análisis de los registros textuales de los estudiantes, los cuales mostraron 
resultados significativos. Llegamos a la conclusión de que el uso de herramientas Web 
2.0 utilizados en la enseñanza a distancia en el AVA contribuye positivamente a mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, que les permite no sólo aprender de 
la utilización de TDIC, sino tomar posesión de ellas para utilizarlas a su favor y para el 
otro. 

Palabras clave: Tecnologías Digitales de la Información y la Comunicación TDIC, la 
educación a distancia,  Formación del professorado,  Las nuevas tecnologías. 

 

INTRODUÇÃO 
Se considerarmos que os alunos egressos do curso de pedagogia estarão atuando 

como professores ou especialistas de ensino nos anos iniciais da educação básica, e 

que estarão trabalhando com crianças nascidas nessa era digital, é preciso assegurar a 

esses futuros profissionais da educação competências e habilidades necessárias para 

lidar com as tecnologias digitais. Daí o cuidado que se deve ter para que esses alunos 

egressos do curso de pedagogia, não só tenham adquirido conhecimentos sobre outros 

letramentos, além da lecto-escrita durante o seu período acadêmico, como também, 

saibam utilizá-los em suas práticas pedagógicas para a inclusão digital de seus alunos. 

Temos que considerar que as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação -TDIC 
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fazem parte do nosso cotidiano e se estendem para os espaços escolares e não 

escolares demandando a aquisição de novas competências e habilidades para utilizá-

las. É preciso que a escola enquanto instituição de formação e sistematização de 

conhecimentos avance nesse processo não só para discuti-las numa perspectiva crítica 

freireana (Freire, 1997), mas crie mecanismos para que os professores delas se 

apropriem e possam integrá-las ao currículo. Sabemos, no entanto, que a integração 

dessas tecnologias ao currículo passa primeiramente pelo professor, e a articulação 

principal de todo esse processo está na sua formação (ALMEIDA e VALENTE, 2011), pois 

a grande maioria utilizam as TDIC de forma limitada ou até mesmo não sabem utilizá-

las para se informar, comunicar e expressar (BORGES, 2009). 

O desafio se configura quando temos que buscar alternativas para inserir as TDIC no 

currículo e nas práticas dos cursos de pedagogia ofertados na modalidade Educação a 

Distância- EAD, de como fazê-las parceiras para potencializar os processos de ensino e 

de aprendizagem, como explorar outras linguagens enquanto portadoras de 

conhecimentos e como fazer da sala de aula um espaço contemporâneo dessa 

sociedade cada vez mais digital.  

Diante desse contexto muitos são os questionamentos: Será que o uso de ferramentas 

da WEB 2.0 nos cursos de pedagogia, na modalidade EAD, contribuiria para o processo 

de apropriação das TDIC pelo aluno?  O uso delas nos AVA potencializariam a presença 

e a participação do aluno que cursa disciplinas na modalidade EAD? Ao utilizá-las no 

curso de graduação, o aluno também as utilizaria em suas práticas pedagógicas? Essas 

são algumas questões que alimentavam a nossa expectativa ao propor um design para 

a disciplina Arte e Educação utilizando as TDIC. 

1. WEB 2.0: NOVAS POSSIBILIDADES PARA EAD 
A WEB 2.0 ao potencializar o uso das TDIC provocou impactos até então nunca vistos 

nas formas de criar, colaborar, editar e compartilhar conteúdos gerados por seus 

usuários on line. A partir de suas ferramentas, de fácil utilização, o sujeito pode fazer 

upload, criar, editar e compartilhar apresentações criativa a qualquer hora, em 

qualquer lugar, integrar vídeos, criar blog, podcasting, compartilhamento de mídia, 
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quizzes,  wikis e muito mais. Um conjunto de ferramentas que se apropriadas pelos 

educadores e integradas ao currículo escolar possibilitaria ao professor formas mais 

efetivas de ensinar, de se trabalhar conteúdos curriculares e ao aluno o acesso a uma 

escola do seu tempo.  

Segundo Valente (2007), é necessário que o sujeito saiba utilizar as TDIC, uma vez que 

já fazem parte da nossa cultura e estão presentes em nosso cotidiano. Argumenta que, 

da mesma forma que adquirimos a tecnologia da escrita, é preciso, também, adquirir 

as tecnologias digitais, tendo em vista que elas possibilitarão a criação de novas formas 

de expressão e comunicação, como, por exemplo: a criação e uso de imagens, sons, 

animação e a combinação dessas modalidades. 

Segundo o autor, para utilizá-las, é necessário desenvolver habilidades que permitirão 

a aquisição de diferentes tipos de letramentos, como: digital (uso das tecnologias 

digitais), visual (uso das imagens), sonoro (uso de sons), informacional (busca crítica da 

informação). E ressalta que esses letramentos precisam ser trabalhados no campo 

educacional, para que educadores e alunos possam se familiarizar com os novos 

recursos digitais e, assim, informar-se, comunicar-se e expressar-se usando as novas 

modalidades de comunicação, como: processador de texto, internet, web, e-mail, bate-

papo, lista de discussão, hipertexto, blog, vídeos. Utiliza o termo “letramento” numa 

perspectiva ampliada, expande-o para além do conceito alfabético e do digital. 

Denomina de “letramento” o pensar, o agir de forma crítica e consciente para se 

informar, comunicar-se e expressar o pensamento através das tecnologias digitais, em 

que o sujeito, ao utilizá-las, passa a ser autor, produtor e disseminador de 

conhecimentos.  Mas como promover a aquisição desses letramentos junto aos alunos 

do curso de Pedagogia na modalidade EAD?                

 Com as ferramentas disponibilizadas pela WEB 2.0, os cursos de formação, ofertados 

na modalidade a distância, passaram a ter possibilidades da construção de um design 

que permite incluir diversas linguagens, trabalhos colaborativos, processos mais 

eficazes de informação e comunicação, possibilitando ao aluno uma nova forma de 

lidar com o conhecimento e uma interação maior entre os participantes do grupo.  

O construtivismo social (KANUKA; ANDERSON, 1998) tem sido apontado como uma das 
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concepções teóricas mais aceitas quando se refere à aprendizagem on-line. Taylor; 

Maor (2000) citando O’Connor, 1998, afirmam que: 

[...] o construtivismo social descreve uma epistemologia, ou maneira 

de pensar, pela qual os aprendizes colaboram de modo reflexivo para 

a co-construção de novos entendimentos, especialmente no contexto 

de questionamentos mútuos fundados em suas próprias experiências 

pessoais. (p.6)  

Segundo eles o uso do computador em AVA permite essa construção social do 

conhecimento, pois cria um arquivo do processo interativo, gerando, assim, dados que 

podem ser compartilhados, consultados, analisados, interpretados, dentre outras 

iniciativas. Permite também a criação de comunidades de aprendizagens onde, de uma 

forma coletiva, há construção de conhecimentos, gerados pela interação entre seus 

membros que compartilham os mesmos objetivos e que ao serem disponibilizados na 

rede, promovem outras formas de aprendizagens. (KANUKA; ANDERSON, 1998). 

Garrison; Anderson; Archer (2004) desenvolveram um modelo conceitual de 

aprendizagem on-line que denominaram de Community of Learning. Esse modelo 

postula que existe aprendizagem significativa quando há suficientes níveis das 

presenças cognitiva, social e de tutoria na comunidade de aprendizagem. A presença 

cognitiva dá-se através do desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo; a 

presença social, através das interações colaborativas,  e a de tutoria ocorre através da 

presença do suporte de um tutor, sendo o seu papel estimular a participação e intervir 

quando houver necessidade de conhecimento especializado em relação a algum 

assunto. Cita a importância do feedback ser realizado o mais rápido possível, o que 

contribuiria de forma significativa para a avaliação e motivação, potencializando assim 

a construção de novos conhecimentos. (ANDERSON, 2004). 

Valente (2003) caracteriza a EAD on-line em três categorias: Broadcast – onde a 

informação é enviada ao aprendiz, caracterizando uma comunicação unidirecional; 

virtualização da sala de aula tradicional – como uma transferência do contexto sala de 

aula tradicional para um meio digital, e o Estar Junto Virtual onde o meio digital é 
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utilizado para potencializar o máximo as interações entre o professor e o aluno assim 

como entre alunos/alunos, onde o campo para a mediação pedagógica se alargar 

permitindo um processo de comunicação multidirecional. Utiliza a expressão Estar 

Junto Virtual para a abordagem construcionista contextualizada, via rede, que 

“envolve múltiplas interações, no sentido de acompanhar e 

assessorar constantemente o aprendiz, para poder entender o que 

ele faz e, assim, propor desafios que auxiliam o aprendiz a atribuir 

significado ao que está desenvolvendo. Essas interações criam meios 

para o aprendiz aplicar, transformar e buscar outras informações e, 

assim, construir novos conhecimentos” (p.16). 

A figura abaixo representa essa categoria de EAD on line onde professor virtualmente 

está presente nas discussões realizadas com e junto aos alunos. 

 

 

FIGURA 1 - Estar junto virtual 

 

Fonte – Valente, 2003, p.7 

A abordagem do Estar junto Virtual requer que a mediação pedagógica seja articulada 

de forma integrada à concepção de aprendizagem. De acordo com Prado & Almeida 

(2003), a mediação pedagógica enquanto prática reflexiva nos AVA pode ser exercida 

também, num processo simultâneo entre os próprios colegas de grupo na busca de sua 

auto-aprendizagem e da aprendizagem coletiva de todos que participam daquele 

grupo.  
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2. O USO DAS FERRAMENTAS DA WEB 2.0 EM EAD: EXPERIÊNCIAS DA DISCIPLINA 
DE ARTE E EDUCAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

A disciplina “Arte e Educação” faz parte da matriz curricular do curso de Pedagogia-EAD 

da Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP, é ofertada no oitavo período, quando 

então os alunos já estão finalizando a graduação e tem uma carga horária de 60 horas 

distribuídas ao longo de dois meses. Está alocada no AVAMoodle1/CEAD/UFOP, que 

proporciona um sistema de gerenciamento de informação e ferramentas de ensino e 

de aprendizagem que possibilitam processos de interação entre 

professor/alunos/tutor. 

Considerando as possibilidades do AVAMoodle, as ferramentas compatíveis da WEB 2.0 

e as possibilidades para apropriação das TDIC dos alunos do curso de pedagogia, o 

design da  disciplina Arte e Educação foi elaborado pela professora e posteriormente 

discutida com o tutor da disciplina, antes de ser disponibilizada para os alunos dos 14 

polos que a cursariam e faziam parte dos polos localizados nos estados de Bahia: 

Alterosa, Camaçari, Dias d’Ávila, Esplanada, Salvador e Simões Filho; Minas Gerais: 

Araguari, Divinolândia de Minas, Ipatinga, Itanhém, João Monlevade, Lagamar, Mata de 

São João, São Sebastião do Passé. 

A customização da página da disciplina foi elaborada em campos inter-relacionados 

que utilizavam diferentes portadores de textos, múltiplas linguagens, processos de 

interação entre pares, entre professor/tutor e alunos e buscando uma estética 

perseguia o belo numa combinação de cores e criatividade que podia contribuir para 

apropriação das TDIC.  Foram criados oito campos: Apresentação da Disciplina, 

Biblioteca, cinco Salas para a organização dos conteúdos e uma Sala de apresentação 

dos Seminários finais. Cada espaço foi cuidadosamente pensado, com uma 

intencionalidade definida. Com exceção das Atividades e dos Fóruns que tinha uma 

agenda prevista de inicio e término, os demais espaços estavam abertos, possibilitando 

ao aluno o acesso a todos os conteúdos a serem trabalhados na disciplina.  

No primeiro campo, apresentava-se uma tela de boas-vindas composta de uma 

mensagem e com rosa vermelha que abria e fechava e se movimentava da direita para 

a esquerda, sinalizando uma recepção com flores, num convite explícito aos alunos, 
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para que fizessem um bom trabalho no decorrer do curso, como mostra a figura a 

seguir: 

Figura 1: Boas vindas - Plataforma Moodle/CEAD/2011 

 

 
 

Na sequência, havia um espaço para conversas informais do grupo, Café Virtual, que, 

utilizando a ferramenta Fórum, permitia que todos os alunos conversassem de maneira 

informal entre si e também com a professora, veja o extrato textual 

Re: Boas Vindas! Boa noite professora! Muito obrigada pelo modo 

como nos recebeu, acho que assim teremos mais prazer em realizar 

as atividades sabendo que o conteúdo foi organizado com tanto 

carinho e cuidado, você fez um trabalho muito bonito para 

apresentar a disciplina, só de olhar a sua apresentação já percebi que 

meu conceito de arte está completamente equivocado, espero 

acrescentar bastante com a disciplina, Abraços. (Extrato textual de 

AAO em 7 maio 2011, 22:02) 

Logo abaixo estava postada a primeira videoaula realizada para apresentar aos alunos 

organização do trabalho pedagógico da disciplina com as atividades de avaliação. 

Foram disponibilizadas também duas pesquisas, solicitadas para os alunos: 
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“Expectativas em relação à disciplina Arte e Educação” utilizando a escala de Likert e 

“Arte nos anos iniciais da educação básica: minha trajetória.” no formato de 

questionário. Os alunos foram convidados a respondê-las, externando assim 

conhecimentos relativos a essa área de conhecimento. 

Figura 1: Café Virtual: espaço reservado às conversas informais da turma - 
Plataforma Moodle/CEAD/2011 

 

 
 

A Biblioteca era o espaço de leitura que permitia o aprofundamento teórico e o 

movimento teoria/prática, de forma especial nas questões relacionadas à Arte e 

Educação.  Em formato de pastas, com links diretos, os alunos tinham acesso ao 

conteúdo planejado para a disciplina: textos, gravuras, músicas, pinturas, vídeos, 

fotografia da turma, legislação, links para sites de aprofundamento de conteúdos, 

vídeoaulas, ementa e plano de trabalho, sistema de avaliação, videoconferências com 

os alunos, tudo selecionados especialmente para contemplar a ementa da disciplina e 

o que estava previsto no Projeto Político Pedagógico do curso.  

Figura 3: Biblioteca - Plataforma Moodle/CEAD/2011 
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Os conteúdos a serem trabalhados na disciplina foram organizados em cinco Salas cujo 

título sinalizava a ênfase dos temas abordados. Em cada Sala estava previsto um 

espaço para as discussões dos conteúdos relativos aquela temática que seriam 

realizadas nos Fóruns. 

Os Fóruns enquanto espaço on-line de comunicação assíncrona eram utilizados para 

formar as Comunidades Colaborativas de Aprendizagens-CCA, mediadas pelo professor, 

tutor e pares que cuidavam para que todas as discussões fossem potencializadas com 

vistas a construção de novos conhecimentos e nesse sentido todos buscavam 

promover o desenvolvimento da comunidade. Como o processo de participação era 

individual e ocorria no tempo escolhido pelo aluno, ele podia ler todas as 

contribuições, analisá-las e compreendê-las para, só então, contribuir, emitindo 

parecer, apresentando alternativas, elencando sugestões, explicitando teorias, 

socializando experiências, configurando um processo de mediação não simultâneo e 

coparticipativo onde todos podiam exercer a função de mediador. (BORGES, 2010). 

A primeira Sala: Fundamentação Teórica – Arte e Educação tinha um foco mais 

teórico, onde os alunos eram convidados a lerem os textos que fundamentavam a 

disciplina e a se organizarem em grupos para a elaboração dos trabalhos. 

As Salas: Artes Visuais; Música; Teatro conjugavam diversos portadores de textos: 

lineares (que podiam ser impressos), hipermídia, vídeos, links a sites, entrevistas, e 

fóruns. O aluno era convidado a conhecer e estudar os conteúdos da disciplina em 

diferentes formatos, possibilitando-lhe, assim, um processo de aprendizagem a partir 

de diferentes linguagens. Como os links dos vídeos davam acesso direto a rede WWW, 
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o uso de outras linguagens permitia-lhe de forma prazerosa estudar, refletir, se 

apropriar do conteúdo da disciplina, e num mesmo movimento ir da teoria a prática e 

vice-versa. O extrato textual de um aluna exemplifica “Na entrevista com o professor 

João Luís de Almeida, o mesmo pontua a relevância de se trabalhar com filmes nas 

escolas, ele fala que se pode trabalhar e explorar diversos conteúdos utilizando esse 

recurso didático. (MJSI em 01/05/2011. 09:35. Camaçari-BA) 

As entrevistas eram cuidadosamente pensadas para que o entrevistado pudesse 

contribuir com os alunos na construção de novos conhecimentos. O extrato textual de 

um aluna exemplifica: “No vídeo o Prof. Cesar Buscaccio relata a importância da música 

na arte, onde ele descreve que o individuo tem contato com a música desde sua 

existência como ser vivo, sendo fundamental não só nas artes, mas em todo processo 

de ensino- aprendizagem. (LFST em 22/05/2011. 10:53. Camaçari- BA) 

Como os conteúdos trabalhados tiveram como fonte, em sua grande maioria, os 

acervos digitais disponibilizados na rede WWW, os alunos podiam observar a 

importância e a necessidade de uma postura crítica (Freire, 1997) para a seleção dos 

conteúdos. 

A figura abaixo apresenta o design da Sala de Artes Visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sala: Artes Visuais - Plataforma Moodle/CEAD/2011 
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Na Sala de Teatro os alunos tiveram a oportunidade não só de discutir sobre a 

importância do teatro na escola, mas também aprenderam a confeccionar material 

didático para realizar práticas pedagógicas. 

A Sala: Orientações Didáticas: criação e aprendizagem tinha o foco da elaboração do 

Projeto que o aluno deveria apresentar como trabalho final da disciplina. E a Sala: 

Seminários era destinada a organização e apresentação dos Seminários a serem 

realizados nos polos. Ao final do curso o aluno era convidado a responder a Pesquisa 
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de Avaliação da Disciplina, que utilizava a escala de Likert e era também convidado a 

completar o seu Memorial Reflexivo. Num link para Tarefas, o aluno deveria enviar o 

Projeto de Trabalho elaborado pelo grupo. 

3. ALGUNS RESULTADOS 
Como a disciplina Arte e Educação tinha uma carga horária de 60 horas, distribuídas ao 

longo de dois meses, todas as suas atividades aconteciam num curto período de 

tempo. Os Fóruns foram planejados enquanto comunidades colaborativas de 

aprendizagem e eram conduzidos na perspectiva da interação, colaboração e 

cooperação entre os alunos, professor e tutores promovendo reflexões, 

aprimoramento de conhecimentos, estabelecendo diálogos, troca de ideias, 

compartilhando vivências e concepções de aprendizagem numa perspectiva do “Estar 

Junto Virtual” (VALENTE, 2003) onde os processos de mediações eram realizados de 

forma a potencializar as discussões. 

Com a finalidade de ilustrar parte este trabalho estamos priorizando 2º Fórum: Artes 

Visuais - 09/05 à 25/05 até 23:55h 2011/1/EAD254/68 para algumas análises e 

considerações. Quando analisamos os dados gerados desse Fórum que ficou 

disponibilizado para os alunos durante um período de 16 dias podemos constatar que 

os alunos de 9 Polos tiveram uma média de participação igual ou superior a 4, 

sinalizando que houve uma significativa presença do aluno no Fórum, o que tem, no 

seu desdobramento, uma frequência considerável no acesso à plataforma da disciplina. 

É importante ressaltar que além dos acessos ao Fórum temático, houve também, nesse 

mesmo período acessos ao fórum “Café Virtual” onde os alunos trocavam ideias, 

davam notícias, teciam comentários sobre a disciplina, além das pesquisas que ele 

deveria responder, do trabalho em grupo e das postagens das atividades. Quando  

questionamos a frequência dos alunos com menor índice de participação no Fórum as 

justificativas apresentadas foram: falta de acesso a internet na residência do aluno,  

distância da residência do aluno em relação ao polo e também, foi apontado que 

muitas vezes o aluno se deslocava para ir ao polo fazer as atividades da disciplina e 

naquele dia o polo estava sem conexão a rede. O quadro abaixo apresenta a média de 
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participação dos alunos por Polo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Observamos também que em relação ao número de participações por aluno na sua 

turma esse número variou entre 2 e 10 participações individuais, ressaltando, no 

entanto, que todas as contribuições atendiam os critérios de qualidade propostos. 

Em relação ao design da disciplina os alunos fizeram várias postagens no fórum Café 

Virtual manifestando seu encantamento com a página. Segundo Borges (2009) o 

processo de apropriação das tecnologias digitais passa primeiro pelo nível Emocional, e 

dentre as categorias desse nível está a categoria “Motivação para aprender” onde “as 

tecnologias digitais são vistas como elementos que estimulam o aprender” (p.67) os 

extratos textuais abaixo exemplificam: “Olá professora a disciplina está bastante 

convidativa, para que possamos explorar todo o conteúdo com muita criatividade. 

Parabéns pelo acervo cultural disponibilizado na plataforma”. (Extrato textual GNC em 

28/04/2011, 01:23- Camaçari – BA) 

 A partir da recomendação “Leia o texto dos PCN (pag: 45 a 52)  assistas os vídeos, a 

entrevista da Profª Márcia e participe do Fórum: Artes visuais: desafios ao professor” A 

pergunta inicial de discussão era: “Como as Artes Visuais, enquanto componente 

curricular da área da ARTE, podem ser trabalhadas no primeiro segmento da educação 

básica?” Com base no questionamento os alunos iniciaram as discussões, debatendo 

inicialmente as ideias propostas pelos diversos portadores de textos, buscando 

compreendê-las, contextualizando-as na realidade local, como exemplifica o  extrato 
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textual: 

Olá, L! Pois é, depois de ler seu comentário lembrei-me das salas de 

informática que existem nas escolas. Quanta coisa linda relacionada 

às artes gráficas poderia estar sendo feitas com os alunos. Reparou na 

plataforma como a disciplina de artes está toda bonita, colorida, 

animada... o que falta? Talvez profissionais preparados para 

desempenhar bem seus papéis de forma que possam contaminar 

seus alunos com o prazer pelas coisas bonitas. (Extrato textual de S O 

L em 14/05/2012, 08:37. Ipatinga. MG) 

 

Numa reflexão, sobre os conteúdos colocados na plataforma, enquanto objeto de 

estudo, a aluna encontra ressonância na sua prática pedagógica comenta e recomenda: 

“Passeando pela plataforma me deparei com um vídeo de Tarsila do 

Amaral- vida e obra. Como aprecio muito seu trabalho e já fiz uso do 

mesmo em minhas aulas, resolvi comentar. Tarsila com seus temas e 

cores, destaca a nacionalidade brasileira... É possível fazer a leitura e 

releitura de sua obra até com crianças. Obras como: "A negra, O 

mamoeiro, Paisagem com touro, Auto-retrato e porque não o 

Abaporu", todas permitem que se faça a reprodução e exposição dos 

trabalhos. Vale a pena conferir! (Extrato textual MRAP em 

18/05/2011, 08:15. Lagamar. MG) 

Num processo de interação e mediação, alicerçada na abordagem teórica do “Estar 

Junto Virtual” (Valente,2003) a professora sugere a socialização do conhecimento com 

sugestões de uso das TDIC “M R fale mais um pouco das obras da Tarsila para seus 

colegas. Você pode adicionar as imagens aqui no fórum e pode também colocar um 

link. Mas como trabalhar a sua obra no primeiro segmento da Educação Básica?” 

(Extrato textual MAFB em 24/05/2011- Ouro Preto. MG) 

E num movimento da teoria a prática, procurando contribuir com os pares a aluna 
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busca as imagens na rede WWW para contextualizar a discussão, como não consegue, 

ela tece os comentários de práticas pedagógicas já desenvolvidas por ela e ao final  

indica como localizar as imagens. “[...] Quanto a forma de trabalhar, primeiro 

apresenta-se algumas obras para as crianças. Pede-se que façam comentários dos 

detalhes, tais como: as cores usadas, as formas, as cenas, os lugares retratados, enfim, 

que se explore bastante...” na sequência ela indica a “É só digitar Tarsila do Amaral e 

apreciar.”  (Extrato textual MRAP em 24/05/2011. Lagamar. MG) 

Numa abordagem ao uso da tecnologia em sala de aula, reconhecendo a familiaridade 

dessa geração de crianças com as TDIC, o aluno pontua a necessidade de uma 

metodologia que delas façam uso, explorando a mobilidade e a portabilidade dessas 

tecnologias Borges e França (2011) para promover o acesso de alunos e professores 

aos bens culturais produzidos pela  humanidade, porém, destaca a necessidade de uma 

postura crítica (Freire, 1997) para a seleção do material a ser trabalho com o aluno 

possibilitando-lhe o desenvolvimento de sua sensibilidade, afetividade e permitindo-

lhe a construção de seus próprios conceitos e a se posicionar criticamente, como 

exemplifica o extrato textual 

As novas tecnologias contribuirão muito para o desenvolvimento da 

disciplina de Artes. As crianças já estão familiarizadas com estas 

tecnologias, portanto, os professores devem acompanhar. Caso 

contrário, os alunos não terão interesse. Qualquer câmera digital ou 

celular pode ser usado em sala de aula, para produzir vídeos, 

fotografias ou um jornal da escola. A rica produção visual, nacional e 

estrangeira deve ser conhecida pelos professores que, através de 

escolhas apropriadas, significativas, permitirão que os alunos entrem 

em contato com variadas formas de manifestações criativas, 

possibilitando "que o aluno desenvolva sua sensibilidade, afetividade 

e seus conceitos e se posicione criticamente". (Extrato textual de APA 

em 23/05/2011.Intanhem. MG) 
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Buscando uma forma de ilustrar sua contribuição a aluna traz algumas imagens e 

dentre elas a de um famoso artista cuja obra é reconhecida internacionalmente. A 

figura a baixo foi a que a aluna utilizou ao registrar sua participação. 

 

Retirado da contribuição postada por MMPC em 15/05/2011, 12:37. 
Salvador-BA 

 

Numa leitura dessa postagem, entendemos que, pelo fato da aluna estar utilizando um 

AVA com diversos portadores de textos, ela se sentiu a vontade, para também se 

expressar em outra linguagem além da escrita que vinha sendo utilizada no fórum e 

para isso ela utilizou imagens disponibilizadas na rede WWW .  Na sequência houve 

várias intervenções dos colegas e a partir da mediação do professor, a aluna trouxe 

várias informações tanto do autor/obras como das possibilidades de inserção do seu 

trabalho nas práticas pedagógicas. 

Contribuindo com a reflexão, a aluna chama a atenção para a inclusão das TDIC no 

currículo, utilizando ferramentas da WEB 2.0, como uma forma de potencializar os 

processos de ensino e de aprendizagem, ela pontua: “Acredito que as ferramentas da 

Web 2.0 como (wiki, googledocs, youtube, my space, orkut, blog entre outras) podem 

expandir o ensino das artes, melhorando esta disciplina e criando uma mediação 

dialógica com alunos e professores”(Extrato textual de GRL em 

10/05/2011.Governador Valadares.12:31) 

 

4. CONCLUSÃO 
Concluímos que o uso das ferramentas da WEB 2.0 nos AVA utilizados em EAD 

contribui favoravelmente para potencializar os processos de ensino e de aprendizagens 
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dos alunos, permitindo-lhes não só aprender com o uso das TDIC mas delas fazerem 

uso a seu favor e a favor do outro. 
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Resumo 
 

As salas de aulas tem se tornado verdadeiros laboratórios na medida que tem 
aumentado o número de estudantes que levam seus dispositivos móveis para a 
universidade, usando-os durante a aula. Porém, os poucos estudos que investigam 
esse cenário não aborda as realidades de países de economia emergente como o 
Brasil. Portanto, nosso objetivo é avaliar e discutir o uso de ciberinstrumentos durante 
as aulas em três turmas, cada qual pertencendo a uma diferente universidade pública 
brasileira. Os resultados acusam semelhanças e diferenças entre elas, discutidas ao 
longo do texto.  
Palavras-chave: dispositivos móveis, aulas, ensino superior, Brasil.  

 
Abstract 

 
The classrooms have become real laboratories in that it has increased the number of 
students who use mobile devices at universities. However, the few studies 
investigating this scenario do not address realities of emerging economies like Brazil. 
Therefore, our objective is to evaluate and discuss the use of ciberinstrumentos during 
lectures in three classes, each belonging to a different brazilian public university. 
Results accuse similarities and differences among them, discussed throughout the text.  
Keywords: mobile devices, lectures, higher education, Brazil. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O uso de dispositivos móveis – doravante chamados ciberinstrumentos (Santos, Duran 

& Burnham, 2010) – presentes em sala de aula, ou melhor, durante as aulas, 

especialmente, do ensino superior tem crescido muito nos últimos anos. Um indício 

disso está no interesse crescente de pesquisadores na investigação deste cenário, 

buscando avaliar variados impactos pedagógicos do uso de ciberinstrumentos 

mailto:davidmbs@uefs.br
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(Hembrooke & Gay, 2003; Fried, 2008; Kirschner & Karpinski , 2010; Kay & Lauricella, 

2011; Junco, 2012; Wood et al., 2012).  

Entretanto, tais trabalhos fazem avaliação apenas considerando universidades dos 

Estados Unidos, Canadá e de países da Europa. Por isso, há uma lacuna de pesquisa 

envolvendo países fora deste eixo, como os de economia emergente a exemplo do 

Brasil, onde o referido cenário começa a despontar. Neste sentido, nosso objetivo é 

avaliar e discutir o uso de ciberinstrumentos durante as aulas em três turmas, cada 

qual pertencendo a uma diferente universidade pública brasileira.  

É importante ressaltar que é um uso não estruturado (Fried, 2008; Kay & Lauricella, 

2011), quando estudantes levam seus ciberinstrumentos espontaneamente, usando-os 

como desejam. Destacamos ainda que não são apenas celulares, mas notebooks, 

netbooks, tablets, entre outros.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Sujeitos 

Ao todo, 99 estudantes participaram da pesquisa, sendo que 46 responderam ao 

questionário, o qual abordaremos a seguir. Na Tabela 1 estão detalhes sobre as turmas 

pesquisadas: nome da disciplina, quantidade de homens e mulheres, além da média de 

idade e o desvio padrão. São três turmas distribuídas em quatro disciplinas, ou seja, 

uma turma de um mesmo curso foi considera no contexto de duas disciplinas (Banco 

de Dados e Engenharia de Software) dado que seus métodos de ensino-aprendizagem 

eram bastante distintos, como veremos mais a frente. Por isso também, a disciplina 

Engenharia de Software não foi considerada na soma do total dos dados estatísticos 

(por isso foi marcada com um asterisco), pois os sujeitos que fazem parte dela também 

fazem da de Banco de Dados. Ademais, as três turmas são de cursos de três 

universidades públicas brasileiras distintas, mas todas sediadas no Estado da Bahia.  
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Tabela 1: Sumário de informações sobre os sujeitos (M = Média, DP = Desvio Padrão)  

 

 

A média de idade (M
idade

) geral foi de 26,3 (DP
idade

= 8,6), sendo que essa média subiu 

devido a disciplina de Cultura digital. Uma vez que ela faz parte de um mestrado, 

naturalmente, encontramos estudantes mais velhos. O restante das turmas é de 

graduação. 

Em todas as disciplinas, foi feita uma breve explanação do projeto de pesquisa e, em 

seguida, os sujeitos assinaram o termo de consentimento. 

 

2.2. Levantamento de informações 

Os procedimentos de pesquisa aplicados para levantamento de informações foram 

(Laville & Dionne, 1999): (1) observação participante, um dos autores deste trabalho 

fez parte do corpo discente da disciplina durante um semestre, fazendo anotações de 

campo tanto de caráter descritivo, buscando relatar fatos, como analíticos, buscando 

registar hipóteses, questionamentos e idéias. Ou seja, este procedimento permitiu 

angariar subsídios valiosos para a compreensão do objeto de estudo; (2) questionário, 

aplicado durante o período; e (3) pesquisa bibliográfica, usada para constituir os 

referenciais teóricos necessários para a pesquisa. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Faz-se mister descrever as turmas observadas, pois cada qual possuía características 

peculiares. Começamos fazendo uma apresentação geral para, em seguida, nas 

subseções, nos dedicar às particularidades de cada turma separadamente como 

objetivos das disciplinas, métodos de ensino-aprendizagem e impressões das 

observações. É uma descrição ligeira, pois, na medida que for necessário, ao longo do 

texto, entraremos em maiores detalhes. 

 

3.1. Apresentação geral 
A Figura 1 mostra a distribuição de ciberinstrumentos por turma. Facilmente notamos 

que em todas o número de ciberinstrumentos móveis supera o número de 

computadores desktops. Os ciberinstrumentos móveis mais populares são notebook e 

celulares — e o mesmo vale para os ciberinstrumentos mais usados em sala de aula, 

como podemos averiguar através de outra questão. É importante destacar que só 

foram considerados celulares com conexão à Internet, pois, caso contrário, não seria 

considerado como ciberinstrumento. Dois sujeitos ainda declararam possuir outros 

dois dispositivos com conexão à Internet, um iPod e um Playstation.  

Somente 2 sujeitos (4%) possuem apenas computadores desktop, o que indica uma 

popularização dos ciberinstrumentos móveis. A seguir fazemos uma análise sem levar 

em conta os celulares. Neste caso, a quantidade de pessoas que possuem apenas 

computadores desktop sobre para 5 (10%), um número ainda relativamente baixo, 

confirmando a afirmação anterior. Inclusive, ainda desconsiderando o celular, 

podemos dizer que 43,5% dos sujeitos possuem apenas ciberinstrumentos móveis — 

notebook, netbooks e/ou tablets — e que 21,7%, mais de um ciberinstrumento móvel. 

Neste último caso, essa incidência é maior na turma de Cultura digital, com 44,4% se 

encaixando neste perfil. É certo que isso acontece por se tratar de pessoas graduadas, 

na sua maioria com emprego e, consequentemente, com uma renda mensal maior do 

que dos graduandos. 
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Figura 1: Posse de ciberinstrumentos por turma (em %) 

 

 

Ademais, podemos dizer que apenas 2 indivíduos possuem apenas celular como 

ciberinstrumento. Nenhum é da turma de Engenharia de Computação, o que é 

compreensível dado que um ciberinstrumento é sua ferramenta de estudo e 

“trabalho”. É essencial registrar ainda que todos os sujeitos, sem exceção, declararam 

que, nos últimos três meses, acessou à Internet todos os dias ou quase todos os dias. 

Em cada aula, duas informações mais objetivas que registramos durante a observação 

foram as seguintes:  

1. Número de alunos: foram contados todos os alunos que se fizeram presentes 

na sala de aula, mesmo que por pouco tempo, independentemente do motivo;  

2. Número de ciberinstrumentos móveis usados: contabilizamos o número de 

ciberinstrumentos móveis sendo usados na sala que, geralmente, variou entre 

notebooks, netbooks e tablets. Celulares não foram considerados para não deturpar os 

números finais, pois usar um celular é diferente de um ciberinstrumento com maior 

dimensão.  
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Os resultados desta observação estão na Tabela 2. Cada linha da tabela pode ser lida 

como ilustrado a seguir. A turma de Cultura Digital, em média, por aula, teve 22,8 

alunos (com desvio padrão de 3,6) e 5,2 ciberinstrumentos (com desvio padrão de 1,5), 

o que corresponde dizer que nesta classe tivemos uma média de 23,1% dos alunos 

usando ciberinstrumentos móveis durante a aula. Mais comentários sobre estes dados 

são feitos nas subseções seguintes, quando nos dedicamos a cada turma. 

 

Tabela 2: Sumário de dados da observação (M = Média, DP = Desvio Padrão) 

 

 

3.1.1. Cultura digital, redes sociais e games 

O objetivo desta disciplina de acordo o programa da disciplina é “contextualizar a 

emergência dos games e redes sociais como objetos de estudo no cenário acadêmico” 

e “construir significados para os games e redes sociais no cenário pedagógico”. Essa 

turma é a mais eclética dentre as observadas, pois os sujeitos são pós-graduandos 

oriundos de diversas formações — por exemplo, pedagogia, história, engenharia, etc 

—, possuem a maior variação de idade entre si — média de 33,5 e desvio padrão de 

9,8, como vimos na Tabela 1 — e tem um número equilibrado de homens e mulheres 

— diferente do que acontece nas outras turmas. Cada encontro tinha duração de 3 

horas-aula. 
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Basicamente, esta disciplina teve, grosso modo, dois momentos. No primeiro, duas 

atividades se revezavam sem necessariamente ter uma ordem aparente: (1) discussão 

de textos, onde um texto, previamente indicado pela professora, é debatido entre os 

alunos, ressaltando-se as principais idéias contidas nele; (2) aula expositiva, onde a 

professora fazia uma explanação sobre os principais conteúdos do programa, apoiada 

pelo uso de projetor para mostrar slides e vídeos de curta duração. Com frequência, a 

professora franqueava a palavra aos alunos, quando muitas vezes ocorria intensa 

discussão. Já no segundo momento o formato era de seminários, onde os alunos 

apresentavam, em grupo, temas pré-determinados. Em termos gerais, o clima da 

classe era muito amistoso, onde parecia que todos buscavam contribuir uns com os 

outros no que tocava as temáticas em foco. 

Quanto ao uso de ciberinstrumentos, essa turma tinha a maior média relativa, 23,1% 

dos estudantes usavam (Tabela 2). É uma porcentagem próxima a da turma de 

Comunicação e Tecnologia, 17,2%, da qual falaremos agora. 

 

3.1.2. Comunicação e Tecnologia  

A finalidade geral desta disciplina é “estudar a relação entre a tecnologia e a 

comunicação, visando compreender o fenômeno técnico de forma global, ressaltando 

suas particularidades no âmbito da comunicação e da cultura contemporâneas”. A 

turma era majoritariamente jovem e de maioria feminina (73,9%). 

Havia diversos tipos de atividades durante a aula propostas pelo professor: (1) nas 

terças-feiras era comum os alunos trazerem notícias relacionadas à tecnologia; (2) nas 

quintas-feiras, um monitor da disciplina ou o próprio professor fazia comentários 

sobre os blogs temáticos criados por grupos de alunos (atividade extra-classe); (3) 

mini-seminários, onde um grupo de alunos apresentava um texto indicado pelo 

professor; (4) resenhas de cada aula, feitas também por um grupo de alunos (sempre o 

mesmo dos blogs). No restante o professor discorria sobre os textos eleitos para cada 

aula, sem apoio de projetor, e as interrupções com dúvidas e/ou complementações 

não eram tão frequente. Pelo que percebemos, relativamente, havia pouca 

participação efetiva dos alunos durante a aula no sentido de debaterem, ao menos 
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moderadamente, as temáticas entre eles. A única exceção eram os momentos as 

atividades das notícias, quando os alunos transpareciam gostar de informar e ouvir as 

novidades mais recentes do mundo tecnológico. 

 

3.1.3. Banco de Dados 

O objetivo da disciplina de Banco de Dados é “familiarizar o aluno com o uso de 

Sistemas Gerenciados de Bancos de Dados de forma a capacitá-lo a empregá-lo na 

construção de sistemas de informação”. A composição da classe era 

predominantemente jovem e masculina (91,7%). Basicamente, as aulas eram 

expositivas, apoiadas pelo projetor e slides. O professor discorria sobre o conteúdo de 

cada aula e geralmente instigava a participação dos estudantes através de perguntas 

e/ou exercícios, quando usava recorrentemente o quadro-negro. 

Essa turma tinha a menor média de uso de ciberinstrumentos por aula. O principal 

motivo que atribuímos a este fato é justamente por o sinal de Internet ser inacessível 

do local da aula, pois, caso contrário, se tivesse Internet disponível, acreditamos que 

essa média seria maior. 

 

3.1.4.  Engenharia de Software 

O objetivo deste componente curricular é “articular teoria e prática da Engenharia de 

Software”. Este se difere dos outros não pelas características dos sujeitos, mas sim 

pelo método de ensino-aprendizagem que é aplicado: o PBL51 (Problem-based 

Learning). 

Tal método é centrado no aluno, que é, constantemente, estimulado a aprender e a 

fazer parte do processo de construção do conhecimento. Em suma, a partir de um 

problema relacionado com a realidade, os alunos, reunidos em grupos (sessões 

tutoriais), constroem uma solução de forma colaborativa. No caso da turma de 

Engenharia de Software, formada por 21 alunos da disciplina de Banco de Dados, ela 

                                                      
51

  No Brasil, também é conhecido por sua forma traduzida, o ABP (Aprendizado Baseado em 

Problemas), mas continuaremos se referindo ao método como PBL já que este modo é que é o familiar no 

curso em foco. 
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dividida em dois grupos, cada qual acompanhado por um professor distinto, 

denominado tutor, pois sua função já é promover a discussão de maneira uniforme e 

formular questões para enriquecer as discussões. As seções tutoriais, onde ocorre a 

discussão entre os alunos a respeito do problema apresentado, segue alguns passos, 

denominado ciclo PBL, que podem ser resumidos da seguinte forma (Santos, 2007): 

 1. Ponto de Partida: o problema é apresentado aos alunos, e então lido e 

interpretado;  

2. Brainstorming: os estudantes associam idéias livremente, sem críticas, ao 

problema, ou melhor, à sua solução;  

3. Sistematização: as idéias mais relevantes são selecionadas, agrupadas e 

discutidas; 

4. Metas de Aprendizagem: os alunos estabelecem metas, buscando desenvolver 

um plano de ação para descobrir a solução do problema.  

Neste modelo, os alunos praticamente interagem entre si o tempo inteiro. O professor 

fala pouco — ou até mesmo quase nada —, apenas for para fazer intervenções a fim 

de que a discussão em curso tome um rumo que dificultará a construção da solução 

mais a frente. 

Embora esta turma seja composta por subconjunto de estudantes da de Banco de 

Dados, o uso de ciberinstrumentos, a nosso ver, se diferencia devido justamente ao 

método e por o local da sala ter disponível sinal da Internet. Esta turma tem a média 

mais constante dentre as contidas na Tabela 2. Isso acontece porque, geralmente, 

quem acaba usando ciberinstrumentos durante as aulas são dois estudantes que 

assumem, respectivamente, dois papéis específicos no contexto do PBL: (1) 

coordenador, que, como o próprio nome sugere, tem como função gerenciar as 

discussões. Para ter acesso às metas anteriores, a serem discutidas na sessão atual, 

frequentemente, ele faz uso de ciberinstrumentos; e (2) secretário de mesa, que 

registra todas as informações postas no quadro-negro, decorrentes do processo de 

construção de conhecimento da sessão PBL. Antes da popularização dos 

ciberinstrumentos móveis, isso era feito no caderno e, depois, ele ficava de digitar os 
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dados e enviar para os demais membros. Porém, atualmente, quase sempre é feito 

diretamente no ciberinstrumento. 

 

3.2.  Atividades durante a aula 
A sala onde ocorriam as aulas da turma de Banco de Dados não tinha acesso wi-fi à 

Internet — como também acontecia com a maioria das disciplinas —, ou seja, o acesso 

à Internet na turma de Banco de Dados era praticamente zero a menos que algum 

aluno usasse recursos como Internet 3G, o que não foi relatado. Já o local da sala das 

seções tutoriais de Engenharia de Software chegava sinal da Internet porque ficava 

próximo ao colegiado do curso, de onde o acesso era disponibilizado por alguns 

metros. Porém, pelo que percebemos, devido a própria dinâmica do método PBL, 

eram poucas as vezes que eles faziam acesso durante as sessões tutoriais. Geralmente, 

isso acontecia com um ou dois alunos que ficavam de registrar as anotações feitas por 

eles durante o ciclo PBL ou de coordenar a sessão baseado nas metas traçadas no 

registro anterior. Em outras palavras, essa turma do curso de Engenharia de 

Computação52 pouco usava ciberinstrumentos durante as aulas, embora muitos deles 

estivessem com um deles em suas mochilas durante as aulas. 

Esse fato pode ser facilmente notado na Tabela 4 que cruza médias, medianas e modas 

das turmas observadas contra as atividades. Olhando rapidamente, percebemos que a 

média, a mediana e a moda da turma de Engenharia de Computação são menores ou 

iguais que as outras duas turmas, de Comunicação e Tecnologia e Cultura digital. Para 

ser mais preciso, isso aconteceu em 12 (70%) dos 17 itens avaliados — e levando em 

consideração para a moda isso aconteceu em 100% das ocorrências. Podemos 

perceber, pelas medidas mostradas, que o envio ou leitura de SMSs não relacionados à 

aula é a atividade mais praticada por eles. 

 

 

 

                                                      
52

  Usaremos essa terminologia quando quiser nos referir a ambas as turmas deste curso, de Banco de 

Dados e Engenharia de Software, já que são, em sua essência, composta pelos mesmos alunos. 
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Tabela 4: Estatísticas sobre as atividades durante as aulas usando ciberinstrumentos 

(EC = turma de Engenharia de Computação; CT = Comunicação e Tecnologia; CD = 

Cultural digital, redes sociais e games) 

 

 

 

Embora esta atividade também seja bastante praticada pelas outras turmas, não é 

exclusivamente ela que se destaca, mas outras também. Na de Comunicação e 

Tecnologia, o uso de e-mails e redes sociais para atividades não relacionadas à aula são 

as que se destacam, como pode ser observado nos gráficos da Figura 2. 
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Figura 2: Uso de e-mail e rede social para atividades não relacionadas à aula (por 

turma avaliada) 

 

 

Já na de Cultura digital, as atividades mais realizadas foram o uso de buscadores para 

pesquisar informações relacionadas à aula, como ferramenta para intensificar a 

participação na aula e para uso de SMS, não relacionado com a aula, através dos seus 

celulares. Para ilustrar a primeira pode ser notada através do gráfico da Figura 3 que, 

desta vez, dividimos em dois grupos: graduação e pós-graduação. 

 

Figura 3: Uso de buscadores entre graduandos e pós-graduandos 

 

 

Essas análises condizem com o que foi observado em sala de aula. Na turma de 

Engenharia de Computação, como os alunos não tem acesso à Internet na maioria das 

aulas, os registros mais recorrentes foram de celulares (envio ou leitura de SMS ou 

MMS). Na turma de Comunicação e Tecnologia, de fato percebemos que os alunos 
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acessam bastante o Facebook quando estão usando, principalmente, notebooks ou 

netbooks. O e-mail e o SMS também, mas as redes sociais eram ainda mais facilmente 

visíveis em suas telas. Este fato condiz com achados da literatura, inclusive alguns 

trabalhos tendo como mote o próprio uso do Facebook [Roblyer et  al. 2010, Kirschner 

and Karpinski 2010, Junco 2012, Junco and Cotten 2012]. Na pós-graduação, em geral, 

a turma ficava bastante atenta aos diálogos travados durante a aula ou, pelo menos, 

os olhares estavam mais nas pessoas e menos nos ciberinstrumentos. Os que os 

levavam para a aula, frequentemente desligava e ligava em momentos específicos da 

aula, demonstrando aparentemente usar para propósitos específicos. 

Esperávamos que a turma de pós-graduação se envolvesse mais que atividades 

profissionais, mas não foi o que aconteceu, como pode ser visto na Figura 4. 

Surpreendentemente, isso foi registrado pela turma de Comunicação e Tecnologia. 

Notamos que pelos bate-papos em sala e nos corredores que muitos deles já estagiam 

em empresas, porém não temos uma noção mais exata disso. Os alunos da turma de 

Engenharia de Computação já não têm vínculos com empresas uma vez que tais 

oportunidades são menores no interior. 

 

Figura 4: Dedicação à atividades profissionais (por turma avaliada) 

 

 

 

Desta análise, concluímos que, como foi notado na observação, os ciberinstrumentos 

parecem realmente ser mais usados para propósitos acadêmicos pela pós-graduação. 
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Na graduação, quando é usado, comumente está associado, mesmo que em paralelo, 

com outras atividades não acadêmicas. Ainda podemos registrar que o uso de SMS não 

relacionada à aula é uma prática frequente independentemente das características dos 

sujeitos. Naturalmente, isso também acontece porque, como anotamos 

anteriormente, a posse de celulares entre os sujeitos é muito alta, chegando a 70% se 

considerarmos apenas os que possuem conexão com a Internet. 

 

3.3  Efeitos colaterais da tecnologia 
Os ciberinstrumentos podem facilitar os processos de construção do conhecimento, 

mas esse uso intenso também pode trazer efeitos colaterais. Por isso, no questionário, 

buscamos avaliar alguns destes potenciais efeitos. Podemos dividir em duas temáticas: 

questões relacionadas a atenção e reflexos psicológicos do uso de tecnologias. 

 

3.3.1. Questões relacionadas a atenção 

O mais imediato, que pensamos logo, é a falta de atenção que eles podem provocar, 

prejudicando tais processos. Pois então, 41% dos sujeitos concordaram parcialmente 

que o uso constante de tecnologia pode dificultar a concentração durante a aula, 

custando a estar atento ao que está sendo discutido. Isso é mais frequente com os 

graduandos do que com os pós-graduandos, como pode ser notado na Figura 5. 
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Figura 5: Opinião sobre a dificuldade de concentração durante a aula devido ao uso 

intenso de tecnologia 

 

 

Na Figura 6 encontramos algumas coisas relacionadas à tecnologia e que mais 

distraem os estudantes, organizados por turma. Na graduação, as distrações tem uma 

certa relação com as atividades que mais foram citadas por cada turma. Na de 

Comunicação e Tecnologia, 76% dos estudantes indicaram que redes sociais e SMS são 

os recursos tecnológicos que mais distraem, ficando em terceiro lugar, o uso de e-mail 

(41%). Na de Engenharia de Computação, o primeiro lugar absoluto foi o SMS (82%) 

seguido dos alertas e notificações de ciberinstrumentos (45%). Estas são justamente as 

atividades mais praticadas por esses alunos, como vimos na seção anterior. 

Na turma da pós-graduação não foi diferente, SMS está no topo (83%) e também é 

uma das atividades mais frequentes da turma. Redes sociais e e-mails (50%) ficaram 

empatados em segundo lugar, apesar de elas não serem as atividades mais praticadas 

por eles. Talvez, justamente por isto, é que eles não usam tanto, o que confirmaria a 

percepção de que estudantes de pós-graduação tendem realizar menos tarefas não 

acadêmicas, ou melhor, não relacionadas à aula. 
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Figura 6: Opinião sobre o que mais distrai nas tecnologias durante a aula 

 

 

Alguns trabalhos ainda relatam que muitos estudante reclamam de se desconcentrar 

com telas de ciberinstrumentos visíveis por estas sendo usados por colegas ao lado 

[Erro! A origem da referência não foi encontrada., McCreary, 2009, Erro! A origem da 

referência não foi encontrada., Erro! A origem da referência não foi encontrada.]. 

Todavia, nas realidades que pesquisamos aqui no Brasil isso não é uma característica 

comum, como pode ser percebido em nosso campo empírico através da Figura 7, onde 

os sujeitos avaliaram tal situação de uma escala de 1 a 5. 

 

Figura 7: Frequência das respostas para a seguinte pergunta: quando um colega 

sentado próximo a você, durante a aula, usa um dispositivo info-comunicacional 

móvel, o quanto isso lhe distrai? 
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A falta de concentração e a distração podem ser provocadas porque a atenção do 

indivíduo é um recurso humano de capacidade limitada ou, se preferir, pode ser 

vislumbrado ainda como um gargalo, onde ocorre um filtro, uma seleção das 

informações a serem processadas (Sternberg, 2008). Logo, a atenção, ou melhor, a 

atenção dividida está intimamente relacionada com o comportamento multitarefas. 

A atenção dividida ocorre quando o foco atencional do indivíduo responde a mais de 

um estímulo simultaneamente. Embora esse tipo de atenção seja popularmente 

atribuído ao comportamento multitarefas, existe um outro tipo que também pode ser 

associado, a atenção alternada. Nesta modalidade, o foco atencional se alterna entre 

mais de uma tarefa. Para ilustrar, quando uma pessoa está com navegador de Internet 

aberto com várias abas, a atenção é alternada porque ela manipula uma página de 

cada vez, mesmo que sejam várias delas em um pequeno intervalo de tempo. Porém, 

se ela colocar uma música para tocar e então fica acessando à Internet enquanto ouve 

canções, aí a atenção já será dividida. Vários estudos indicam que a atenção dividida 

implica em perda do desempenho das tarefas envolvidas, quando comparado a 

execução sequencial (Styles, 2005; Sternberg, 2008). Inclusive, alguns já comprovaram 

isso também no contexto acadêmico, avaliando o uso de ciberinstrumentos (e o 

comportamento multitarefas) com o desempenho acadêmico [Erro! A origem da 

referência não foi encontrada., Erro! A origem da referência não foi encontrada., 

Junco & Cotten, 2012]. 

Neste sentido, colocamos uma pergunta relacionada para averiguar a percepção dos 

sujeitos sobre esse assunto: em sua opinião, quando sua atenção está dividida durante 

a aula (empenhada na execução de duas ou mais tarefas simultaneamente, no mesmo 

momento), prejudica suas atividades em sala?  Numa escala que vai de 1 a 5, 50% 

responderam entre 4 e 5 enquanto que apenas 9% marcaram 1, o que revela uma 

relativa concordância com os resultados das pesquisas indicadas. A Figura 8 mostra a 

opinião de acordo as turmas, sendo que a de Comunicação Digital é que mais concorda 

acentuadamente com isso.  
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Figura 8: Opinião sobre a atenção dividida 

 

Ainda um pouco relacionada à atenção dividida, 47% dos respondentes concordam, 

em algum grau, que alternam frequente o foco atencional entre diferentes contextos 

não correlacionados, por exemplo, aquilo que acontece em sala de aula e assuntos 

profissionais ou pessoais. Destes, 71% são da turma de Comunicação e Tecnologia, ou 

seja, há uma incidência maior entre estes estudantes. Isso é condizente com um 

achado das atividades praticadas pelas classes, quando dentre as turmas, aquela foi a 

que mais admitiu se dedicar à atividades profissionais durante a aula. 

Também há o que Oulasvirta (2012) denominou de hábito de verificação a inspeção 

breve e repetitiva de conteúdo dinâmico rapidamente acessível através de 

ciberinstrumentos, especialmente, os móveis. Dentre as questões desta seção, esta foi 

a de maior média, 63% concordaram, em algum grau (35% parcialmente e 28% 

completamente), que têm esse comportamento. Somente 9% discordaram 

completamente. 

3.3.2. Reflexos psicológicos do uso de tecnologias 

Adicionalmente, fizemos três perguntas quanto ao uso da Internet que podem indicar 

um mal estar maior no uso de ciberinstrumentos. Elas foram extraídas e adaptadas de 

um outro questionário, composto de 8 perguntas, criado com a finalidade de avaliar a 

dependência de Internet de algumas pessoas (Young, 1998). Nosso intuito aqui não é 

0%

20%

40%

60%

Em sua opinião, quando sua atenção está 
dividida durante a aula prejudica suas 

atividades em sala? 

Cultura Digital

Engenharia de
Computação



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3555 

este — daí até não ter usado todas as questões —, mas apenas avaliar se alguns 

desconfortos psíquicos são encontrados em nosso cenário de pesquisa. 

Nas duas primeiras questões, claramente, os graduandos se mostram mais queixosos, 

como pode ser observado nos gráficos da Figura 9. Na primeira — uso da Internet em 

quantidades cada vez maiores de tempo para atingir satisfação —, 50% deles 

concordaram de alguma forma enquanto que na segunda — Esforço repetido e sem 

sucesso de controlar, cortar ou parar o uso de Internet —, esse número cai um pouco, 

para 33%; porém, por outro lado, nenhum pós-graduando concordou que tal 

comportamento aconteça em seu dia-a-dia. 

 

Figura 9: Opinião sobre a dificuldade de concentração durante a aula devido ao uso 

intenso de tecnologia 

 

 

 

A terceira questão verifica se a Internet é usada como maneira de escapar de 

problemas ou aliviar humor disfórico (ex. sentimentos de abandono, culpa, ansiedade, 

depressão). Esta foi a segunda questão de maior média de concordância dentre os 

pontos avaliados na questão 8 de nosso questionário, logo após àquela que avalia o 

hábito de verificação. Do total de respondentes, 46% concordaram parcialmente e 

apenas 7%, completamente. 

 

4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, fizemos uma investigação sobre o uso de ciberinstrumentos durante 

aulas do ensino superior brasileiro, considerando três turmas de três universidades 
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brasileiras. É interesse notar traços em comum entre elas, mas também distinções 

claras em alguns pontos. 

As semelhanças estão que, pelo menos, parte dos estudantes levam ciberinstrumentos 

para as aulas, alguns usando, outros não. Inclusive, a quantidade de dispositivos 

móveis é maior do que a de não móveis (computadores desktop) nas três turmas. Nas 

características de uso, vimos que o SMS tem o índice mais alto de uso entre elas e 

também o maior entre fatores que podem distrair durante a aula. Ademais, quando 

questionados sobre a atenção dividida, a maioria dos respondentes concordou que ela 

prejudica em algum grau as atividades durante a aula.  

Quanto as diferenças, primeiro, com exceção do SMS, as turmas divergem quanto as 

atividades que mais praticam durante as aulas. Segundo, são notadas distinções 

importantes entre estudantes de graduação e de pós-graduação. Pela própria 

realidade econômico-financeira, estes possuem mais ciberinstrumentos que aqueles. 

Os graduandos também se queixaram mais de impactos negativos da Internet como 

falta de concentração, necessidade de usá-la mais para atingir satisfação e dificuldade 

de controlar o seu uso. Terceiro, percebemos que algumas variáveis podem influenciar 

bastante no comportamento da turma como a disponibilidade da Internet pelo 

campus da universidade e o método de ensino-aprendizagem haja vista a turma de 

Engenharia de Computação, que tinham comportamentos diferentes em disciplinas 

distintas.  

Apesar do procedimento de observação participante, uma das limitações deste estudo 

é estar fundada, sobretudo, no questionário, que dispõe apenas de medidas objetivas. 

Usar técnicas qualitativas futuramente podem ajudar a aprofundar pontos importantes 

da pesquisar, ouvir o que estudantes pensam sobre o uso de ciberinstrumentos na sala 

de aula e detalhes dos seus efeitos colaterais. 
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Resumo 
 

A produção e utilização de OA afigura-se como um cenário em expansão num contexto 
de crescente integração de práticas de e-learning nas instituições de ensino superior, 
particularmente no ensino das Ciências da Saúde. Apesar do debate ainda em curso 
em torno das caraterísticas dos OA, e das implicações dessas mesmas caraterísticas em 
termos pedagógicos, torna-se cada vez mais evidente que a adoção de ambientes 
online como ambientes de aprendizagem formal (sem descurar o potencial destes 
ambientes em contextos de aprendizagem não formal ou informal) não poderá deixar 
de considerar os OA como elementos de relevo na sua estruturação, nomeadamente 
no que concerne à forma como os materiais de ensino e de aprendizagem são 
concebidos e utilizados.  Neste sentido, torna-se relevante divulgar práticas já curso, 
partilhando experiências adquiridas e disseminando o conhecimento neste domínio. É 
nosso objetivo com este texto contribuir para uma aproximação dos educadores a esta 
problemática, através da partilha da nossa experiência na produção de objetos de 
aprendizagem concebidos para utilização num contexto de ensino e aprendizagem da 
farmácia e das ciências farmacêuticas. 
  
 Palavras Chave: Objetos de Aprendizagem, Farmácia, Design, Pedagogia 

 
 

Abstract 
 
In a context of increasing integration of e-learning in higher education institutions, 
particularly in the teaching of health sciences, the design and use of Learning Objects 
(LO) seems to be booming. Despite the ongoing debate around the characteristics of 
LO, and the implications of those characteristics in pedagogical terms, it becomes 
increasingly evident that the adoption of online environments as formal learning 
environments (without neglecting the potential of these environments in contexts of 
non-formal or informal) can´t fail to consider LO, as relevant factors in their structure, 
particularly in relation to how the materials for teaching and learning are designed and 
used. In this sense, it becomes relevant to promote and share experiences already 
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underway and by doing so, disseminate knowledge in this field. It is our goal with this 
text to share our experience in the design and assessment of LO in the context of 
teaching and learning of pharmacy and pharmaceutical sciences. 
 
Keywords: Learning Objects, Pharmacy, Design, Pedagogy 
 

1. INTRODUÇÃO 

Com a evolução das tecnologias de comunicação e informação e a adoção de práticas 

de e-learning por parte das instituições de ensino superior, verifica-se um crescente 

interesse pela problemática dos “objetos de aprendizagem” (OA). O conceito de objeto 

de aprendizagem é um conceito complexo, relativamente ao qual encontramos 

múltiplas definições (cf. McGreal, 2004), com ênfase em aspetos diferenciados, 

normalmente revelando os interesses primordiais e o foco de análise dos diferentes 

autores (Rehak e Mason, 2003,  referenciado por Weller, Peggle & Mason, 2003). De 

facto o conceito de “objeto de aprendizagem” ou “learning object” é hoje um dos 

conceitos mais discutidos no domínio da educação a distância e do e-learning, quer no 

que concerne à sua definição concetual e amplitude, quer no que concerne ao seu 

potencial pedagógico: 

There has been much interest within e-learning on the potential of 

learning objects to radically transform the manner in which learning 

material is produced, stored, manipulated and experienced. (Weller, 

Pegler, & Mason, 2003 s/p)  

 

Apesar do debate ainda em curso em torno das caraterísticas dos OA, e das 

implicações dessas mesmas caraterísticas em termos pedagógicos, torna-se cada vez 

mais evidente que a adoção de ambientes online como ambientes de aprendizagem 

formal (sem descurar o potencial destes ambientes em contextos de aprendizagem 

não formal ou informal) não poderá deixar de considerar os OA como elementos de 

relevo na sua estruturação, nomeadamente no que concerne à forma como os 

materiais de ensino e de aprendizagem são concebidos e utilizados. Importa ter 

presente que apesar da importância intrínseca dos aspetos tecnológicos associados à 
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construção, armazenamento, catalogação e indexação ser uma preocupação legítima e 

essencial de investigadores e outros profissionais, nem sempre este foco de 

abordagem à problemática do OA é particularmente relevante ou compreensível pelos 

professores e investigadores do campo educacional, podendo até constituir um 

obstáculo à sua utilização por parte dos mesmos: 

For instance the IMSi consortium has specifications for metadata, 

sequencing, and content packaging, all of which are highly and often 

impenetrable, if non incomprehensible, for the non-expert educator. 

There is very little available practice-based advice on what it actually 

means for an educator to work with learning objects and how this 

affects the type of education material they produce. (Weller; Pegler & 

Mason; 2003; s/p) 

É nosso objetivo com este texto contribuir para uma aproximação dos educadores a 

esta problemática, através da partilha da nossa experiência na produção de objetos de 

aprendizagem concebidos para utilização num contexto de ensino e aprendizagem da 

farmácia e das ciências farmacêuticas. 

 

2. OBJETOS DE APRENDIZAGEM: CONCEITO TÉCNICO OU PEDAGÓGICO? 

Independentemente da perspetiva ou foco de análise, com uma incidência nos aspetos 

mais técnicos ou nos aspetos mais pedagógicos, a produção e utilização de OA afigura-

se como um cenário em expansão num contexto de crescente integração de práticas 

de e-learning nas instituições de ensino superior, envolvendo na sua conceção e 

implementação, investigadores e profissionais associados à área do desenvolvimento 

multimédia e à área do ensino. Neste sentido, torna-se urgente divulgar práticas já 

curso, partilhar experiências adquiridas e disseminar o conhecimento neste domínio. É 

neste contexto que se apresenta e discute neste texto um processo de conceção, 

                                                      
i
  De uma forma breve, o IMS (Instructional Management System)  Global Consortium, estabelece um conjunto de 

padronizações para o Objecto de Aprendizagem, de forma a que este possa ser tecnicamente “empacotado” e 

apresentado em diferentes Learning Managment Systems (LMS). 
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desenvolvimento e avaliação de objetos de aprendizagem, procurando desta forma 

contribuir para o desenvolvimento desta área do conhecimento.  

Como atrás referimos, o foco de interesse, de análise e de intervenção dos diferentes 

profissionais envolvidos na produção e/ou utilização de OA é diversificado, sendo por 

vezes valorizados e realçados os aspetos de natureza mais técnica associada à 

produção e ao conceito de OA, enquanto que, numa perspetiva diferente, o foco no 

seu potencial pedagógico e contextos de utilização são aspetos mais destacados. Por 

clara impossibilidade, dada a complexidade e profundidade da discussão em torno 

desta problemática, de discutir em pormenor o conceito de OA faremos sobre o 

assunto um breve apontamento remetendo os leitores para outros autores como 

Weller et al  (2003) e McGreal (2004). 

McGreal (2004) apresenta e discute com pormenor a diversidade de definições e 

terminologia associada aos OA, procurando identificar aspetos comuns e 

diferenciadores de várias perspetivas, identificando diferentes níveis de abrangência 

do conceito e considerando o possível enquadramento de diferentes definições e 

perspetivas de acordo com uma dicotomia entre “objetos digitais” ou de natureza 

“não digital” e entre “objetos” especificamente dirigidos para a promoção de 

aprendizagens ou de “uso genérico”. No contexto deste texto adotaremos como 

conceito e definição operacional de OA a perspetiva seguida por Weller; Pegler & 

Mason (2003; s/p) segundo a qual “(…) a learning object is a digital piece of learning 

material that addresses a clearly identifiable topic or learning outcome and has the 

potential to be reused in diferent contexts.” 

 

3. CARACTERÍSTICAS DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM E SEU ENQUADRAMENTO 

PEDAGÓGICO 

Existem diversas especificações que caracterizam os OA e justificam o uso e o 

investimento na sua produção, sendo que, em articulação com Sicilia & García (2003), 

Simone (2006), (Carvalho, 2008) e Figueiredo (2010) podemos enumerar as seguintes: 
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a) Re-utilização: o carácter único e indivisível do OA facilita a sua re-utilização em 

diferentes contextos e temas relacionados. A re-utilização varia de acordo com a 

granularidade do OA. Um objeto de menor conteúdo tem maiores 

probabilidades de ser reutilizado em diferentes contextos, do que um objeto 

que foi concebido abarcando um conteúdo de caráter mais amplo e abrangente; 

b)  Usabilidade: o nível de usabilidade de um objeto de aprendizagem deve 

possibilitar que os utilizadores o usem com satisfação, eficácia e eficiência. Um 

OA pode estar bem concebido em termos de funcionalidade, mas se a sua 

usabilidade não for boa, o utilizador irá rejeitá-lo; 

c)  Interoperabilidade: os OA devem possuir caraterísticas técnicas que permitam o 

seu repositório e a sua utilização em diferentes plataformas/suportes 

tecnológicos;  

d) Recuperabilidade: o objeto de aprendizagem deverá ser facilmente pesquisável 

através dos metadados indexados ao mesmo;   

e) Flexibilidade: o objeto deve ser concebido com um grau de granularidade e com 

um design que permita a sua utilização em diferentes contextos, evitando a 

necessidade de ser redesenhado de modo a enquadrar-se no novo contexto; 

f) Acessibilidade53: a conceção e implementação do OA deve ter em consideração 

a sua utilização por pessoas com necessidades especiais decorrentes de 

limitações sensório-motoras; 

g) Durabilidade: independentemente das alterações a que a tecnologia se 

encontra sujeita, o objeto de aprendizagem deve ter a capacidade de poder 

continuar a ser utilizado, aspeto que está intimamente associado à sua 

interoperabilidade;  

h) Autonomia: o objeto e aprendizagem deve ser autoexplicativo, podendo ser 

usado de forma autónoma para atingir determinados objetivos educacionais. 

                                                      
53 O termo acessibilidade é também referido na literatura numa outra aceção, reportando-se à disponibilização do OA 

na Internet, de forma a ser facilmente “acessível”. 
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Note-se que, frequentemente, os objetos de aprendizagem não cumprem 

integralmente todos os princípios e caraterísticas que acabamos de enunciar havendo 

mesmo autores que consideram que o cumprimento escrupuloso de alguns princípios 

concetuais de natureza mais tecnológica pode constituir um obstáculo em termos de 

determinadas conceções e perspetivas pedagógicas nomeadamente pela dificuldade 

em assegurar uma “narrativa educacional” adequada: 

One potential disadvantage of the learning object approach is the loss of what 

might be termed the ‘educational narrative’ which is inherent in most courses. 

In conventional, face-to-face settings educators themselves construct such a 

narrative through a number of subtle devices. (…) In addition many educators 

will make explicit cross-references between concepts, thus encouraging 

students to make connections. Similarly in traditional distance education the 

teaching text has been designed as an integrated, linear narrative, binding 

together different concepts, ideas, facts, etc into a cohesive whole with 

frequent reference back and forward to earlier and subsequent material. 

By making each objet autonomous, this explicit integration in learning material 

is lost in the learning object approach. (Weller; Pegler & Mason; 2003; s/p) 

Ao contrário do que seria desejável neste novo panorama tecnológico, são pouco 

frequentes os objetos com os quais o aluno pode interagir, estando a sua atuação 

limitada a fazer cliques para que o sistema apresente informações e realize cálculos 

(Nascimento, 2007). O problema de grande parte dos objetos de aprendizagem está 

nas estratégias pedagógicas escolhidas para atingir os objetivos propostos, pois focam 

a aplicação de regras e não a compreensão e aplicação dos conhecimentos. Assim, um 

aluno dificilmente será desafiado a fazer conjeturas e a formular hipóteses sobre os 

fenómenos estudados (Nascimento, 2007; Ballantyne & Knowles, 2007). 

Adicionalmente, situações em que conceitos e conteúdos dos objetos de 

aprendizagem de difícil compreensão (devido à natureza abstrata ou contrária à 

experiência pessoal ou ao senso comum) são indevidamente apresentados, podem 

criar ou reforçar ainda mais concepções erradas (Flick & Bell, 2000).  
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Não devemos esquecer que os estudantes contemporâneos são utilizadores ativos de 

software e jogos e como tal apresentam altas expectativas relativamente à qualidade, 

acesso e interatividade dos conteúdos digitais. A crescente autonomia dada ao 

indivíduo no processo de aprendizagem, possível graças à utilização adequada da 

interatividade, deve ser encarada como um dos principais objetivos no 

desenvolvimento dos objetos digitais de aprendizagem (Monteiro, Prota, Souza, & 

Gomes, 2008). Os objetos de aprendizagem devem possibilitar ao estudante, explorar 

diferentes caminhos, acompanhar a evolução temporal de acontecimentos ou 

fenómenos, verificar relações de causa-efeito, criar e comprovar hipóteses, relacionar 

conceitos, e resolver problemas, de forma atrativa, tal como num jogo (Gallo & Pinto, 

2010). Estas oportunidades de exploração, navegação, e descoberta devem estimular a 

autonomia das ações e as escolhas do estudante. Estes pressupostos estarão na 

génese do tipo de Objeto de Aprendizagem a criar – um estudo de caso; uma 

simulação; um jogo ou apenas um conteúdo instrucional de apoio a outras atividades.  

Do ponto de vista prático, interessa também ao professor explorar as alternativas de 

implementação do objeto de aprendizagem nas suas práticas educacionais, mas mais 

importante, a forma como será apresentado ao estudante. O objeto de aprendizagem 

(segundo a sua própria definição) pode existir e funcionar de forma autónoma 

(Tarouco, Fabre, Konrath, & Grando, 2004), e de forma sequencial (Melo, Macedo, 

Silva, & Pequeno, 2011), porém será porventura mais rentável e mais desafiante 

integrar os objetos de aprendizagem em cursos e formações (Watson, 2007) que 

levem o estudante a interagir com outras ferramentas e em que possam trabalhar, 

individual ou colaborativamente, capacidades de síntese, concentração, planeamento 

ou crítica. Embora muito possa ser dito sobre as componentes tecnológicas dos 

objetos de aprendizagem, não pode ser ignorado que estes são objetos pedagógicos e 

como tal devem pautar-se de características que permitam o seu uso eficiente num 

contexto educacional. Todos os procedimentos pedagógicos que vão desde a (i) 

escolha do conteúdo a ser apresentado; (ii) à sua sequência e organização; (iii) às 

estratégias mais adequadas de apresentação e exploração, até (iv) às interações entre 

o estudante e o conteúdo, são características que os professores devem considerar 
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durante a produção e/ou re-utilização de objetos de aprendizagem (Gazzoni et al., 

2010; Falkembach, 2010). A tarefa de construção de objetos de aprendizagem, 

particularmente se forem concebidos como objetos de aprendizagem multimédia, 

complexos e interativos é um desafio. É normalmente escasso, o tempo disponível 

assim como a experiência da maioria dos professores no planeamento e 

implementação de materiais pedagógicos desta natureza, e são escassos os materiais 

que podem ser considerados como bons referenciais (Nascimento, 2007). Como 

destacam Weller, Pegler e Mason (2003; s/p): 

The learning objects approach radically alters how educational material is 

written. This includes the authoring style, the course pedagogy and the 

course narrative. The demands of learning objects (autonomy, 

independence, format, structure, etc.) mean that many of these aspects 

are compromised or altered from conventional learning material. 

However, the approach also offers potential benefits for both authors and 

students, in that it condenses production time, facilitates reuse and 

updating and divides study material into convenient manageable time-

chunks. 

Estamos assim perante um cenário em que aos professores é solicitado uma reflexão e 

apropriação relativamente ao conceito e exploração pedagógica de objetos de 

aprendizagem, em contextos em que a autonomia do estudante e o potencial dos 

ambientes online não podem ser descurados. É neste contexto que se insere o 

processo de desenvolvimento de OA que descreveremos nas secções seguintes. 

 

4. DESENHO E DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO 

DO ENSINO DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Os recursos tecnológicos, aliados ao design instrucional oferecem oportunidades ao 

professor para enriquecer as estratégias de ensino, promover atividades 

contextualizadas e significativas, enriquecendo assim a sua prática pedagógica. Nesse 

sentido, tendo como pano de fundo o Ensino Superior em Farmácia e Ciências 
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Farmacêuticas, descrevemos uma abordagem pedagógica à criação e avaliação de 

objetos de aprendizagem. Conscientes que a diversidade de disciplinas nesta área de 

estudo é significativamente abrangente, selecionou-se o binómio Farmacologia-

Farmacoterapia como área de intervenção, considerando que estas são disciplinas 

fulcrais e que acompanham o estudante durante todo o seu processo de formação. A 

Farmacologia e a Farmacoterapia são duas ciências básicas e inerentes a qualquer 

formação de Ensino Superior no âmbito de Farmácia. Se com a Farmacologia, o aluno 

estuda os mecanismos cinéticos e dinâmicos dos fármacos, as substâncias ativas, tipos 

de recetores e mecanismos de ação, na Farmacoterapia aplicam-se todos estes 

conhecimentos no tratamento e aconselhamento de patologias e sintomas. A 

Farmacologia precede assim a Farmacoterapia, mas é esta última que fornece as 

ferramentas para o aconselhamento fármaco-terapêutico eficaz. 

Atualmente, os recursos multimédia existentes em bases de dados fidedignas estão a 

crescer e a diversificar-se, os suportes tecnológicos e as plataformas de aprendizagem 

já estão disponíveis nas Universidades Portuguesas. Há pois que aproveitar estes 

recursos, procurando promover processos de inovação, não só nas práticas de ensino 

dos professores, como também nas práticas de aprendizagem dos estudantes. A 

utilização de objetos de aprendizagem para o ensino da Farmacoterapia, traduz mais 

um passo na investigação em curso para o desenvolvimento e implementação de 

metodologias b-learning neste contexto específico (Jesus, Cruz, & Gomes, 2011).  

Para o desenvolvimento de OA no âmbito descrito, foi utilizada a Ferramenta de Autor 

– XERTE- desenvolvido pela Nottingham University (Ball & Tenney, 2008). Esta 

ferramenta permite a criação de OA em Flash, sem qualquer necessidade de 

conhecimentos de programação por parte do professor ou investigador, permitindo 

também aos estudantes, posteriormente, configuração alguns aspetos do OA 

nomeadamente no que concerne à seleção da cor, tamanho da janela e tipo de letra 

com que visualizam o OA.  O processo de construção do objeto de aprendizagem, tal 

como o processo de construção de uma aplicação ou software educativo, pauta-se de 

uma metodologia e um workflow de acções próprias em cada fase do processo 

(Torrão, 2007). Para a criação de OA para Farmacoterapia, utilizou-se um modelo de 
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desenvolvimento  baseado nas propostas de Gelvez, Meija, Peña, & Fabregat (2010) 

para objetos de aprendizagem e de Peres & Pimenta (2011) para cursos em b-learning 

(Figura1). Procederemos de seguida à descrição do processo de desenvolvimento e 

validação de um objeto de aprendizagem relacionado com a farmacologia do ritmo 

cardíaco. 

 

4.1  Fase de Análise  

Esta fase promove a reflexão por parte de todos os intervenientes sobre o tema e 

formas de abordagem ao OA. Os resultados da análise vão condicionar as decisões 

posteriores, aquando do desenho de instrução. Segundo Peres e Pimenta (2011) a fase 

de análise deve estudar o contexto em que se processa a instrução; características 

gerais dos estudantes; necessidades de instrução gerais ou objetivos específicos de 

acordo com a especificidade do OA; e-conteúdos e informação de base para a 

construção do OA; pré-requisitos para a instrução e tecnologias de apoio necessárias 

para operar ou construir, o OA. O resultado da análise preparatória da construção do 

objeto de aprendizagem a que nos estamos a reportar encontra-se detalhado na 

Tabela 1. 

 

 

 

Análise Descrição 

Contexto  Objeto de Aprendizagem para apoio a atividades online da Unidade Curricular de Simulações II, 
do 2.º Ano do Curso de Farmácia; 

 Conteúdos devem versar a Farmacologia do Ritmo Cardíaco; 

 Deve ser integrado na plataforma Moodle da instituição; 

 Deve auxiliar a aprendizagem de conteúdos de farmacoterapia das arritmias e da hipertensão 
arterial. 
 

Características 

dos alunos 

 Estudantes de Licenciatura em Farmácia; 

 Estudantes com competências informáticas básicas e acesso à Web em banda larga; 

 Média de idades de 19 anos. 
 

Necessidades de 

Instrução/ 

Objetivos 

 Relacionar o desenvolvimento do Potencial de Ação Cardíaco, com as alterações iónicas da 
membrana; 

 Interpretar as alterações decorrentes em cada fase de Potencial Cardíaco; 

 Inferir sobre as atividades de cada canal iónico nas diferentes fases de Potencial Cardíaco; 

 Distinguir os mecanismos patofisiológicos para as alterações do Ritmo Cardíaco; 

Tabela 1 : Resultados da Análise realizada para a construção do OA “ Farmacologia 
do Ritmo Cardíaco” 
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Específicos  Diferenciar Fibrilhação Auricular; Taquicardia Supraventricular Taquicardia Ventricular; 
Bloqueio cardíaco (Átrio-Ventricular) e Fibrilhação Ventricular; 

 Caracterizar o sistema Vaughan-Williams de classificação de fármacos anti-arrítmicos; 

 Descrever os mecanismos de ação de cada grupo de fármacos de acordo com o canal iónico 
afetado; 
 

E-conteúdos e 

informação de 

base. 

 Vídeos disponibilizados pelas agências internacionais de cuidados de saúde; 

 Imagens e legendas disponibilizadas online por agências internacionais de cuidados de saúde; 

 Informação textual e gráfica de agências nacionais de cuidados de saúde; 

 Informação textual disponibilizada adaptada de manuais e artigos científicos; 

 Exercícios desenvolvidos pelo professor ou adaptados da literatura. 
 

Pré-requisitos e 

tecnologia de 

apoio 

 Possuir FlashPlayer 8 ou Superior; 

 Possuir Ligação à Internet; 

 Assertividade na Língua Inglesa. 

 
4.2   Fase de Desenho Instrucional  

Após a fase de análise, segue-se o desenho instrucional do OA, que utiliza os 

resultados obtidos na fase anterior para planear o desenvolvimento das atividades de 

ensino-aprendizagem (Peres & Pimenta, 2011). O desenho instrucional levado a cabo, 

teve em consideração a estrutura hierárquica e sequenciação dos conteúdos, 

estratégias de instrução e metodologias de avaliação. Para uma aprendizagem 

significativa com OA, o estudante deve ter contacto com uma estrutura lógica de 

conceitos (Nicoleit et al., 2010) e uma estratégia de instrução sequencial, que 

providenciem um guia dos conteúdos a estudar e dos objetivos a atingir (Figura 2). 

Concomitantemente, estabeleceu-se um processo de avaliação formativa, em 

diferentes pontos da estrutura hierárquica, para que o estudante pudesse constatar a 

sua evolução e progresso. Utilizando as potencialidades da ferramenta de autor, e face 

aos objetivos propostos, utilizaram-se os exercícios “Matching Texts” e “Quiz”. A 

ferramenta Xerte apresenta ainda uma função de “SCORM Tracking” que permite ao 

professor manter um registo das tentativas e resultados obtidos pelo estudante no 

“Quiz”. 

 

 

 
Figura 2: Estrutura hierárquica do OA “ Farmacologia do Ritmo Cardíaco” 
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4.3   Fase de Desenho e Produção do Objeto de Aprendizagem 

Esta fase prende-se com o desenho e produção do OA, com base no desenho 

instrucional levado a cabo anteriormente. A produção do OA deve cumprir com os 

standards de e-learning para garantir interoperabilidade, reutilização, granularidade e 

adaptabilidade (Torrão, 2007,Gelvez et al., 2010). A ferramenta de autor XERTE, 

permite um desenho interativo e consideravelmente intuitivo. O OA “Farmacologia do 

Ritmo Cardíaco” foi construído usando “Page Templates” e os metadados foram 

editados no final do processo. A interface de apresentação expõe, como imagem de 

fundo, a instituição para a qual se destina o OA, assim como o símbolo do curso 
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respetivo e a identificação da unidade curricular (Figura 3). Note-se que a facilidade de 

edição na ferramenta XERTE permite uma simples modificação destes elementos de 

modo facilitar a sua contextualização e utilização em outros/as instituições, cursos ou 

unidades curriculares. O ecrã seguinte continua com a apresentação do OA, 

referenciando-se o objetivo do mesmo, o público-alvo, pré-requisitos e formas de 

utilização. Seguidamente são disponibilizados os conteúdos, de acordo com a estrutura 

hierárquica disponibilizada. Para a construção dos conteúdos foram utilizados 

elementos de diferente natureza, desde texto, imagens, vídeo, gráficos e links.  

Integrado no conteúdo, estão também algumas atividades com feedback incorporado 

(pistas, explicações, exemplos). 

 

 

  

 
4.4   Fase de validação em termos de integração na plataforma de LMS 

Uma vez que diferentes plataformas oferecem diferentes formas de apresentação de 

conteúdos e têm particularidades distintas, é aconselhável a integração teste do OA na 

LMS a utilizar (e outras para testar interoperabilidade) de forma a despistar qualquer 

incongruência. No caso da instituição, a LMS utilizada é o Moodle. Uma integração 

prévia do OA na LMS detetou e permitiu corrigir algumas irregularidades no 

funcionamento, conforme apresentado na Tabela 2. 

 

 

Irregularidade Acção correctiva 

Tabela 2 : Irregularidades e acções correctivas decorrentes da integração na 

plataforma LMS. 

Figura 3 : Interface de apresentação e página de conteúdo OA “ Farmacologia do 

Ritmo Cardíaco” 
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Imagens não disponíveis 
Alteração da designação dos ficheiros de imagens, para que não 

contenham caracteres latinos. 

Som não disponível Alteração dos ficheiros de som de .wma para .mp3
i
 

Tamanho total do ficheiro, acima do 

permitido para upload. 

Revisão dos ficheiros de suporte; redimensionamento de 

ficheiros de imagens, despiste de ficheiros não utilizados.
ii
 

 

Após a correção das primeiras irregularidades, procedeu-se a uma integração teste nas 

plataformas online Dokeos® e BlackBoard®, não tendo sido registadas quaisquer 

incongruências adicionais. 

 

4.5   Fase de Avaliação e Validação 

Avaliar a qualidade de um OA é uma tarefa complexa, pois envolve diversos 

mecanismos e pode ser efetuado usando múltiplos referenciais. A avaliação e 

validação dos OA tem sido um dos pontos de grande discussão na literatura (Alonso, 

López, Manrique, & Viñes, 2008; Moraes, Raymundo, Bocchese, & Lima, 2011; Mussoi, 

Flores, & Behar, 2010; Nugent, Soh, & Samal, 2006; Pessoa & Benitti, 2008; Torrão, 

2007). Para avaliação e validação do nosso OA, optou-se por uma versão reduzida do 

LORI (Learning Object Review Instrument) desenvolvido e validado pela e-Learning 

Research and Assessment  Network (Vargo, Nesbit, Belfer, & Archambault, 2002) para 

a avaliação dos objetos de aprendizagem.  O LORI é um instrumento facilitador da 

avaliação e validação de objetos de aprendizagem, consistindo de um total de nove 

itens de análise. Considerando as especificidades do nosso OA e o facto do mesmo 

ainda não estar disponível num repositório, consideraram-se 6 itens de análise entre 

os 9 do instrumento original: 

1 - Qualidade do conteúdo: veracidade e apresentação equilibrada das 

ideias com nível apropriado de detalhes, focando os pontos chaves; 

2 - Alinhamento dos Objetivos da Aprendizagem: ligação coerente entre 

objetivos, atividades; avaliações; contribuições e características dos estudantes; 

3 – Feedback: adaptado às interações do estudante. 

                                                      
i
 Esta irregularidade foi corrigida noutros OAs desenvolvidos. 

ii Caso exista uma troca do ficheiro a utilizar no OA, o XERTE não elimina as versões anteriores automaticamente. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3573 

4 - Design da Apresentação: Design gráfico; 

5 - Usabilidade: facilidade na navegação; 

6 - Reusabilidade: capacidade de ser utilizado em diferentes contextos 

educacionais. 

Para cada item, a qualidade é avaliada numa uma escala com cinco níveis. Se o item a 

ser avaliado, não é relevante para o OA,  ou se o revisor não se sentir qualificado 

para julgar  esse critério, o revisor pode optar por selecionar a opção "não 

aplicável".  Segundo os autores, o LORI pode ser utilizado para análises individuais ou 

em painel. Quando usado por um painel, Vargo et al (2002)  recomendam um de 

participação convergente para avaliação colaborativa. Os resultados devem 

ser apresentados como um conjunto de classificações médias, um por item, ou 

alternativamente, podem ser resumidos como uma média única que abranja todos os 

itens utilizados na avaliação. Todos os comentários dos revisores devem ser registados. 

Atendendo à especificidade do OA “Farmacologia do Ritmo Cardíaco” foram 

consultados 10 potenciais revisores, entre os quais professores e profissionais das 

ciências da saúde. Cada um dos especialistas, teve acesso ao OA, assim como a uma 

cópia do LORI e as respetivas instruções de preenchimento. A revisão foi efetuada de 

forma anónima através de um formulário eletrónico. O formulário foi disponibilizado a 

todos os potenciais revisores, tendo-se obtido respostas de sete. O valor atribuído por 

cada avaliador a cada um dos itens de análise são disponibilizados no Gráfico 1. 

 

 

 

 

Gráfico 1 : Resultados da Avaliação do OA por especialistas. 
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4.5.1 Qualidade Conteúdo 

A avaliação deste parâmetro consiste na verificação da ausência de erros, preconceitos 

ou omissões, que possam levar o estudante a inferir erradamente.  As alegações e 

factos devem ser apoiadas na evidência, e corretamente referenciadas. As informações 

contidas no nosso OA são suportadas em manuais de Farmacologia e Farmacoterapia, 

artigos peer review sobre a temática assim como guidelines nacionais e internacionais, 

claramente referenciadas ao longo do conteúdo. Sobre este tópico destacamos os 

comentários do Revisor 6 e 7: 

“O conteúdo do Objeto de Aprendizagem está referenciado em obras 

de relevância. O facto de as referências e alguns links estarem 

disponíveis para o aluno, são uma mais valia.” 

Revisor 6 

 

“Embora não abranja a totalidade dos tópicos existentes na área do 

ritmo cardíaco, a construção e apresentação do conteúdo é relevante 

e clara. A informação e os recursos visuais referentes aos 

medicamentos, tornam o conteúdo apelativo e de fácil 

compreensão.” 

5 5 4 5 4 4 4 4 

4 5 
4 5 

4 4 4 4 

4 4 
5 

5 

3 3 3 4 

5 5 
5 

5 

5 4 4 
5 

5 5 
4 

5 

5 
4 4 

5 

4 5 
5 

5 

4 
4 4 

4 

Re-Usabilidade

Usabilidade

Design de Apresentação

Feedback

Alinhamento dos Objectivos
de Aprendizagem.

Qualidade de Conteúdo



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3575 

Revisor 7 

 

4.5.2 Alinhamento dos Objetivos de Aprendizagem. 

Os objetivos de aprendizagem devem estar definidos no OA ou nos metadados 

associados e devem ser apropriados à população-alvo. Coerentemente os conteúdos e 

atividades de avaliação devem estar alinhados com os objetivos de aprendizagem 

apresentados (Vargo et al., 2002). No OA produzido, os objetivos de aprendizagem 

estão apresentados diretamente no painel de visualização e foram desenhados para 

um público-alvo ligado ao estudo da Farmácia e do Medicamento. Deste modo, o OA 

descreve-se como um objeto instrucional de interesse específico destas áreas 

científicas. Não pretende pois, ser um exemplo de referência em outras áreas 

biomédicas como a Cardiopneumologia, Medicina ou a Enfermagem, onde os objetivos 

instrucionais são claramente distintos. 

 

4.5.3 Feedback. 

O OA deve ter a capacidade de adaptar mensagens instrucionais ou atividades de 

acordo com as características do estudante, ou seja o OA deve comportar-se de forma 

adaptativa (Vargo et al., 2002). O OA “Farmacologia do Ritmo Cardíaco” apresenta 

feedback após a conclusão de exercícios. Aquando da seleção de uma resposta errada, 

o OA não fornece a resposta certa, mas apresenta uma mensagem instrucional 

indicativa e de alerta que permite que o aluno tente novamente. Após a seleção de 

todas as respostas corretas, o OA fornece uma pontuação final. O comportamento 

adaptativo não é conseguido utilizando esta ferramenta de autor, contudo procurou-

se desenvolver um conteúdo de feedback rico que possa ser utilizado em diferentes 

situações. 

 

4.5.4 Design de apresentação 

Um design de apresentação eficiente deve garantir uma navegação fácil pelo 

conteúdo, diferenciar ideias e conceitos com recurso a diferentes formatações de 
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texto e fornecer informação sobre imagens gráficos e vídeos. A ferramenta de autor 

utilizada permite a criação de páginas atrativas com funcionalidades que o próprio 

estudante pode alterar, nomeadamente, a cor do layout, tipo e tamanho de letra 

(Figura 4). A navegação é facilitada pelos controlos disponíveis no canto superior 

direito do OA, e a navegação dentro do conteúdo é conseguida pela criação de 

separadores interativos. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5 Usabilidade 

Para uma usabilidade eficiente, o interface deve possuir indicações específicas e claras 

para a navegação e realização das tarefas. Para tal, no OA, os controlos e as respetivas 

instruções de acesso estão sempre disponíveis.  

 

4.5.6 Re-utilização  

Para além do âmbito original do OA (Figura 5), e uma vez que o template utilizado é 

fornecido dentro do pacote SCORM, a possibilidade de utilização noutros contextos e 

instituições é considerável. Mais ainda, os testes de interoperabilidade parecem 

garantir o funcionamento do OA em diferentes plataformas. 

Figura 4 : Design e funcionalidades de apresentação do  OA “ Farmacologia do 

Ritmo Cardíaco” 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

As possibilidades para utilização de OAs em Ciências da Saúde são consideravelmente 

elevadas. Embora seja sempre possível reutilizar OA desenvolvidos previamente por 

equipas multidisciplinares, sujeitos a avaliação por pares e facilmente disponíveis em 

repositórios, é também verdade que as condições de aplicação e as características do 

público-alvo podem minar a sua implementação. A construção e avaliação de OA pode 

constituir um desafio acrescido para o professor ou investigador, porém a utilização da 

metodologia aqui apresentada poderá constituir uma mais-valia neste processo. A 

construção do OA “ Farmacologia do Ritmo Cardíaco” representa apenas o primeiro 

passo numa investigação alargada para produção e implementação de OA no ensino 

da Farmacoterapia. Pretende-se não só alargar o leque de OA produzidos, mas 

também estender a avaliação dos mesmos as outros profissionais da área e aos 

próprios alunos. Espera-se também que este texto contribua para a divulgação dos 

princípios e fases que devem presidir a um processo de concepção, desenvolvimento e 

validação de OA em múltiplos outros contextos. 

 

Farmacologia do 
Ritmo Cardíaco 

Aulas de 
Farmacologia 

Fisiopatologia 
Cardíaca 

Tratamento 
Farmacológico  

Aulas de 
Farmacoterapia 

Apoio em Casos 
Clínicos de 

Arritmia 

Apoio em Casos 
Clínicos de 

Hipertensão 

Figura 5 : Usabilidade primária do  OA “ Farmacologia do Ritmo Cardíaco” 
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Resumo 

 
O debate e a prática do ensino superior têm sido transversalmente marcados por 
questões como o enfoque no e-learning, a aplicação de novas metodologias de ensino 
e aprendizagem, designadamente a aprendizagem a distância, a aprendizagem ativa, a 
aprendizagem cooperativa, a aprendizagem baseada na solução de problemas. Este 
tipo de questões configura um novo paradigma centrado no estudante e a dimensão 
social do ensino superior, que, em Portugal, se debruça em particular sobre os adultos 
e os estudantes de baixo estatuto socioeconómico como públicos sub-representados. 
De forma plenamente integrada neste contexto, o ensino a distância em modalidade e-
learning tem vindo a ganhar expressão no panorama Português, onde se destaca a 
Universidade Aberta. A especificidade da modalidade de ensino e do público alvo 
determinaram a elaboração de um modelo pedagógico virtual próprio, informado por 
quatro eixos fundamentais: a aprendizagem centrada no estudante; o primado da 
flexibilidade; o primado da interação; e o primado da inclusão digital. 
Estas características, de entre as quais destacamos a flexibilidade inerente ao processo 
de ensino-aprendizagem têm impactos ao nível do espaço e tempo em que se 
desenvolve o trabalho docente, e consequentemente ao nível da gestão do tempo 
levada a cabo pelos professores. Propomo-nos, nesta comunicação, recorrendo a um 
levantamento das experiências de professores da Universidade Aberta, relacionadas 
com as formas de organização do trabalho docente e de gestão do tempo, questionar-
nos sobre estes impactos. 
Palavras-chave: organização do trabalho docente, e-learning.  

 
Abstract  

 
The debate and practice of higher education have been marked by issues such as the 
focus on e-learning, new methods of teaching and learning, including distance 
learning, active learning, cooperative learning, problem-solving-based learning. These 
kinds of issues set up a new student-centered paradigm and stress the social 
dimension of higher education, which, in Portugal, focuses in particular on adults and 
students from low socio-economic status as underrepresented audiences. 
Integrated in this context, e-learning distance education has gained expression in the 
Portuguese panorama, particularly at the Universidade Aberta. The specificity of 
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teaching mode and the target audience led to the development of a pedagogical 
model, informed by four virtual fundamental axes: student-centered learning; the 
primacy of flexibility; the primacy of interaction; and the primacy of digital inclusion. 
These features, among which we highlight the flexibility inherent to the teaching-
learning process have impacts at the level of space and time in which the teaching 
work takes place, and consequently at the level of time management by teachers. We 
propose, in this communication, based on a survey of the experiences of professors 
from the Universidade Aberta, related to the forms of work organization and time 
management, questioning these impacts. 
 
 
1. A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR EM MODALIDADE DE E-LEARNING   

O processo de Bolonha tem trazido ao debate e à pratica no ensino superior questões 

como o foco no e-learning, a aplicação de novas metodologias de ensino e 

aprendizagem, designadamente a aprendizagem a distância, a aprendizagem ativa, a 

aprendizagem cooperativa, a aprendizagem baseada na solução de problemas entre 

outras que configuram um novo paradigma centrado no estudante, e a dimensão 

social do ensino superior, que, em Portugal, se debruça em particular sobre os adultos 

e os estudantes de baixo estatuto socioeconómico como públicos sub-representados 

(Eurydice, 2010). 

A atividade docente no contexto do ensino a distância tem sido caracterizada, na 

sequência de modelos industriais que a pautaram, pela difusão de responsabilidades 

entre “o autor dos conteúdos científicos, o tecnólogo educativo, os designers e o tutor, 

que no final de toda esta cadeia, interage com o estudante” (Morgado, 2003: 77). Uma 

das críticas à docência a distância, radicada nesta mesma visão, relaciona-se com a 

ideia de que a interação entre professor e aluno é mínima, sendo o material que 

verdadeiramente ensina e a presença de um tutor relativamente redundante. O ensino 

a distância online permite mitigar essa crítica, na medida em que a mediação 

tecnológica possibilita um conjunto de interações sociais.  

Garrisson, Anderson e Archer (2000, in Anderson, 2004) propuseram um modelo de 

aprendizagem online, designado como modelo de comunidade de aprendizagem, que 

se suporta em 3 pilares – a presença de conteúdo, a presença social e a presença 

cognitiva. Relativamente à presença de ensino, existem três papéis fundamentais que 
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devem ser desempenhados por um professor eficaz, nesta modalidade; são eles: a) o 

design e organização da experiência de aprendizagem; b) a dinamização de atividades 

que promovem a interação entre os estudantes, estes e o professor e estes e o 

conteúdo; c) a moderação e intervenção direta; e d) a avaliação e creditação da 

aprendizagem (Anderson, 2004). Entende-se assim que a aprendizagem e o ensino 

num ambiente online, em muitos aspetos, sejam semelhantes ao ensino e à 

aprendizagem em outros contextos formais. No entanto, o efeito de um meio online 

dá origem a um ambiente único de ensino e aprendizagem. O aspeto mais saliente 

deste contexto é a capacidade de mudar o tempo e o espaço da interação educacional 

(Idem, 273).  

No ensino a distância um dos papéis mais relevantes que o professor é chamado a 

desempenhar é o de “ajudar os estudantes a desenvolver-se enquanto aprendentes 

capazes de gerir o seu processo de aprendizagem” (Pereira, 2006: 50), no entanto, tem 

ainda funções de motivação, clarificação, definição do percurso de aprendizagem, 

instrução, treino, apoio, feedback, moderação e facilitação das interações, entre 

outras. O apoio ao estudante passa não apenas por um apoio cognitivo, mas também 

por um apoio numa vertente mais organizacional, que se relaciona com o 

aconselhamento e a gestão do tempo por parte do estudante, que é um dos aspetos 

críticos para o seu sucesso (Idem). Deste modo, “as competências necessárias ao 

professor alteram-se: em vez de se basearem na capacidade de organizar matérias e 

conteúdos, como na sala de aula tradicional, baseiam-se na capacidade de organizar o 

processo de aprendizagem de indivíduos ou grupos que terão que trabalhar 

autonomamente” (Petersen & Guldbrandt, 2006: 55). O professor/tutor online, tem 

ainda, nos modelos centrados na aprendizagem colaborativa, a responsabilidade de 

“facilitar a criação de uma comunidade de aprendentes, assumindo um papel activo na 

dinamização das discussões, na manutenção de um espaço de interacção informal, 

tornando-se visível sem dominar as interacções, incentivando a participação dos 

alunos de modo contínuo e fornecendo apoio em casos de dificuldade ou confusão” 

(Pereira, Quintas-Mendes, Mota, Morgado e Lebres Aires, 2004: 202). 
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Para tal, os professores em contexto de e-learning necessitam de dominar um 

conjunto de competências, nomeadamente: a) a capacidade de desenvolver um 

currículo adequado e organizar os processos de aprendizagem; b) competências 

relativas aos diferentes papéis de ensino (dar feedback, motivar, treinar); e c) 

competências relativas à avaliação e à reflexão (Petersen & Guldbrandt, 2006). O apoio 

prestado ao estudante, inclui a necessidade de orientar o seu estudo, designadamente 

ajudando-o a estruturar um horário de estudo, negociar tempos de trabalho sem 

interrupções familiares e estabelecer prazos para diferentes tarefas, a par da 

necessidade acompanhar o progresso do estudante e contactá-lo em casos de 

inatividade mais prolongada. Neste sentido, quando Pereira (2006) ou Petersen e 

Guldbrandt (2006) alertam para o papel fulcral que a gestão do tempo representa para 

o estudante em e-learning, podem talvez sugerir a necessidade de igual gestão da 

parte do docente online.  

Os vários contributos mobilizados sublinham a relevância do papel do professor na 

modalidade de e-learning, bem como a sua complexidade. Mas estes profissionais 

movem-se ainda num campo de tensões que ultrapassa a especificidade do ambiente 

virtual de ensino-aprendizagem em que atua. Referimo-nos concretamente às funções 

do docente universitário legalmente definidas – “a) Realizar actividades de 

investigação científica, de criação cultural ou de desenvolvimento tecnológico; b) 

Prestar o serviço docente que lhes for distribuído e acompanhar e orientar os 

estudantes; c) Participar em tarefas de extensão universitária, de divulgação científica 

e de valorização económica e social do conhecimento; d) Participar na gestão das 

respectivas instituições universitárias; e) Participar em outras tarefas distribuídas pelos 

órgãos de gestão competentes e que se incluam no âmbito da actividade de docente 

universitário” (Decreto-Lei n.º 205/2009, Artigo 4.º) – com destaque para a 

precedência conferida às atividades de investigação, que poderá ser sugerida pela 

ordem de redacção das alíneas supracitadas, mas que é explicitada por autores como 

Pinto (2008: 113). 

De forma plenamente integrada neste contexto traçado, o e-learning tem vindo a 

ganhar expressão no panorama Português, onde se destaca a Universidade Aberta. A 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3588 

especificidade da modalidade de ensino e do público alvo determinaram a elaboração 

de um modelo pedagógico virtual (Pereira, Quintas-Mendes, Morgado, Amante & 

Bidarra, 2007) informado por quatro eixos fundamentais: a aprendizagem centrada no 

estudante; o primado da flexibilidade; o primado da interação; e o primado da inclusão 

digital (Despacho n.º 8119/2010, p. 25170). 

Estas características, de entre as quais destacamos a flexibilidade inerente ao processo 

de ensino-aprendizagem, na sequência do que referia Anderson (2004) sobre a 

alteração do espaço e do tempo do processo de ensino e aprendizagem, têm impactos 

ao nível do espaço e tempo em que se desenvolve o trabalho docente, e 

consequentemente ao nível da gestão do tempo levada a cabo pelos professores.  

O trabalho docente – acessível onde quer que haja uma ligação à internet – 

acompanha facilmente os professores pelos serões, fins de semana e até férias, não 

existindo demarcações tão claras de tempo quanto no ensino presencial. Os próprios 

estudantes continuam na sala de aula virtual, muitas vezes com intensidade superior, 

durante os fins de semana. Só com algum esforço ativo se torna possível demarcar 

mais claramente esses tempos – aspeto para o qual a redação e planificação 

cuidadosas do Contrato de Aprendizagem e do Plano de Unidade Curricular, dois 

instrumentos que informam o trabalho docente no Modelo Pedagógico Virtual desta 

Universidade (Pereira, et al, 2007) respetivamente, no 2.º e no 1.º ciclos de estudos, 

são contributos determinantes. 

A questão da gestão do tempo docente em e-learning, e os seus corolários que se 

relacionam com a valorização do investimento do tempo docente no ensino online, 

bem como do cálculo do serviço docente, têm sido questões debatidas, mas ainda 

deixadas em aberto. Trata-se, assim, de uma questão com implicações relevantes, quer 

ao nível da gestão das instituições de ensino superior, quer ao nível da promoção, em 

contextos em que o e-learning é um complemento do ensino presencial, do recurso a 

esta modalidade, na medida em que dificilmente será expectável um maior 

investimento por parte dos docentes na adoção deste tipo de trabalho enquanto este 

não for contabilizado e valorizado.  
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Ainda que não pretendamos de forma alguma encerrar esta questão, pretendemos 

recolher alguns dados empíricos que pudessem dar subsídios para sustentar a 

continuidade deste debate. 

 

2. METODOLOGIA  

Dada a importância que a gestão do tempo no ensino a distância e modalidade de e-

learning, e a tensão entre os diversos papéis que compõem a docência universitária, 

delineámos os seguintes objetivos para o nosso trabalho de investigação:  

a) Identificar, de entre os vários papéis que integram a docência no ensino 

superior, e em particular, no ensino superior em e-learning, quais aqueles em que os 

professores da Universidade Aberta investem maior parte do seu tempo; 

b) Conhecer as perspetivas de professores de ensino superior em modalidade de 

e-learning sobre a gestão do tempo no exercício desta profissão, designadamente 

quanto às vantagens e limitações que a flexibilidade temporal que lhe está inerente 

comporta.  

Com vista à sua prossecução, encontramo-nos a desenvolver um estudo exploratório, 

com base numa metodologia mista (Serapioni, 2000; Seabra, Mota & Castro, 2009). 

Recorremos, como técnicas de recolha de dados ao inquérito por questionário 

(Almeida & Freire, 2000; Poeschl, 2006) que pretendemos complementar com a 

realização de entrevistas.  

Para tal, delineámos um questionário que integra questões de caracterização da 

amostra, questões fechadas (de escolha múltipla, escala de likert e ordenação) e 

abertas (elaboração de texto breve ou mais desenvolvido), que divulgámos entre os 

docentes da Universidade Aberta, por via eletrónica.  

As questões de caracterização referem-se ao departamento de pertença, ao 

desempenho de cargos de direção e gestão, e à experiência apenas sob a vigência do 

Modelo Pedagógico Virtual (Pereira, et al, 2007) ou anterior à mesma. Quanto às 

questões relacionadas com a organização do tempo, pediu-se a identificação da função 

em que o inquirido despende mais tempo. Inquirimos sobre o número de horas diárias 

médias dedicadas ao exercício da docência, e à investigação. Deu-se ao inquirido a 
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possibilidade de ordenar o tempo nelas despendido em diferentes tarefas escolhidas 

atendendo ao atual estatuto da carreira docente universitária, bem como à 

caracterização das tarefas do docente online eficaz (Anderson, 2004). Pediu-se ainda 

ao inquirido que identificasse o número médio de unidades curriculares que leciona 

por semestre. Outra questão coloca a opção dentre os 5 pontos de uma escala likert 

que vai de 1 – muito desafiadora, a 5 – muito simples, qual aquela que melhor 

descreve a organização do tempo enquanto docente do ensino superior em e-learning. 

Inquiriu-se sobre a existência de épocas mais pesadas em termos de trabalho, e em 

caso afirmativo, quais. Por fim, as questões de resposta aberta, pedem ao inquirido 

que se posicione sobre as vantagens e as limitações que a flexibilidade deste modelo 

lhes coloca à gestão do seu tempo de trabalho, pessoal e familiar. 

Foi garantido o anonimato aos participantes, e houve cuidado em evitar questões que 

possibilitassem uma identificação secundária (Lima, 2006; AERA, 2011).  

Os dados quantitativos resultantes da aplicação do inquérito por questionário foram 

sujeitos a uma análise estatística (Moreira, 2006), e os resultados qualitativos a análise 

de conteúdo (Esteves, 2006).  

 

3. RESULTADOS 

3.1 Apresentação 
Obtivemos 24 respostas, das quais 9 correspondem a docentes do Departamento de 

Humanidades (DH), 7 a docentes do Departamento de Educação e Ensino a Distância 

(DEED), 7 a docentes do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão (DSCG) e 1 a 

um docente do Departamento de Ciências e Tecnologia (DCET). Quanto à experiência, 

17 respondentes iniciaram funções na Universidade antes da introdução do Modelo 

Pedagógico Virtual (Pereira et al, 2007), ao passo que 7 respondentes iniciaram 

funções já depois da aplicação desse modelo. Dezassete respondentes indicaram 

assumir responsabilidades de coordenação ou direção enquanto que 7 referiram não 

assumir cargos dessa natureza.  

Dos 24 inquiridos, apenas 2 consideraram ser a coordenação/direção de órgãos a 

tarefa a que dedicavam mais tempo. Os restantes, incluindo 15 respondentes que 
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ocupam cargos de coordenação ou direção, responderam ser a docência a atividade 

em que despendem maior parte do seu tempo. Nenhum respondente indicou ser a 

investigação a atividade que lhes ocupa mais tempo (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Função em que os respondentes despendem mais tempo. 

 

 

Relativamente ao número médio de horas por dia despendidas em funções docentes, 5 

respondentes indicaram dedicar-lhes «3 horas ou menos», 9 respondentes, «mais de 3 

mas menos de 6 horas»; 7 respondentes «de 6 a 8 horas»; e 2 respondentes «8 horas 

ou mais» (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Número de horas diárias dedicadas em média à docência. 

 

1. Qual a função em que 
despende mais tempo? 

2. Por dia, em termos médios, quantas 
horas dedica às várias atividades 

docentes? 
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Já quanto ao número de horas por dia despendidas em média em atividades de 

investigação, a grande maioria dos professores refere dedicar até 3 horas diárias a essa 

função (Gráfico 3).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Número de horas diárias dedicadas em média à investigação 

 

 

Foi solicitado aos professores que ordenassem 8 funções, da mais consumidora de 

tempo, àquela em que menos tempo gastavam (1 corresponde ao tempo máximo e 8 

ao mínimo) (quadro 1): 

 

Quadro 1 – Ordenação das funções 

Funções   Valor 

mínimo  

Valor máximo Respostas 

válidas 

b) Docência: 

acompanhamento das 

unidades curriculares e dos 

estudantes 

1,75 1 6 24 

3. Por dia, e em termos médios, quantas 
horas dedica à investigação? 
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a) Docência: Planificação e 

preparação de unidades 

curriculares  

 

2,67 1 6 21 

c) Docência: avaliação 2,75 1 6 24 

g) Coordenação ou direção de 

órgãos 

3,38 1 6 16 

d) Orientação  3,95 1 6 21 

e) Investigação 4,29 2 6 24 

f) Extensão universitária 6,4 5 7 15 

h) Outras 7 7 7 1 

  

No que diz respeito ao número de unidades curriculares lecionadas por semestre, em 

média, 11 respondentes indicaram lecionar 3 unidades curriculares, 8 professores 

referiram lecionar 4 unidades curriculares, e 4 referiram lecionar 2 unidades 

curriculares (um inquirido não respondeu).  

Quando questionados sobre o grau de desafio que a organização do seu tempo 

enquanto docentes do ensino superior em modalidade de e-learning lhes colocava, 13 

respondentes optaram pelo ponto da escala que indicava maior grau de desafio (1); 7 

pelo ponto 2, 3 pelo ponto 3 e apenas um pelo ponto 4. Nenhum respondente optou 

pelo ponto na escala que indicava maior facilidade na gestão do tempo ( = 1,67; mín = 

1 e máx = 4; 24 respostas válidas).  

A grande maioria dos professores que responderam ao inquérito consideraram haver 

épocas mais pesadas em termos de trabalho, que identificaram como sendo os 

períodos de avaliação, seja esta final (exames, trabalhos finais) ou durante o período 

letivo (correção de e-fólios e trabalhos intermédios); as épocas de início e fim de 

semestre, que correspondem à preparação de unidades curriculares e instrumentos de 

avaliação, e o período de acompanhamento dos fóruns. Dois respondentes 

consideraram não haver épocas mais pesadas, o que um justificou da seguinte forma: 
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«Na minha experiência, desde 2008/2009 que não existem épocas menos pesadas nem 

possibilidade de abrandar o ritmo de trabalho durante todo o ano letivo, seja porque é 

necessário preparar e acompanhar as unidades curriculares, seja pelas avaliações 

contínuas ao longo dos semestres, no 1º e 2º ciclos, seja pelas avaliações finais e todo 

o trabalho de avaliação de exames e pfólios, que se estende por julho, agosto e 

setembro devido à entrega das provas em diferentes momentos, seja pelos júris de 

equivalência, creditação, etc etc» (R24, DCSG, Com cargos de gestão).  

Relativamente às vantagens proporcionadas pela flexibilidade do ensino em 

modalidade de e-learning para a gestão do tempo profissional e pessoal, foram obtidas 

20 respostas. Destas, contam-se por um lado as que realçam apenas os aspetos 

positivos desta flexibilidade, por exemplo: “Todas as vantagens, o facto de podermos 

estar a trabalhar onde e quando quisermos” (R4, DEED, Sem Cargos de direção); “As 

vantagens são grandes na gestão do dia-a-dia, desde o número limitado de 

deslocações até à margem temporal no cumprimento das tarefas de docência (…)” 

(R21, DCSG, Com cargos de gestão) ou “Tal flexibilidade é, evidentemente, muito 

vantajosa; permite-me organizar o meu tempo de acordo com as minhas prioridades. 

Frequentemente trabalho de manhã e ao fim da tarde/noite; de modo que disponho de 

algum tempo durante a tarde para dedicar à família (acompanhar as filhas, ir buscá-las 

à escola, etc.)” (R8, DH, Com cargos de coordenação), mas por outro lado, existem 

algumas respostas que comportam alguma ambiguidade quanto a essas vantagens. 

Por exemplo, o respondente 5 (DEED, com cargos de coordenação) indicou 

simultaneamente como vantagem e como desafio a mesma resposta: “Agenda variada 

sem rotina rígida.”; outro professor (R10, DH, Sem cargos) responde “Tem vantagens 

por permitir um maior apoio em situações de apoio a familiares idosos que requerem 

cuidados especiais e por tal apoio poder der feito a várias horas do dia e fora de Lisboa. 

Tem desvantagens porque, o trabalho se prolonga frequentemente pela noite dentro e, 

como é demasiado absorvente, não permite uma gestão efectiva do tempo... As 

correcções e comentários aos trabalhos demoram muito mais do que o que previ 

inicialmente, conduzindo muitas vezes a situações de impaciência e stress... com 

consequências desagradáveis na vida familiar...”; ou ainda outro (R11, DEED, Sem 
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cargos) “A realização das tarefas sem existência de um horário rígido, permitindo 

ajustá-las em certa medida à vida pessoal e familiar, ainda que sejam sempre tantas 

que geralmente é a vida pessoal e familiar que se adapta à profissional”. As respostas 

ambíguas apontam assim, de forma geral, para as vantagens da flexibilidade serem 

mitigadas pela elevada exigência temporal das tarefas desempenhadas, como refere 

claramente o respondente 19 (DCSG, Com cargos) “A flexibilidade seria real se 

tivéssemos menos serviço docente. No entanto ela é relativa dada a quantidade de 

trabalho diário que requer”.  

Por fim, em resposta aos desafios e limitações proporcionados pela flexibilidade do 

ensino online, foram apontados o isolamento no desempenho da tarefa (R4, DEED, 

Sem cargos); a indefinição de fronteiras entre espaços [de trabalho e pessoal] (R7, 

DEED, Sem cargos) e tempos, com a tendência para transportar o trabalho para 

tempos supostamente dedicados à família e a atividades pessoais fazendo com que 

“…dificilmente se faça um corte entre o tempo destinado a estas atividades e o tempo 

relativo a atividades pessoais e familiares. Ou seja, mesmo em momentos 

supostamente destinados a outras atividades há a tendência para não desligar das 

profissionais, designadamente da docência.” (R11, DEED, Sem cargos) e até mesmo 

levando a comprometer os tempos de descanso “Inexistência de pausas. Férias sempre 

comprometidas” (R18, DCSG, Com cargos de gestão); a dificuldade em cumprir prazos 

e em ser “organizado, disciplinado e metódico” para conseguir cumprir todas as 

funções (R8, DH, Com cargos); “a quantidade de tempo online” (R9, DH, com cargos 

corroborado por R13, DH, sem cargos, que acrescenta as consequências negativas em 

termos de visão); a pressão causada pela comunicação constante e a necessidade de 

aprender a dominar novas ferramentas informáticas, para além da conciliação entre 

várias tarefas (R12). É ainda referida por vários respondentes a dificuldade em 

encontrar tempo para a investigação: (R6, DEED, com cargos) “O principal desafio é o 

de criar uma disciplina de trabalho e de horário que seja clara para os estudantes - ex. 

tem havido 'reclamações' porque o docente não responde de imediato ou ao fim de 

semana. O facto de se trabalhar sobretudo em casa e sem horário definido também 

dificulta a criação desta disciplina e a definição dos limites entre o trabalho e as 
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restantes dimensões da vida. Destaco ainda a exigência associada a este regime de 

ensino que, associada à carga letiva (pesada, na minha perspetiva), dificultam a 

realização de outras tarefas complementares e essenciais à qualidade da docência - 

concretamente, a investigação e publicação.”; “As limitações são enormes porque a 

exigência de manter a dinâmica entre professor - estudante nas restantes UCs não 

permite um envolvimento mais profundo na componente de investigação e no 

desenvolvimento da inovação no ensino” (R14, DH, Sem cargos).  

O professor R10 (DH, sem cargos) apresenta uma resposta em que reflete tanto 

aspetos positivos quanto negativos e que pela sua complexidade optamos por 

transcrever na íntegra: “A docência beneficia da distância pois esta permite criar um 

espaço de reflexão e aprendizagem mais tranquilo e seguro dentro do qual é possível ir 

mais longe tanto na capacidade de apresentar respostas mais pormenorizadas, exactas 

e contextualizadas do que no ensino presencial. Desde que não sejamos 'apanhados' 

nas garras da ansiedade, é possível construir um conhecimento bastante sólido, 

interagir positivamente com os estudantes, sociabilizando-nos com eles e criando um 

excelente ambiente de trabalho, sem sobreposições ou 'conversas cruzadas'. Há 

também vantagens na conciliação entre trabalho e vida pessoal uma vez que os 

horários podem ser muito flexibilizados. No entanto, não é fácil fazer uma boa gestão 

temporal sempre que há muitas questões a responder ao mesmo tempo, em fóruns 

diferentes, de UCs diferentes.” 

Por outro lado, o docente R21 (DCSG, com cargos de gestão) não encontra qualquer 

desvantagem: “Não vejo limitações, só vantagens. Eventualmente, uma atividade pode 

ficar pendente e ter de ser realizada fora do horário laboral mas é um problema menor 

e que também depende mais do docente do que do regime em causa”.  

 
3.2 Discussão 
A diversidade que caracteriza a amostra revela uma aproximação desta a uma situação 

de representatividade, apesar da sua reduzida dimensão. 

Procurando responder ao objetivo a), «Identificar, de entre os vários papéis que 

integram a docência no ensino superior, e em particular, no ensino superior em e-
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learning, quais aqueles em que os professores da Universidade Aberta investem maior 

parte do seu tempo”, os resultados obtidos são inequívocos quanto à preponderância 

da docência, na medida em que 22 dos 24 respondentes indicaram ser esta a atividade 

em que despendem mais tempo, mas também a análise mais detalhadas das tarefas 

desempenhadas possibilitada pela ordenação dessas tarefas, em resposta à pergunta 

4, revela serem as 3 tarefas relacionadas com a docência – o acompanhamento das 

unidades curriculares e dos estudantes, a planificação e preparação de unidades 

curriculares, e a avaliação, por esta ordem – as que mais ocupam, em média, os 

professores inquiridos. Este relevo do ensino, e em particular do acompanhamento aos 

estudantes corrobora na prática do Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta 

(Pereira, et al, 2007) a relevância dos papéis apontados por Anderson (2004) para o 

professor eficaz, especialmente a dinamização de atividades e a intervenção e 

moderação diretas do professor, que subsumimos sob o acompanhamento das 

unidades curriculares e dos estudantes. O número de horas dedicado à docência é 

também elevado, como seria expectável, dadas as respostas anteriores e a moda de 3 

unidades curriculares por semestre lecionadas pelos inquiridos, com 19 dos 

respondentes a referir dedicar mais de 3 horas diárias a esta função, dos quais, 10 lhe 

dedicam mais de 6 horas diárias. O grande relevo na função de acompanhamento do 

professor online (Pereira et al, 2004; Pereira, 2006; Petersen & Guldbrandt, 2006) 

parece refletir-se nos resultados encontrados. 

Correlativamente à relevância da docência, a investigação surge representada como 

uma fatia menos relevante do tempo de trabalho dos docentes. De facto, apenas 4 

professores referem dedicar uma média de 3 horas diárias ou mais ao seu exercício, e 

nenhum refere dedicar-lhe mais de 6 horas. A grande maioria, referem dedicar-lhes 

menos de 3 horas diárias – o intervalo de tempo mais baixo disponível. Um estudo 

subsequente poderá afinar mais estes intervalos, para aferir se o tempo despendido 

com a investigação por estes professores se aproxima mais de um ou outro extremos 

do intervalo considerado. No que concerne à posição que foi atribuída à investigação, 

quando os professores ordenaram as funções a que dedicavam mais tempo, esta 

surgiu em 6.º lugar, atrás das já referidas 3 funções docentes consideradas, mas 
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também da coordenação de órgãos e da orientação de dissertações e teses. Apenas as 

atividades de extensão universitária lhe ficaram atrás. Nenhum dos inquiridos colocou 

esta atividade em primeiro lugar. Dado o relevo consagrado pela lei das atividades de 

investigação para a profissão docente universitária (Decreto-Lei n.º 205/2009), é muito 

provável que estes resultados se reflitam em tensões entre o investimento na 

docência, e o investimento na investigação, sobretudo quando é a segunda que mais 

determina o prestígio profissional e o acesso à estabilidade na carreira (Pinto, 2008), e 

a breve trecho, poderá vir a ser agudizado, quando vier a ser implementado na 

Universidade Aberta, como já está a sê-lo em muitas instituições de ensino superior 

nacionais, um regime de avaliação docente que espelhe essa discrepância de 

valorização. Um dos inquiridos (R6, DEED, Com cargos), aliás, refere-se já à dificuldade 

que a pesada carga letiva acarreta com vista à realização de atividades de investigação 

e à publicação, aludindo talvez, indiretamente, à pressão crescente para publicar 

(Bazzo, 2008).  

Já no que concerne à resposta ao segundo objetivo «Conhecer as perspetivas de 

professores de ensino superior em modalidade de e-learning sobre a gestão do tempo 

no exercício desta profissão, designadamente quanto às vantagens e limitações que a 

flexibilidade temporal que lhe está inerente comporta», os dados salientam a 

importância de desenvolver e aprofundar o estudo destas perspetivas e da gestão do 

tempo na docência no ensino superior em e-learning. Quanto ao grau de desafio que a 

gestão de tempo exige, a maioria dos respondentes posicionou-se no grau mais 

elevado o que salienta a exigência que essa gestão representa. As épocas mais pesadas 

de trabalho situam-se muito dispersas – não apenas no final e início dos semestres, 

mas em todos os momentos de avaliação, que na licenciatura ocorrem pelo menos 

duas vezes por unidade curricular (logo, seis vezes, por exemplo, no caso dos docentes 

que tenham três unidades curriculares de licenciatura em simultâneo) no decurso das 

atividades letivas e da necessidade de acompanhar as mesmas, e nos segundo e 

terceiro ciclos de estudos são praticamente constantes. Tal abundância de «épocas 

pesadas» leva inclusivamente R13 (DH, sem cargos) a considerar a “Quase 
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impossibilidade de marcar férias no verão por causa da correcção dos exames” e R24 

(DCSG, com cargos) a negar a existência de épocas mais pesadas.  

Os respondentes apontam vantagens pedagógicas mas também de gestão de tempo 

decorrentes da flexibilidade – a possibilidade de gerir o tempo de forma mais livre, 

alguma flexibilidade que poderá facilitar o acompanhamento de familiares, sobretudo. 

Por outro lado, indicam também muitos desafios – a disciplina necessária a organizar-

se «sem horários», a fronteira pouco clara entre tempos e espaços de trabalho e 

pessoais, a carga letiva pesada, que leva o tempo de trabalho a expandir-se pelas 

noites, fins de semana e até férias, levando alguns inquiridos a referir consequências 

negativas para as relações familiares, a pressão – da parte dos estudantes – para uma 

resposta rápida e constante. Esta ambivalência face à flexibilidade e os desafios que 

ela representa para a organização do tempo por parte dos respondentes levam-nos a 

propor a necessidade de ir mais longe, investigando mais concretamente as estratégias 

levadas a cabo pelos professores, com vista à eventual divulgação de boas práticas a 

esse nível.  

 

4. CONCLUSÕES 

Os nossos resultados salientam a relevância do tempo dedicado a funções docentes, 

em especial do acompanhamento prestado aos estudantes, na prática do ensino em 

modalidade de e-learning na Universidade Aberta, a par de uma correlativa limitação 

do tempo para a investigação por parte destes profissionais. As implicações dessas 

circunstâncias, tendo em conta a valorização de que a investigação se reveste, não 

apenas como elemento fundamental para a qualidade das práticas docentes sobretudo 

após a implementação do Processo de Bolonha, mas também como pedra angular da 

profissionalidade docente universitária e para a progressão na carreira, são múltiplas, 

e carecem de maior investigação.  

Por outro lado, a gestão do tempo docente em regime de e-learning, designadamente 

dada a flexibilidade (de tempo e de espaço) que é um dos primados do Modelo 

Pedagógico Virtual da Universidade Aberta (Pereira, et al, 2007) é sentida pelos 

respondentes como muito desafiante. São-lhe atribuídas vantagens, mas também 
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muitos desafios e limitações no que concerne à gestão do tempo profissional, pessoal 

e familiar. Perante estes resultados, urge conhecer mais profundamente os contornos 

desta organização, bem como as estratégias concretas empregues para a sua 

implementação, a par das consequências pessoais e profissionais dos desafios que 

acarreta. 

Entendemos ainda que os dados recolhidos junto de um conjunto de docentes em 

regime de e-learning na Universidade Aberta poderão ser alvo de transposição para 

contextos que partilhem as características de flexibilidade da organização do trabalho, 

no tempo e no espaço.  
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Resumo 
Este trabalho teve por objetivo identificar os fatores que afetam a decisão dos 
estudantes quando optam por cursos, parcial ou totalmente, em regime de e-learning 
e foi desenvolvido numa instituição de ensino superior portuguesa.  
Em Portugal existem cerca de milhão e meio de adultos com formação secundária 
candidatos potenciais a ingressar no ensino superior, muitos deles com família 
organizada e com responsabilidades profissionais, para quem a decisão de regressar à 
escola tem, normalmente, motivações relacionadas com o desenvolvimento da 
carreira. Neste estudo analisam-se os fatores que afetam essa decisão concluindo-se 
que os estudantes, ao optarem por cursos em regime de e-learning valorizam, em 
primeiro lugar, a redução de custos e a flexibilidade na gestão do tempo, seguindo-se a 
facilidade de utilização da tecnologia de suporte ao curso. Os resultados revelam ainda 
que os homens atribuem maior importância à facilidade de utilização da tecnologia de 
suporte ao curso do que as mulheres. Verifica-se ainda que os mais jovens (menos de 
23 anos) tendem a valorizar mais a reputação da escola, enquanto os respondentes de 
idade compreendida entre os 30 e 39 anos são os que mais valorizam a reputação do 
curso.   
O desenvolvimento deste trabalho passa pelo aprofundamento do estudo, através da 
utilização de uma amostra mais representativa que possibilite a generalização dos 
resultados ao universo das IES portuguesas.  
Palavras chave: aprendizagem ao longo da vida, e-learning, ensino superior.  
 

Abstract 

In Portugal, the urgent need to qualify the adult population prefigures a large number 
of potential applicants to tertiary education, for whom Higher Education institutions 
will have to provide more flexible qualification solutions, to encompass this 
population’s diversity, needs and characteristics. Currently, we are witnessing a 
gradual and slow adoption of online learning in Higher Education, and it is expected 
that, in the near future, this tendency will develop significantly. Therefore, and 
considering such adoption must be carefully planned for, Higher Education Institutions 
should determine how their students perceive online learning solutions to continue 
their studies. This research was conducted in a private Higher Education institution and 
aimed at gathering the 1st Cycle students’ views concerning a possible offer of online 
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courses. For this purpose, 265 students were surveyed through a standard survey. The 
results indicate that despite objections about online learning and the sample’s 
moderate technological expertise, the opinions regarding a possible participation in 
online courses are positive; however, the students prefer a b-learning modality, since 
they associate to it reduced costs and time flexibility. We suggest a development of 
this research with a larger and more diverse sample, in order to generalize the results. 

 Keywords: e-learning education, lifelong learning, tertiary education.  

 

INTRODUÇÃO 

Em Portugal existem cerca de um milhão e meio de adultos com formação secundária, 

que se constituem como potenciais candidatos a ingressar no ensino superior (Hasan, 

Bielschowsky, Laaser, Mason, & Sangra, 2009). Para estes candidatos, muitas vezes 

com responsabilidades familiares e profissionais, as ofertas baseadas em soluções de 

e-learning apresentam um elevado grau de atratividade a explorar pelas instituições de 

ensino superior (IES).  

Um dos problemas com que os estudantes se deparam quando pretendem ingressar 

no ensino superior é a escolha do curso. Os candidatos oriundos do chamado regime 

normal, são muito novos, na maioria entre os 18 e os 20 anos e muitos ainda nem 

sabem qual a sua vocação pelo que essa decisão é muitas vezes influenciada pelo 

percurso no ensino secundária, pelos amigos, pela família, etc. Ao contrário do que 

acontece com os mais novos, a decisão dos adultos por um determinado curso assenta 

fortemente na sua vontade (Pires, 2008) e nas necessidades de desenvolvimento de 

carreira (Mouzakitis & Tuncay, 2011).  

A investigação publicada sobre as temáticas do e-learning centra-se, na maioria das 

vezes, sobre as perceções dos estudantes que frequentam esse tipo de ofertas, 

constatando-se que, apesar da sua importância, existe muito pouca investigação sobre 

os fatores que os estudantes percecionam como mais relevantes quando decidem 

optar por cursos, parcial ou totalmente, em regime de e-learning. 

A escassa investigação publicada revela que, no momento de escolher o ensino online, 

os estudantes se preocupam com a reputação da instituição e/ou do curso (Kung, 
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2002) mas que a decisão passa, essencialmente, pelo reconhecimento de que a 

atratividade deste tipo de ensino está relacionada com os custos, a facilidade de 

acesso e a inexistência de constrangimentos relacionados com o tempo e o lugar 

(Christensen, Anakwe, & Kessler, 2001; Gaytan & McEwen, 2007; Goldsmith, Snider, & 

Hamm, 2010; Kung, 2002; Lee, 2010).  

 

1.  METODOLOGIA 

1.1 Questões de Investigação 

Com o objetivo de contribuir para o aprofundamento desta temática, proporcionando 

à IES onde decorreu o estudo informação que lhe permita orientar a sua oferta de 

acordo com os interesses e motivações dos estudantes, procura-se encontrar resposta 

ao longo deste estudo para às seguintes questões de investigação:  

- Quais os aspetos que os estudantes mais valorizam no momento de optar por 

soluções de e-learning?  

- Em que medida as variáveis de natureza demográfica justificam eventuais diferenças? 

 

1.2 Participantes 

Neste estudo participaram 265 estudantes de uma IES privada portuguesa. A 

participação foi voluntária e os participantes foram previamente informados sobre os 

objetivos do estudo, cujo trabalho de campo foi desenvolvido durante o primeiro 

trimestre de 2012. 

1.3 Instrumentação 

Para dar resposta à questão de investigação, foi construído um questionário cuja 

primeira secção (Goldsmith et al., 2010), carateriza os respondentes tendo-se optado 

pelas seguintes variáveis: 

 Idade: menos de 23 anos, 23 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 anos ou 

mais; 

 Género: masculino, feminino; 
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 Situação familiar: solteiro (a), casado (a) ou unido(a) de facto; divorciado (a), 

viúvo (a), separado (a). 

  Situação profissional: não trabalha, trabalhador(a) a tempo parcial, 

trabalhador(a) a tempo inteiro; 

 Tempo deslocação casa/escola: menos de 15 minutos, entre 15 e 60 minutos, 

entre 1 e 2 horas, mais de 2 horas; 

 Computador pessoal: sim, não; 

 Internet em casa: sim, não. 

A segunda secção tem por objetivo conhecer os fatores que afetam a decisão de 

escolher um curso total ou parcialmente em regime de e-learning (N=12) (Kung, 2002), 

tendo-se considerado os seguintes aspetos:  

 Interesse no currículo do curso; 

 Flexibilidade na gestão do tempo; 

 Possibilidade de trabalhar com professores de outras escolas; 

 Reputação do curso; 

 Possibilidade de aprender ao meu ritmo; 

 Reputação da escola; 

 Redução de custos; 

 Possibilidade de trabalhar com estudantes de outras escolas; 

 Facilidade na utilização da tecnologia de suporte ao curso; 

 Evitar deslocações à escola (presença na sala de aula); 

 Curiosidade em saber como funciona o ensino online; 

 Distância entre a residência/local de trabalho e a escola. 

Após a construção da primeira versão do instrumento, foi necessário proceder à sua 

validação, de modo a assegurar a relevância, clareza e compreensão das perguntas 

aplicadas (Hill & Hill, 2008). Esta validação passou por três fases metodológicas: (1) 

revisão por especialistas; (2) entrevista individual a informantes; (3) pré-teste. O 

questionário, na sua versão final, foi então colocado online através da plataforma 

LimeSurvey.  
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2. RESULTADOS 
Foram recolhidas 214 respostas válidas correspondendo a uma taxa de participação de 

80% do número total de potenciais respondentes. Os dados recolhidos foram 

analisados com recurso ao software SPSS, utilizando-se a estatística descritiva 

analisou-se a relação entre variáveis através do teste Chi-square, com um nível de 

significância de 0.05 (Marôco, 2011).  

 

2.1 Caraterização dos participantes no estudo 

Apenas 9,8% dos participantes tinham idade inferior a 23 anos, 21,5% tinham idade 

entre os 24-29 anos, 37,9% entre 30-39 anos; 21% dos respondentes pertenciam ao 

escalão etário entre os 40-49 anos e 9,8% tinham mais de 50 anos. Quanto ao género 

56,1% dos respondentes eram homens e 43,9% eram mulheres. Em relação à situação 

familiar, 39,3% eram solteiros, 51,8% casados ou unidos de facto e 8,9%. Cerca de 

74,3% estavam empregados (a tempo integral ou parcial), enquanto 25,5% não 

trabalhavam. Na deslocação entre a casa e/ou emprego e a escola, 34,6% demoram 

menos de 15 minutos, 52,8% entre 15 minutos e uma hora, 10,7% entre uma e duas 

horas e 1,9 % mais de duas horas. Verifica-se que 99,5% dos respondentes têm 

computador pessoal e 96,7 % tem internet em casa.  

 

2.2 Fatores que afetam a decisão no momento de escolher um curso online 

Os dados obtidos correspondem à segunda secção do questionário, onde se adotou 

uma escala tipo Likert de 4 itens (1-Nada importante; 2-Pouco importante; 3-

Consideravelmente importante; 4–Muito importante).  

A análise dos resultados revela que a redução de custos, a flexibilidade na gestão do 

tempo e a facilidade na utilização da tecnologia de suporte ao curso, são os itens mais 

valorizados pelos estudantes. Nos itens menos valorizados encontram-se, a 

curiosidade em saber como funciona o ensino online e a possibilidade de evitar 

deslocações à escola. A tabela 1 sumariza a classificação atribuída pelos respondentes 

a cada um dos fatores, ordenados do mais importante para o menos importante. 
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Tabela 1: Fatores que afetam a decisão no momento de escolher um curso online 

Nº Item Média SD 

7 Redução de custos 3,60 .554 

2 Flexibilidade na gestão do tempo 3,43 .592 

9 Facilidade na utilização da tecnologia de suporte ao curso 3,41 .572 

6 Reputação da escola 3,37 .671 

4 Reputação do curso 3,34 .691 

12 Distância entre a residência/local de trabalho e a escola 3,28 .773 

1 Interesse no currículo do curso 3,25 .733 

3 Possibilidade de trabalhar com professores de outras escolas 3,25 .659 

5 Possibilidade de aprender ao meu ritmo 3,20 .670 

8 Possibilidade de trabalhar com estudantes de outras escolas 3,13 .677 

11 Curiosidade em saber como funciona o ensino online 2,99 .757 

10 Evitar deslocações à escola (presença na sala de aula) 2,89 .783 

 

2.3 Relação entre as variáveis  

2.3.1 Relação entre o género e as variáveis: redução de custo, flexibilidade e facilidade 
de utilização da tecnologia de suporte ao curso 

Aplicou-se o teste de Chi-square para determinar se existe relação de dependência 

entre a variável género e as variáveis: redução de custo, flexibilidade e facilidade de 

utilização da tecnologia de suporte ao curso, respetivamente. A hipótese de teste foi 

formulada do seguinte modo: 

Ho: O género e as restantes variáveis em estudo (redução de custos, flexibilidade na 

gestão do tempo e facilidade de utilização da tecnologia de suporte ao curso) são 

independentes, ou seja, não estão relacionadas. 

Ha: O género e as restantes variáveis em estudo (redução de custos, flexibilidade na 

gestão do tempo e facilidade de utilização da tecnologia de suporte ao curso) não 

são independentes, ou seja, estão relacionadas. 
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Não se rejeita Ho se Sig > 0,05, rejeitando-se Ho e aceitando-se Ha se Sig <= 0,05. 

Conforme se pode observar nos resultados obtidos (Tabela 2) existe uma relação com 

significado estatístico entre as variáveis género e facilidade de utilização da tecnologia 

de suporte ao curso (Sig=0,037). 

Se considerarmos o valor agregado das classificações muito importante e 

consideravelmente importante, verifica-se ainda que os homens tendem a dar mais 

importância do que as mulheres à redução de custos, à flexibilidade na gestão do 

tempo e à facilidade de utilização da tecnologia de suporte ao curso (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Relação entre género e as variáveis:  redução de custos, flexibilidade na 

gestão do tempo e facilidade de utilização da tecnologia de suporte ao curso 

  Redução de custos 
(a) 

Flexibilidade na 
gestão tempo (b) 

Facilidade de 
utilização da 
tecnologia de 

suporte ao curso (c) 

Género  Masculino Feminino Masculino Feminin
o 

Masculin
o 

Feminino 

Muito importante 
N 77 58 53 51 50 46 
% 64,2% 61,7% 44,2% 54,3% 41,7% 41,9% 

Consideravelmen
te importante 

N 42 30 63 36 68 41 
% 35,0% 31,9% 52,5% 32,3% 56,7% 43,6% 

Pouco importante 
N 1 6 4 7 2 7 
% 0,8% 6,4% 3,3% 7,4% 1,7% 7,4% 

Total N 120 94 120 94 120 94 
p < 0.05     

a 
Chi-square = .076  

 b 
Chi-square = .077  

c 
Chi-square = .037 

 

2.3.2 Relação entre redução de custos e a idade  

Os resultados do teste de Chi-square permitem concluir que existe dependência, com 

significado estatístico, entre as variáveis redução de custos e idade (Sig=0,025). 

Pela análise dos dados obtidos verifica-se que a maioria dos respondentes de todos os 

escalões etários, com exceção dos maiores de 50 anos, considera a redução de custos 

como muito importante (Tabela 3). 
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Tabela 3 : Relação redução de custos e a idade 

 Idade 

Redução de custos menos de 23 
anos 

24 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 anos ou 
mais 

Muito 
importante 

N 14 33 52 27 9 
% 66.7% 71.7% 64.2% 60.0% 42.9% 

Consideravelmen
te importante 

N 7 12 29 13 11 
% 33.3% 26.1% 35.8% 28.9% 52.4% 

Pouco 
importante 

N 0 1 0 5 1 
% 0.0% 2.2% 0.0% 11.1% 4.8% 

Total N 21 46 81 45 21 
p < 0.05     Chi-square = .025  

 
 

 

2.3.3 Relação entre a reputação da escola e a idade  

O teste de Chi-square aplicado à relação entre variáveis permite concluir que não 

existe relação de dependência, com significado estatístico, entre as variáveis reputação 

da escola e a idade (Sig=0,478). Analisando os resultados apresentados na Tabela 4, 

verifica-se que os inquiridos com idade inferior a 23 anos são os que mais valorizam a 

reputação da escola (100% muito importante ou consideravelmente importante). 

Tabela 4:  Relação entre a reputação da escola e a idade 

 Idade 

Reputação da escola menos de 23 
anos 

24 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 anos 
ou mais 

Muito importante 
N 11 20 43 20 8 
% 52,4% 43,5% 53,1% 44,4% 38,1% 

Consideravelmente 
importante 

N 10 20 32 17 10 
% 47,6% 43,5% 39,5% 37,8% 47,6% 

Pouco importante 
N 0 6 6 8 3 
% 0,0% 13,0% 7,4% 17,8% 14,3% 

Total N 21 46 81 45 21 
p < 0.05     Chi-square = .478  

 
 

 

2.3.4 Relação entre a reputação do curso e a idade  

Os resultados do teste Chi-square permitem concluir que não existe dependência, com 

significado estatístico, entre as variáveis reputação do curso e a idade (Sig=0,247). De 

acordo com os dados apresentados na Tabela 5, os inquiridos com idade entre os 30 e 
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os 39 anos são os que dão maior importância à reputação do curso, enquanto os 

inquiridos com idade superior a 50 anos são aqueles em que atribuem menos 

importância à reputação do curso (19%).  

Tabela 5 :Relação entre a reputação do curso e a idade 

  Idade 

Reputação do curso menos de 23 
anos 

24 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 anos 
ou mais 

Muito importante 
N 10 25 41 16 7 

% 47,6% 54,3% 50,6% 35,6% 33,3% 

Consideravelmente 
importante 

N 8 13 35 22 10 
% 38,1% 28,3% 43,2% 48,9% 47,6% 

Pouco importante 
N 3 8 5 7 4 
% 14,3% 17,4% 6,2% 15,6% 19,0% 

 Total N 21 46 81 45 21 
p < 0.05     Chi-square = .247  

 
 

 

2.3.5 Relação entre a situação profissional e a reputação da escola e do curso  

Verificou-se uma relação de dependência, com significado estatístico entre as variáveis 

situação profissional e a reputação do curso (Sig=0,035), enquanto não existe relação 

de dependência entre a situação profissional e a reputação da escola (Sig=0,814). 

A reputação do curso é classificada como muito importante por 63,6% dos estudantes 

que não trabalham, enquanto esse número desce para 40,0% entre os que tem 

trabalho a tempo inteiro. A reputação da escola é considerada como muito importante 

por 57,9% dos estudantes com trabalho a tempo parcial, descendo para 50,9% para os 

que não trabalham e para 45% para aqueles que têm trabalho a tempo inteiro (Tabela 

6). 

Tabela 6 : Relação entre a situação profissional e a reputação da escola e do curso 

  Reputação da escola (a) Reputação do curso (b) 

Situação 
profissional 

 Não 
trabalh

a 

Trab. 
tempo 
parcial 

Trab. 
tempo 
inteiro 

Não 
trabalh

a 

Trab. 
tempo 
parcial 

Trab. 
tempo 
inteiro 

Muito importante 
N 28 11 63 35 8 56 
% 50,9% 57,9% 45,0% 63,6% 42,1% 40,0% 

Consideravelment N 22 6 61 15 7 66 
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e importante % 40,0% 31,6% 43,6% 27,3% 36,8% 47,1% 

Pouco importante 
N 5 2 16 5 4 18 
% 9,1% 19,5% 11,4% 9,1% 21,1% 12,9% 

Total N 55 19 140 55 19 140 
p < 0.05     

a 
Chi-square = .814  

 b 
Chi-square = .035   

 

2.3.6 Relação entre a situação profissional e a flexibilidade na gestão do tempo  

Não se verificou uma relação de dependência, com significado estatístico, entre as 

variáveis situação profissional e a flexibilidade na gestão do tempo (Sig=0,385). 

Analisando a Tabela 7 constata-se que os estudantes que exercem uma atividade 

profissional a tempo inteiro são aqueles que mais classificam a flexibilidade na gestão 

do tempo como muito importante (52,1%), enquanto aqueles que não trabalham são 

os que atribuem um menor valor a esta variável (40%).  

 

 

 

Tabela 7 :Relação entre a situação profissional e a flexibilidade na gestão do tempo 

  Flexibilidade na gestão do tempo 

Situação profissional 
 

Não trabalha 
Trab. tempo 

parcial 
Trab. tempo inteiro 

Muito importante 
N 22 9 73 
% 40,0% 47,7% 52,1% 

Consideravelmente 
importante 

N 31 8 60 
% 56,4% 42,1% 42,9% 

Pouco importante 
N 2 2 7 
% 3,6% 10,5% 5,0% 

Total N 55 19 140 
p < 0.05     Chi-square = .385  

 
 

 

2.3.7 Relação entre a importância atribuída à distância entre a residência /local 
trabalho e a escola e o tempo de deslocação  

O teste Chi-square revela uma relação de dependência, com significado estatístico, 

entre as variáveis distância da residência/local de trabalho e a escola e o tempo de 

deslocação casa/escola (Sig=0,033). A percentagem daqueles que classificam como 
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muito importante a distância entre a residência/local de trabalho e a escola vai 

aumentando conforme o tempo de duração dessa deslocação, atingindo 100% nos 

casos em que o tempo é superior a duas horas (Tabela 8). 

 

Tabela 8 : Relação entre a importância atribuída à distância entre a residência/local de 

trabalho e a escola e o tempo de deslocação 

Distância entre a 
residência/local trabalho 
e a escola 

Tempo deslocação  

menos 15 
minutos 

entre 15 e 60 
minutos 

entre 1 e 2 
horas 

mais de 2 
horas 

Muito importante 
N 27 51 15 4 
% 36,5% 45,1% 65,2% 100,0% 

Consideravelmente 
importante 

N 28 50 7 0 
% 37,8% 44,2% 30,4% 0,0% 

Pouco importante 
N 16 10 1 0 
% 21,6% 8,8% 4,3% 0,0% 

Nada importante 
N 3 2 0 0 
% 4,1% 1,8% 0,0% 0,0% 

Total N 74 113 23 4 
p < 0.05     Chi-square = .033  

 
 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A redução de custos e a flexibilidade na gestão do tempo, tal como na maioria dos 

estudos realizados, emergem como os aspetos mais valorizados pelos estudantes para 

a escolha de cursos, parcial ou totalmente, em regime de e-learning (Christensen et al., 

2001; Goldsmith et al., 2010;  Kung, 2002; Lee, 2010; Selim, 2007).  

No momento de escolher um curso online, os homens dão mais importância do que as 

mulheres à facilidade de utilização da tecnologia de suporte ao curso. Ao contrário do 

que se verificou noutros estudos (Kung, 2002), não se detetaram diferenças, com 

significado estatístico, baseadas no género em relação à redução de custos e à 

flexibilidade na gestão do tempo (Christensen et al., 2001). Apesar disso, os resultados 

obtidos indiciam que os homens tendem a valorizar mais estes aspetos. Em todos os 

outros fatores analisados não se detetou diferença de comportamento, 

estatisticamente relevante, entre homens e mulheres (Christensen et al., 2001).  
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Os estudantes do escalão etário mais baixo (inferior aos 23 anos) são aqueles que mais 

valorizam a reputação da escola (100% referem este fator como muito importante ou 

consideravelmente importante), verificando-se que os estudantes mais velhos (idade 

superior a 50 anos) são aqueles que menos valorizam este aspeto. Esta conclusão 

contraria estudos anteriores onde os estudantes com idade superior a 23 anos 

aprecem como os que mais valorizam a reputação da escola (Kung, 2002). Os 

estudantes com idade entre os 30 e 39 anos são aqueles que mais valorizam a 

reputação do curso. 

Confirmando estudos anteriores, constata-se ainda que existe uma relação de 

dependência, com significado estatístico, entre a situação profissional e a reputação 

do curso (Kung, 2002). Assim, os estudantes que não trabalham são aqueles que mais 

valorizam a reputação do curso, enquanto os que tem emprego a tempo inteiro são os 

que menos valorizam este aspeto. Do mesmo modo, não se detetou dependência, com 

significado estatístico, entre as variáveis situação profissional e flexibilidade na gestão 

do tempo.  

 Por último, detetou-se uma relação de dependência, com significado estatístico, entre 

a importância atribuída à distância entre residência/local de trabalho e a escola e o 

tempo que os estudantes gastam nessas deslocações, verificando-se que todos 

aqueles que demoram mais de duas horas na deslocação entre a casa/local de trabalho 

e a escola classificam este item como muito importante (100%). 

4. CONCLUSÕES 

Este trabalho de investigação teve como objetivo geral dotar a IES onde decorreu de 

informação que lhe permita orientar a sua oferta de acordo com os interesses e 

motivações dos estudantes. Os objetivos específicos consistiram em: 

- Identificar os aspetos que os estudantes mais valorizam no momento de optar por 

soluções de e-learning; 

- Verificar em que medida as variáveis de natureza demográfica justificam eventuais 

diferenças. 
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Os fatores identificados como mais importantes para a decisão de optar por cursos, 

parcial ou totalmente, em regime de e-learning, por ordem decrescente, são os 

seguintes: 

 Redução de custos; 

 Flexibilidade na gestão do tempo; 

 Facilidade na utilização da tecnologia de suporte ao curso; 

 Reputação da escola; 

 Reputação do curso; 

 Distância entre a residência/local de trabalho e a escola.  

 Concluiu-se ainda que existem diferenças de comportamento entre homens e 

mulheres quanto à importância atribuída à facilidade de utilização da tecnologia de 

suporte ao curso, não se evidenciando outras diferenças estatisticamente relevantes. 

No que se refere às diferenças baseadas na idade verificou-se que os mais jovens 

(menos de 23 anos) são os que mais valorizam a reputação da escola, enquanto os 

respondentes com idade entre os 30 e 39 anos são os que maior importância atribuem 

à reputação do curso. 

A hipótese de que os estudantes com emprego a tempo inteiro seriam aqueles que 

mais valorizariam a flexibilidade na gestão do tempo, embora recolha maior 

percentagem de classificações de muito importante, não teve confirmação com 

significado estatístico. A análise dos dados revelou ainda uma relação direta entre a 

importância atribuída à deslocação entre a casa/emprego e a escola e o tempo de 

deslocação para lá chegar.   

5. LIMITAÇÕES E TRABALHO FUTURO 

A informação dos fatores que afetam os estudantes quando escolhem soluções 

baseadas em e-learning permitirá por certo corresponder cada vez mais a essas 

expetativas e desse modo possibilitar o aumento de candidatos que procuram a IES. 

No entanto, com base na interpretação dos dados recolhidos, recomenda-se que as IES 

reflitam seriamente sobre os seus modelos de desenvolvimento e divulgação da oferta 

formativa de modo a adaptarem essa oferta às necessidades dos destinatários. A 
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importância atribuída à redução de custos e à flexibilidade, levam a concluir que é 

necessário continuar a desenvolver ofertas formativas diversificadas. A importância 

atribuída à reputação da escola e do curso são fatores que não devem ser 

escamoteados pelos responsáveis da instituição.  

Recomenda-se o aprofundamento e alargamento da representatividade do estudo de 

modo a que as suas conclusões possam ser generalizadas ao universo das IES públicas 

e privadas.  

Complementarmente, parece-nos fundamental desenvolver outras linhas de 

investigação que abordem as diferentes perspetivas da introdução do e-learning na 

instituição, nomeadamente, procurando perceber como é que os professores 

percecionam a introdução do e-learning e o peso que essa adoção poderá ter no seu 

desenvolvimento profissional e na aquisição de novas competências. Nesta linha 

poderá equacionar-se ainda a (re) definição de um referencial de competências para os 

docentes do ensino superior.  
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Resumo 

Apresentação da análise de dados referentes à interação de pessoas numa 
comunidade de aprendizagem em regime de b-learning, sob a ótica da metacognição. 
Pesquisa realizada em 2010 com um grupo de alunos do Programa Doutoral em 
Multimédia em Educação da Universidade de Aveiro, Portugal. Pretende-se evidenciar 
a perceção dos alunos sobre a sua aprendizagem após o primeiro ano curricular. Esta 
investigação adota uma abordagem qualitativa dos dados obtidos através de um focus 
group e questionários. Apresentamos alguns dados obtidos através dos instrumentos 
referidos assim como as primeiras análises. 
 
Palavras-chave: b-learning, interações, comunidades de aprendizagem, perceções dos 
alunos. 
 

Abstract 

Analysis of data on the interaction of people in a b-learning community from the 
perspective of metacognition. A study conducted in 2010 with a group of students of 
the Doctoral Program in Multimedia in Education, University of Aveiro, Portugal. We 
attempt to describe the perception of students about their learning after the first 
curricular year. This study adopts a qualitative approach to the analysis of data 
obtained through a focus group and questionnaires. We present some data from the 
aforementioned instruments together with the initial analyses. 
 
Keywords: b-learning, interactions, learning communities, students’ perceptions  
 

1. INTRODUÇÃO 

A Era Digital reflete a emergência de uma geração mais comunicativa a par do 

surgimento de espaços de autoexpressão. A geração digital, diante de uma nova 

literacia, causa impacto na educação que, por sua vez, é desafiada a atender ao novo 

público e assimilar mudanças e ajustes ao cenário digital. Neste contexto, observámos 
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dois movimentos: a adoção das tecnologias emergentes no ensino superior para apoiar 

a oferta de ensino a distância e a emergência de um público que procura formação 

continuada nestas modalidades, da qual se observa um aumento crescente desde os 

anos 90 (O’Maley & McCraw, 1999 apud Berenson, Boyle & Weaver, 2008).  

Como se caracterizam estes cursos e público? Como é que os estudantes assimilam e 

gerem a aprendizagem nas interações online? Eis alguns questionamentos do presente 

artigo, que explorará a perceção dos alunos do Programa Doutoral em Multimédia em 

Educação (PDMMEDU) da Universidade de Aveiro (UA) sobre as suas aprendizagens 

nas interações na comunidade de aprendizagem online. 

 

2. GESTÃO DO CONHECIMENTO EM COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM EM B-

LEARNING 

A perceção é algo singular. Não se repete em mais do que uma pessoa, uma vez que os 

objetos são percebidos pelo ser humano a partir das experiências e crenças reunidas 

ao longo da vida, pelas aprendizagens formais, não-formais e informais, constituindo-

se perceções ímpares deste trajeto. Para além disto, a cultura ajuda na diferenciação 

da realidade, tornando a relação com o saber única.  

Atualmente, as ofertas formativas de profissionais requerem competências digitais 

como habilidade relacional e estão disponíveis em instituições de ensino superior cujos 

cursos adotam alguma componente de aprendizagem online. Os ambientes de 

aprendizagem eleitos para o efeito favorecem a comunicação entre os sujeitos e as 

interações em ambientes online, proporcionados por tecnologias digitais ou serviços 

da Web 2.0, expressos na forma de blogs, wikis, RSS, podcasts, redes sociais, 

repositórios de conteúdos… Estes serviços possibilitam ( Huang & Nakazawa, 2010): 

 O desenvolvimento de atividades e comunicação assíncrona entre os 

intervenientes na fase a distância;  

 A proposta de aprendizagem colaborativa para produção de conhecimento 

coletivo, debate de assuntos de interesse comuns, troca de ideias e partilha de 

recursos multimédia; 
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 A interação entre alunos-conhecimento e recursos, alunos-alunos e alunos-

docentes; 

 A aplicação da metodologia de projetos; 

 A autoria e coautoria de conhecimento ou desenvolvimento de ideias que 

movam e envolvam todos os membros; 

 A aprendizagem de acordo com o ritmo do aluno; 

 A gestão da presença e das relações na comunidade de aprendizagem.  

A potencialidade destas ferramentas encontra eco nas propostas educativas que 

abordam e defendem um ensino e aprendizagem ativos: o sócio-construtivismo, sócio-

interacionismo, o conectivismo. Assim, são um recurso vantajoso com inúmeras 

repercussões na educação ao: 

 estimularem uma aprendizagem mais duradoura, significativa e consciente; 

 desenvolverem um sentido de pertença à comunidade ou aos grupos de 

trabalho; 

 proporcionarem ambientes informais de aprendizagem que podem ser 

personalizados de acordo com o gosto e interesses de cada membro/utilizador; 

 motivarem para aprender ao exercerem um papel mais ativo em relação ao 

aprender, quando discutem pensamentos e considerações sobre tudo o que se 

relaciona com os interesses da comunidade de aprendizagem.  

Através da participação ativa, o aluno sente-se motivado e ligado ao evento 

comunicativo, ao ambiente e às pessoas, o que torna a interação elemento essencial 

numa comunidade de aprendizagem. Para Berenson et al. (2008) e Huang e Nakazawa 

(2010), a interação é um evento que ocorre no contexto de ensino e aprendizagem 

online entre os intervenientes para a realização das atividades e discussão dos 

objetivos destas, servindo como meio para diminuir o distanciamento entre 

professores e alunos. Também servem para avaliar a qualidade da aprendizagem 

através do rasto cognitivo dos posts de discussão na comunicação assíncrona entre os 

elementos dos grupos.  
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A comunicação assíncrona também proporciona a possibilidade de rever as discussões, 

posts, partilhas, feedback – o que facilita o desenvolvimento de conexões de ideias 

dentro da comunidade. Há, no entanto, fatores críticos para a interação, como a 

experiência tecnológica dos alunos (e docentes), as necessidades de contato humano, 

as capacidades de automotivação ou sentimentos de isolamento, o que acaba por ter 

implicações no sucesso do processo de ensino e de aprendizagem. Ainda assim, 

considera-se algo complexo avaliar a aprendizagem em ambientes online por refletir 

por vezes apenas o produto da mente humana em circunstâncias estimuláveis, sendo 

que poderá haver fatores por revelar, inclusive para o aprendente, pouco estimulado a 

desvendar o seu saber e a ponderar sobre a forma como o constrói (Cury, 1998). Neste 

cenário, o aluno interage com nova informação sobre a qual reflete, faz novos 

raciocínios, descarta dados adquiridos e constrói novo conhecimento, gerando 

tomadas de consciência em torno da aprendizagem realizada. Quanto maior for a 

interação entre os intervenientes, maior poderá ser o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, refletido em pensamentos de ordem superior e uma elevada e mais qualitativa 

perceção do processo de aprendizagem (Huang & Nakazawa, 2010).  

 

3. METODOLOGIA 

Esta investigação foca a perceção da aprendizagem de alunos em interação em 

comunidades de b-learning, analisada sob uma abordagem qualitativa. É um estudo de 

caso, com traços de tracer study, onde participaram os alunos do PDMMEDU em 

2009/2010. Para obtenção dos dados foram utilizados focus group e questionários, 

através dos quais reunimos a apreciação da aprendizagem pelos alunos na interação 

com os colegas, docentes, conteúdos e serviços web utilizados nas unidades 

curriculares (UC). No focus group, os alunos avaliaram reflexivamente os aspetos 

qualitativos da experiência de aprendizagem. O inquérito por questionário utilizado 

incluiu perguntas fechadas com opções numa escala de Likert, a saber: nunca, 

raramente, às vezes, geralmente, sempre (2 questões); nada, pouco, algum, bastante 

(2 questões); concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo nem 

discordo, discordo totalmente e discordo parcialmente (1 questão), permitiu recolher 
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dados relativamente ao perfil dos alunos respondentes, das suas representações de 

participação e da dos restantes intervenientes da comunidade, assim como em relação 

à gestão metacognitiva das atividades. 

O PDMMEDU, pela sua designação multimédia, tem feito uso de tecnologias Web 2.0 

para apoiar a comunicação na realização das atividades propostas pelos docentes e 

como oportunidade de reflexão sobre o uso educativo das tecnologias da web social. A 

proposta didática das UC reflete-se nos espaços de comunicação e nos grupos de 

trabalho, na partilha individual e em grupo das impressões dos recursos, na 

colaboração e negociação no âmbito das atividades. As UC são módulos 

independentes e sequenciais, e organizam-se numa linha de interdependência 

temática. No Quadro I, apresenta-se a sua organização, assim como os serviços da web 

2.0 adotados. 

Quadro I – Unidades Curriculares e serviços web social utilizados 

Unidades curriculares Serviços da Web social 

Desenvolvimento de Materiais Multimédia para a Educação 

(DMMED) 
Facebook 

Tecnologias da Comunicação em Educação (TCED), 

Multimédia e Arquiteturas Cognitivas (MAC), Multimédia e 

Acessibilidade (MMA), Educação a Distância (EaD). 

Plataforma Ning 

Metodologias de Investigação em Educação (MIE) e 

Seminário de Investigação em Multimédia em Educação 

(SIME). 

blogs e wiki da 

plataforma 

sapocampus.ua 

 

O programa doutoral teve 15 alunos matriculados em 2009 dos quais 13 participaram 

no focus group e/ou responderam ao questionário. Destes, 67% são mulheres e 67% 

possuíam, em 2010, entre 30 e 40 anos. A maioria tem nacionalidade portuguesa. Dos 

inquiridos, 83% possuem mestrado na sua área de origem e/ou ligado à tecnologia 

educativa, o que demonstra alguma experiência anterior com tecnologias. Um aluno é 

psicólogo, 3 possuem bolsa de estudos e os demais são docentes essencialmente no 

Ensino Superior. Seguidamente, apresenta-se uma análise de outros dados, sendo que 
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identificaremos os participantes pelas iniciais de seus nomes e a questão a partir da 

qual os dados foram obtidos. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

Um aspeto promotor de permanência dos alunos durante o ano curricular são as 

motivações na opção pelo programa. No geral, os alunos referem a proximidade com a 

residência; a alternativa ao curso que desejavam; a disponibilidade no ano em que se 

candidataram ou a flexibilidade de tempo em função do horário laboral. Os dados 

recolhidos através de focus group oferecem outras motivações: a atualidade da 

tecnologia; a exploração de novas áreas; o trabalho colaborativo; a possibilidade de 

implementação de projetos de investigação científica; a adequação e definição 

profissional; a vertente multimédia; a formação pedagógica e didática; continuidade 

dos estudos. Embora as razões se diversifiquem, a verdade é que o curso se pode 

constituir enquanto oportunidade profissional por habilitar os alunos para a área das 

tecnologias educativas. 

A comunicação é o elo principal de uma comunidade de aprendizagem online, por isso, 

questionámos os alunos sobre como se expressam melhor: oralmente ou por escrita. 

Oralmente relevou ser a opção de 67% dos respondentes. Este fator talvez explique a 

pouca interação no início da 1.ª UC, condição que se foi corrigindo ao longo das 

demais UC. No focus group, uma aluna revelou dificuldade em publicar posts, pois não 

se identificou com as tecnologias utilizadas no programa, dificuldade que afirma não 

ter prejudicado a sua aprendizagem, ou seja, ultrapassou a dificuldade pela obrigação 

de escrever. Consequentemente, revela ser a pessoa mais desmotivada do grupo pelas 

dificuldades em acompanhar as atividades, integrar-se nos espaços, fazer as leituras 

atempadas. Efetivamente, é a aluna com mais idade e com grande intervalo temporal 

entre o mestrado e o doutoramento e que esperava mais conteúdo expositivo e 

instrumentalização tecnológica por parte do programa (o que não se veio a confirmar). 

Entretanto, segue motivada por tentar enquadrar tecnologias no ensino da 

matemática, onde tenciona rentabilizar o investimento da sua aprendizagem.  
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Sobre a participação dos alunos nas atividades, 92% assumem que sempre 

participaram e colaboraram nas atividades de cada UC, enquanto 67% assumem que 

tomaram iniciativa nas atividades. Este aspeto é importante pois, uma vez que em 

metodologias de trabalho colaborativo não há líderes, todos têm a oportunidade de 

liderar e assumir a iniciativa nas atividades. A maioria dos alunos demonstra estar a 

par desta responsabilidade. Os “líderes” dos grupos foram os mesmos desde o início 

do ano curricular e os demais membros não vivenciaram outros papéis no grupo. 

Acredita-se que como a responsabilidade era de todos e com os espaços para a 

deliberação partilhada das decisões era necessário que as pessoas exercessem esse 

papel mais ativo. 

Em relação à autonomia nas atividades, questionámos os alunos no que diz respeito à 

relação entre o processo de decisão sobre as atividades e a dependência do docente. 

Cerca de 42% dos alunos admitem que por vezes seguiram alguma orientação docente, 

sendo que 33% assumem que sempre se limitaram às prescrições do docente. A 

orientação docente é necessária, mas, uma vez que o espaço é democrático, todos 

devem participar, deliberar e partilhar as suas perceções. 

Sobre o papel do docente, os alunos exigem um professor mais interventivo com 

“apresentação mais expositiva dos conteúdos”, forma apreciada de interagir com tal 

“especialista”, “fonte de grande conhecimento” (dados do focus group). Efetivamente 

verifica-se uma forte dependência do docente, quando o objetivo neste ciclo de ensino 

é haver mais autonomia na aprendizagem.  

Em relação à colaboração nos espaços online, as estratégias adotadas aparecem 

abaixo: 

Gráfico I – Estratégias de colaboração nos debates 
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A opção mais selecionada - ler e pesquisar antes de responder - além de ser uma 

atitude inteligente e cautelosa, permitiu aos alunos aprofundar e fundamentar os seus 

pontos de vista nas discussões. Relativamente às reações aos posts nos ambientes 

online, a figura abaixo demonstra que a maioria dos respondentes adota uma atitude 

mais previdente e discutiu sempre as suas ideias antes de reagir aos posts. Esta vem 

seguida de outra atitude cautelosa (seleccionada também por um número elevado de 

respondentes – 38%), ou seja, escrever e rever as suas ideias, antes de as publicar. 

 

Gráfico II – Estratégias de reações aos posts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à gestão da aprendizagem nas UC, todos (100%) admitiram visualizar os 

espaços do grupo e o espaço de discussão coletiva para acompanhar os debates, 

negociações e resoluções. Cerca de 75% dos respondentes assumem rever sempre o 

guião da atividade para regular o processo de aprendizagem.  

A monitorização da aprendizagem explicita-se na questão que aborda as estratégias 

cognitivas de colaboração nas atividades. A estratégia mais evidente foi a planificação 
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(92%), onde organizavam e calendarizavam o tempo no desenvolvimento das 

atividades. Seguiram o controlo, revisão e autoavaliação como estratégias para 

adequar os esforços aos objetivos da atividade, revendo o que foi feito, confrontando 

os resultados com objetivos pretendidos. 

Relativamente ao conhecimento sobre os conteúdos/temas/tecnologias trabalhados 

nas UC, 92% dos alunos informaram que pesquisaram para se familiarizarem com os 

conteúdos, temas e tecnologias apresentados em cada UC. A UC que mais lhes exigiu 

pesquisa foi MIIE, pois é o espaço em que se inicia a elaboração dos projetos de 

investigação. O gráfico a seguir apresenta em cada UC o conhecimento sobre os temas 

trabalhados que os alunos dizem possuir, onde podemos ver que a escala pouco é 

maior em TCED.  

Gráfico III – Conhecimento sobre conteúdos trabalhados nas UC 

 

 

Com relação ao conhecimento sobre as tecnologias da web 2.0 um respondente 

assume não conhecer os serviços web em MMA e 2 pessoas assumem não as 

conhecerem em TCED. Efetivamente, esta que foi a primeira UC em que se utilizou a 

plataforma Ning e em que se apresentaram tecnologias web 2.0 desconhecidas para 

muitos. Em MMA, os alunos comunicaram sobre temáticas gerais na plataforma Ning, 
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mas a maior dificuldade foi escolher serviços de suporte à elaboração dos projetos 

para públicos com necessidades educativas especiais (NEE), uma vez se tratar de um 

tema novo para a maioria dos alunos. Enquanto 44% dizem conhecer bastante as 

tecnologias utilizadas em EAD (plataforma Ning, Googledocs e wikis), nas demais UC — 

MAC, MIIE e SIME —, assentes na plataforma SAPO Campus da UA, a maior parte 

(64%) dos alunos já sabia utilizar blogs e wikis. 

No que diz respeito à proficiência e conforto com o computador/tecnologias, metade 

dos alunos (50%) afirma ter alguma experiência em anteriores cursos online ou 

conhecer alguns serviços da web social e, portanto, não sentiram dificuldades na 

interação ou produção colaborativa de conhecimento. Em geral, a maioria (98%) 

gostou de explorar estes serviços. Na verdade, a aluna LA revela no focus group que 

um fator positivo na interação com estas tecnologias foi a mudança de paradigma 

iniciada no ambiente de aprendizagem criado no Facebook. Abaixo apresentamos os 

dados relativos à compreensão das atividades por UC. As percentagens são 

aproximadas, pois variam entre 100% para MIE e SIME e 83% para DMME e TCED. 

  

Gráfico IV – Facilidade de compreensão das atividades das UC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes dados explicitam a facilidade e as dificuldades que enfrentaram para desenvolver 

as atividades, comprometendo as fases, exigindo maior discussão e apoio entre os 
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pares. O mesmo ocorre quando questionámos sobre a perceção da finalidade das 

atividades. As disciplinas DMME e MMA foram as que mais dificuldades levantaram 

(ver no quadro abaixo). 

 

Gráfico V – Perceção das finalidades das atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em MMA, a proposta de trabalho era a criação de software adequado às 

acessibilidades dos alunos com NEE. Suscitou muito nervosismo na sua escolha por 

pouco conhecimento pelos membros dos grupos dos tipos de software existentes e 

formas de exercer acessibilidade no mesmo. Outra dificuldade foi a gestão do tempo, 

pouco para a consecução de uma participação qualitativa, debate das ideias e 

finalização dos projetos do grupo na página da UC. O uso de semanários ajudou na 

gestão do tempo e no controlo dos esforços para a realização dos projetos, porque era 

um instrumento de gestão temporal das atividades do grupo. 

Os alunos realçam o trabalho de grupo e as suas interações como fundamental para 

ultrapassar as dificuldades e para o crescimento individual ou global. Isto porque a 

complexidade das atividades exigia decisões refletidas, pormenorizadamente feitas 

com os pares, sendo que a consciência da aprendizagem demonstrou pontos de 

viragem no modo de aprender através da experiência do trabalho colaborativo.  

É visível a diferença entre a interação intra-grupo e inter-grupo, justificada pelas 

dificuldades em conciliar diferentes espaços de comunicação (blog de grupo, blog dos 

demais grupos e blog da disciplina) e gerir as próprias atividades, sendo que o tempo a 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3629 

elas destinadas não permitiu maior colaboração com os demais. Uma maior 

colaboração entre pares permitiria conhecer o trabalho dos colegas e contribuir 

criticamente para o mesmo, assim como a análise dos próprios trabalhos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PDMMEDU adota ambientes informais de aprendizagem, conforme designação dos 

cenários das várias UC. Ao demonstrar o impacto da interação entre os intervenientes 

no processo de ensino e de aprendizagem e a perceção da aprendizagem pelos alunos, 

evidenciámos aspetos positivos e negativos do processo e suas envolventes. 

Concluímos que os alunos da primeira edição em estudo tiveram dificuldades na 

gestão das aprendizagens em diferentes espaços de interação, ao alternar a sua 

interação no blog do grupo, nos blogs dos demais grupos e ainda no espaço central de 

comunicação.  

Neste momento do estudo, concluímos que nesta edição talvez tenha faltado algo que 

se identificou na edição seguinte: mais momentos presenciais para promoção de maior 

contato, interação entre os intervenientes e feedback aos alunos. Entretanto, este 

aspeto obteve diversas reações nas edições do programa. Apesar de ainda se poder 

melhorar, é extremamente positivo constatar que os alunos fazem uso das 

aprendizagens na implementação das tecnologias nos seus cenários profissionais.  

 

REFERÊNCIAS 

Berenson, R., Boyles, G. & Weaver, A. (2008). Emotional Intelligence as Predictor for 

Success In Online Learning. International Review of Research in Open and 

Distance Learning. Vol.9, Nº02. Consultado em: 

http://www.irrodl.org/index.php/%20irrodl/article/view/385/1049  

 

Corsi, S. E., Basso, P. D. & Fecchio, M. (2004). Motivação em sala de aula. In: 

AKRÓPOLIS. Revista de Ciências Humanas da UNIPAR. Vol, n.03. 12, jul/set. 

 

http://www.irrodl.org/index.php/%20irrodl/article/view/385/1049


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3630 

Cury, A. (1998). Inteligência Multifocal. Análise da Construção dos Pensamentos. 

Cascais, Portugal: Editora Pergaminho. Coleção Biblioteca Pergaminho 

Piscanálise/Psicologia. Texto adaptado do original brasileiro (1997) Inteligência 

Multifocal. São Paulo: Editora Cultrix.  

 

Freire, P. (1987). Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra. 

Coleção O Mundo, hoje. Vol. 21.   

 

Huang, W. H. D. & Nakazawa, K. (2010). An empirical analysis on how learners interact 

in wiki in graduate level online course. Vol. 18, nº 03, Issue 3. P.233-244. 

Consultado em: http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2010.500520  

 

Tápias-Oliveira, E. M., Almeida, M. do C. S. de, Aires, M. de J. F. & Renda, V. L. B. S. 

(2006). A metacognição e a metafetividade na formação do professor. 

Consultado em: http://www.cce.ufsc.br/~clafpl/99_Eveline_Mattos_Tapias-

Oliveira _et_al.pdf 

  

http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2010.500520
http://www.cce.ufsc.br/~clafpl/99_Eveline_Mattos_Tapias-Oliveira%20_et_al.pdf
http://www.cce.ufsc.br/~clafpl/99_Eveline_Mattos_Tapias-Oliveira%20_et_al.pdf


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3631 

PERSPECTIVAS DE PROFESSORES-ALUNOS SOBRE A MEDIAÇÃO 

PEDAGÓGICA: UM ESTUDO DE CASO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO 

 
Eunice de Castro e Silva, Gilda Helena Bernardino de Campos 

 
Departamento de Educação-Ponticia Universidade Católica, Departamento de 

Educação- Coordenação Central de Educação a Distância 
nicepeda@yahoo.com.br ; gilda@ccead.puc-rio.br 

 

 
Resumo 

 
O artigo tem como objetivo apresentar resultados parciais de uma pesquisa que 
buscou investigar a perspectiva de alunos-cursistas sobre a mediação pedagógica na 
modalidade a distancia. Como abordagem metodológica foi feito um estudo de caso 
do Curso de Especialização Tecnologias e Educação. Ao final do curso foi solicitado aos 
discentes que respondessem a um questionário de avaliação, sendo feito um recorte 
do constructo “mediadores pedagógico”, onde analisamos o bloco “orientações aos 
estudos”, mais especificamente os itens que faziam referencia a mediação pedagógica. 
Vimos que existe uma grande aprovação dos cursistas quanto a contribuição do 
mediador pedagógico para o sucesso da aprendizagem, estando sua atuação 
diretamente ligada com a qualidade do curso. No entanto, parece que muitos desses 
professores-alunos não têm representações claras das atribuições do mediador.  
 
Palavras – chaves: Formação de professores, Tecnologias da Informação e 
Comunicação, Educação a Distancia, Mediação Pedagógica.  
 
 

Abstract 
 

The article aims to present partial results of a research that investigated the 
perspective of students, course participants about the peadogic mediation in the 
distance mode. As a methodological approach was made a case study of the 
Specialization Course Technology and Education. At the end of the course the students 
were asked for the students to answer an evaluation questionnaire, being made an 
approach to the construct "teaching mediators", where we analyzed the block 
"guidelines for studies", more specifically the items that made reference to the 
mediation. We have seen that there is a great approval to the course participants of 
the contribution of pedagogical mediator for successful learning, their performance 
being directly linked with the quality of the course. However, it seems that many of 
these student-teachers have no clear representations of the tasks of the mediator.  
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1. INTRODUÇÃO: CENÁRIO SOCIOTÉCNICO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA. 

Dentre os principais requisitos para que um país esteja inserido na sociedade da 

informação destaca-se a necessidade de uma educação que permita aos indivíduos 

uma formação de novas habilidades e competências emergentes na sociedade do 

século XXI, principalmente àquelas voltadas para os usos, apropriações e 

desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação (TIC).  

Existe um consenso entre professores e pesquisadores sobre os ganhos das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem, contudo o grande desafio prende ainda com a 

utilização dos usos que possibilite e potencialize a produção do conhecimento e um 

maior número de incluídos social e digitalmente, não apenas o consumo de 

informações por meio dessas tecnologias. 

Nesse processo, há que se dedicar uma especial atenção à formação de professores 

que atuarão na educação. Nas últimas décadas, temos acompanhado muitas iniciativas 

do Ministério da Educação (MEC) para garantir o acesso e qualidade na educação 

básica, assim como políticas públicas referentes à expansão do ensino superior e 

formação de professores. De acordo com Pretto e Lapa (2010), existe um enorme 

déficit na formação de docentes. Afim de atender essa demanda, o MEC tem investido 

prioritariamente na formação de professores, implantando uma política pública 

nacional de formação pela educação a distância (EAD). É o caso da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) que tem como prioridade, “a formação e capacitação inicial e 

continuada de professores para a educação básica, com a utilização de metodologias 

da educação a distancia” (MEC apud Dourado, 2008).  

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional, Proinfo Integrado, é um exemplo de 

política pública de formação voltada para o uso didático pedagógico das tecnologias da 
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informação e comunicação na escola visando a implementação da cultura digital. De 

acordo com Bielschowsky (2009), o Proinfo é se materializa em uma política pública 

que comporta ações de significativas dimensões como a Universidade Aberta do Brasil.  

Embora seja uma modalidade educacional reconhecida, especialmente enquanto 

política pública de democratização do acesso ao ensino superior para aqueles que se 

encontram geograficamente distantes de uma universidade, e/ou para a falta de vagas 

nas instituições que atuam de forma presencial, a EAD enfrenta desafios e 

preconceitos quanto à sua legitimidade, principalmente em relação aos 

questionamentos no que tange à qualidade dessa modalidade de ensino. 

Campos (2006) percebeu que a qualidade da EAD está relacionada com diversos 

fatores nomeadamente mediação pedagógica, usabilidade, design didático, ambiente 

virtual de aprendizagem, material didático, conteúdos e arquiteturas pedagógicas. 

Outros estudos (PRETTO et al., 2010) mostraram que as formas de mediação 

pedagógica existentes entre tutor-cursistas afetam diretamente o processo de ensino-

aprendizagem e a formação. 

Dessa forma, este artigo tem como objetivo apresentar resultados parciais de uma 

pesquisa que buscou investigar a concepção de alunos-cursistas sobre a mediação 

pedagógica na modalidade a distância. Para tanto, optamos como abordagem 

metodológica um estudo de caso do Curso de Especialização Tecnologias e Educação 

promovido por uma parceria entre a PUC-Rio e Secretaria de Educação Básica (SEB). 

 

2. MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 

Entendemos que a educação na modalidade a distancia, na forma que vem sendo 

praticada hoje, conta, em sua maioria, com suportes comunicacionais e pedagógicos 

via tecnologias da informação e comunicação (TIC), contudo, isso não significa que 

estes recursos sejam utilizados para promover uma educação que vise a apropriação 

do conhecimento a partir dos diálogos e intervenções de cursistas e professores.  

Para que o conhecimento seja efetivamente construído nos cursos de formação de 

professores faz-se central uma mediação pedagógica entre alunos, mediadores e 

professores. Para apoiar nossa análise sobre a mediação pedagógica na modalidade a 
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distância procuramos dialogar com os estudos da mediação na abordagem histórico-

cultural. Tal escolha teórica se fundamenta pela sua contribuição no desenvolvimento 

da aprendizagem a partir das interações com o outro como mediador do processo 

ensino-aprendizagem. 

Ao refletir sobre o conceito de mediação, Peixoto e Carvalho (2011), explicam que esta 

é um aspecto primordial da psicologia histórico-cultural, pois compreende que o 

sujeito não tem uma ação direta sobre o mundo, mas conta com ações mediadas por 

ferramentas sócio-semióticas (signo, símbolo), artefatos materiais e tecnologias. 

Nesse sentido podemos compreender o professor como um mediador didático 

pedagógico, pois este organiza situações de aprendizagem procurando favorecer a 

mediação cognitiva entre o aprendiz e o seu objeto de conhecimento. 

Relacionando os tipos de mediação com a abordagem histórico cultural, Peixoto e 

Carvalho (2011), encontram no conceito de zona de desenvolvimento proximal uma 

base teórica para a mediação pedagógico, já que tal conceito se refere às funções 

mentais já amadurecidas nos indivíduos e aquelas que podem ser amadurecidas com a 

intervenção apoiante de um sujeito com maior conhecimento. Nesse sentido, 

podemos identificar a grande importância da atuação docente no processo de 

aprendizagem, tendo nesse contexto a mediação pedagógica, privilegiando a 

interação, cooperação e comunicação numa perspectiva dialógica.  

Considerando as contribuições do interacionismo para a mediação pedagógica, Sá 

(2011), se apóia no conceito da zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Ao 

problematizarmos a ZDP no processo de aprendizagem na modalidade a distância, 

encontramos no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) amplas possibilidades para 

que o cursista se desenvolva a partir das trocas de conhecimento entre professor-

aluno, aluno-alunos, modificando assim suas estruturas cognitivas. Para Sá (2011), a 

comunicação interativa presente no AVA corrobora para a ocorrência de tais 

modificações. 

 

3. ESTUDO DE CASO – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO. 
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O curso de especialização Tecnologias e Educação é uma parceria entre a Coordenação 

Central de Educação a Distancia da Pontifícia Universidade Católica (CCEAD) e a 

Secretaria de Educação Básica (SEB - MEC) e tem como objetivo propiciar 

especialização, atualização e aprofundamento em questões centrais que emanam dos 

princípios da integração de mídias e a reconstrução da prática pedagógica (CAMPOS, 

2006). No ano de 2009, deu-se início a uma segunda versão do curso a qual se elege 

como campo de estudo. 

O curso de especialização contou com uma estrutura de apoio formada por 

professores-autores, professores-mediadores, multiplicadores de diferentes NTEs e 

NTMs (Núcleos de Tecnologia Educacional) do país, coordenadores, suporte técnico, 

secretaria, entre outros. Outro ponto de destaque na estrutura do curso, segundo 

Campos (2006), foram os mediadores a distância, na proporção de 1 mediador para 

cada 30 alunos, em média, sendo os mediadores responsáveis pelo atendimento 

individualizado aos alunos e pela orientação nas questões relativas aos conteúdos das 

disciplinas e avaliação. 

 

3.1. Sujeitos da pesquisa 

O curso foi pensado para professores e gestores selecionados pelas Secretarias 

Estaduais de Educação (SEE) e Secretarias Municipais de Educação (SME) abrangendo 

todo o território nacional. De acordo com Roque e Campos (2009) foram previstos 

para o curso 6.030 cursistas, distribuídos por todas as Unidades da Federação. 

Segundo as autoras, o público-alvo do curso foi composto por 

Formadores/multiplicadores do ProInfo Integrado; Formadores do Programa Mídias na 

Educação; Professores-formadores do ProInfantil; Formadores do Programa TV Escola; 

Tutores do Programa Formação pela Escola e Professores e gestores escolares efetivos 

da rede pública de ensino. 

Após o período de matrículas o curso totalizou com 5.852 professores-alunos 

distribuídos por 208 turmas, sendo que 3.828 cursistas obtiveram a aprovação final. 

Destes, 54% ou 2091 cursistas responderam ao questionário institucional ao finalizar o 

curso. 
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3.2. Procedimentos metodológicos 

Em relação ao processo avaliativo, Campos (2006) explica que o curso contou com uma 

avaliação institucional, sendo esta composta de avaliações ao final de cada eixo 

temático direcionado aos cursistas. Houve também um questionário aplicado ao final 

do curso, composto por questões fechadas e abertas, de forma a possibilitar a “fala” 

dos diferentes atores do curso - cursistas, mediadores e orientadores. O questionário 

procurou verificar, inclusive, os indicadores para permanência ou modificações de 

estrutura pedagógica adotada no curso (CAMPOS, 2006. p. 22). 

 As questões direcionadas aos cursistas foram organizadas nos seguintes blocos 

temáticos: Material Didático, Metodologia, Orientação aos Estudos, Serviço de Apoio 

aos Alunos; Suporte Técnico, Ambiente de Estudos e Auto-avaliação. Segundo Roque e 

Campos (2009), as questões foram separadas em variáveis latentes/constructos, sendo 

estes: conteúdo/material didático; tarefas e avaliação; ferramentas de comunicação 

(fóruns e diário de bordo); mediadores pedagógicos; ambiente de aprendizagem e-

ProInfo; suporte técnico e autoavaliação.  

A elaboração do questionário foi pautada na escala de Likert, onde os respondentes 

especificam seu nível de concordância em cada item. Foi pedido para que os 

professores-cursistas se colocassem diante das afirmações, considerando uma escala 

de 1 a 5, onde foi adotada a seguinte legenda: 1 - “discordo totalmente”; 2 – 

“discordo”; 3 – “não concordo nem discordo”; 4 – “concordo” e 5 “concordo 

plenamente”. 

Realizamos, para este artigo, um recorte do constructo “mediadores pedagógico, e 

analisamos o bloco “orientações aos estudos”, mais especificamente os itens que 

referem-se à mediação pedagógica. Os dados obtidos a partir das respostas do 

questionário foram trabalhados estatisticamente com o pacote estatístico de software 

SPSS buscando verificar a fidedignidade dos indicadores da variável mediador 

pedagógico.  
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Dentre os respondentes do questionário foi verificado que 58,37% já tinham tido 

alguma experiência com cursos na modalidade a distancia, enquanto que 41,63% 

estavam tendo seu primeiro contato com a modalidade. Ao analisarmos os itens que 

compunham o constructo “mediação pedagógica” percebemos que os cursistas 

consideraram que a presença e a atuação do mediador pedagógico fizeram-se 

importante para a qualidade do curso a distância. 

No item “A atuação do Mediador Pedagógico auxiliou na superação das dificuldades ao 

longo do curso” verificamos que mais da metade dos respondentes concorda em seu 

maior nível com essa afirmação, sendo que a porcentagem dos dois níveis de 

concordância foi de 95,8%.  

Tabela 1: Orientação aos estudos 11 
 

OriEst11 11. A atuação do Mediador Pedagógico 
auxiliou na superação das dificuldades ao longo do 

curso. 

  Frequency Percent 

Valid 1 DiscorTot 11 0,5 

2 Discordo 10 0,5 

3 NconNdis 66 3,2 

4 Concordo 885 42,3 

5 ConcorTot 1119 53,5 

Total 2091 100 

 

No item “O mediador pedagógico estimulou a cooperação e autonomia do estudo” 

percebemos uma divisão entre os respondentes que concordam e os que concordam 

totalmente. Além disso, como mostra a tabela abaixo, uma parcela 14,4% não 

concordam ou discordam da afirmação, mostrando um grau de indiferença dessa 

função do mediador. 
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Tabela 2: Orientação aos Estudos 12 
 

OriEst12 12. O Mediador Pedagógico 
estimulou a cooperação e a autonomia do 

estudo. 

  Frequency Percent 

Valid 1 DiscorTot 21 1 

2 Discordo 48 2,3 

3 NconNdis 301 14,4 

4 Concordo 861 41,2 

5 ConcorTot 860 41,1 

Total 2091 100 

 

Ao compararmos com o nível de concordância do item anterior podemos inferir que os 

cursistas tem uma visão do mediador pedagógico como aquele que facilita o trabalho 

ou auxilia nas dificuldades encontradas ao longo do curso considerando esta sua maior 

função ao invés da atribuição pedagógica, no sentido de provocar o aluno à construção 

do conhecimento, ao trabalho cooperativo e o desenvolvimento de sua autonomia, 

contribuindo para o processo de aprendizagem do discente.  

De acordo com Freeman (2010), na mediação do professor existe uma negociação 

entre o eu e os outros na aquisição de conhecimentos, sendo esta negociação de suma 

importância para o desenvolvimento do sujeito. Muito mais do que auxiliar as 

dificuldades do aluno, o mediador deve ter em mente que sua principal atuação deve 

ser explorar os níveis de interações existentes em um ambiente virtual de 

aprendizagem.  

No item “As informações recebidas do Mediador Pedagógico quanto a agendas, 

ementas e atividades foram imprecisas” verificamos que seus resultados destoam dos 

outros itens analisados, chegando a valores muito próximos níveis extremos do grau 

de concordância. Observamos que 26,6% dos respondentes discordaram totalmente 
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do item, enquanto 31,9% concordaram totalmente, como pode ser considerado 

abaixo. 

 

Tabela 3: Orientação aos Estudos 13 
 

OriEst13 13. As informações recebidas do 
Mediador Pedagógico quanto a agendas, 
ementas e atividades foram imprecisas. 

  Frequency Percent 

Valid 1 DiscorTot 556 26,6 

2 Discordo 391 18,7 

3 NconNdis 150 7,2 

4 Concordo 328 15,7 

5 ConcorTot 666 31,9 

Total 2091 100 

 

Ao analisarmos esta tabela podemos depreender algumas justificativas para a 

distribuição quase simétrica dos níveis do item. A primeira delas decorre da estrutura 

da afirmação do item, onde a palavra “imprecisa” pode ter causado algum equívoco na 

compreensão global da frase, visto que os outros itens não continham palavras com o 

prefixo de negação (in). Outra hipótese é que os cursistas tenham considerado precisas 

ou imprecisas as orientações do mediador para tais assuntos, enquanto que em outras 

atribuições a maioria se mostrou favorável. 

No último item sobre mediação encontramos uma grande aceitação em  relação a 

contribuição da avaliação feita pelo mediador ao desempenho de cada discente no 

curso. Observamos que 59,5% dos respondentes concordaram totalmente com o 

colocado e somando-se os níveis de concordância chegamos a 98%. Esse alto número 

de aprovação nos leva a refletir sobre o papel do mediador quanto à forma de 

avaliação da aprendizagem na modalidade a distancia, pois de acordo com os dados, 

esse se revelou como o fator com o maior índice de concordância dos cursistas. Como 

pode ser verificado abaixo. 
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Tabela 4: Orientação aos Estudos 14 
 

OriEst14 14. A avaliação da aprendizagem, 
feita pelo Mediador Pedagógico, refletiu-se 

no meu desempenho no curso. 

  Frequency Percent 

Valid 1 DiscorTot 10 0,5 

2 Discordo 8 0,4 

3 NconNdis 22 1,1 

4 Concordo 806 38,5 

5 ConcorTot 1245 59,5 

Total 2091 100 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A análise das questões fechadas sobre a mediação pedagógica em cursos a distância 

nos trouxe interessantes achados para a qualidade na EAD. Muitos cursos na 

modalidade a distância, e encontram-se aí as graduações para a formação de 

professores, sofrem com um processo de massificação do ensino em relação as formas 

de mediação pedagógica. 

Vimos que existe uma grande aprovação dos cursistas quanto a contribuição do 

mediador pedagógico para o sucesso da aprendizagem, estando sua atuação 

diretamente ligada com a qualidade do curso. No entanto, parece que muitos desses 

professores-alunos não têm representações claras das atribuições do mediador. Seria 

este um facilitador dos obstáculos encontrados no curso ou aquele que provoca o 

aluno, no sentido de estimular o trabalho cooperativo e o desenvolvimento da 

autonomia? Poderia a concepção dos alunos sobre o mediador interferir na qualidade 

da mediação? 

Compreendemos que esse estudo é incipiente, representando apenas um recorte de 

uma pesquisa maior sobre a mediação pedagógica, no entanto ela constitui um marco 

inicial para nossas inquietações.  
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O questionário analisado foi composto de questões fechadas e abertas. Dessa forma, 

nosso segundo passo na pesquisa será fazer uma análise de conteúdo das questões 

abertas referentes à mediação pedagógica. Esperamos assim, encontrar novos 

elementos sobre as perspectivas de professores-alunos sobre a mediação pedagógica. 
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Resumo 
 

A clarificação continuada da missão da biblioteca, grande parte por mérito de 
organismos como a IFLA e a UNESCO, tem dado os seus frutos, assumindo a 
responsabilidade de poder contribuir significativamente, através da informação, para a 
construção do conhecimento do indivíduo. 
A associação natural entre instituições com vista ao reforço de ações, ao apoio nas 
iniciativas, à maximização de recursos, potenciou a estratégia de “constituição em 
rede”. Encontrar a imagem adequada e o melhor meio de difusão dessa rede resulta 
do investimento dos parceiros, e sobretudo das possibilidades das atuais tecnologias 
de informação e comunicação (TIC). O Portal da Rede de Bibliotecas de Tomar, 
estrutura que se pretende ativa e interativa, apresenta-se como uma ferramenta de 
informação e construção do conhecimento, facilitando situações reais e concretas de 
aprendizagem através da disponibilização de um catálogo coletivo online, de um 
repositório digital e de um espaço de formação. O aproveitamento de um recurso 
desta natureza será tanto mais relevante quanto maior a consciência da importância 
das competências de cada cidadão na sociedade do conhecimento. 
Palavras-chave: Portal, bibliotecas, catálogo bibliográfico, repositório digital, Ensino e 
aprendizagem online. 

 
Abstract  

 
The continuous clarification of the mission of the library, largely by merit of institutions 
such as IFLA and UNESCO, has been proved right by assigning the library the 
responsibility of contributing significantly, through information, to build one’s 
knowledge. 
The natural association between institutions in order to strengthen actions, support 
initiatives, maximize resources, has enhanced the strategy of "setting up a network." 
Finding the right image and the best way of broadcasting this network has been the 
work of the partners, and especially the possibilities of today’s information and 
communication technologies (ICT). The Portal of Tomar Libraries Network, an active 
and interactive structure, presents itself as a tool of information and knowledge 
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building, providing real and concrete learning situations through an online collective 
catalog, a digital repository and a learning area. The utility of such tool will be as 
relevant as greater the awareness of the importance of skills to every citizen in the 
knowledge-based society. 
Keywords: Portal, libraries, library catalog, digital library, online teaching and learning. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas muito se tem escrito acerca da integração do computador nas 

escolas (Volman, 2005). De acordo com Flores e Flores (2007) “o impacto dos 

computadores e da Internet começam a ter efeitos marcantes na criação de novos 

contextos de aprendizagem obrigando a repensar e a redefinir novas metodologias de 

trabalho, a reinventar a escola” (p. 492). O forte desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), cujo maior exemplo é a Internet, veio revolucionar o 

acesso à informação (Santos, 2006). A informação circula por todo o mundo à 

velocidade de um clique, sendo extremamente fácil a sua publicação, pesquisa e 

consulta. De acordo com Siemens e Tittenberger (2009) “The participative web (also 

known as web 2.0), mobile phones, social networking services, and netbooks have 

given individuals greater control over information creation and sharing. Information 

services like Google Search, Google Scholar, GPS-enabled devices, and e-books, are 

improving access and communication for learners. Technological innovations in 

bandwidth, storage, processing speed, and software directly impact education, 

creating new opportunities for learner-learner/educator and learner-information 

interactions (p. 5). 

O progresso e o desenvolvimento tecnológico, com novas estratégias de produção e 

organização, geraram um novo ambiente que se impõe, gradual e irreversivel em 

múltiplos domínios. 

São inúmeras as bibliotecas que encontraram nas TIC uma forma de melhorar a sua 

imagem, levando além espaço físico o trabalho desenvolvido, captando a atenção de 

um público mais vasto, que os seus utilizadores diretos, para os seus fundos 

documentais, o seu repositório digital, os seus serviços, as suas dinâmicas, a sua 

missão - seja de forma individual, seja em rede com mecanismos de pesquisa federada 

(portal de bibliotecas). A apropriação e rentabilização de metodologias inovadoras e 
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ferramentas tecnológicas concorrem significativamente para o seu reconhecimento e 

sucesso junto da comunidade em que está inserida. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO 

O conhecimento transformou-se num “bem de valor inestimável, estritamente 

necessário para quem procura crescer, pessoal, profissional e economicamente” 

(Sousa, 1997), sendo o principal motor da sociedade atual (Drucker, 1993; Stehr, 

2001). 

Com a Internet, os cidadãos passaram a ter uma fonte quase inesgotável de 

informação que poderão transformar em conhecimento e competências. Neste meio é 

possível encontrar informações sobre tudo (ou quase tudo), a dificuldade está na 

seleção da informação. Nem toda a informação é correta, fidedigna ou livre. Para 

ultrapassar estes obstáculos têm surgido inúmeros repositórios abertos de conteúdos 

digitais devidamente catalogados e são muitas as bibliotecas que já têm o seu catálogo 

bibliográfico online. 

Em Portugal, o portal da Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas 

(http://rcbp.dglb.pt) permite o acesso a todos os catálogos online das bibliotecas da 

rede. O mesmo acontece com a Rede de Bibliotecas Escolares (http://www.rbe.min-

edu.pt). 

Muitas das instituições de ensino superior portuguesas já possuem um repositório 

institucional e a maioria deles está ligado ao Repositório Científico de Acesso Aberto 

de Portugal (http://www.rcaap.pt). A Biblioteca Nacional Digital (http://purl.pt), a 

DiTeD: Dissertações e Teses Digitais (http://dited.bn.pt), o Centro Virtual Camões 

(http://cvc.instituto-camoes.pt) e o repositório e-Learning da TecMinho (http://e-

repository.tecminho.uminho.pt) são outros exemplos de repositórios abertos de 

conteúdos digitais (Marques, 2011). 

O concelho de Tomar disponibiliza uma Biblioteca Municipal que está integrada na 

Rede de Bibliotecas de Leitura Pública e que possui um valioso acervo documental em 

grande parte oferecido pelo bibliófilo António Cartaxo da Fonseca; uma biblioteca de 

ensino superior (Biblioteca do Instituto Politécnico de Tomar) especialmente 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3646 

vocacionada para as engenharias, tecnologias, artes e gestão; e 11 Bibliotecas 

Escolares.  

A Biblioteca Escolar surge enquanto recurso das novas opções educativas e 

pedagógicas, como um instrumento ao serviço do desenvolvimento das competências 

literácitas dos alunos, como um interveniente direto no apoio ao desenvolvimento 

curricular. Estrutura privilegiada na escola, a Biblioteca Escolar atual tem um papel 

interventivo nas aprendizagens dos alunos e no desenvolvimento de competências, 

apresenta-se bem equipada e dotada de um fundo documental qualificante; constitui 

“uma porta de acesso direto ao mundo da informação” (Rede de Bibliotecas Escolares, 

2010), promovendo a igualdade de oportunidades. Embora a generalidade dos seus 

serviços se caracterize por uma relação direta entre o utilizador e o pessoal de 

contacto (professor bibliotecário, equipa e colaboradores), exigindo uma abordagem 

eficaz, de forma a responder às necessidades daquele recorrendo a formas de 

contacto aliciantes, eventualmente inovadoras, em sintonia com os meios e recursos 

existentes, a Biblioteca Escolar busca um caminho via novas ferramentas e formas de 

contacto inovadoras, fazendo sua esta nova linguagem, encontrando no uso dos novos 

recursos e media digitais um espaço de difusão das suas práticas e atividades, e nos 

casos bem-sucedidos, uma extensão dos seus serviços (serviço de referência, acesso 

remoto ao catálogo, pedido de reserva de documentos, boletins informativos, 

dinamização de fóruns temáticos, divulgação do seu espaço, dos seus recursos e dos 

seus serviços).  

O conjunto de instituições deu origem ao Grupo de Trabalho Concelhio de Tomar 

(GTC). A formalização do GTC (validada pelas Direções das escolas e Autarquia), 

sustentada no Acordo de Cooperação RBE (direções, Autarquia, DRELVT e Ministério 

da Educação) confere ao grupo as condições e o incentivo para o trabalho de 

colaboração e parceria que não pode ser desmerecido. 

‘Valorizar a cooperação e o trabalho em rede’, ‘potencializar recursos através de uma 

partilha efetiva’, ‘sensibilizar para a importância das bibliotecas no processo de 

educação e formação do cidadão’ são alguns dos pressupostos (concomitantemente 

linhas de atuação) que o Grupo tem perseguido. A melhoria da ação conjunta pauta-se 
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pelo interesse no investimento e trabalho de incidência concelhia e pela consciência da 

importância desta Rede otimizando recursos e equipamentos, desenvolvendo uma 

rede de informação e conhecimento, difundindo e divulgando essa mais-valia.  

A criação de uma rede concelhia de bibliotecas é, sobretudo, a aposta numa forma de 

diálogo entre instituições parceiras (uma ponte entre realidades, quase sempre afins, 

de projeção condicionada à dimensão de cada instituição), uma ferramenta que 

potencia o investimento individualizado das instituições, articulada pelo grupo 

proporcionando o aparecimento de uma estrutura maior e mais rica do que a simples 

soma das partes. 

 

3. OBJETIVOS DO PROJETO 

A compreensão e extensão dos recursos disponíveis existentes, disponibilizados pelas 

bibliotecas escolares, municipal e outros, seja na sua componente humana (um grupo 

de trabalho concelhio com representação de instituições escolares do ensino pré-

escolar ao ensino superior, autarquia e outras entidades locais), seja na sua 

componente material (condições técnicas e tecnológicas) facilitaram uma resposta 

favorável à necessidade de constituir um Portal que consolidasse a estrutura concelhia 

com os objetivos de enriquecer o trabalho já desenvolvido recorrendo ao uso de redes 

eletrónicas; de facilitar o acesso à informação, local e remotamente, sem 

condicionalismos de horário; de rentabilizar os recursos existentes; e de maximizar o 

investimento pela partilha alargada.  

O Portal da Rede Concelhia de Bibliotecas de Tomar pretende ser uma ferramenta de 

novos hábitos culturais e de redes de conhecimento, oferecendo ao utilizador 

interessado um catálogo coletivo do concelho de Tomar, assim como catorze catálogos 

individuais. 

Neste Portal será também alojado um repositório aberto de conteúdos digitais 

(Repositório da Região Templária), contribuindo para o aumento da visibilidade e 

’valor’ público das instituições envolvidas, servindo como indicador tangível da sua 

qualidade, tal como a afirmação e reforço da auto-estima dos produtores de 

conteúdos, sejam alunos, professores ou outros elementos da comunidade escolar.  
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No âmbito da formação o Portal também será um veículo para formação qualificada 

quer dos agentes (Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos, Professores 

Bibliotecários e Bibliotecários) do tratamento documental, quer de outros 

interessados, disponibilizando recursos e promovendo formação online ou formação 

presencial, acreditada pelo CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua) e DGAE (Direção Geral de Administração Escolar). Também a formação de 

utilizadores em Pesquisa, Recuperação e Seleção de informação em catálogos online e 

repositórios digitais será contemplada no Portal. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A criação de um instrumento de difusão e disponibilização de serviços, da 

responsabilidade dos parceiros da Rede de Bibliotecas de Tomar, ao serviço da 

comunidade local (dimensão concelhia), mas não exclusivamente para esta 

comunidade, exige recursos humanos motivados e como não podia deixar de ser 

qualificados.  

O investimento numa rede concelhia de bibliotecas propícia o reforço entre pares, 

favorece a potenciação de recursos materiais e humanos, permite a construção 

conjunta de um plano de atuação concertado e alargado e, claro, tradutor de uma 

dinâmica alargada e interventiva no meio escolar, mas igualmente na comunidade em 

geral (Veiga, 1996). 

O Portal da Rede de Bibliotecas do Concelho de Tomar irá possuir: 

• Um espaço de informação, divulgação, reflexão e partilha; 

 Um catálogo coletivo com funcionalidades de pesquisa avançada; 

 Um repositório aberto de conteúdos digitais; 

 Um espaço de formação constituído por recursos educativos e por um sistema 

de gestão de aprendizagem; 

constituindo assim, um motor de acesso e de gestão sustentada do catálogo concelhio; 

um instrumento promotor de novos hábitos culturais e de mudança de postura face à 

manipulação de novos recursos; uma estratégia de potenciação do conhecimento e de 
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rentabilização de recursos; e uma estrutura de inovação e de melhoria de serviços para 

a comunidade. 

O projeto desenvolver-se-á nas seguintes etapas:  

• Definição do alojamento e do domínio do Portal; 

• Definição de normas orientadoras para uniformizar os diferentes catálogos; 

• Produção e gestão do catálogo; 

• Decisão da estrutura funcional; 

• Elaboração de documentos organizativos e normativos; 

• Criação do Portal (propriamente dito); 

• Criação do repositório aberto de conteúdos digitais; 

• Disponibilização de recursos educativos e de um sistema de gestão de 

aprendizagem. 

No Portal da rede concelhia o catálogo desempenha um papel central a vários níveis, 

pois permite conhecer os diferentes acervos documentais disponibilizados pelas 

entidades parceiras. Através de documentos orientadores (e. g. manual de 

procedimentos do tratamento documental, política de desenvolvimento da coleção, 

etc.) haverá um procedimento uniforme no tratamento dos diferentes tipos de 

documentos com óbvias vantagens ao nível da pesquisa, recuperação e seleção da 

informação, assim como, a constituição de uma colecção alargada e coerente. O 

catálogo concelhio implica também que todos os parceiros incluam no seu plano de 

atividades como prioridade a formação de utilizadores. Neste âmbito deverá ser criado 

um guia para a formação de utilizadores em catálogos online e repositórios digitais. 

Com o Repositório da Região Templária pretende-se educar no sentido da partilha e 

das potencialidades de disseminação da informação e conhecimento, mostrando o 

benefício dos repositórios abertos, em que o reconhecimento é mensurável pelo 

impacto da publicação. 
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5. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

O Portal da Rede de Bibliotecas de Tomar será alojado num servidor do Instituto 

Politécnico de Tomar e terá como endereço eletrónico: http://www.rbtomar.ipt.pt. A 

estrutura (figura 1) e as funcionalidades já foram definidas pelos parceiros da Rede. 

 
 

Figura 1: Estrutura do Portal da Rede de Bibliotecas de Tomar 
 

 

O lançamento do Portal está previsto para setembro de 2012, coincidido assim com o 

início do ano letivo 2012/2013. Nessa data ainda não estará disponível o repositório 

Portal da Rede 
de Bibliotecas de 

Tomar 

Apresentação 

Notícias  

Documentos 

Parceiros 

Catálogo 

Repositório 
Digital 

Formação 

Ligações úteis 

Contactos 

Créditos 

http://www.rbtomar.ipt.pt/


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3651 

digital, nem a componente formação, que serão implementados numa 2.ª fase (figura 

2). 

Nesta primeira fase todos os recursos técnicos e humanos têm sido canalizados para a 

implementação do catálogo concelhio online. A constituição de um catálogo coletivo 

implica primeiramente a adoção de uma linguagem comum, a compreensão de várias 

linguagens (documental, terminológica, notacional), a uniformização de opções para o 

tratamento técnico do acervo, o estabelecimento de um protocolo que define a 

participação de cada parceiro no projeto, a definição de um regulamento de 

empréstimo inter-bibliotecas, entre outros aspetos. 

 
Figura 2: Página inicial do Portal da Rede de Bibliotecas de Tomar 

 

O catálogo concelhio online foi implementado com base no software Bibliobase da 

Bibliosoft. Na figura 3 temos a página de seleção do fundo documental.  
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Figura 3: Catálogo concelhio online da Rede de Bibliotecas de Tomar 
 

 

 

O utilizador pode efetuar a pesquisa num dos 14 catálogos individuais ou em toda a 

base concelhia (figura 4). 

Figura 4: Pesquisa na Base Concelhia da Rede de Bibliotecas de Tomar 
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A Biblioteca Municipal de Tomar possui um rico e variado fundo documental, como se 

espera a uma biblioteca de leitura pública. Dos cento e dez mil documentos que fazem 

parte do acervo documental, disponíveis para empréstimo local e domiciliário, mais de 

dois terços já se encontram tratados documentalmente, e os respetivos registos estão 

acessíveis no catálogo online.  

O Instituto Politécnico de Tomar disponibiliza no catálogo concelhio, cerca de trinta mil 

registos de documentos que pertencem à Biblioteca Central do IPT e à Biblioteca da 

Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. Este é um fundo especializado que dá 

sobretudo resposta às necessidades do seu público-alvo preferencial, docentes e 

discentes dos diferentes cursos ministrados nas Escolas do Instituto Politécnico de 

Tomar. 

O catálogo concelhio disponibiliza ainda os catálogos individuais das Bibliotecas 

Escolares de Tomar que integram a Rede Nacional de Bibliotecas Escolares. No 

momento são as Bibliotecas Escolares do Agrupamentos de Escolas Templários (EB1 

Templários, EB1 de São Pedro, EB1 Infante D. Henrique, EB2/3 Santa Iria, EB2/3 

Gualdim Pais e Escola Secundária Jacome Ratton) e do Agrupamento de Escolas Nuno 

de Santa Maria (EB1 Santo António, EB2/3 Nuno Álvares Pereira e Escola Secundária 

Santa Maria do Olival). Integram ainda o catálogo concelhio, os catálogos das 

Bibliotecas Escolares do Centro Escolar de Casais e da EB1 D. Nuno Álvares Pereira que 

não integram a Rede Nacional de Bibliotecas Escolares. 

As Bibliotecas Escolares da Rede de Bibliotecas de Tomar disponibilizam neste 

momento cerca de trinta mil registos no catálogo online, que corresponderão 

seguramente a cerca de cinquenta mil documentos. Destacamos o facto da 

disponibilização destes catálogos online terem permitido a alguns estudiosos de várias 

áreas do conhecimento, sobretudo mestrandos e doutorandos, de diferentes zonas do 

país, acederem a obras raras (e.g. acervo das ciências da educação do Séc. XIX da 

Biblioteca Escolar da Escola Secundária Jacome Ratton). 

É objetivo deste Portal acolher em breve os catálogos do fundo documental do 

Convento de Cristo e do Centro de Formação de Professores ‘’Os Templários’’, dos 

concelhos de Ferreira do Zêzere, Ourém e Tomar, organismos que também integram o 
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Grupo de Trabalho Concelhio (GTC) da Rede de Bibliotecas de Tomar. A etapa seguinte 

será dar a conhecer e permitir o acesso ao fundo documental de Bibliotecas Privadas 

relevantes pela riqueza do seu espólio, sedeadas no concelho de Tomar. 

O Repositório da Região Templária pretende integrar os conteúdos produzidos pelos 

diversos parceiros da Rede. Num primeiro momento, este repositório irá integrar os 

conteúdos da comunidade escolar da Escola Secundária Jacome Ratton, alargando 

progressivamente o horizonte às restantes instituições. Na base deste repositório 

estará o software DSPACE desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) em parceria com a Hewlett-Packard. Em Portugal, este software tem sido 

utilizado com sucesso em mais de 30 instituições do ensino superior, em diversas 

instituições ligadas à saúde (e.g. Hospitais da Universidade de Coimbra, Centro 

Hospitalar de Lisboa Central, Centro Hospitalar do Porto) e na Administração Pública 

(e.g. INA - Instituto Nacional de Administração, I.P.). 

A componente formação irá incluir tutoriais gratuitos para formação em diversos 

domínios como tratamento documental (catalogação, classificação, indexação, etc.) e 

ferramentas digitais, assim como cursos de formação em regime e-learning e b-

learning com o apoio do sistema de gestão de aprendizagem (LMS – Learning 

Management System) Moodle. 

 
6. CONCLUSÕES 

A sociedade está a evoluir cada vez mais depressa, sendo necessário que as pessoas se 

adaptem às mudanças constantes, sobretudo a nível profissional, adquirindo novos 

conhecimentos e competências (Marques, 2012). A aprendizagem ao longo da vida 

ganha assim cada vez mais importância, assim como, o ensino e aprendizagem online 

apoiado por tecnologias e plataformas informáticas. 

Estratégia de vontade coletiva e trabalho colaborativo, o Portal da Rede de Bibliotecas 

de Tomar é uma rede de conexões, sentidos e de informação. Através da valência do 

catálogo concelhio, do Repositório da Região Templária e do espaço de formação, o 

Portal reforça a ideia de estarmos perante uma ferramenta pedagógica poderosa, 

promotora de aprendizagem e do desenvolvimento de competências.  



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3655 

Até à data procedeu-se à definição do alojamento e do domínio do Portal da Rede de 

Bibliotecas de Tomar; à definição de normas orientadoras para uniformizar os 

diferentes catálogos; à produção do catálogo concelhio; à clarificação da estrutura 

funcional e à produção de documentos organizativos e normativos. Encontramo-nos 

neste momento a desenvolver o Portal propriamente dito. Depois de lançado o Portal 

procederemos à criação do repositório aberto de conteúdos digitais (que pretendemos 

ligar a outros projetos de pesquisa federada), bem como, à disponibilização de 

tutoriais online e de cursos apoiados pelo Moodle. 
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Resumo 

 
Nas últimas décadas os brasileiros passaram por experiências educacionais com 
recursos tecnológicos aplicados às modalidades de ensino presencial e a distância nas 
mais remotas regiões do país. Esses recursos visam favorecer a democratização do 
ensino e inclusão digital, uma vez que essas tecnologias digitais reduzem as distâncias 
geográficas para as atividades educacionais e do trabalho. Nessa lógica, a porcentagem 
estabelecida pela legislação brasileira, para os cursos de graduações presenciais, que 
se utilizam dos 20% da carga horária na modalidade a distância, torna-se menos 
importante, ou até mesmo, não se justificam, uma vez que essas tecnologias digitais 
são utilizadas como recursos pedagógico em ambas modalidades. Dessa maneira, 
sugerem quebras dos paradigmas quanto ao acesso à internet e às distâncias 
regionais. Essa constatação pode demonstrar que as tecnologias digitais são híbridas 
por natureza, logo, as limitações estabelecidas pelo legislador quanto à porcentagem 
da utilização da modalidade a distância, em curso de graduação presencial, são meros 
entraves burocráticos que suscitam novos debates quanto à autorregulação das 
Instituições educacionais. Para desenvolvimento da pesquisa buscou-se na abordagem 
qualitativa, exploratória e bibliográfica o aporte de sustentação teórica à 
argumentação que as tecnologias digitais são utilizadas na graduação presencial e a 
distância, logo, se instalam no cotidiano escolar por serem híbridas naturalmente. 
Palavras chave: Ensino, Educação a Distância, Educação Híbrida, Mídia, Tecnologia. 

 
Abstract 

 
In recent decades the Brazilians went through experiences with educational 
technology resources applied the methods of teaching and distance in the remotest 
regions of the country. These resources aim to further the democratization of 
education and digital inclusion, once these digital technologies reduce the 
geographical distance education activities and work. In this logic, the percentage 
established by Brazilian law, to face graduate courses, which use 20% of the workload 
in the distance, it becomes less important, or even unjustified, since these 
technologies digital resources are used as teaching in both modalities. Thus, the 
paradigms suggest breaks in access to the Internet and regional distances. This finding 
may demonstrate that digital technologies are hybrid in nature, so the limitations 
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established by the legislature as to the percentage of use of the distance mode in 
undergraduate classroom, are mere bureaucratic barriers that raise new debates 
about the self-regulation of educational institutions. To develop the research sought to 
approach qualitative, exploratory literature and the contribution of theoretical support 
to the argument that digital technologies are used in graduate and distance, so settle 
in school life by being hybrid naturally. 
Keywords: Education, Distance Learning, Hybrid Education, Media, Technology. 
 

1. INTRODUÇÃO 

As telecomunicações, informática e os equipamentos eletroeletrônicos têm evoluído 

de modo modificar o juízo de tempo e espaço no mundo acadêmico das instituições de 

ensino no Brasil. Nessa direção, há forte tendência para introdução das tecnologias 

digitais em curso superior nas diferentes regiões do país. Essa entrada pode beneficiar 

o intercâmbio, o ensino, as relações entre pessoas e a decomposição da rigidez quanto 

o local físico onde se exercem as atividades acadêmicas. Esses alcances são favorecidos 

pelas tecnologias digitais com qualidade nas resoluções das imagens e processamentos 

de dados (iPAD, ifone, tablet, celular, notebook...). 

Buscou-se em Moore e Kearsley (2010) que a tecnologia é aquela que se constitui em 

veículo para comunicar mensagens representadas em mídias (textos, imagens, sons e 

dispositivos).  Essa configuração estabelece uma hierarquização, determinando que o 

segundo esteja a serviço do primeiro, pontencializada por instrumentos de 

comunicações entre os indivíduos. 

As reinvindicações da sociedade brasileira, relacionadas às apropriações frennte às 

tecnologias, provocam tensões nas diferentes categorias profissionais, quanto 

aplicação do conhecimento, aprendizagem, pesquisas, inovações, formação, 

atualização profissional, dentre outros. Esses requisitos afetam diretamente os modos 

em que operam as instituições quanto ao rumo da equipe acadêmica, formaçção 

profissional e criação de novos cursos na modalidade presencial e a distância.  

Nessa linha, as instituições de ensino buscam aperfeiçoar os ambientes virtuais de 

aprendizagem - AVA aos modelos de ensino e as tecnologias digitais.  Já que, são nos 

AVAs que ocorrem registros acadêmicos, orientações e avaliações elaboradas pelos 

professores. São nesses ambientes que acontecem as discussões por meio de fóruns, 
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chat, elaboração de resumos, sínteses coletivas, revisão e retomada do conteúdo. 

Dessa forma, os conteúdos das disciplinas e cursos são consultados nas telas, pela 

maioria dos estudantes, por equipamentos que permitem desde o download dos 

textos até as impressões via Bluetooth.  

Nesse olhar de possibilidades encontramos os profissionais que atuam no ensino a 

distância em AVAs, e passam a existir, dependendo da instituição de ensino, como 

professor-autor, professor-conteudista, professor-supervisor, professor-mediador e 

professor-aluno, ou seja, diferentes perfis de atuação docente. 

Considerando o vertiginoso crescimento da educação a distância e a interface da 

educação e comunicação no Brasil, surge à necessidade de ampliação e 

aprofundamento de pesquisas relacionadas à mediação aos modos que se empregam 

as tecnologias digitais como recursos pedagógicos em ambientes educacionais. Para 

mudar a realidade que nos cerca é preciso, antes, entender qual o significado da 

mudança que as tecnologias digitais trazem para o ensino quanto à intervenção na 

realidade do sujeito, uma vez que é necessária maneira diferente de pensar e agir no 

processo de ensinar e aprender. 

As tecnologias digitais quanto aplicadas adquadamente como recursos pedagógicos, 

podem favorecer a democratização do ensino e inclusão digital, uma vez que essas 

tecnologias digitais reduzem as distâncias geográficas aos cidadãos anteriormente 

marginalizados. 

Os artigos da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 vislumbraram as intenções por uma 

educação para todos, deixando clara, por força de lei, que a qualidade deve caminhar 

articulada junto à inclusão educacional. Desde então, a educação vem mostrando um 

campo fértil e promissor para profissionais dessa categoria de trabalho, o professor. O 

professor é a expressão da área educacional, no sentido lato, por atuar na pesquisa 

(superior) e na docência. São profissionais que comungam conhecimentos específicos 

com conhecimento pedagógico.  

Dessa prática, formam profissionais competentes (conhecimento, habilidade e atitude) 

e cidadãos mais críticos para a sociedade em que vivemos. Entender o nicho operante 
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do professor é pretexto primeiro para compreender como se dá inserção da tecnologia 

digital como recurso pedagógico e facilitador do ensino e a aprendizagem. 

A pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa de modo que o percurso metodológico 

estivesse em consonância com os objetivos no ponto de vista exploratória, que 

segundo Gil (2011), é uma modalidade de pesquisa que proporciona ao pesquisador 

uma maior familiaridade com o problema, deste modo, pretende-se torná-lo explícito 

e ou permitir a construção de hipótese, tendo como objetivo principal o 

aperfeiçoamento das ideias propostas inicialmente, bem como a oportunidade de 

novas descobertas. O delineamento da pesquisa preocupou-se com os contrastes 

entre a teoria e os fatos voltados à educação sob o enfoque da utilização das 

tecnologias digitais como recursos pedagógicos para uma educação democrática e 

inclusiva. Buscou-se nos materiais já elaborados (livros, artigos e documentos) a 

sustentação teórica para a seguinte argumentação: a tecnologia digital é utilizada na 

graduação na modalidade presencial e a distância, por ser híbridas naturalmente, se 

instalam no cotidiano educacional, independentemente, dos limites burocráticos. 

 

2. EXTERIORIDADES DO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM POR MEIO DAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

No Brasil, é livre o direito de ensinar e aprender, conforme estabeleceu o artigo 206 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988. É por meio da Constituição que são expostos os 

princípios fundamentais da educação nacional e, consequentemente, institui a 

Educação a Distância – EaD,  haja vista que se apresentava com êxitos em outras 

partes do mundo na formação corporativa e acadêmica, como expôs Nunes (2009): 

Atualmente, mais de 80 países, nos cinco continentes, adotaram a 

educação a distância em todos os níveis, em sistemas formais e não 

formais de ensino, atendendo a milhões de estudantes. A educação a 

distância tem sido largamente usada para treinamento e 

aperfeiçoamento de professores em serviço. Como é o caso do 

México, Tanzânia, Nigéria, Angola e Moçambique. (p. 3). 
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Cabe a reflexão: Por que estabelecer que curso presencial só utilize 20% do total de 

sua carga horária, na modalidade a distância? Por que não deixar que cada instituição 

de ensino defina o quanto podem ofertar na modalidade a distância em seus cursos de 

graduações presenciais? 

Busca-se nessa perspectiva, ampliar a discussão acerca da utilização da tecnologia 

digital como recurso pedagógico e como essa se apresenta em relação ao ensino e a 

aprendizagem, porquanto, há mídias móveis, celulares, tablets, inseridos em sala de 

aula presencial ou a distância, faciltando acesso a banco de dados em tempo real aos 

usuários dessa tecnologia. 

Portanto, repensar os conceitos de educação nancional, ser na modalidade presencial 

ou a distância, passa por subsidiar a discussão de uma política pública que favoreça o 

processo de ensino e aprendizagem, fomentando a incorporação das tecnologias 

digitais e das técnicas aos métodos didático-pedagógicos para obtenção de melhores 

resultados para educação nacional. Essas diversidades tecnológicas que nos cerca são 

de fáceis portabilidades, boa resolução e conectividades. 

Poe isso, são inegáveis que as atividades educacionais realizadas por intermédios dos 

computadores, tendem beneficiarem as integrações dos diferentes recursos e mídias 

(conteúdos textuais, vídeos, imagens, atividades, orientações e procedimentos 

didáticos) pela Web. Esses recursos, de modo geral, são utilizados com dupla 

comunicação: síncrona (simultânea, em tempo real) e assíncrona (não simultânea) 

entre docente, estudante e conteúdo em ambiente virtual de aprendizagem - AVA. 

Esse ambiente é desenvolvido com recurso e tipo midiático que favorece a 

heterogeneidade da atividade e avaliação, o chamado groupware. 

O groupware, segundo Ellis et al. (1991), supõe a modelagem de sistema baseado em 

computador que suportam grupos de usuários envolvidos em um trabalho comum e 

que proporciona uma interface ao ambiente compartilhado. O groupware é o 

hardware e software que suportam e ampliam o trabalho em grupo.  

Todavia, torna-se condição primeira para a modernização dos processos de ensino, a 

preparação dos professores relativa ao manuseio das mídias, seja na sala de aula do 

ensino presencial ou a distância, porquanto, essa inserção beneficia a ampliação do 
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tempo/espaço dos professores e estudantes. Desse modo, acredita-se que elas são 

fundamentais para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, conforme 

relatou a UNESCO (1998), “[...] No espaço de tecnologias, as TIC têm um lugar no topo 

da hierarquia, mas devemos entender que, se essas tecnologias não são aplicadas com 

os métodos de ensino adequados, não contribuirá para a educação, mas a confusão e 

passível de erro” (p.7). Na argumentação exposta na Conferencia Mundial sobre a 

educação Superior, realizada na cidade de Paris em 1988, as tecnologias da informação 

e comunicação alcançam posições na sociedade, onde antes não existiam, contudo, 

alerta-se que não há interação ou possibilidade da colaboração sem conectividade, já 

que essa reflete em acesso a informação, comunicação, entretenimento, serviço e 

consumo.  

Esse alerta reforça sobre o sucesso da tecnologia digital em ambiente escolar, no 

sentido de que se pode esbarrar na ausência de mobilidade e da conectividade dos 

equipamentos. Nesse caso, levará a abreviação do usuário quanto ao acesso à Internet. 

Tal constatação revigora que se deve atentar para a infraestrutura dos espaços 

educacionais e na formação continuada do professor, com investimento adequado e 

imprescindível na dinâmica do que se quer ensinar e aprender durante a vida escolar.  

Porém, quando as tecnologias digitais são inseridas no mundo acadêmico atentando 

para os pré-requisitos à sua implantação e utilização, tendem a oferecer a diversidade 

de informações, permitem interatividade e favorece maior colaboração entre as 

pessoas. Pode-se dizer que o potencial das tecnologias da informação e comunicação 

para a transformação da educação funda-se na aposta de que elas são uma poderosa 

ferramenta para mudar os papéis atualmente desempenhados pelo professor e 

estudante no processo de ensino-aprendizagem, porquanto essa ferramenta, usada de 

maneira adequada, viabiliza a atuação do professor como orientador e propiciará a 

autonomia do estudante, tornando-o protagonista da aprendizagem.  

As inovações tecnológicas foram decisivas para o avanço da EaD no mundo por ser 

flexível quanto ao uso, capacitação em massa, facilidade na distribuição do conteúdo, 

seja por correspondência; multimídia; teleducação; aprendizagem flexível e 
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aprendizagem flexível inteligente, descrita por Moore e Kearsley (2010, p.26); Pereira e 

Moraes (2009, p.71) que representam as cinco gerações da EaD no mundo. 

Com as diferentes possibilidades oferecidas pelas tecnologias da informação e 

comunicação quanto à consulta, recebimento e envio de dados, os indivíduos sociais 

não permanecem refém do ambiente físico para sua formação acadêmica e 

capacitação continuada. Para Downes (2011) “[...] os próprios aprendentes estão a 

mudar. Tem havido um grande debate nos últimos anos sobre o aumento dos “nativos 

digitais” ou da “geração net”. Tem sido sugerido que as nossas interações com as 

modernas tecnologias de comunicação alteram a forma como pensamos” (p.13). 

À medida que avançam as discussões sobre o uso das tecnologias da informação e 

comunicação em ambientes educacionais, mais somos convencidos que o modelo 

híbrido (blended learning) para a formação acadêmica, formação continuada e/ou 

formação em serviço, rompe a rígida necessidade da presença física nas execuções das 

atividades. Essa quebra ocorre por meio das tecnologias que se apresentam 

disseminada na sociedade da informação com alta conectividade. Para os 

organizadores do livro “Aprendizagem (In) Formal na Web Social", Dias e Osório 

(2011): 

A linha de separação entre os espaços de aprendizagem formal e informal conhece 

na sociedade digital uma progressiva diluição dos limites tradicionais ou fronteiras 

entre a escola e o conhecimento curricular, por um lado, e, por outro, o 

conhecimento construído em contextos de prática social suportados pelas redes 

digitais e pelas comunidades de práticas. (p.5). 

Seja no modelo presencial ou a distância a mediação está presente, é por meio dessa 

mediação que professores e estudantes relacionam-se e interagem no processo 

ensinos aprendizagem em ambientes on-line. No modelo presencial a interação ocorre 

em tempo real, enquanto, no modelo a distância acontece nas formas de tempos reais, 

simultâneos e não simultânea. É por meio dessas interações que professores e 

estudantes dialogam, debatem, compartilham experiências, recebem orientações, 

superam desafios e favorecem a interlocução entre a teoria e prática.  
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De acordo com Moore e Kearsley (2010) “a educação a distância está relacionada à 

mudança” (p.323).  Para os autores com o novo modelo de EaD, existe outro fator 

operando e concorrendo com a tecnologia digital que a torna executável: 

[...] Uma vez rompido esse monopólio de controle de certificação, o aluno terá quase 

uma total liberdade para reunir os programas de instrução em um conjunto pessoal, 

com acesso pela web a todas as instituições que melhor atendem a suas 

necessidades, não importando onde estiverem localizados. O movimento em direção 

à elaboração de currículos baseados em objetos de aprendizado constitui um reforço 

da tendência para o gerenciamento do programa pelo aluno. (p.323). 

São nesses contextos que a organização do trabalho pedagógico desenvolve como 

processo à prática educativa suportada pela tecnologia digital em salass de aula 

presenciais (tradicional) ou virtual. Não se pode negar que algo esta mudando, nas 

instituições educacionais brasileiras, mas, os métodos empregados por elas e a 

amarração legal serão sufocados pela evolução tecnológica que não pede licença nos 

“bancos escolares”, entram e se instalam tornando as práticas pedagógicas obsoletas e 

desinteressantes para o estudante abastecido tecnologicamente.  

 

3. EDUCAÇÃO, TRABALHO E TECNOLOGIA DIGITAL 

O mundo do trabalho está (re) significando à inserção dos trabalhadores brasileiros 

que se utilizam das tecnologias digitais em atividades laborais. Recentemente, foi 

sancionada a Lei n° 12.551 de dezembro de 2011, cuja finalidade foi à equiparação dos 

efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizada à 

exercida por meios pessoais e diretos. Em seus artigos descrevem que não há distinção 

entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador do executado no 

domicílio do empregado realizado a distância, desde que estejam caracterizados os 

pressupostos da relação de emprego. Firma que os meios telemáticos e informatizados 

de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, 

aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.  

Não é intenção aprofundar no termo jurídico “subordinação jurídica”, pelo motivo de 

remeter a outros (controle e supervisão), muito questionados por alguns juristas, que 
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debatem acerca do retrocesso da referida lei. Entretanto, o escopo da novidade 

legislativa é indubitavelmente afastar as dúvidas acerca da existência de relação de 

emprego nos "meios telemáticos e informatizados" de prestação de serviço, isto é, 

almeja possibilitar ao “teletrabalhador” o status de empregado. Por consequência, é 

notório o avanço da nova lei, por inclui aqueles trabalhadores de maneira protegê-lo, 

como acontece com os demais empregados. A inovação convive na expectativa de 

expandir a proteção aos trabalhadores.  

A equiparação dos efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e 

informatizada da lei trabalhista é um presságio para o setor educacional, no sentido 

que a instituição educacional possa buscar seu ajuste, no momento que ocorrer à 

inserção da tecnologia digital na sociedade. Todavia, carecem compor às mídias ao 

modelo pedagógico sem perder a essência de ensinar e fazer aprender com qualidade, 

como descreveram Loureiro e Benttencourt (2011) “as tecnologias têm vindo a 

revolucionar e a (re) modelar a sociedade. A educação, como área-chave de saberes, 

não pode ficar alheia a estas mudanças, mantendo-se presa a velhos hábitos e 

métodos de ensinar e aprender.” (p.193). 

As experiências nas instiutições de ensino têm mostrado que o uso das melhores 

mídias e tecnologias varia de pessoa para pessoa. A utilização das tecnologias na 

educação, o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) e, sua 

ampla utilização tem modificado os modos de ensinar e aprender. Os processos de 

aprendizagem nesses ambientes ocorrem de maneira diferenciada, devido aos 

diversos meios tecnológicos que permitem variedade quanto ao emprego das mídias, 

acesso, encaminhamento e interação, sejam na estratégia síncrona ou assíncrona 

entre professores, alunos e conteúdo.  

Antes de pensarmos a respeito de que tipo de organização do projeto político 

pedagógico deve ser – presencial, a distância ou híbrida (blended learning) - faz-se 

necessário repensarmos sobre qual o significado que atribuiremos à educação 

brasileira. Nessa busca, temos que aprofundar as discussões acerca das modalidades 

educacionais existentes no país e o emprego das tecnologias da informação e 

comunicação que favoreçam o processo de ensino aprendizagem na atualidade sem as 
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amarras (pré) estabelecidas nas IES e dos gestores governamentais. Nessa lógica, 

advertimos quanto ao perigo de uma educação nacional se tornar refém do “eu”, 

sendo que alguns passam a determinar que muitos fiquem aprisionados numa política 

educacional de interesses pessoais ou partidários. 

Essa configuração transpõe a sensação de “controle demais”, entretanto, a indícios 

que o poder público que não tem “braços nem pernas” para regular ou fiscalizar o que 

propõe. Por outro lado, as tecnologias da informação e comunicação possuem vidas 

próprias e se inserem na sociedade do conhecimento sem pedir consentimento 

aqueles que promovem as leis. 

 

4. CONCLUSÃO 

As exigências da sociedade brasileira evidenciam as tensões que ocorrem nas 

diferentes categorias profissionais, sejam pela cobrança de novas competências, 

habilidades ou atitudes profissionais. Esses conflitos passam pela aplicação de 

conhecimento, aprendizagem, atualização, inovação, fluência em idiomas, domínio do 

computador, processos de informática, formação e atualização dos profissionais da 

educação. Esses requisitos afetam diretamente a instituição de ensino, quer sejam 

públicas ou privadas, quanto ao rumo de seus dos profissionais.  

Do exposto, há necessidade da sociedade repensar seus modelos e estratégias 

voltadas à educação superior e básica, visando à aplicação das tecnologias digitais 

como recurso pedagógico, independemente da modalidade de ensino. Ressalta-se que, 

essa convergência tecnológica depara com a necessidade de investimento para os 

modos de ensinar e aprender, porquanto é consensual que a o retardo da inserção de 

computadores em ambiente formal, a maior parte, trás resistências quanto a sua 

utilização de modo pedagógico. Por outro lado, quando a inclusão de computadores 

em sala de aula é gradativa, de modo fazer parte do cotidiano das práticas escolares, 

resultam em expansão da aprendizagem formal, anteriormente, restrita à sala de aula. 

Ademais, são esses recursos estão promovendo o desenvolvimento de atividades em 

diversas regiões, a exemplo, Universidade Aberta do Brasil - UAB. A UAB busca na 

modalidade a distância seu ato pedagógico pela facilidade de comunicação entre 
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estudante, professor e conteúdo. O Ato pedagógico é facilitado pelo ambiente virtual 

de aprendizagem, possibilitando flexibilidade quanto à criação de linguagem hiper-

textual com recursos midiáticos, múltiplos tipos e maneiras desenvolver atividades e 

execução das avaliações continuadas pelos alunos.  

Com a variedade de ferramentas disponibilizadas na Internet, a utilização da tecnologia 

digital como recurso pedagógico torna-se um desafio para o professor frente à sua 

prática pedagógica. Pois que, estamos engendrando esforços quanto à utilização da 

Internet em atividade em grupo, no caso, em dinâmica de trabalho em grupo, em que 

se possa obter a colaboração entre os estudantes, a fim de proporcionar a eficiência na 

aprendizagem e maior eficácia no trabalho. 

Na área educacional como na área trabalhista estamos a repensar as tendências 

tecnológicas que favoreçam os processos de ensino e a aprendizagem, tanto no ensino 

formal quanto as atividades laborais. Essas acomodações visam à qualidade do ensino 

e as garantias dos direitos trabalhistas aos cidadãos brasileiros. 

Não diferentes, as instituições de ensino devem buscar o aprimoramento de seus 

cursos para as os “nativos digitais” e “geração net” que estão nos bancos das 

instituições educacionais, sejam em cursos presenciais ou a distância. A educação a 

distância esta à frente, e, quando bem empregada em ambiente escolare, alcança a 

interatividade entre os professores, os estudantes e os conteúdos a todo instante. 

Sendo assim, as instituições educacionais precisam potencializar seus profissionais 

(corpo docente, corpo administrativo, técnico-pedagógico, técnico de suporte 

tecnológico, entre outros) e as tecnologias digitais, no sentido de melhorar o ensino e 

aprendizagem. 

Nessa lógica, devemos repensar se as tecnologias digitais a serviço dos estudantes e 

dos trabalhadores resultam em incentivo a um processo de ensino e aprendizagem 

contínuada, a partir da necessidade de se aprender algo concreto para a vida.  

A oferta de disciplinas utilizando método não presencial foi autorizada pelo Ministério 

da Educação – MEC, para as instituições de ensino superior. Esse método implicava em 

qualquer forma de ensino e aprendizagem onde professores e alunos não 

permaneceriam em contato físico, nem necessariamente, interagindo ao mesmo 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3668 

tempo. O ato autorizativo só alcançou instituição de ensino superior que possuía curso 

reconhecimento pelo MEC. Para tanto, instituição deveria, em caráter opcional, 

colocar à disposição dos alunos 20% da carga presencial à distância. Todavia, a referida 

portaria ponderou sobre a possibilidade de desdobramento de novas estratégias 

educacionais, essas, a serem ampliadas com atividades educacionais a distância, 

corroborando com o cenário da necessidade de profissionais de assessoria didática 

(planejamento, elaboração, execução e acompanhamento) e do professor-tutor.  

Por outro lado, faz-se necessária a reflexão dos professores de quais, quando e como 

as tecnologias digitais, utilizadas como recursos pedagógicos podem ou não facilitar o 

ensino e a aprendizagem.  

Cabe instigar se os 20% da carga horária total utilizada na modalidade a distância, para 

curso de graduação presencial, se justifica, porquanto, há o rompimento das distâncias 

regionais e acesso às tecnologias digitais no cotidiano acadêmico em ambas as 

modalidades. 

Para melhor compreensão do espaço educacional que utiliza a tecnologia digital como 

recurso pedagógico, é preciso decompor a realidade que envolve o professor, o 

estudante e o conteúdo, em ambas as modalidades de ensino, já que, para intervir na 

realidade escolar, são necessárias, maneiras diferentes de pensar e agir.  

Portanto, inviabilizar a instituição de ensino que possui condição estrutural, financeira 

e pedagógica, não é o caminho desejado para a democratização e inclusão 

educacional, pelo contrário, deve-se buscar a autorregulação do sistema de ensino e 

não o cerceamento via legal. 
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Resumo 
Constatando o emergir da investigação científica sobre a utilização das plataformas 
Learning Management System (LMS) em contexto educativo, é pertinente agregar os 
conhecimentos gerados pelos vários estudos realizados em Portugal em torno da 
utilização das plataformas LMS em contexto escolar.  
Considerando ainda escassa a investigação científica no contexto escolar sobre as 
práticas na utilização de plataformas LMS nas escolas do nosso país, realizei uma 
análise exploratória, fundamentalmente baseada numa revisão teórica de estudos 
realizados, ambicionando reflectir sobre a utilização das plataformas LMS em contexto 
escolar.  
As conclusões mais relevantes mostram um crescer de novas exigências do ensino 
actual no que concerne à gradual ubiquidade do e-learning nas escolas nacionais. No 
entanto, a inércia de muitos dos responsáveis de educação e a carência de formação 
adequada compromete uma célere e plena integração das plataformas LMS nas 
escolas nacionais. 
 
Palavras-Chave: Educação à distância, ensino, escolas, Learning Management System, 
plataformas LMS, sistemas de gestão de aprendizagem. 
 

Abstract 
In face of the emergence of scientific investigation about the usage of Learning 
Management System (LMS) within education context, it’s pertinent to aggregate the 
knowledge gathered by several studies conducted in Portugal around the application 
of LMS in academic context.  
Given some scarcity of scientific investigation about the usage of LMS platforms within 
academic context in our schools, I’ve conducted an exploratory analysis, fundamentally 
based in theoretical revision of other studies, aiming towards the reflection of LMS 
platforms usage within academic context.  
The most relevant conclusions show growing new demands in the current educational 
system regarding the gradual ubiquity of e-learning in national schools. However, the 
inertia of many of those who are responsible for the educational system and the lack 
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of appropriate training, undertake a rapid and full integration of LMS platforms in 
national schools. 
 
Keywords: E-learning, Learning Management Systems, LMS platforms, school, 
teaching. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Para iniciar um projecto de educação a distância é necessário decidir diversos factores, 

entre os quais e com maior preeminência o sistema de gestão de aprendizagem, 

também designado por Learning Management System (LMS). Em contornos muito 

sucintos é possível definir uma plataforma LMS como um conjunto de ferramentas que 

“facilitam a disponibilização de recursos em diferentes formatos como texto, vídeo e 

áudio, apontadores para sites, avisos aos alunos, interacção professor-alunos através 

de ferramentas de comunicação, ferramentas de apoio à aprendizagem colaborativa e 

registo das actividades realizadas pelos alunos” (Carvalho, 2007). No contexto global 

duma plataforma LMS estão associadas diversas potencialidades que permitem 

melhorar o processo de aprendizagem e facilitar a comunicação entre professores e 

alunos. Todavia, os recursos de mediação dos LMS exigem novas práticas nas 

actividades do contexto escolar e alteram a forma como os actores da aprendizagem 

se relacionam entre si. 

O actual processo de ensino e aprendizagem exige uma nova pedagogia e um novo 

desempenho do professor (Moreira, 2000). O ensino à distância, suportado por 

plataformas LMS, implica que o professor modifique e hierarquize algumas de suas 

funções. Simultaneamente, o ensino por intermédio dos LMS, exige aos alunos mais 

trabalho colaborativo e uma aprendizagem mais autónoma. 

É nesta linha de preocupações, e com base na revisão da literatura sobre investigações 

em torno da utilização real e pedagógica das plataformas LMS, que se elegeu o 

objectivo deste artigo. Para atingir o fim a que o presente artigo se propõe começamos 

por definir as questões fulcrais de análise e por seleccionar a amostra de documentos 

pertinentes, capazes de satisfazer os objectivos propostos. Após serem apresentados e 
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discutidos os resultados, a análise incidirá numa síntese das principais ideias recolhidas 

com longo do artigo e expostas algumas considerações relevantes. 

 

2. QUESTÕES E OBJECTIVOS 

Com o propósito sempre presente de realizar uma revisão teórica sobre os estudos 

que se têm desenvolvido em Portugal em torno da utilização das plataformas LMS em 

contexto escolar, optou-se por balizar o estudo e a respectiva revisão ao período 

compreendido entre 2006 e Junho de 2011. Perante a ambiguidade de estudos, 

definiu-se questões fulcrais de análise, de forma a orientar quer o estudo quer as 

conclusões do mesmo: Que problemáticas são estudadas? Em que utilizadores das 

plataformas incide o estudo? Qual é a área curricular? Qual é a plataforma analisada 

no estudo? 

Relativamente à análise das problemáticas estudadas em torno das plataformas LMS 

pretende-se recolher informação sobre os objectivos de cada estudo e distinguir se 

eles focam os recursos, serviços e potencialidades mais utilizados nos LMS ou, por 

outro lado, se focam com mais intensidade o impacto dos LMS nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

No que diz respeito à análise dos utilizadores das plataformas pretende-se identificar 

se a investigação é orientada para a dinamização de áreas de trabalho com alunos ou 

com professores. De uma forma linear importa compreender como está a ser utilizada 

as plataformas LMS nas escolas pelos alunos e pelos professores. 

Quanto à área curricular pretende-se saber se o estudo foi peculiarmente 

desenvolvido sobre determinada disciplina ou se foi desenvolvido no âmbito 

multidisciplinar. 

Por fim, em relação a questão sobre a plataforma analisada no estudo, deseja-se dar a 

conhecer as principais plataformas que são usadas no contexto escolar nacional.  

 

3. METODOLOGIA 

Conforme já mencionado, o presente artigo é apoiado numa revisão teórica, sobre 

estudos desenvolvidos em Portugal nos últimos 5 anos em torno da utilização das 
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plataformas LMS em contexto escolar português. Não se pretende fazer uma análise 

minuciosa de todos os estudos realizados, antes porém, tenciona-se desenvolver uma 

análise exploratória com o intuito de desenvolver um artigo que partilhe e conecte os 

conhecimentos que resultaram dos estudos já realizados sobre o tema.  

Ressalva-se ainda que o processo metodológico teve como linha inspiradora o artigo 

de Costa (2007) onde se analisaram dissertações de mestrado realizadas em Portugal.  

 

3.1 Critérios de recolha da amostra 
Perante a complexidade de recolher documentos de análise para suporte deste artigo, 

optou-se por definir um processo criterioso de selecção de documentos. A principal 

preocupação foi seleccionar documentos reconhecidos pela comunidade científica e 

como segunda preocupação foi afastar a probabilidade de escolhas pessoais ou 

afectivas. Para o efeito recorreu-se ao portal Repositório Científico de Acesso Aberto 

de Portugal (www.rcaap.pt), onde constam milhares de documentos indexados de 34 

repositórios, e pesquisou-se o termo “plataformas LMS em contexto escolar”. Deste 

filtro simples obteve-se 71 documentos. Numa segunda fase, prosseguiu-se com a 

análise qualitativa de cada um dos documentos, nomeadamente os seus resumos, e 

elencou-se 32 documentos pertinentes para este artigo cujos repositórios se 

encontram listados no quadro 1. 

Quadro 13: Origem do repositório 
 

Repositório UM - Universidade do Minho 15 

Repositório Aberto da Universidade Aberta  7 

Biblioteca Digital do IPB 5 

Repositório da Universidade de Lisboa 3 

Repositório Institucional da UNL 2 

Total de documentos 32 

 

http://www.rcaap.pt/
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3.2 Natureza dos documentos da amostra 

Os documentos seleccionados para análise são maioritariamente dissertações de 

mestrado em educação realizadas nos últimos 3 anos. Este facto comprova, por um 

lado, o emergir do interesse dos estudantes de educação por este tema, e por outro 

lado, reflecte a crescente necessidade de discussão do tema nas instituições de ensino. 

Quadro 14: Tipo de documento analisados  
 

Dissertação de Mestrado 21 

Tese de Doutoramento 4 

Artigo 4 

Livro 2 

Documento de conferência 1 

Total de documentos 32 

3.3 Critérios de análise 
O enquadramento desta investigação, ao nível dos critérios de análise, é primordial 

para melhor se compreender seus propósitos, a sua estrutura e a sua organização. 

Sendo assim, interessa evidenciar os quatro critérios centrais de análise, como aliás, já 

referidos anteriormente: (i) problemáticas estudadas, (ii) utilizadores das plataformas, 

(iii) área curricular e (iv) plataforma analisada. 

 

3.3.1 Problemáticas estudadas 

Da revisão da literatura conclui-se que a investigação à volta de plataformas LMS no 

contexto escolar é sustentada normalmente por um de dois tipos de objectivos: (i) 

impacto da utilização das plataformas LMS no processo de aprendizagem e o modo 

como determinam o sucesso da aprendizagem ou (ii) avaliação das potencialidades das 

plataformas e a forma como os seus utilizadores as usufruem ou as ignoram. 
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3.3.2 Utilizadores das plataformas 

Os diversos documentos analisados evidenciam uma preocupação analítica no estudo 

dos comportamentos dos utilizadores das plataformas LMS. Estes utilizadores são 

normalmente professores e/ou alunos. É sobre ambos os utilizadores que incidiu o 

critério de análise. 

 

3.3.3 Área curricular 

A investigação da introdução de plataformas LMS no processo de aprendizagem é em 

muitos documentos contextualizada a uma determinada disciplina. Este critério de 

análise pretende evidenciar as disciplinas singularmente analisadas. 

 

3.3.4 Plataforma analisada 

Optou-se por definir este critério de análise com o objectivo de identificar as principais 

plataformas LMS usadas no contexto educativo nacional. 

 

3.3.5 Outros critérios 

Sem prejuízo de centralizar a revisão da presente investigação nos quatro critérios 

indicados nos itens anteriores, foram igualmente investigados outros critérios que 

sobressaíram dos documentos analisados – por exemplo: opções metodológicas dos 

estudos e tipos de instituições de ensino. Embora estes critérios não sejam 

evidenciados neste artigo, são seguramente elementos mencionados para fins de 

reflexão. 

Apresenta-se no quadro 3, o resumo dos critérios centrais de análise seleccionados 

para o estudo do presente artigo. 

 

Quadro 15: Resumo dos critérios  de análise 

 

Problemáticas estudadas 

 

Impacto no processo de aprendizagem 

Avaliação das potencialidades das plataformas 
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Ambas 

Utilizadores das 

plataformas 

 

Alunos 

Professores (como administradores* dos LMS) 

Ambos 

Área curricular 

 

Multidisciplinar 

Disciplina específica 

Plataforma analisada 

 

Não refere ou não específica a plataforma 

Plataforma específica 

(*) Entenda-se professores como administradores pelo facto de terem permissões de inserção e gestão 

de conteúdos, e não como administradores de sistema ou de rede. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Dada a natureza deste artigo não existe uma avaliação pessoal da utilização das 

plataformas LMS em contexto escolar. A discussão dos resultados é sempre com base 

na revisão dos estudos já realizados.  

 

4.1 Problemáticas estudadas  
Averiguados os documentos apurou-se uma predominância de investigações 

vocacionadas para a avaliação do impacto da utilização das plataformas LMS no 

processo de aprendizagem e o modo como determinam o sucesso da aprendizagem 

(66%) – ver quadro 4.  

 

Quadro 16 : Problemáticas LMS estudadas 
 

Impacto no processo de aprendizagem  21 66 % 

Avaliação das potencialidades das plataformas 7 22 % 

Ambas 4 13 % 

Total de documentos 32 100 % 
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Salienta-se a unanimidade de opinião dos investigadores quanto ao facto da teoria 

construtivista estar subjacente à utilização das plataformas LMS. As abordagens 

construtivistas entendem a aprendizagem como um processo activo assente no 

princípio que o aluno edifica o seu próprio conhecimento. Esta teoria, de acordo com 

von Glaserfeld (1996), a aprendizagem é uma actividade construtiva que os próprios 

alunos têm que realizar e, assim, a tarefa do educador não é a de dispensar o 

conhecimento, mas proporcionar oportunidades e incentivos para construí-lo. As 

actividades devem ajudar a fazer com que o aluno vá adquirindo destrezas 

relacionadas com aprender a aprender e que lhes permitam ser cada vez mais 

autónomos nas suas aprendizagens (Zabala, 2003). Os conteúdos devem ser colocados 

de tal modo que sejam significativos e funcionais para os alunos (Zabala, 2003). Das 

diversas ferramentas de colaboração disponibilizadas pelas plataformas LMS os 

investigadores destacam algumas que permitem abraçar a concepção construtivista do 

ensino: fóruns, chat, wiki e testes de correcção automática. Porém, e com base nos 

documentos consultados, pode-se concluir que os LMS continuam a ser pouco 

utilizados para criação de ambientes de aprendizagem construtivistas. 

Relativamente à avaliação das potencialidades das plataformas apenas 22% dos 

documentos observados têm o focus neste tipo de análise. Na realidade, e de acordo 

com os documentos estudados, as plataformas dispõem de um conjunto de 

funcionalidades desenvolvidas para armazenar, partilhar e gerir os cursos e os 

conteúdos de aprendizagem: agenda, calendário, avaliações, bibliografia, fóruns, chat, 

wiki, glossário, grupos, perfil de alunos e professores, registo de assiduidade, motores 

de pesquisa, sistema de mensagens interno e privado, repositório de arquivos e 

videoconferência. Todas estas potencialidades disponíveis nas plataformas LMS, por 

via assíncrona ou síncrona, permitem registar o desempenho do aluno à medida que 

ele vai participando nas actividades propostas. No que concerne à real utilização das 

potencialidades dos LMS, os estudos revelam que muitos dos professores usam-no 

como simples repositórios de conteúdos como complemento a aulas presenciais. Aliás, 

esta constatação está em concordância com as interacções registadas no Centro de 

Competência da Universidade do Minho (CCUM) que conclui que a utilização da 
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plataforma (moodle) é mais a de repositório de informação do que de local de 

construção de conhecimento atendendo à diferença abismal entre visualizações e 

edições (Valente & Moreira, 2007). 

Numa perspectiva global os vários estudos destacam como principais potencialidades 

dos LMS o facto de (i) permitir reduzir custos administrativos, (ii) flexibilidade na 

gestão do tempo dedicado à aprendizagem, (iii) aumento das competências e do 

sentido de colaboração, (iv) possibilidade de integrar as ferramentas de LMS com 

vários artefactos digitais, (v) as infra-estruturas de aprendizagem são adaptáveis as 

metas de aprendizagem e (vi) afasta as barreiras geográficas. 

Por fim, e ainda a respeito das estatísticas, conclui-se que aproximadamente 13% do 

total dos 32 documentos analisados tendem a equiparar a análise em ambas as 

problemáticas. Significa, por outras palavras, que os investigadores deram igual 

destaque na avaliação do impacto na aprendizagem e nas potencialidades dos LMS. 

 

4.2 Utilizadores das plataformas  
No que respeita aos critérios de avaliação dos utilizadores das plataformas, verificou-

se que existe o dobro de documentos que destacam a perspectiva dos alunos (38%) 

em relação aos documentos que destacam a perspectiva dos professores (19%). Nos 

restantes documentos (44%) os investigadores optaram por incidir a análise em ambos 

os utilizadores, conforme consta no quadro 5. 

 

Quadro 17: Utilizadores das plataformas 
 

Alunos 12 38 % 

Professores (como administradores LMS) 6 19 % 

Ambos 14 44 % 

Total de documentos 32 100 % 

 

Na maioria dos documentos consultados a metodologia de investigação, 

fundamentada por inquéritos ou por observação directa, permitiu concluir que a 
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preparação tecnológica recebida pelos professores é insuficiente e não os prepara para 

a utilização de plataformas LMS nas actividades curriculares. Este facto é visto como 

determinante para o sucesso da utilização plena dos LMS. Além da falta de formação 

apropriada, é necessário uma nova abordagem e mentalidade dos professores em 

relação da aplicação das tecnologias nos processos de aprendizagem. A tendência 

verificada é os professores utilizarem os recursos LMS para seu próprio comodismo e 

não os aplicam de forma pedagógica no processo de aprendizagem do aluno.  

Ainda assim, face às provas metodológicas dos estudos consultados, existe um valioso 

potencial pedagógico dos LMS. As conclusões mais relevantes dos documentos 

analisados, indicam vários benefícios que os alunos podem usufruir: (i) ambientes de 

aprendizagem colaborativos e produtivos, (ii) incentivos para a criatividade e 

interacção entre alunos e professores, (iii) actividades de aprendizagem apropriadas a 

diferentes alunos e (iv) aquisição bilateral de conhecimentos. Este conjunto de 

características proporciona aos alunos uma base motivacional forte no processo de 

aprendizagem. No entanto, alguns estudos reconhecem que os alunos também sentem 

dificuldades de adaptação às novas metodologias e sentem a necessidade de verem as 

tarefas expostas nas plataformas confirmadas e esclarecidas textualmente pelos 

professores. 

Outro aspecto verificado nas reflexões das investigações sobre LMS no contexto 

escolar enquadra-se nos resultados relevados pelo estudo estratégico do Gabinete de 

Estatística e Planeamento da Educação (Pedro & Matos, 2010): integração da variável 

relativa à longevidade das plataformas LMS no contexto educativo. Por outras 

palavras, e de acordo com o mesmo estudo, o volume de professores e alunos inscritos 

nas plataformas LMS aumenta ao longo do tempo, o que pressupõe existir uma 

tendência dos registos de professores e alunos aumentar conjuntamente e 

apresentarem valores elevados de correlação, isto é, o estímulo à integração de alunos 

e/ou professores tende igualmente a promover e estimular a integração do outro 

grupo. 
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4.3 Área curricular  
Do ponto de vista da investigação da utilização de plataformas LMS em disciplinas 

específicas, isto é, estudos que debruçam as atenções apenas a uma determinada 

disciplina, é possível destacar a disciplina de matemática. Só esta disciplina mereceu a 

preferência de 13% dos documentos analisados, seguido da geografia e de línguas, 

ambos com cerca de 6%. 

O maior número de casos de estudo sobre a disciplina de matemática é provavelmente 

justificado pelo facto histórico da mesma ser incessantemente alvo de tentativas de 

modernização e de novos métodos de ensino que combatam o método expositivo 

tradicional alegadamente responsável pelo insucesso escolar.  

O quadro 6 mostra a percentagem de documentos analisados por disciplina. Torna-se 

claro que a preferência é analisar a utilização de plataformas LMS num modo 

multidisciplinar, normalmente numa escola ou agrupamento de escolas. 

 

Quadro 18: Área curricular  
 

Multidisciplinar 19 59 % 

Disciplina específica  

Matemática 4 13 % 

Geografía 2 6,3 % 

Português 1 3,1 % 

Inglês 1 3,1 % 

Formação continua de professores 1 3,1 % 

Geometria 1 3,1 % 

Curso "Estrutura da geosfera" 1 3,1 % 

TIC em Educação 1 3,1 % 

Geologia 1 3,1 % 

Total de documentos 32 100 % 
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4.4 Plataforma analisada  
Relativamente à frequência dos estudos analisados em torno do uso de plataforma 

LMS (ver quadro 7), verifica-se que a escolha da maioria dos investigadores recaiu 

sobre o Moodle (56,3%). Esta percentagem significativa revela a preferência das 

escolas pelo Moodle, aliás, tal como divulgado no estudo nacional sobre a utilização de 

plataformas de gestão de aprendizagem em contexto escolar (Pedro & Soares & Matos 

& Santos, 2008). Além do apoio documental e formativo do Ministério da Educação 

sobre o Moodle, deve-se entender esta tendência pelo facto do Moodle não exigir 

qualquer tipo de licença de aquisição ou manutenção, ser de fácil instalação e 

personalização e não exigir conhecimentos profundos de informática. Outro factor 

primordial para o sucesso da integração do Moodle nas escolas portuguesas é a 

atitude incessante de sensibilização de algumas instituições, como é o exemplo 

patente no livro “Uma boa prática de integração do Moodle na escola” (Pedro &  

Soares & Matos & Santos, 2008): “Se não se actuar de forma consistente e de modo 

contínuo, nunca se conseguem combater as resistências, nem dotar as pessoas de 

maiores competências e de mais saudáveis níveis de confiança na utilização deste tipo 

de ferramentas”. 

 

Quadro 19: Plataformas LMS analisadas  
 

Não específica a plataforma 4 12.5 % 

Plafaforma específica  

Moodle 18 56,3 % 

Dokeos 2 6,3 % 

Escola Virtual 2 6,3 % 

Dspace e Easy Education 1 3,1 % 

Fle3 1 3,1 % 

Edu2.0 1 3,1 % 

Domus (Intranet educacional) 1 3,1 % 

Atutor e Acollab 1 3,1 % 
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Odisseia 1 3,1 % 

Total de documentos 32 100 % 

 

Além do Moodle, as investigações trataram também as plataformas Dokeos, Escola 

Virtual, Dspace, Easy Education, Fle3, Edu2.o, Domus (intranet educacional equiparada 

neste artigo a plataformas LMS), Atutor, Acollab e Odisseia.  

No entanto, existe um conjunto de documentos analisados que não especifica 

claramente a plataforma LMS analisada. Este facto justifica-se por serem artigos 

resumos de conferências ou dissertações sobre ambientes de ensino à distância 

organizados pela concepção genérica de plataformas LMS. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste artigo foram destacados diversos aspectos sobre os estudos que se têm 

desenvolvido em Portugal em torno da utilização das plataformas LMS em contexto 

escolar. Com o intuito de fazer uma primeira abordagem às conclusões do estudo 

salienta-se como aspecto determinante para o uso em pleno das plataformas LMS a 

necessidade de desenvolver mais acções de formação e de sensibilização destinadas 

aos professores. As conclusões dos diversos estudos revelam que a tendência é usar os 

LMS como simples repositórios. Esta realidade é aceite com naturalidade tendo em 

conta que é preciso um período de adaptação às plataformas. Os dados recolhidos 

pelos diversos estudos analisados provam que lentamente os professores e alunos vou 

aderindo à sua utilização e arrastando outros como um efeito de “bola-de-neve” se 

tratasse. Porém, o processo de integração das plataformas LMS nas escolas estão 

ainda longe de alcançar todo o seu potencial e de se estabilizarem (Pedro & Soares & 

Matos & Santos, 2008). 

 A forma como o processo de aprendizagem está conjecturado nas plataformas LMS é 

também um aspecto pertinente. Os LMS exigem do aluno mais autonomia e requer 

que ele próprio construa o conhecimento num processo de assimilação contínuo. Por 

outro lado, a plataforma exige do professor conhecimento da tecnologia, flexibilidade 
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e capacidade de dinamizar actividades. O professor assume o papel de organizador da 

interacção do aluno com os conhecimentos. 

A estratégia de investigação aplicada pelos investigadores nos diversos estudos 

analisados foi, salvo raras excepções, estudos de caso. Os dados empíricos, que 

apoiam os estudos, derivaram de questionários, observação directa, consulta de 

informações inseridas pelos professores e alunos nas plataformas. No entanto, 

existiram estudos cuja metodologia consistiu num processo de investigação 

fundamentado na concretização prática, isto é, o investigador desenvolveu ou 

participou directamente nas actividades de determinado LMS. Outro facto significativo 

é que os estudos sobre utilização de plataformas LMS no contexto escolar são 

maioritariamente em escolas básicas e secundárias e reduzidamente em instituições 

de ensino superior. Facto que alegadamente pode espelhar uma realidade de 

disseminação menos célere dos LMS em contexto de ensino superior, fruto eventual 

de maior resistência deste tipo de instituições ou pelo facto de menor compatibilidade 

de interesses. 

O destino das plataformas LMS no contexto escolar está em aberto. A adesão e o uso 

pleno dos LMS dependerá da predisposição dos diversos actores da educação para 

alterar as práticas de ensino, da actualização das competências digitais dos actuais 

professores, das aptidões tecnológicas dos futuros professores, das acções de 

sensibilização do Ministério de Educação e da persistência daqueles que acreditam que 

este é melhor caminho para a educação vindoura. 
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Abstract 

The alliance between technology and education benefits everyone involved in the 
process of teaching and learning, it provides access to information in a playful and 
interactive form. In this sense, the technology of Augmented Reality (AR) appears as a 
low cost alternative in the teaching of physics content. This paper describes the 
development of the software simulator, which shows the behavior of projectiles in 
certain physical phenomena, viewed in three dimensions, with the use of RA. The 
results of the validation and questionnaire application stand out the pedagogic 
potentialities of the software. 
Keywords:  Increased reality, physics teaching, simulation. 

 

Resumo 

A aliança entre tecnologia e educação beneficia todos os envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem, pois proporciona o acesso à informação de forma lúdica e 
interativa. Neste sentido, a tecnologia de Realidade Aumentada (RA) surge como uma 
alternativa de baixo custo no ensino de conteúdos de Física. Este trabalho descreve o 
desenvolvimento do software SimulAR, que apresenta o comportamento de projéteis 
em determinados fenômenos físicos, visualizados em três dimensões, com a utilização 
da RA. Os resultados da validação e aplicação de questionário ressaltam as 
potencialidades pedagógicas do software. 
Palavras-chave: Realidade Aumentada, ensino de física, simular. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

No início deste terceiro milênio, em que a tecnologia domina todos os espaços desde 

os públicos aos privados discutir educação de qualidade é um tema recorrente em 

encontros de educadores e gestores em todo lugar do Brasil e do mundo. Tal discussão 

se faz necessária para que carências já existentes sejam supridas, e novas ideias surjam 

para melhorar as práticas pedagógicas, beneficiando não apenas os alunos que delas 

mailto:filomena_moita@hotmail.com
mailto:dougcpm@gmail.com
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vão usufruir, mas a sociedade, que possuirá cidadãos preparados para resolver 

problemas e acompanhar participativamente das evoluções vigentes.  

As carências são de toda a espécie, desde uma estrutura muitas vezes deficiente e 

imprópria para para ensinar e aprender até a falta de docentes. Escolas da rede 

pública, e até mesmo particulares, deixam a desejar quando se trata de espaço físico: 

salas apertadas, sem disponibilidade para atividades lúdicas e desportivas além da 

inexistência de laboratórios destinados às práticas científicas no campo da Química e 

da Física. As prioridades são diversas e, em muitos casos, a verba que deveria ser 

aplicada à construção e aquisição de material para um laboratório, por exemplo, é 

aplicada numa área que, segundo os gestores, possui maior necessidade. Entretanto, 

tecnologias, metodologias e propostas pedagógicas inseridas nas escolas sem altos 

custos podem ser vistas com maior apreciação no tocante à facilitação do processo 

ensino-aprendizagem.  

Neste sentido, a Realidade Aumentada (RA) surge como uma possibilidade de baixo 

custo, pois não necessita de aparatos tecnológicos robustos, apenas de uma webcam 

instalada em um computador, contrinuindo dessa forma para o processo de ensino e 

aprendizagem de forma eficiente e ajudando nas atividades laboratoriais.  

Graças às possibilidades oferecidas por essa tecnologia, pode-se abordar de maneira 

mais atrativa e lúdica para o aluno, e eficiente para o professor, diversos temas e 

conteúdos nas disciplinas, como o ensino de conceitos da área de exatas, que exigem 

recursos visuais para melhor entendimento dos fenômenos. 

O livro é um dos instrumentos mais importantes no processo educacional, porém, por 

se tratar de uma mídia impressa, sem a interatividade digital, torna-se uma ferramenta 

pouco rica e, por vezes, ineficiente, no sentido de facilitar a visualização e percepção 

dos detalhes em experimentos.  

A Realidade Aumentada, neste contexto, oferece visualização em 3D e permite a 

inserção de sons e objetos dinâmicos no mundo real, sendo, portanto, uma ferramenta 

poderosa para o processo ensino-aprendizagem, e proporcionando ao aluno 

considerável facilidade na visualização e entendimento do processo. Como as mídias 

impressas são usadas há bastante tempo da mesma maneira e não proporcionam 
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interação adequada, acabam se tornando tediosas e enfadonhas para o alunado. O 

fato de a RA ser uma novidade em ascensão na área tecnológica e que valoriza a 

interatividade, influencia consideravelmente a motivação dos alunos em busca de 

novas experiências. 

Esta investigação inicia com o estudo da fundamentação teórica a respeito da 

tecnologia de Realidade Aumentada, bem como uma discussão de seus benefícios na 

educação. A seguir descreve o desenvolvimento do software SimulAR, que apresenta o 

comportamento de projéteis em determinados fenômenos físicos, visualizados em três 

dimensões tornando o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico e interativo. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Realidade Aumentada (RA) tornou-se uma fonte de pesquisa, com um grande 

número de trabalhos e pesquisadores dedicados à área, no início da década de 90, 

porém o primeiro experimento foi realizado na década de 60 por Sutherland, no qual 

se idealizou um capacete com visor transparente, que apresentava imagens em 3D 

(Azuma 1997). 

Na década de 60, não havia poder computacional suficiente para a exploração da 

computação gráfica interativa em tempo real, sendo possível apenas a partir de 90, 

com o avanço tecnológico então vigente. Outro fato marcante foi a disponibilização, 

por parte da Universidade do Japão, da biblioteca ARToolKit, que auxilia no 

desenvolvimento rápido de aplicações de RA. 

Neste sentido, torna-se imprescindível diferenciar os conceitos de Realidade Virtual e 

Realidade Aumentada. Para Neto (2004), esta se refere a uma experiência imersiva e 

interativa baseada em imagens gráficas em 3D, geradas em tempo real, com auxílio de 

algum aparato tecnológico, sendo o mais sugestivo o computador. Já Alkstakalnis 

(apud Vallino, 1998) explicita que Realidade Virtual (RV) é, antes de tudo, um ambiente 

tridimensional e interativo gerado pelo computador, surgindo como uma nova geração 

de interface, ao passo que usa representações tridimensionais mais próximas da 

realidade do usuário, permitindo, assim, romper a barreira da tela. (Kirner e Siscoutto, 

2007). 
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A Realidade Virtual necessita de equipamentos especiais, como capacete, luva, óculos 

estereoscópicos etc., para transportar o usuário para o ambiente imersivo. Esses 

aparatos nem sempre são acessíveis e desprendem um custo significativo. 

Dessa forma, a Realidade Aumentada surgiu como uma melhoria da RV, no que diz 

respeito ao maquinário necessário para sua execução, permitindo a sobreposição de 

objetos e ambientes virtuais no ambiente físico, através de algum dispositivo 

tecnológico. Isso permitiu que interações tangíveis fossem mais fáceis e naturais para 

o usuário, sem a necessidade do uso de equipamentos especiais (Tori, Kirner e 

Siscoutto, 2006). 

Os princípios básicos do funcionamento de uma aplicação fundamentada na tecnologia 

RA, em linhas gerais, são simples e podem ser resumidas da seguinte forma: a imagem 

capturada pela câmera é convertida em linguagem binária, de acordo com a forma e o 

desenho do marcador para que seja realizada uma comparação entre a imagem 

capturada e os marcadores já cadastrados na aplicação. 

 

Figura 1 - Etapas de funcionamento do rastreamento 

 

 

 

2.1 A Realidade Aumentada e a Educação 
Ao se tratar do computador na educação, Valente (1993) salienta a possibilidade de 

criar condições favoráveis de aprendizagem, inclusive entre alunos de vários lugares do 

país ou do mundo. Ainda segundo o autor supracitado, essas condições devem facilitar 

o processo de expressão/descrição do pensamento quando na solução de problemas. 
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Giraffa (2009) defende que a sociedade contemporânea vive uma mudança de 

paradigma em que a produção comercial e industrial baseia-se no domínio e na 

fomentação do conhecimento. Desta forma, a construção deste conhecimento deve 

considerar o modelo econômico e a exigência de competências para solucionar 

problemas de forma autônoma e criativa.  

Para tanto, a aquisição de conhecimento torna-se mais eficiente e agradável a partir 

do momento em que sua real visualização torna-se possível, ou seja, de maneira 

prática, o teórico é aplicado e os resultados, que antes eram obtidos no papel, podem 

ser visualizados por meio de movimentos, sensações e imagens. Este processo é 

facilitado pela utilização do computador e, mais especificamente, da tecnologia 

abordada neste artigo, a Realidade Aumentada, que vem ganhando destaque nas 

diversas áreas do conhecimento devido a características como interatividade, 

facilidade de exibição e inovação. 

Na educação, sua utilização torna-se importante devido ao seu caráter lúdico, que 

estimula e facilita a aquisição do conhecimento por parte do aprendiz, além de ajudar 

o docente em sua prática, possibilitando diversas maneiras de ensinar. Em disciplinas 

que exigem um alto nível de abstração do aluno, como a Física e a Geometria, essa 

tecnologia pode ser extremamente eficiente, porque possui a capacidade de exibir 

todos os objetos e movimentos necessários com uma satisfatória riqueza de detalhes, 

que, em outras ocasiões como, por exemplo, na utilização de mídia impressa, teriam 

que ser imaginados. 

Moraes (2007) esclarece que a Realidade Aumentada tem se mostrado adequada para 

simulações mais complexas, em que a informação disponível para análise não precisa 

ser limitada. A inserção de elementos gráficos virtuais, por meio de computador, 

câmeras e displays, possibilita aumentar a realidade, com o objetivo de simular algo. 

3. TRABALHOS CORRELATOS 

É possível encontrar diversas aplicações educacionais que utilizam a RA em áreas como 

a Bioengenharia, a Física, a Geologia e a Matemática. A combinação de elementos 

virtuais com o ambiente real, a interatividade e a visualização em três dimensões 
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desperta o interesse de pesquisadores, instituições, entidades e organizações 

educacionais, em nível nacional e internacional. 

Toda e qualquer pesquisa ou projeto que se almeja desenvolver, tem, como uma de 

suas etapas iniciais, a pesquisa por trabalhos correlatos. Esta etapa visa conhecer o 

que já foi desenvolvido naquele sentido, como também estudar as produções em si, 

com a finalidade de avaliar os pontos positivos e negativos dos trabalhos analisados, 

para que sejam alcançados melhores resultados na pesquisa. 

 

3.1 RA e Eletromagnetismo 

O desenvolvimento desta aplicação foi coordenado pelo Núcleo de Educação em 

Ciências/FACEN. Nela, a tecnologia de Realidade Aumentada é utilizada para simular 

conceitos de Eletromagnetismo, como campos elétricos e magnéticos. Dessa maneira, 

o usuário pode visualizar em três dimensões, por exemplo, as linhas de campo geradas 

por cargas elétricas em repouso e em movimento, possibilitando melhor 

entendimento das relações estabelecidas entre a elas. 

 

Figura 2 – RA e Eletromagnetismo 

 

 

A idealização do projeto surge pelas dificuldades apresentadas por alunos do Ensino 

Médio na aprendizagem de conceitos relacionados a eletromagnetismo, como a 

distinção entre o campo eletrostático e o campo magnético estacionário, por exemplo. 

A partir disso, pesquisas foram realizadas para definir os conceitos que o software iria 

abordar, com o objetivo de sanar essas dificuldades. 
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3.2 ARTutor 

Software que simula, através da Realidade Aumentada, experimentos físicos, como 

lançamento de projéteis e movimento circular. Possui uma interface com menus e 

campos para entrada de dados, que definem as características da animação. 

 

Figura 3 - ARTutor 

 

 

Os objetos disponíveis são esferas, cubos e cones. Como trabalho futuro, está sendo 

projetada uma versão online que aceite objetos em 3D externos, dessa forma o 

professor poderá adquirir outros objetos que se enquadrem mais ao contexto de sua 

aula e substituir os modelos padrões. 

 

4. SIMULAR 

O SimulAR é um software que utiliza a tecnologia de Realidade Aumentada para 

simular fenômenos físicos exibindo-os em três dimensões e facilitando sua 

visualização. As letras AR maiúsculas no nome do programa referem-se ao termo 

Augmented Reality. Foi desenvolvido por membros do grupo de pesquisa TDAC 

(Tecnologia Digital e Aquisição do Conhecimento) que, em sua maioria, são alunos do 

curso de Licenciatura em Computação pela Universidade Estadual da Paraíba. 

Com a aplicação em questão, o usuário pode visualizar como se comportam os 

projéteis em determinados fenômenos físicos, como a queda livre e o lançamento 

oblíquo. Ao posicionar o marcador impresso em frente à webcam e iniciar a simulação, 

através do menu localizado no canto esquerdo da tela, uma animação é iniciada, 
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posicionando-se e rotacionando-se de acordo com a localização do marcador, que 

serve como ponto de referência. 

 

 

Figura 4 - SimulAR 

 

 

Os tipos de simulações podem ser escolhidos através do menu antes de sua 

inicialização, assim como o formato dos projéteis, apesar de não alterar a sua 

trajetória de acordo com a forma selecionada. Além disso, algumas variáveis como 

velocidade e ângulo, no caso do lançamento oblíquo, e altura, na queda livre, também 

são definidas pelo usuário, o que modifica a simulação de acordo com a entrada 

desses valores. 

 

5. METODOLOGIA 

Nesta seção, é apresentada a metodologia de elicitação de requisitos para o 

desenvolvimento desta pesquisa, bem como os conceitos fundamentais para se 

entender a tecnologia de Realidade Aumentada com foco em educação. Para tanto, 

serão abordados os seguintes aspectos: metodologia de entrevista com os 

stakeholders, discussão dos conteúdos abordados, tecnologias utilizadas e 

desenvolvimento da aplicação. 
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5.1. Entrevista com professores de Física 

Foram realizados encontros com 3 (três) professores da área de ensino da Física da 

cidade de Sumé - PB, que possuem a experiência da realidade vivenciada no exercício 

da sua profissão, podendo avaliar e validar o produto da pesquisa. Três reuniões foram 

realizadas: 

  A primeira reunião teve como objetivo a apresentação  do projeto aos 

professores, demonstrando os objetivos e a justificativa da pesquisa. Nessa 

apresentação,  foram expostos possíveis conteúdos de Física a serem 

trabalhados no software, e, posteriormente, solicitado aos professores que 

opinassem a respeito de tais conteúdos; 

  Na segunda reunião, foi apresentado o funcionamento da tecnologia da 

Realidade Aumentada e trabalhos correlatos, que serviram de embasamento para 

o projeto. 

  A terceira reunião foi realizada para mostrar um protótipo aos 

professores, com a intenção de oferecer uma ideia concreta do que seria o 

produto final. Neste sentido, foi desenvolvido um debate  a respeito do 

andamento do projeto para a coleta de informações e idéias para a produção do 

software. 

Figura 5 - Reunião com professores de Física 
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5.2 Tecnologias utilizadas 

Para a produção do software SimulAR, foi utilizado o modelo de desenvolvimento 

evolucionário exploratório, no qual, a partir de uma especificação inicial, com 

requisitos bem compreendidos, adicionam-se novas características ao produto no 

decorrer do projeto. Este modelo é baseado em três atividades distintas que 

funcionam simultaneamente: Especificação, Desenvolvimento e Validação 

(Sommerville, 2007). 

O desenvolvimento do código para a decodificação das imagens ocorreu por meio da 

linguagem de programação ActionScript 3 com o auxílio do FLARToolKit, uma 

biblioteca que possibilita a integração de objetos em 3D com os marcadores 

impressos, relacionando o posicionamento da imagem para decodificação em relação 

à câmera e projetando na tela a animação de acordo com essa localização. Isso 

permite a visualização dos objetos em três dimensões (3D), na medida em que o 

usuário rotaciona o marcador.  

Os objetos a serem exibidos foram criados com a utilização do PaperVision 3D, uma 

biblioteca do Flash que permite a criação de objetos em 3D com interatividade através 

do código ActionScript 3. Com esta ferramenta, foi possível criar elementos em 3D que 

interagem entre si, movendo-se no ambiente virtual e sendo visualizados em três 

dimensões. 

 

6. RESULTADOS  

Para avaliação do software, foram reunidos 8 (oito) alunos do Mestrado em Ensino de 

Ciências e Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba. Tais mestrandos são, em 

sua maioria, professores de Física do Ensino Fundamental e Médio da rede de ensino 

público e privado da cidade de Campina Grande - PB.Após breve explanação sobre o 

conceito de Realidade Aumentada e sua adequação ao contexto educacional, o 

software SimulAR foi apresentado aos participantes da reunião, assim como suas 

características e funcionalidades. Posteriormente, foi entregue um questionário (mídia 

impressa) de avaliação e coleta de opiniões sobre o aplicativo em questão. Com base 

nos dados obtidos, foi possível concluir aspectos importantes no tocante às 
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expectativas sobre a potencialidade do software; porém, vale salientar, apenas 6 

questionários foram entregues e levados em consideração.  

O questionário possuía três blocos temáticos que se relacionavam com os seguintes 

atributos: 

 Apresentação das informações educacionais; 

 Motivação, feedback, qualidade e interatividade;  

 Competências exploradas e abordagem educacional (nível de aprendizagem).  

Cada um dos blocos foi subdividido em vários tópicos, com afirmações que poderiam 

ser verdadeiras ou falsas em relação ao SimulAR. Além disso, o questionário possuía 

uma área para caracterização do software quanto ao paradigma de tipologia, e 

também um espaço dissertativo para os professores/mestrandos expressarem suas 

opiniões tanto em relação ao software, quanto ao processo avaliativo. 

O questionário abordava, além de temáticas técnicas e específicas relativas ao 

software, aspectos pedagógicos e educacionais, cujo objetivo era extrair dos 

avaliadores o que o SimulAR tem como característica nessa área. Neste sentido, 

também foi questionado se os avaliadores conseguiram perceber a teoria da 

aprendizagem que estava embasando o software. 

 

Figura 6 - Apresentação do SimulAR 

 

 

Figura 7 - Aplicação do questionário de avaliação     
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O primeiro bloco tinha como objetivo recolher impressões sobre o modo que as 

informações estavam sendo apresentadas para o usuário. Pertenciam a esse bloco 

perguntas referentes à interface (layout) do software, apresentavam-se informações 

pertinentes, quantidade de informações e conteúdos trabalhados apropriados para o 

público proposto. A figura 8 apresenta uma síntese dos dados recolhidos nesse bloco 

de perguntas. 

Figura 8: Gráfico referente a alguns tópicos do 1º bloco 

 

 

Ainda sobre o primeiro bloco de questões, foi solicitado que opinassem sobre a 

divulgação de conteúdo pelo software, ou seja, se ele apresentava conteúdo fechado 

para cada instituição trabalhar a ferramenta em particular. Após análise dos dados, 

83% dos avaliadores concluíram que a intenção do projeto é de desenvolver um 

aplicativo genérico, porém dentro do contexto da Física, pré-determinado pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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O segundo bloco avaliou a qualidade das relações aluno-software e professor-

software, no qual foram elencadas, como características coerentes à aplicação, as 

afirmativas a respeito da utilização do aplicativo como facilitador no processo de busca 

por resoluções de exercícios, bem como a existência de interação com o conhecimento 

prévio do aluno e, consequetemente, o fácil reconhecimento do conteúdo abordado. 

Na figura a seguir, é explicitada a organização dos dados referentes a alguns sub-

tópicos do 2º bloco do questionário, representados abaixo, respectivamente, por:  

 A: Capacidade de, após a realização do experimento, o aluno fazer analogias e 

instigar o pensamento lógico e dedutivo; 

 B: Capacidade de operacionalização do software por um usuário inexperiente; 

 C: Obtenção de melhor rendimento na resolução de exercícios na utilização da 

ferramenta; 

 D: Valorização do conhecimento prévio do aluno; 

 E: Habilidade do aluno em controlar pessoalmente o próprio processo de 

aprendizagem. 

 

Figura 9: Gráfico referente à alguns tópicos do 2º bloco 

 

 

Pelo gráfico acima, pode-se concluir que o software atende bem aos requisitos de 

usabilidade e de eficiência quanto à manipulação por usuário inexperiente, fazendo 

dele um ótimo instrumento para adentrar o alunado, não incluso digitalmente, no 

Série1; A; 
83% 

Série1; B; 
67% 

Série1; C; 
100% 

Série1; D; 
100% 

Série1; E; 
67% 

Motivação e Interatividade 

A B C D E



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3699 

mundo tecnológico, sem acarretar maiores impactos. Isso fará com que aquele tenha 

maior aceitação da ferramenta, ciente de que o SimulAR ainda possui características 

motivacionais e interativas de uma tecnologia recente no cenário educacional, 

despertando ainda mais a atenção do aluno para o aprendizado do conteúdo proposto.  

Por fim, o atributo de Competências exploradas e abordagem educacional (nível de 

aprendizagem) apresentou respostas variadas diante dos sub-tópicos. Nessa parte 

foram exploradas características mais intrínsecas do SimulAR quanto à abordagem 

educacional e de seus resultados na vida estudantil de seus utilizadores, ou seja, a 

principal preocupação nesta etapa era o entendimento de como a ferramenta pode 

atuar na aprendizagem dos conceitos estudados.  

Sendo assim, temáticas como interdisciplinaridade, apresentação clara e objetiva de 

conteúdos, e assimilação destes, realizada de maneira correta, além de possibilidade 

de resolução dos exercícios de diversas formas, foram retratados nesse bloco. Abaixo, 

a análise dos dados (Fig. 10): 

 

Figura 10: Gráfico referente a alguns tópicos do 3º bloco 

 

 

Os sub-tópicos retratados na figura anterior são identificados da seguinte forma, 

respectivamente: A) abordagem de conteúdo corretamente; B) melhor visualização do 

experimento; C) melhor compreensão e analogia do fenômeno reproduzido; e D) 

capacidade de interdisciplinaridade. 

Pelos dados elencados no gráfico acima, pode-se observar que a totalidade dos 

avaliadores perceberam que o conteúdo é abordado de maneira correta, bem como o 

software apoiado na RA possibilita uma visualização real do experimento, além da 
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verificação e construção de hipóteses para análise e depuração de resultados prévios 

nas simulações construídas pelo SimulAR.  

No gráfico a seguir, estão representadas as características quanto ao tipo de software, 

segundo os avaliadores.  

 

 

 

 

Figura 11 - Característica quanto ao tipo de software 

 

As respostas em relação à metodologia foram proporcionais às relativas ao tipo, ou 

seja, cinco pessoas marcaram a mesma opção, ao passo que apenas uma marcou 

outra, sendo as opções, respectivamente, simulação e modelagem. A análise da 

concepção teórica sobre aprendizagem não pode ser validada, pois houve omissão e 

duplicação nas respostas, impossibilitando o julgamento fiel às impressões do público. 

 

7. CONCLUSÃO  

A partir da validação do SimulAR com os professores de Física e da análise dos dados 

obtidos na aplicação do questionário, foi possível perceber que os objetivos propostos 

pelo software satisfazem as expectativas de uso dessa ferramenta como um 

instrumento auxiliar tanto para professores como para alunos.  

Ainda nesse sentido, a tecnologia de Realidade Aumentada pode ser utilizada como 

recurso lúdico na educação, promovendo aulas mais dinâmicas e interativas. Suas 

possibilidades de uso são diversas e não necessitam de grande aparato técnico para 

sua execução. Dessa forma, para o SimulAR ser executado basta um laboratório de 

informática, que tenha o software instalado e webcam disponível para as máquinas.  
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Atualmente, os órgãos governamentais têm incentivado a construção de laboratórios 

de informática nas escolas, o que facilita ainda mais a difusão dessa tipologia de 

materiais didáticos. Caso a escola ainda não disponha desse espaço, é possível utilizar 

a ferramenta com qualquer computador pessoal (notebook ou desktop) de uso próprio 

do professor ou do aluno. 

Como já apresentado na seção sobre os resultados da validação do SimulAR, essa 

ferramenta contribui tanto para a melhor assimilação do conteúdo proposto, como 

também para a visualização favorável do que se deseja simular, ou seja, fenômenos 

que necessitam de maior riqueza de detalhes para o entendimento, na maioria das 

vezes em 3D.  

A concepção pedagógica difundida desde o início do desenvolvimento do projeto foi a 

teoria construtivista, que visa a disponibilidade de meios para que os alunos elaborem 

um caminho lógico até o conhecimento pleno. Com a ajuda de um simulador de 

fenômenos físicos, a abstração dos conceitos e regras expostos nos livros pode ser 

racionalizada, facilitando, desta forma, sua aquisição. 

Além de todas as características já discutidas, o aluno ainda conta com a opção de 

utilizar a ferramenta como instrumento de suporte em seus estudos extra-classe, ou 

seja, em resolução de exercícios, estudos para avaliações, pesquisas etc., sendo vasta a 

área de atuação do software.  

Concluimos ressaltando a necessidade de novas investigações, pois os indicadores 

apesar de possitivos não podem ser generalizados dada a fragilidade da amostra. 
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DE AVALIAÇÃO DAS DINÂMICAS ESTABELECIDAS 
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Resumo 

Recentemente, tem-se assistido a uma crescente adesão às plataformas LMS no 
suporte a iniciativas de ensino em e-learning ou b-learning) por parte das instituições 
de formação e ensino superior. Desse modo, é necessário explorar novas metodologias 
de trabalho e de análise da interacção em tais ambientes. 
A análise da dimensão colaborativa de actividades realizadas em contexto de educação 
a distância, nomeadamente a ligada à comunicação estabelecida em fóruns de 
discussão online revela vantagem em suportar-se em metodologias de representação e 
análise de dados relacionais, em particular, as ligadas à Social Network Analysis 
(análise de redes sociais). Com este método, é-nos dada a possibilidade de perceber a 
estrutura constitutiva da rede de trabalho formada as modificações por esta sofrida 
em função de diferentes dinâmicas de interacção fomentadas, o posicionamento e o 
papel que cada sujeito exerce no seu interior, a flutuação ou estabilidade em tais 
posições de maior ou menor relevância na formação da rede. Assim, na presente 
investigação, pretende-se introduzir a Social Network Analysis como uma ferramenta 
analítica fundamental para o desenvolvimento de um sentido de comunidade de 
aprendizagem online e para o design de propostas de actividades  diversificadas e 
eficientes. 

Palavras-chave: Social Network Analysis, Fóruns de discussão online, Comunicação 

 

Abstract 

Recently, there has been an increasing adherence of higher education institutions to 
implement Learning management systems to support teachers in e-learning or b 
learning courses. Therefore, it is necessary to explore new methodologies for analysing 
the social interactions developed in such learning environments. 
The analysis of the collaborative extent of activities undertaken in the context of one 
online course, particularly related to the communication established in discussion 
forums, shows an advantage in being representated and analysed by Social Network 
Analysis (SNA) methodologies. Through this method, we are given the possibility to 
understand the constitutive structure of the created network, the changes occurred 
due to different online activities, specifically the communication dynamics, the 
positioning and the role undertaken by each individual, the stability/variation in such 
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positions, the level of centrality, inclusiveness, reciprocity. Thus, this study aims to 
introduce and explore SNA as a key analytical tool for the analysis and development of 
a sense of community in online courses and the effects of different online activities in 
students interaction padrons. 

Keywords: Social Network Analysis, online debating forums, communication 

 

1. INTRODUÇÃO 

Vários autores têm demonstrado que a SNA se apresenta como uma metodologia útil 

na monitorização da participação, interacção e colaboração desenvolvida na rede 

online, não só após o desenvolvimento das actividades, mas como um método de 

regulação dos padrões comunicacionais estabelecidos durante as actividades (Figalgo 

& Thormann, 2012; Lima & Meirinhos, 2010; 2011; Pedro, & Matos, 2011; Scott, 2000).  

  

1.1 Contexto, problema e objectivos de investigação 

Este estudo assume como contexto no trabalho desenvolvido numa unidade curricular 

de “Formação Mediada por Plataformas LMS, disciplina comum ao plano de estudos 

de 2 mestrados na área das “TIC e Educação” e “Tecnologias e Metodologias em E-

Learning”, leccionados em regime presencial, respectivamente, pelo Instituto de 

Educação e pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O estudo em causa 

remonta ao 2º semestre do ano lectivo 2009/2010. A unidade curricular em causa, 

assume a particularidade de funcionar em elearning. 

O estudo em causa centrou-se em particular na análise das 4 propostas de actividades 

que foram desenhadas com o intuito de estimular diferentes dinâmicas de interacção 

online. As propostas correspondem a semanas de trabalho distintas e orientavam-se 

em torno da participação e partilha de ideias em fóruns de discussão online. 

As propostas apresentadas na tabela 1 são quatro propostas distintas, com algumas 

características em comum mas particularidades distintivas.  
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Tabela 1 - sistematização das actividades propostas 

Actividades 
Metodologias de 

participação 

Interacção 

obrigatória 

Moderação 

do docente 

Recursos 

de apoio 

Principais 

características 

Proposta 1 Individual Não Não Sim 

Pretendia estimular 

a análise de 

recursos, a reflexão 

individual e a 

partilha de ideias 

Proposta 2 Individual Sim Não Não 

Pretendia estimular 

a pesquisa, e 

fomentar a reflexão 

individual 

Proposta 3 Individual Não Sim Não 

Pretendia estimular 

a pesquisa 

individual, 

promover o 

trabalho individual 

sob a moderação do 

docente 

Proposta 4 Grupo Não Não Não 

Pretendia estimular 

a participação em 

grupo, sendo 

atribuído a cada 

grupo um 

moderador 

 

Recorrendo a metodologias de análise derivadas da Social Network Analysis 

pretendeu-se perceber ‘Que efeitos apareceriam associados às diferentes propostas 
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de actividade nomeadamente na estruturação e configuração das redes de interacções 

estabelecidas?’. Com vista a responder ao problema de investigação assumiu-se os 

seguintes objectivos de investigação: 

i. analisar as diferentes configurações de redes sociais associadas a cada uma das 

propostas de actividades construídas, especificamente com base na construção 

de sociogramas das mesmas; 

ii. comparar as diferenças encontradas nos indicadores sociométricos na análise 

individualmente feita a cada uma das redes sociais constituídas. 

 

2. Metodologia 

O estudo conta com um total de 30 participantes: 29 alunos e 1 docente. Dois dos 

alunos são de nacionalidades brasileiras e guineense (Guiné Bissau), apresentando os 

restantes nacionalidade portuguesa. Quanto ao género, verificou-se a existência de 

68,97% de elementos do sexo feminino. 

 

2.1 Instrumentos e Procedimentos de Recolha, Organização e Análise de Dados 

O presente estudo recorreu aos seguintes instrumentos de registo, recolha e análise 

de dados: registos de interacção registados na plataforma Moodle de suporte à 

unidade curricular, aplicação ‘Social Network Adapting Pedadogical Practice’ (SNAPP), 

Software Ucinet e NetDraw. 

A fim de garantir a viabilidade da análise dos dados foi previamente feito um pedido 

de autorização a todos os participantes para a utilização dos dados disponíveis na 

plataforma e para a realização do presente estudo, garantindo-se para tal a total 

confidencialidade e anonimato. O processo de recolha de dados decorreu assim entre 

Maio e Junho de 2010 e baseiou-se na consideração de todas as comunicações feitas 

pelos participantes nos fóruns de discussão criados para suporte às propostas de 

actividade em estudo, à excepção da primeira comunicação de cada um dos 

elementos, nos fóruns de discussão. Os dados começaram por ser recolhidos através 

da plataforma Moodle, e com auxílio da aplicação SNAPP, sendo posteriormente 

exportados para a forma de matriz e trabalhados nos softwares UCINET e NETDRAW.  
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3. Resultados 

Recorrendo ao Software NETDRAW, as interacções estabelecidas nas diferentes 

propostas, foram também representadas graficamente através de sociogramas. Assim, 

torna-se possível ter uma noção da distribuição espacial dos diferentes sujeitos na 

rede, que aparecem representados por números, a fim de garantir o anonimato dos 

mesmos, tal como se havia já efectuado na matriz. (ver figura). 

 

Figura 48 – Sociogramas dasdiferentes propostas de actividades 

 

Ao analisar graficamente os sociogramas constituídos com base nas interacções 

estabelecidas em cada uma das propostas, conseguimos observar, rapidamente, o tipo 

de configuração assumida em cada uma, os sujeitos mais centrais, os sujeitos mais 

isolados, as zonas de maior densidade na rede, grupos que se criem, elementos chave, 

entre outros elementos. 

Analisando o sociograma da primeira proposta, verificamos que os elementos 6 e 10 se 

encontram isolados e, que existem alguns elementos um pouco dispersos. Quanto ao 

sociograma da segunda proposta, este apresenta uma maior “consistência” e 
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homogeneidade na distribuição dos participantes. Olhando para o sociograma da 

terceira proposta, é fácil perceber que existe um elemento claramente central, o 

sujeito número 30, que é representado pelo docente da unidade curricular em estudo. 

Assim, se eliminássemos o sujeito 30, teríamos uma representação gráfica menos 

densa, como se pode ver na figura em baixo representada.    

Quanto ao sociograma da quarta proposta, se não se soubesse antecipadamente que 

esta propunha explicitamente trabalho em pequenos grupos, era possível antecipar tal 

conclusão através da análise de sociograma, atendendo a que este pois este apresenta 

claramente a formação de subgrupos no interior da rede. 

Apresenta-se de seguida dados relativos aos indicadores sociométricos calculados com 

base na interacção registada em cada uma das propostas de actividade. Seleccionou-se 

em particular a densidade, inclusividade, centralidade e reciprocidade das redes.  

A densidade em redes sociais diz respeito ao número de interacções estabelecidas 

entre os seus membros.  

No que respeita à densidade das redes decorrentes das propostas de actividade em 

estudo, e tal como se pode ver na tabela, verifica-se uma maior densidade (cerca de 

43%) na rede estabelecida na 4ª proposta, como evidencia a tabela 2. Estes resultados 

levam-nos a considerar que a proposta de trabalho que envolveu a constituição de 

diferentes grupos evidenciou estimular maior interacção entre os alunos. 

 

 

Tabela 2 - densidade 

 Valor normalizado (%) 

Proposta 1 5,05% 

Proposta 2 16,01% 

Proposta 3 13,56% 

Proposta 4 42,61% 

 

A inclusividade em redes sociais refere-se à participação, ou não, dos elementos que 

constituem uma rede. Desta forma pode ser calculada de forma simples considerado a 
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possibilidade de uma análise visual dos sociogramas e matrizes. Para que o grau de 

inclusividade de uma rede seja 100% não pode haver nenhum sujeito isolado 

graficamente, no caso dos sociogramas, nem pode haver nenhum sujeito sem 

qualquer registo de interacção com os outros. Podemos assumir que uma rede 

inclusiva, sendo uma rede que integra todos os sujeitos que a estruturam, revela à 

partida melhores condições para o estável e partilhado sentido de pertença ao grupo-

turma. 

Ao considera dos dados registados, verificou-se que a inclusividade é de 100% nas 

propostas 2, 3 e 4, na medida em que todos os elementos da rede interagem pelo 

menos uma vez com outros elementos da rede. Apenas se registou um índice mais 

reduzido e ainda assim elevado de inclusividade (93,1%) na proposta de actividade 1.  

A centralidade indica-nos a actividade relacional directa de um actor. Tal como nos 

dizem Lemieux & Ouimet, (2008), de acordo com essa medida (grau de centralidade), o 

actor que ocupa a posição mais central é aquele que possui o maior número de 

conexões directas com outros actores. 

Analisando o grau de centralidade registado para cada proposta de actividade 

verificamos que os valores, em geral, se apresentam reduzidos, sendo o valor mais 

elevado registado na proposta 3, a única proposta de actividade onde o 

professor/moderador assumiu uma postura intensionalmente interventiva e 

gerenciadora da comunicação estabelecida. 

Tabela 3 - centralidade 

 
Centralidade 

Grau de Entrada Normalizado 

Centralidade 

Grau de Saída Normalizado 

Proposta 1 20,663% 9,566% 

Proposta 2 5,570% 6,803% 

Proposta 3 25,089% 25,089% 

Proposta 4 7,440% 7,440% 

 

Finalmente no que respeito à Reciprocidade, isto é à análise da mutualidade 

estabelecida das interacções realizadas online, verificou-se que os índices registados 
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evidenciam que existiu maior reciprocidade nas interacções registadas nas propostas 4 

e 2, sendo mesmo superior a 50% o valor registado na proposta de actividade 4 como 

evidencia a tabela 4. 

 

Tabela 4 – reciprocidade 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Discussão dos Resultados 

Considerando os diferentes indicadores anteriormente analisados, procura-se agora 

atender aos mesmos de forma articulada, de modo a responder ao problema de 

investigação onde se procurou perceber que efeitos revelam diferentes propostas de 

actividade online, desenhadas com propósitos específica e propositadamente distintos 

na estruturação e configuração de redes sociais no âmbito de uma unidade curricular 

desenvolvida em elearning no ensino superior.  

O estudo permitiu constatar que diferentes propostas de actividades estimulam 

naturalmente a constituição de diferentes configurações nas redes sociais constituídas 

com base nas interacções online realizadas pelos elementos da turma. No caso da 

primeira proposta, que se apresenta como sendo uma proposta de actividade pouco 

estruturada, constitui-se que esta permite a emergência de estatuto de alguns sujeitos 

mais activos na rede, dando espaço a que alguns alunos se pudessem evidenciar no 

interior de um grupo, assumindo um papel de maior relevo na comunicação 

estabelecida. 

Sabendo que no grupo turma, existem alunos que procuram e beneficiam, em certa 

medida, do protagonismo assumido, esta proposta de actividade abre espaço a que 

tais posturas distintas emirjam. 

 Grau de Reciprocidade 

Proposta 1 5,13% 

Proposta 2 35,71% 

Proposta 3 14,89% 

Proposta 4 54,35% 
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As razões pelas quais os alunos referidos se podem querer evidenciar podem depender 

das suas características pessoais, em que por norma, são pessoas que gostam de ter 

uma posição de destaque num grupo, ou por especial interesse em determinada 

temática que se esteja a trabalhar, fazendo com que o aluno se possa motivar mais e, 

por sua vez, ter uma participação mais activa. 

De igual modo, esta proposta de actividade permite igualmente o oposto, isto é, que 

existam alguns sujeitos isolados ou não conectados, sendo pois a actividade que 

apresentou menor grau de inclusividade e de reciprocidade. Também, da mesma 

forma, e sobretudo por se apresentar como a proposta de actividade que se orientava 

mais para o trabalho autónomo e individual de cada participante, foi a proposta de 

actividade que revelou menor índice de densidade, isto é, menos interacções entre os 

alunos. 

É de referir que a proposta em discussão é a segunda proposta com maior grau de 

centralização e, das três propostas que não contam com a intervenção do docente, é a 

que apresenta maior grau de centralidade.  

Na segunda proposta, os alunos eram obrigados a interagir entre si, pelo menos uma 

vez. Esta obrigatoriedade evidencia fomentar a intensificação das relações, 

apresentando pois o maior índice de densidade e um maior equilíbrio da 

preponderância ou relevância assumida pelos diferentes elementos na rede. 

Atendendo a que evidenciou igualmente o menor índice de centralidade e de 

centralização encontrado, este tipo de proposta tendeu a fazer evidenciar o todo e a 

diluir mais os sujeitos que genericamente assumem papéis centrais na rede, tornando 

mais equilibrada a posição de poder ou influência exercida por cada um dos elementos 

da rede. 

Podemos, igualmente, verificar que a segunda proposta é a que apresenta menor 

centralidade e o segundo maior grau de reciprocidade, não tendo quaisquer sujeitos 

isolados, o que evidencia maior força nos vínculos entre os elementos da rede. 

Nas propostas em que os estudantes são obrigados a interagir uns com os outros, 

existe a tendência para se amplificar o número de sujeitos no centro e diminuir assim a 

concentração de centralidade. 
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Na terceira proposta, em que o docente apresenta uma presença constante na rede, 

acabando por concentrar sobre si grande parte das interacções estabelecidas. 

Evidencia-se assim que a moderação do professor contribuiu para amplificar a 

interacção mas corre o risco de criar igualmente condições favoráveis à centração da 

interacção em torno da sua figura. Ao compararmos a rede da terceira proposta com 

as restantes, verificamos que esta apresenta o maior grau de centralidade, 

especificamente decorrente da organização das interacções na rede em torno da figura 

do professor. 

Finalmente no que respeita a proposta de actividade 4 cujo trabalho proposto deveria 

ser desenvolvido em grupo, viu-se estimulada a constituição de subgrupos no interior 

da rede. A constituição de subgrupos leva, geralmente, à verificação de maior 

interacção no interior dos grupos. Ainda que favorável, tal situação pode, em ultima 

análise, criar condições favoráveis à desagregação da rede ou do grupo-turma no seu 

todo. (Importa contudo assinalar que esta situação não foi no presente estudo alvo de 

análise.) Ainda assim, este tipo de estrutura permite igualmente maior coesão 

associado, por exemplo, ao elevado grau de reciprocidade no interior dos grupos o que 

poderá também actuar de forma favorável sobre o sentido de ligação aos pares e 

consequentemente ao próprio sentido geral de coesão da rede. Tal ideia é suportada 

igualmente pela evidência de que esta proposta foi a que assumiu maior grau de 

reciprocidade, pelo que se atesta que a intensificação dos laços entre sujeitos quando 

o número de elementos no subgrupo é mais reduzido. 

A quarta proposta apresenta ainda com particularidade o facto de ter evidenciado o 

maior índice de densidade, o que indica que a constituição dos grupos pela formação 

de subgrupos mais pequenos aumenta a participação de cada um pois a 

responsabilidade pela discussão e partilha estabelecida aumenta à medida que diminui 

o número de elementos sob os quais recai essa responsabilidade.  

Com a presente investigação, podemos perceber a importância dos mecanismos e 

processos associados à Social Network Analysis na compreensão de certos fenómenos 

relacionais e individuais no seio de grupos, redes ou comunidades. Recorrendo a 

análises deste tipo, é possível desenhar intervenções mais adequadamente 
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direccionadas atendendo à interacção que se pretende estimular e aos propósitos 

pedagógicos ambicionados para o ensino online. Não se o se nega contudo a sua 

vantagem também para o ensino presencial.  

Este tipo de análise (complementada com outras técnicas) permite verificar onde, 

quando e junto de quem se registam falhas na interacção, como se processa a 

comunicação, quais os grupos onde existe maior e menor coesão, quem tende a liderar 

esses grupos, entre outros aspectos que podem ser relevantes para a constituição e 

gestão do trabalho em actividades de aprendizagem colaborativa e no estimulo à 

constituição de um sentido de pertença a uma comunidade de aprendizagem online.  
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Resumo 

A Televisão tem tido um contributo na aprendizagem do telespectador desde meados 

do século passado, quer em contextos formais do processo de ensino-aprendizagem, 

quer em contextos não formais aliando os conteúdos educativos ao entretenimento e 

à informação. Com efeito, com este artigo pretende-se analisar a evolução da televisão 

ao longo dos tempos, com particular relevo para o advento da televisão interativa 

digital e procurar elos de ligação a teorias de aprendizagem como o Behaviorismo, 

Construtivismo e Conetivismo. Pretende-se ainda identificar lacunas, potencialidades, 

oportunidades e possíveis caminhos a seguir na aplicação desta ferramenta 

tecnológica ao nível do ensino formal, nomeadamente com recurso a redes sociais e 

outras ferramentas Web 2.0. 

Palavras-chave: Educação, Televisão, Televisão Interativa, Teorias da aprendizagem 

 

Abstract 

Since the middle of last century that television has contributed to the viewer learning 

experience, both in formal teaching-learning process, both in non-formal context, 

combining entertainment and information to educational content. In this way, this 

article aims to analyze the evolution of television over the years, with particular 

concern to the advent of interactive television and look for links with the learning 

theories such as Behaviorism, Constructivism and Conectivism. The aim is also to 

identify gaps, strengths, opportunities and possible conducts in implementing this 

technological tool at the level of formal education, particularly using social networking 

and other Web 2.0 tools. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para compreender as implicações da utilização da Televisão em contexto educativo 

importa termos em consideração a crescente e constante evolução operada pela 

tecnologia que, nas últimas décadas tem invadido as nossas vidas a todos os níveis 

(social, profissional e cultural). 

De um modo geral, poder-se-á dizer que este processo, se iniciou com a televisão, 

tornando-se possível receber o mundo em nossas casas, graças à difusão em massa de 

eventos (notícias e outros), através de vídeo e som, diretamente para a nossa sala de 

estar, de uma forma nova, imediata e revolucionária contrastando com as imagens e 

textos estáticos de jornais, revistas e outdoors. 

Mais tarde surgiu o computador pessoal e a Internet, permitindo viajar pelo mundo a 

partir de casa, acedendo a conteúdos de qualquer parte do globo, permitindo fazer 

compras, reservas de voos, conversar através de vídeo e som com alguém do outro 

lado do planeta, primeiro de uma forma estática e centralizada (Web 1.0), onde a 

comunicação só tinha um sentido e onde a atualização era pouco frequente e realizada 

apenas pelo autor do site, depois de uma forma interativa e colaborativa (Web 2.0) 

onde a comunicação funcionava nos dois sentidos. Neste contexto qualquer utilizador 

pode ser produtor de conteúdos e contribuir para a atualização de um site Web 2.0 

tornando-o dinâmico e em constante atualização (Cifuentes & Xochihua, 2011).  

Hoje em dia todos estamos presentes na Web, quer através dos nossos blogs, das 

nossas contas Facebook® e TwitterTM, ou com galerias de fotografias e/ou vídeos no 

FlickrTM e YoutubeTM. Esta crescente popularidade em particular junto dos jovens tem 

efeitos na forma como estes aprendem e na forma como lidam com a informação e o 

conhecimento, é portanto necessário e premente que as nossas escolas acompanhem 

também estas novas formas de aprendizagem. 

 

2. TELEVISÃO INTERATIVA DIGITAL 
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Por Televisão (TV) digital entende-se o meio de transmissão e distribuição de áudio e 

vídeo de modo digital para o seu destino. Sendo que Televisão Interativa Digital (iTV) 

indica que o controlo (outrora por parte do emissor) passa diretamente para as mãos 

do consumidor (Chen & Iris, 2004). Por t-learning entende-se a convergência entre a 

iTV e o e-learning, em que este é a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação para suportar atividades de ensino e formação a distância (DiSessa, 2000 

apud Damásio, Quico, & Ferreira, 2004). 

Se por um lado o domínio da Televisão tem sido desafiado por tecnologias que 

permitem uma grande interatividade e mobilidade como a informação e 

entretenimento da Web e os jogos (Ursu et al., 2008a apud Bellotti, Berta, De Gloria, & 

Ozolina, 2011) por outro, estes avanços contribuem para a própria evolução da TV. 

Deste modo, o advento da iTV poderá ter um papel importante no dia-a-dia das 

pessoas, até porque a facilidade com que se manuseia uma televisão e a confiança nos 

conteúdos por esta transmitida há mais de cinco décadas, tornam-na um ponto de 

partida ideal para uma aprendizagem interativa (Rey-López, Fernández-Vilas, & Díaz-

Redondo, 2006).  

Esta utilização pode ser tão mais profícua quanto os conteúdos educativos nela 

introduzidos. Nesse sentido, analisaremos de forma breve as principais teorias da 

aprendizagem, para procurar uma linha de entendimento entre estas e os vários 

momentos da utilização da televisão em contexto educativo. 

 

3. TEORIAS DA APRENDIZAGEM 

A educação dos nossos dias teve por base um conjunto de teorias desenvolvidas ao 

longo do último século, entre elas o Behaviorismo e o Construtivismo, existindo 

algumas ramificações no caso deste último. Diferentes autores defendem diferentes 

formas de aprendizagem e mais recentemente surgiu uma nova teoria, o Conetivismo, 

que ainda é colocada em causa por alguns autores que afirmam não se tratar de uma 

teoria de aprendizagem. Verhagen (2006) afirma mesmo que o Conetivismo, não é 

uma teoria de aprendizagem mas uma mera visão pedagógica da educação, em que os 

alunos necessitam de criar ligações com o mundo extra escola de modo a desenvolver 
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as capacidades de rede que lhes permitam gerir eficaz e eficientemente os seus 

conhecimentos na sociedade da informação 

 

 

 

3.1. Behaviorismo 

O Behaviorismo (ou comportamentalismo) enquanto teoria da aprendizagem surge 

pela primeira vez num artigo de John Watson intitulado “Psicologia: como um 

behaviorista a vê” por vezes também chamado de Manifesto do Behaviorista. Este 

autor defende que a Psicologia não devia estudar processos internos da mente mas 

sim o comportamento pois este era visível e passível de observação por uma ciência 

positivista (Damião, 2011), em que o comportamento humano se baseia no binómio 

estímulo/resposta, onde a partir de estímulos concretos e observáveis se obtêm um 

conjunto de respostas concretas e observáveis (Santos, 2010).  

O próprio Watson (1930, apud Skinner, 1987) afirmaria que se lhe dessem uma dúzia 

de crianças saudáveis, bem formadas, num ambiente controlado por si, ele garantia 

que, escolhendo uma ao acaso, treiná-la-ia para se transformar em qualquer tipo de 

especialista por si selecionado, médico, advogado ou artista, independentemente dos 

seus talentos, tendências, vocações ou raça dos seus antepassados. Evidenciando, o 

que o tornaria o pai do Behaviorismo Metodológico, corrente teórica que acreditava 

ser possível prever e controlar toda a conduta humana, com base no estudo do meio 

em que o indivíduo vivia, indo ao encontro das teorias de Ivan Pavlov, mais tarde 

suportadas por Skinner sobre o condicionamento operante. 

Deste modo observamos que, no que toca ao ensino-aprendizagem, os pressupostos 

behavioristas valoram “a estruturação, a rigidez e a compartimentalização do 

conhecimento, promovendo uma representação do mesmo e das atitudes perante ele, 

de estruturação rígida, desvalorizando simultaneamente a sua complexidade e a 

adivinhada irregularidade dos seus contextos de aplicação” (Pedro & Moreira, 2000, p. 

30), pois o conhecimento é visto como algo absoluto, onde o professor é o seu 

portador exclusivo e o aluno surge essencialmente enquanto recetor da informação. 
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Assim, ao nível pedagógico não é reconhecida a complexidade inerente ao processo de 

ensino-aprendizagem, sendo que para um behaviorista este processo pode ser 

limitado à aplicação do estímulo certo para obter a resposta adequada. 

 

 

3.2. Construtivismo 

O Construtivismo surge como uma das mais importantes teorias da aprendizagem, e 

talvez aquela que é aplicada com maior incidência nos dias de hoje, não apenas pelos 

investigadores mas também pelos professores de todas as áreas (Aguiar Jr, 1998). 

Em contraposição com o comportamentalismo, uma premissa fundamental desta 

teoria é a de que o aluno constrói de forma ativa o seu conhecimento, assumindo um 

papel preponderante na sua aprendizagem. Ao invés de se limitar a sorver ideias 

transmitidas pelo professor, ou a interiorizá-las através de uma forma repetitiva, ao 

jeito do que em tempos era pedido aos alunos nas tarefas para casa – por exemplo 

escrevendo um sem número de vezes uma determinada palavra ou frase até que este 

a aprendesse, por mera repetição –, o construtivismo invoca às crianças que criem as 

suas ideias, que assimilem a informação recebida e a transformem de acordo com 

novos dados. Neste processo as suas ideias ganham a complexidade que era ignorada 

no behaviorismo e como referem (Strommen & Lincoln, 1992) o construtivismo 

enfatiza o estudo cuidadoso dos processos pelos quais as crianças criam e 

desenvolvem as suas ideias, com o devido apoio, estas desenvolvem uma visão crítica 

sobre a forma como pensam e sobre o que sabem do mundo. 

Na conceção Vygotskyana do construtivismo, denominada de sócio construtivismo, 

esta valorização do meio social é ainda mais acentuada, sendo a aprendizagem e o 

desenvolvimento, produtos da interação social. Para Vygotsky, o pensamento é gerado 

pela motivação, ou seja, pelos desejos, necessidades, interesses e emoções de cada 

um. É portanto necessário um entendimento da componente afetivo-volitiva, sendo 

essencial também analisar o contexto emocional, afetivo e o modo como a criança se 

encontra situada historicamente no mundo (Damião, 2011). 
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No que concerne à Educação, Vygotsky defende a aprendizagem enquanto construção 

sociocultural do conhecimento, resultante das interações entre os alunos e os seus 

pares mais experientes ou peritos e também entre os alunos e artefactos culturais 

(Bettencourt & Abade, 2008). Apontando dois níveis de capacidades por parte do 

indivíduo, a Zona de Desempenho Atual (ZDA) enquanto conjunto de capacidades de 

resolução de problemas, que os alunos conseguem resolver sem ajuda de terceiros e a 

Zona de Desempenho Próximo (ZDP) como o conjunto de capacidades de resolução de 

problemas de forma colaborativa com os elementos descritos anteriormente, um 

colega mais experiente, um perito ou um artefacto cultural. Esta será a zona ideal para 

se concentrar todo o ensino, criando as condições necessárias para as interações 

sociais e para o desenvolvimento desse trabalho colaborativo.  

Uma modalidade que centra o aluno como elemento ativo e responsável no processo 

de aprendizagem, onde o professor surge como um orientador ou facilitador de 

conhecimento, apresenta-se como uma intenção e uma determinação no ensino dos 

nossos dias, principalmente no Ensino Superior, em linha com a proposta de Bolonha. 

Esta autonomia do aluno permite o desenvolvimento de um pensamento crítico e uma 

maior preparação para um mercado de trabalho em constante transformação, onde 

um funcionário dificilmente irá realizar o mesmo conjunto de tarefas ao longo da sua 

vida. Portanto, uma aprendizagem ao longo da vida e uma adaptação constante ao 

meio que o rodeia poderão ser fundamentais numa sociedade competitiva e 

multimodal. 

 

3.3. Conetivismo 

Uma teoria mais recente é o Conetivismo. Esta teoria, apresentada por Siemens em 

2004, no artigo “A Learning Theory for the Digital Age”, contraria o construtivismo, 

transferindo o conhecimento da interação do aluno com o meio para a rede, isto é, o 

conetivismo parte do princípio que o conhecimento está distribuído e não pode ser 

“transferível nem transacionado, pois consiste numa rede de conexões formada pela 

experiência e pela interação desenvolvida numa determinada sociedade” (Araújo, 
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2010), acrescendo ainda o impacte do ensino informal obtido através da sociedade e 

das próprias redes sociais. 

Nesse sentido, o conetivismo surge como uma teoria da aprendizagem para a idade 

digital em que o conhecimento é construído segundo uma rede de ligações (conexões). 

O fenómeno das ferramentas sociais online, está a transfigurar completamente a 

forma como interagimos com o outro, com a informação e, por fim, com o próprio 

conhecimento. Stephenson (n.d., apud Siemens, 2004, p. 3) refere que a experiência 

tem sido considerada o melhor professor, assim, visto que não nos é permitido 

experienciar tudo, as experiências dos outros, e por sua vez eles próprios, tornam-se o 

substituto do conhecimento. “Eu guardo o meu conhecimento nos meus amigos” 

torna-se o axioma para o conhecimento coletivo. 

São estas conexões entre os vários intervenientes que constituem aquilo a que 

Siemens chama de rede e que serve de base para a sua teoria. Este autor define oito 

princípios do conetivismo, a saber: 

 A aprendizagem e o conhecimento assentam na diversidade de opiniões; 

 A aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes de 

informação; 

 A aprendizagem pode existir em mecanismos não humanos; 

 A capacidade de saber mais é mais importante do que aquilo que sabemos 

atualmente; 

 Fomentar e manter conexões é fundamental para auxiliar a aprendizagem 

contínua; 

 A capacidade de ver conexões entre áreas de saber, ideias e conceitos é uma 

competência fulcral; 

 O conhecimento atualizado e preciso é o objetivo de todas as atividades de 

aprendizagem conetivistas; 

 Tomar decisões é por si só um processo de aprendizagem. Escolher o que 

aprender e o significado da informação que nos chega é visto à luz de uma realidade 

em constante mudança. O que agora é certo amanhã poderá estar errado, devido a 

alterações nas informações que afetam a decisão. 
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A aprendizagem é então um processo que ocorre dentro de ambientes nebulosos onde 

os elementos centrais estão em constante mutação e não necessariamente sob o 

controlo do individuo. A aprendizagem, enquanto conhecimento acionável, pode 

residir fora do aprendente, e as conexões que nos permitem aprender mais são mais 

importantes do que o nosso atual estado de conhecimento (Siemens, 2004) 

Assim, não podemos mais pensar o conhecimento (nem a sua construção) enquanto 

propriedade exclusiva e isolada de um único indivíduo. Por conseguinte, é com a 

aprendizagem contínua e informal nas redes sociais e noutros dispositivos da Web 2.0 

que melhor se verifica este processo de conexões. 

 

4. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA TELEVISÃO NA APRENDIZAGEM  

4.1. A telescola e o Behaviorismo 

A telescola surgiu em pleno Estado Novo, mais concretamente em 1965 após a criação 

do Instituto de Meios Audiovisuais de Ensino (IMAVE), pelo então Ministro da 

Educação Galvão Teles, conhecedor das potencialidades dos audiovisuais em 

desenvolver e espalhar a cultura. Este sistema tornaria possível a chegada da 

escolaridade obrigatória a todos os jovens em idade escolar, mesmo nos locais mais 

recônditos de um país marcadamente rural e com cerca de 30% de analfabetos (Costa, 

2010). 

Criar uma alternativa económica e rápida ao sistema de ensino regular, com vista ao 

cumprimento da escolaridade obrigatória que tinha passado para os 6 anos, requeria 

da parte do ministério uma organização central de carácter pedagógico. Era publicada 

então a Portaria nº 21.113, de 17 de Fevereiro de 1965 que criou o curso, estabeleceu 

a habilitação dos monitores, definiu os programas das disciplinas, determinou as 

condições de admissão, de matrícula, de frequência e de aproveitamento dos alunos. 

O currículo era idêntico ao do Ciclo Preparatório do Ensino Técnico. O modelo 

pedagógico adotado assentava na transmissão televisiva de aulas lecionadas por um 

conjunto de “professores” em “postos de receção” (televisão), seguida de uma 

exploração de atividades por parte dos alunos apoiadas por um “monitor” (em sala de 

aula). O professor especialista na matéria poderia chegar a um elevado número de 
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alunos em lugares distintos, cabendo a gestão diária da aula e a aplicação e gestão de 

conhecimentos a profissionais menos habilitados. O professor era o centro do 

programa televisivo em que a lição tinha a duração de 20 minutos, seguida de 30 

minutos de exploração. (Costa, 2010; Matos & Almeida, 2010). 

Com estes dados, podemos fazer uma associação ao behaviorismo, sendo que o 

professor era assumidamente a figura central do conhecimento e os alunos meros 

recetáculos de informação, com as limitações evidentes de comunicação direta com o 

professor especialista. Também é clara a decomposição em unidades elementares e a 

organização prévia, estabelecida pelo professor, pois como refere Vidal (2002) o 

ensino era programado de forma rigorosa pelo professor especialista, quer no que toca 

aos seus conteúdos, quer nos seus processos. 

O aluno era pouco autónomo e necessitava do apoio do monitor em todos os 

momentos, as próprias tarefas davam pouco (ou nenhum) azo ao pensamento crítico 

do formando, pois limitavam-se a solicitar aos alunos que repetissem o que lhes era 

transmitido no vídeo. O comportamento típico de Estímulo – Reação, presente no 

comportamentalismo, em linha com o conceito de condicionamento operante descrito 

por Skinner. Na prática este conceito traduz-se num reforço que condiciona a resposta 

do indivíduo até o mesmo associar a necessidade à ação. Transportando o mesmo 

conceito para a escola, os estímulos são o conjunto de informações e saberes que o 

professor vai transmitindo ao aluno. Quando solicitado pelo professor, o aluno deverá 

emitir uma resposta a esses saberes assimilados sendo, posteriormente, confrontado 

com um reforço positivo ou negativo, conforme a resposta (Santos, 2010). Contas 

feitas a telescola levou a escolaridade obrigatória aos mais distantes locais de Portugal, 

formando mais de um milhão de jovens ao longo dos anos em que vigorou. 

Do mesmo modo, o ano propedêutico instituído em Portugal em 1977 para os alunos 

que quisessem ingressar no Ensino Superior fez uso da televisão, neste caso em 

diferido e sem turmas constituídas, o aluno estudava em sua casa com recurso a 

cassetes em VHS (Video Home System). Aqui também o modelo era bastante 

behaviorista, com o acréscimo de eliminar completamente qualquer contexto social 

que pudesse existir numa turma. 
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Outro sistema de TV behaviorista surgiu com a Universidade Aberta, constituída em 

1988 e com a primeira emissão em 1990. O modelo pedagógico incidia na 

autoaprendizagem e apesar de se tratar de cursos de graduação superior, em que se 

apela a um pensamento crítico dos conteúdos aprendidos, o modelo utilizado era 

também desprovido de interação, os conteúdos eram preparados pela instituição e o 

conhecimento continuava a pertencer ao professor que o passava para os alunos 

através dos vídeos (também existiam audiocassetes e manuais escritos). Os alunos 

poderiam contactar os docentes mas esse contacto era feito via telefone e em horas 

combinadas. Tinha a particularidade de funcionar em sinal aberto, através da RTP, 

permitindo assim o acesso ao público em geral e não apenas a alunos inscritos. Este 

sistema viria a terminar em 2006, dando lugar a um sistema de e-learning com recurso 

ao computador e à Internet. 

 

4.2. Os programas educativos e o Construtivismo 

A aprendizagem não existe apenas em contexto formal, uma boa parte da 

aprendizagem do indivíduo surge em contextos não formais e o entretenimento aliado 

à educação, quer em programas educativos, quer em jogos educativos, pode dar um 

enorme contributo no acesso ao conhecimento. 

Vários autores construtivistas defendem o uso do jogo e apontam as suas vantagens 

para a criança. Vygotsky e Piaget sugerem que os jogos influenciam a criança, por um 

lado estimulando a ação, a curiosidade e a autoconfiança, desenvolvendo a linguagem, 

o pensamento e a concentração, por outro consolidando os esquemas já formados, 

dando prazer ao equilíbrio emocional da criança (Monteiro, 2007). 

De acordo com Vygotsky, a criança com o jogo e a brincadeira, comporta-se como 

alguém mais velho do que a idade que realmente tem, se atendermos às crianças de 

hoje, verificamos raparigas com quatro ou cinco anos a tomar conta de bonecos com a 

figura de bebé, como se fossem suas mães, dando de biberão ou mudando a fralda. 

Segundo este autor, a brincadeira cria uma ZDP “favorecendo e permitindo que as 

ações da criança ultrapassem o desenvolvimento real já alcançado permitindo-lhe 

novas possibilidades de ação sobre o mundo” (Monteiro, 2007, p. 13). 
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Na mesma linha de pensamento, Vygotsky defende que a interação é uma das 

componentes mais importantes de qualquer experiência de aprendizagem, nesse 

sentido, com a iTV os professores de educação a distância podem estruturar as suas 

disciplinas de forma mais construtivista. Configura-se portanto importante investir na 

interatividade dos conteúdos educativos. 

Em Portugal, pouco tem sido feito no sentido de recorrer à iTV no contexto educativo, 

contudo, nos Estados Unidos, existem alguns projetos que vão nesse sentido. A 

WorldGate Communications Inc desenvolveu um projeto que pretendia quebrar a 

distância entre aqueles que tinham acesso à informação e os que não tinham. Esse 

projeto, WISH TV, garantia aos estudantes, pais e professores o acesso à Internet 

através de uma televisão e uma set-top-box. Este produto tinha a particularidade de 

não necessitar de qualquer computador, modem ou sequer linha telefónica, o acesso 

era feito diretamente pela televisão.  

Este serviço incluía ainda um e-mail por aluno, encarregado de educação e professor 

tendo começado a funcionar em dezembro de 2000 em 7 escolas do 4º ano de 

escolaridade em 4 distritos de Louisiana, Illinois e Ohio, sendo escolhidas de entre as 

comunidades pobres e sem acesso regular à internet, quer em suas casas, quer nas 

próprias escolas. Tendo em conta as idades das crianças, alguns aspetos tiveram de ser 

salvaguardados, deste modo foram bloqueados sites e aplicações de conteúdo 

pornográfico e outros que pudessem provocar dispêndio de dinheiro dos pais, 

nomeadamente através de compras via internet, bem como foi realizado uma 

formação com todos os encarregados de educação no sentido de os alertar e ajudar a 

evitar estas situações. 

De acordo com (Hinson & Daniel, 2001) o projeto teve por base os seguintes objetivos: 

 Ajudar os professores no desenvolvimento de atividades na Internet que 

incorporem padrões estaduais; 

 Aumentar o desempenho do aluno em artes, línguas, matemática, ciências e 

estudos sociais; 

 Aumentar os níveis de proficiência tecnológica dos alunos; 

 Aumentar a conclusão dos trabalhos de casa através tarefas do recurso à Internet; 
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 Reforçar a comunicação e cooperação entre a casa e a escola através da Internet; 

 Aumentar a conscientização dos pais sobre os benefícios da utilização da Internet 

para si e para seus filhos. 

Estes autores concluíram que a utilização tinha sido positivos para todos (pais, alunos e 

professores). Os pais sentiam-se mais próximos das necessidades dos seus filhos, pois 

podiam a cada momento acompanhar pela televisão a sua evolução, verificar as 

tarefas que estes tinham para realizar em casa e comunicar com os professores em 

qualquer altura do dia. Destacaram ainda que os seus filhos procuravam informação 

adicional ao que lhes era pedido e a partilhavam com colegas e professores. Observa-

se aqui o que Vygotsky definia como Zona de Desenvolvimento Próximo, em que a 

criança aprende com os seus pares mais experientes ou com os adultos. A partilha, 

colaboração e interatividade inerentes a este projeto, respondem à necessidade do 

indivíduo em se envolver com o meio que o rodeia num processo ativo e de constante 

construção. 

Do lado dos alunos, observaram-se comportamentos interessantes. Os teclados para o 

televisor só eram disponibilizados aos pais uma semana depois da instalação do 

serviço, numa formação à qual estes tinham de se deslocar, contudo, uma das 

crianças, através do comando interativo descobriu como aceder a um teclado virtual e 

a partir daí enviar e-mails para os colegas, com isto já todos comunicavam entre si 

ainda antes de ter acesso ao teclado. Ainda, os alunos afirmaram esperar obter 

melhores notas pois sentiam os pais mais próximos, partilhavam a sua aprendizagem 

com eles através das atividades desenvolvidas na TV em casa, estavam a realizar todos 

os seus trabalhos de casa e tinham acesso a mais informação do que antes. Mais uma 

vez se observa a vontade das crianças em não serem meros recetores passivos do 

conhecimento, mas sim atores neste processo de construção. 

Por fim os docentes corroboraram que os alunos realizaram todos os trabalhos de casa 

enviando-os por e-mail e relataram que estes chegavam à escola e perguntavam logo 

se os professores tinham recebido os trabalhos. Alguns docentes colocavam sites para 

os alunos estudarem em casa, e estes procuravam informação adicional para partilhar 

no dia seguinte com os professores (Hinson & Daniel, 2001). Os professores surgem 
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não como agentes absolutos do conhecimento mas como orientadores e facilitadores 

de aprendizagem. 

Em súmula, 

“A educação para o uso da TV digital interativa encontra sua máxima expressão 

quando professores e alunos têm a oportunidade de criar e desenvolver através dos 

meios suas próprias mensagens. A expressão através da TV interativa, como estratégia 

motivadora e desmistificadora, requer, portanto, não apenas decifrar a linguagem da 

comunicação, mas sim servir-se dela.” (Amaral & Pacata, 2003, p. 96). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A televisão digital vai estar em todos os televisores nacionais já a partir de janeiro.  

Segundo dados da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) em Setembro de 

2010 mais de 2,7 milhões de pessoas tinham acesso a TV por subscrição (ANACOM, 

2010). Tendo em conta que os operadores de televisão disponibilizam os seus 

conteúdos interativos através do uso de um set-top box (dispositivo eletrónico que faz 

a receção e conversão do sinal digital para o sinal analógico), é de crer que este valor 

seja semelhante ao total de pessoas que efetivamente possuem acesso à iTV. Com a 

particularidade deste número sofrer um aumento continuado, de acordo com dados 

da mesma fonte. A tecnologia portanto está disponível, resta tirar partido dela. 

A iTV não vem substituir o computador, nem tão pouco o pretende, ambas as 

tecnologias são necessárias e não são concorrentes, uma complementa a outra. Com o 

crescimento exponencial das redes sociais, algumas empresas têm começado a 

desenvolver aplicações que permitam a interoperabilidade entre a iTV e as redes 

sociais, inclusive em Portugal. Na era em que nos encontramos, poderemos criar 

conteúdos multimédia que possam ser disponibilizados em multidispositivos, quer no 

computador, quer na televisão, ou inclusive em suportes portáteis como o tablet pc ou 

o telemóvel. Estamos portanto na Era Digital enunciada por Siemens, uma era em que 

a aprendizagem pode existir em mecanismos não humanos, em que fomentar 

conexões é capital para auxiliar uma aprendizagem contínua, em que as redes e a 

diversidade de opiniões são fundamentais. Nesse sentido e numa altura em constante 
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evolução parece-nos pertinente aproveitar as capacidades de alta definição da iTV 

para transmissão de conteúdos multimédia, vídeo-aulas ou videoconferências 

interativas, quer em ensino formal, presencial, blended learning ou e-learning, quer 

em ensino não formal e ao longo da vida com recurso a aplicações sociais como o 

Facebook® e o TwitterTM (Bellotti et al., 2011).  

Nas empresas a iTV pode trazer um valor acrescido aos funcionários, nomeadamente 

em formações, em contextos que o formador e formandos estejam separados 

espacialmente, sabendo que se trata de um recurso de fácil acesso e disponível em 

massa, bem como pelo facto das pessoas estarem acostumadas e por regra confiarem 

no que recebem através da televisão (Damásio et al., 2004). 

O ciberespaço e a televisão são hoje realidades inseparáveis e a multiplicidade de 

funcionalidades disponível na televisão interativa permite ao utilizador, 

 Um maior controlo sobre os conteúdos, nomeadamente a possibilidade de gravar 

e agendar gravações, ou escolher o que pretende ver no momento em que pretende; 

 Aceder à internet e a conteúdos online em alta definição num grande ecrã 

(televisor); 

 Participar ativamente nos conteúdos através da interatividade da televisão; 

 Partilhar conteúdos multimédia com amigos e familiares através de redes e 

aplicações sociais como o Flickr, Picasa e Youtube e visualizá-las em alta definição no 

seu lar; 

 Relacionar-se com os conteúdos graças à bidirecionalidade (emissor-recetor e 

recetor-emissor) da iTV; 

 Aceder a informação extra dos conteúdos que visualiza através de serviços 

interativos; 

 Aceder a conteúdo on-demand, nomeadamente formações e tutoriais em vídeo.  

As potencialidades são inúmeras e no futuro, consideramos importante desenvolver 

aplicações e conteúdos educativos, ou de edutainment (education + entertainment) 

por parte dos canais generalistas. Poderão também ser criados cursos e/ou unidades 

curriculares nas instituições de ensino superior sustentadas nesta tecnologia, em linha 

com o “Contrato de Confiança no Ensino Superior para o futuro de Portugal”, que 
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pretende entre outros aspetos quadruplicar o número de estudantes inscritos em 

cursos a distância no Ensino Superior ou triplicar o número de CET’s (Cursos de 

Especialização Tecnológica). Nós, enquanto docentes que utilizam as redes sociais e 

ferramentas Web 2.0 nas aulas e que acreditamos nos pressupostos defendidos por 

Siemens na sua teoria Conetivista, cremos que a iTV podia ser uma ferramenta 

importante a incluir nas nossas unidades letivas, principalmente em disciplinas 

lecionadas a distância, criando um espírito de partilha e colaboração entre alunos-

alunos, e entre alunos e professor. 

A maior lacuna será mesmo a falta de aplicações e conteúdos para a televisão 

interativa, por conseguinte para trabalhos futuros é importante constituir equipas de 

trabalho no sentido de desenvolver e testar em contexto educativo, conteúdos para a 

iTV. 

Os desafios que esta nova tecnologia gera para as emissoras e produtoras de 

conteúdos são imensos, bem como para os educadores e instituições de ensino, mas o 

caminho, como diria o poeta castelhano Antonio Machado, faz-se caminhando, pois 

são por certo maiores as oportunidades do que as limitações. 
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Resumo 

O presente artigo apresenta a experiência da construção de uma proposta pedagógica 
na tutoria a distância e presencial no curso de Licenciatura em Educação Física a 
distância da Universidade Aberta do Brasil na Universidade de Brasília. A luz do 
referencial teórico contextualiza o tutor na Educação a Distância e busca compreender 
seu papel enquanto mediador no processo educativo. Pautado nas funções do tutor 
online apresenta as quatro categorias (pedagógica, gerencial, social e tecnológica). Na 
últimaultima seção, pautado nos documentos institucionais discorre sobre a proposta 
pedagógica e na afirmativa de buscar uma convergência das funções no sentido de 
aproximar, complementar e potencializar o acompanhamento dos estudantes e da 
oferta qualificada. O curso trabalha na perspectiva de construção de uma proposta 
pedagógica de tutoria centrada na mediação pedagógica como elemento essencial na 
comunicação com os estudantes. Neste contexto a proposta não tem por objetivo 
fortalecer um modelo de tutor, ao contrário, busca-se a construção e consolidação de 
práticas de tutoria que sejam significativas aos processos educativos realizados no 
curso. 

Palavras chave: Tutoria a Distância, Educação a Distância, Educação Física 

 
Abstract 

This paper presents the experience of building a pedagogical tutoring in distance and 
face-to-face Bachelor's Degree in Physical Education (online) from the Open University 
of Brazil at the University of Brasilia. The light of the theoretical framework 
contextualizes the tutor in distance education and seeks to understand its role as 
facilitator in the educational process. Lined in the functions of the online tutor 
presents the four categories (educational, managerial, social and technological). In the 
last section, based on institutional documents discusses the pedagogical and if so to 
seek a convergence of functions to approximate, to complement and enhance the 
monitoring of students and qualified offer. The course work from the perspective of 
building a pedagogical mentoring focused on pedagogical mediation as an essential 
element in communicating with students. In this context the proposal is not intended 
to strengthen a model tutor, by contrast, seeks to build and consolidate mentoring 
practices that are meaningful to the educational processes performed in the course. 
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1. TUTOR NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Nas diversas áreas do conhecimento, há a necessidade de se conceituar e definir suas 

nomenclaturas com a finalidade de especificar e compreender o que realmente esses 

nomes representam. Segundo o dicionário de terminologia de Educação a Distância 

(EaD)  “O tutor é um elemento importante em muitos sistemas de EaD, sendo o 

principal responsável pelo processo de acompanhamento e controle do ensino-

aprendizagem” (p. 118). Nas literaturas que discutem a questão tutoria/tutor, é difícil 

compreender com exatidão o seu significado. Buscou-se, à luz da literatura, 

compreender o fenômeno tutoria/tutor. 

Segundo Sá (1998, cit..- por DuarteE, 2008, p. 12), 

“A tutoria, como método, nasceu no século XV nas universidades, onde 

foi usada como orientação de caráter religioso aos estudantes, com o 

objetivo de infundir a fé e a conduta moral; posteriormente, no século 

XX, o tutor assumiu o papel de orientador e acompanhante dos 

trabalhos acadêmicos.”  

Nas perspectivas atuais de Educação a Distância, percebemos uma continuidade na 

lógica da função da tutoria resultante do último século. Preti (2003) faz um resgate 

histórico do conceito, salientando que a figura do tutor também aparecia no campo 

acadêmico, no final do século XV, no interior das universidades inglesas de Oxford e 

Cambridge, que buscaram seu sentido no campo jurídico. Naquela época, sua função 

assumia o sentido de tutela, protecção ao menor, apoio à administração der seus bens 

até alcançar a maioridade. Segundo Preti (2003), no campo acadêmico, então, a 

função do tutor seria de assessorar grupos de alunos, de modo individualizado, 

cuidando de seu comportamento e de seus estudos, sempre sobre a coordenação do 

professor titular. 

Nos tempos atuais, o tutor é reconhecido como peça fundamental do processo 

educativo. Ele é o principal mediador do processo de ensino-aprendizagem do 
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estudante. Ao tutor cabe auxiliar e acompanhar os estudantes; indicar fontes de 

pesquisas e informações; apoiar e orientar os estudantes na resolução de atividades e 

problemas; favorecer os processos de compreensão; acompanhar o processo 

avaliativo, entre outras atividades docentes. 

Maggio (2001) coloca em discussão que “um bom docente será um bom tutor” (p.99). 

Para a mesma autora, um bom docente “cria propostas de atividades para a reflexão, 

apoia sua resolução; sugere fontes de informações alternativas; oferece explicações, 

facilita os processos de compreensão”; são nessas ações que consiste seu ensino. A 

autora acredita que as associações de guia, apoio e orientação atribuídas ao tutor a 

distância também deveriam ser desempenhadas por professores na modalidade 

presencial. 

Belloni (2008) apresenta e discorre sobre as múltiplas funções do professor na 

modalidade a distância, destacando que elas não necessariamente ocorrerão ao 

mesmo tempo. A intenção da autora é evidenciar os desdobramentos das diversas 

funções docentes que surgem na EaD. Belloni (2008), ainda, define o “professor tutor 

por aquele que orienta o aluno em seus estudos relativos à disciplina pela qual é 

responsável, esclarece dúvidas, explica questões acerca dos conteúdos e, em geral, 

participa dos processos avaliativos” (p. 83). Na definição apresentada por essa autora, 

percebe-se uma convergência para a conceituação de Maggio (2001) sobre as funções 

do docente na modalidade a distância. 

Há um consenso sobre o reconhecimento da importância do papel do tutor e de sua 

ação tutorial, contudo, não há um alinhamento sobre as suas funções, atribuições e 

nomenclaturas. Nesse sentido, podemos inferir que esse desalinhamento de nomes, 

atribuições e funções podem ser decorrentes de posicionamentos institucionais. 

Na legislação brasileira, antes de 2007, não há registros sobre a figura do tutor, 

somente nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância o tema é 

tratado pela primeira vez. Versa no documento que, 

“A tutoria a distância atua a partir da instituição, mediando o processo 

pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes, e 

referenciados aos pólos descentralizados de apoio presencial. Sua 
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principal atribuição deste profissional é o esclarecimento de dúvidas, 

através de fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, participação 

em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto 

pedagógico. O tutor a distância tem também a responsabilidade de 

promover espaços de construção coletiva de conhecimento, selecionar 

material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, 

frequentemente, faz parte de suas atribuições participar dos processos 

avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os docentes.” 

(Ministério da Educação, 2007, p.21). 

Do ponto de vista legal, o fragmento acima atribui ao tutor a mediação do processo 

pedagógico, evidenciando assim a importância dos processos interativos ao longo do 

processo educativo. O documento desmistifica o entendimento de que o trabalho na 

modalidade a distância é simplificado; ao contrário, o documento reforça a 

importância de professores qualificados para atuar nesse tipo de modalidade. 

“Em primeiro lugar, é enganoso considerar que programas a distância 

minimizam o trabalho e a mediação do professor. Muito pelo contrário, 

nos cursos superiores a distância, os professores vêem suas funções se 

expandirem, o que requer que sejam altamente qualificados.” 

(Ministério da Educação, 2007, p.20). 

Aretio (2002) ressalta a necessidade de um tutor possuir uma série de qualidades para 

garantir a eficiência do acompanhamento. Complementarmente, Gonzalez (2005) 

menciona que a “tarefa do tutor é mediar todo o desenvolvimento do curso no que diz 

respeito aos aspectos relacionados com o conteúdo”, vindo posteriormente Moran 

(2007) destacar as variações nos modelos educacionais e, consequentemente, as 

variações nas funções exercidas pelos tutores. 
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2. FUNÇÕES DO TUTOR ONLINE 

A tecnologia vem trazendo inovações ao cenário educacional, principalmente no 

ensino superior, segmento que nos últimos anos se tem apropriado dos ambientes 

virtuais, para promover a formação inicial e continuada, em diversas áreas do 

conhecimento. 

Na perspectiva da aprendizagem por e-learning, Teles (2009) explica que o aumento da 

comunicação humana mediada pelo computador, com finalidade educacional, 

estimulou uma propagação das tecnologias, a fim de oferecer ambientes educacionais 

online. Essa mudança no meio educacional modificou e, em certa medida, provocou 

novos modos de ensinar e aprender. O autor, ainda, afirma que essa inovação trouxe 

de volta a discussão do papel do professor. 

O processo educativo associado aos ambientes educacionais online coloca ao 

professor novos desafios e novas funções, que serão explanadas a partir das 

categorias: função pedagógica; função gerencial; função social, e função técnica. Essas 

categorias se organizam e se diferenciam a partir de diferentes atuações e enfoques, 

definidos em atos ou ações realizadas pelo professor online, representado, neste 

estudo, pelo tutor a distância. 

A função pedagógica é composta por ações que objetivam auxiliar o processo de 

aprendizagem do estudante ou de seu grupo. Para Teles (2009), 

“A função pedagógica inclui tudo que é feito para apoiar o processo de 

aprendizagem do individuo ou grupo. Esta função pode ser dividida em 

técnicas que se centram na instrução direta e em técnicas para facilitar 

a aprendizagem dos estudantes.” (p.73). 

As ações decorrentes da função pedagógica estão intimamente ligadas às questões de 

conteúdos, situações e estratégias de aprendizagem, por isso influenciam 

significativamente o desenvolvimento de um ambiente favorável e facilitador para a 

aprendizagem. No processo de ensino online, a função pedagógica, no estudo 

realizado por Teles (2009), os atos pedagógicos são desdobrados em outros dez 

diferentes atos conforme esquema a seguir. 
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Esquema 1 - Funções do Tutor 
(elaborado pela autora com base no texto A aprendizagem por e-learning. Educação a 

Distância: o estado da arte). 
 

 

 

A função gerencial se evidencia no desenvolvimento de atividades que desencadeiem 

ações eficientes relacionadas, principalmente, a questões administrativas de 

gerenciamento do curso. Essa categoria está associada a ações para resolver 

demandas administrativas, nos diversos níveis de oferta do curso, e pode ser subdivida 

em três categorias: Gerenciamento das ações dos estudantes; Administrar discussões e 

trabalhos de grupos e Gerenciamento da parte administrativa do curso. Teles (2009). 

Na ação de gerenciamento, o tutor a distância faz um acompanhamento das atividades 

realizadas, atua no direcionamento dos prazos e auxilia o estudante a ministrar o 

tempo de estudo. Participa ativamente da administração de atividades em grupos, 
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estabelecendo critérios para a nomeação e composição destes, além de indicar a 

definição de papéis entre os participantes e ajudar a promover a interação entre a 

turma. O tutor, ainda na gestão administrativa, poderá direcionar os estudantes ao 

departamento competente e, sobre o aspecto de gerenciamento do curso e da 

disciplina, deverá apresentar amplo conhecimento no âmbito da instituição, por meio 

de seus regimentos: do curso, pelo projeto político pedagógico, e da disciplina, por 

meio do plano de ensino. Nessa função, o tutor também deverá realizar atividades 

relacionadas à participação e frequência online, esclarecer os estudantes acerca das 

normas da instituição e da disciplina, incluindo critérios e procedimentos de avaliação, 

além de sintetizar discussões, disponibilizar encerramentos de fóruns e avaliações, 

bem como emitir  

feedbacks qualitativos. 

A função social é composta por processo comunicativo entre professor e estudante. 

Ela está associada a um contexto social de aprendizagem propício ao desenvolvimento 

e fortalecimento de relações interpessoais. Teles (2009) destaca que é “tarefa do 

professor online é a de criar um ambiente de comunicação fácil e confortável, no qual 

o participante de uma comunidade virtual não deverá sentir-se isolado e sem 

interação com colegas”. Ainda para o autor (74). Teles (2009), sinaliza ainda que é 

imprescindível reconhecer e valorizar os comentários dos estudantes. Nesta função, o 

tutor a distância deve manter a comunicação com os estudantes e fortalecer as 

relações interpessoais. Ao mediar esse processo comunicativo, poderá estimular a 

harmonia entre os participantes, fazer a manutenção do diálogo entre o grupo e 

auxiliar os participantes para que realizem trabalhos colaborativos. 

Walther (1996, cit. por Teles, 2009) considera três diferentes efeitos sociais: o 

impessoal, o interpessoal e o hiperpessoal. A impessoalidade ocorre quando os 

estudantes percebem sua falta de conexão na sala de aula virtual. O nível interpessoal 

decorre da relação entre as pessoas na plataforma. A hiperpessoalidade ocorre 

quando uma informação mínima sobre cada um dos demais colegas pode levar a 

categorizá-los de formas estereotipadas ou rígidas. Vale destacar que a comunicação 
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impessoal, interpessoal, e hiperpessoal contribui para o desenvolvimento de ações 

solidárias e corrobora para o processo decisório eficiente na sala de aula virtual. 

A função de suporte técnico compreende amplo domínio tecnológico e fluxo de 

aprendizagem, inclui ainda as contribuições do professor, para facilitar a apropriação e 

o uso das tecnologias, favorecendo ao estudante o desenvolvimento das suas 

atividades academicas. Teles (2009) afirma os aspectos técnicos da sala de aula virtual 

tem sido principalmente nas funcionalidades do software. Contudo, outras questões 

técnicas não dependem somente do professor, o potencial total de qualquer software 

depende também da qualidade de apoio técnico da instituição. 

 

3. CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA EM TUTORIA A DISTANCIA  

O modelo pedagógico da Universidade Aberta do Brasil (UAB), na Universidade de 

Brasília (UnB), atualmente está organizado hierarquicamente em núcleos de atuação. 

Estes se organizam em uma coordenação geral na universidade, nas coordenações de 

curso e em uma coordenação de polo de apoio presencial. A equipe de tutoria, foco do 

nosso estudo, atua diretamente na oferta de disciplinas do Curso de Licenciatura em 

Educação Física a Distância. 

Em consonância com os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 

(2007) e modelo acadêmico da Universidade Aberta do Brasil na Universidade de 

Brasília - UAB/UnB, o Projeto Político Pedagógico do Curso de Educação Física (2009) 

destaca a mediação pedagógica como elemento central na comunicação com os 

estudantes, já que é amparado nas reflexões do primeiro Guia do Tutor a Distância da 

UnB, assumindo por base uma perspectiva construtivista da aprendizagem. Assim, o 

tutor pode ser considerado um mediador que dá suporte e atua como orientador da 

aprendizagem dos estudantes Vieira (2007): 

“A mediação de conhecimento baseia-se no trabalho acumulado de 

múltiplas gerações humanas, portanto, no diálogo permanente entre os 

sujeitos históricos em busca de melhor compreender a realidade. Dito 

de outra forma, a mediação de conhecimento estrutura-se na 
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compreensão de que o conhecimento é um valor de uso, na medida em 

que colabora para fruição ou transformação do contexto social” (p. 22). 

A partir desde processo comunicacional, espera-se que o tutor contribua para que o 

estudante desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens significativas por si 

mesmo, ampliando, progressivamente, seu nível de autonomia. 

O papel do tutor online: sua operacionalização na Licenciatura em Educação Física a 

Distância 

O presente trabalho, de natureza eminentemente teórica e descritiva, procura 

descrever a forma como operacionalmente os diferentes papeis do tutor a distânci 

pode ser desenvolvidos através de actividades online suportadas por diferentes 

ferramentas e aplicações web.  

Desde 2007, o curso de Licenciatura em Educação Física a distância, ainda em etapa de 

consolidação e em plena expansão, tem como objetivo qualificar a oferta e o 

acompanhamento de mais de 300 estudantes. Sua proposta é fortalecer as ações da 

equipe de tutoria presencial e a distância e promover o acompanhamento qualificado 

do processo ensino e aprendizagem dos estudantes e aprimorar a oferta do curso. 

Dentre as ações de consolidação da proposta pedagógica de tutoria destaca-se o 

acompanhamento diário por meio de comunicação direta com os estudantes via 

ambiente virtual de aprendizagem. As principais atividades de tutoria são realizadas 

por meio de interação e acompanhamento realizadas através de: 

 Fórum Mensagem da Tutoria (espaço de comunicação do tutor a distância com os 

estudantes);  

 Fórum de Tutores (espaço de comunicação da equipe de tutoria com o professor 

supervisor, em que são registradas as orientações, dúvidas e respostas para auxiliar 

o acompanhamento dos estudantes e encaminhamentos necessários); 

 Horários de chat sistematizado (ferramenta síncrona, de atendimento online do 

tutor a distância com uma hora de duração com objetivos de sanar dúvidas e 

promover interação com os estudantes); 

 Fórum de Dúvidas (espaço de comunicação com o objetivo de sanar dúvidas 

diversas dos estudantes ao longo da disciplina) 
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 Fóruns Temáticos (espaço de comunicação constituído por debate temático por 

meio de mediação pedagógica do tutor a distância). 

No desenvolvimento das atividades de tutoria destaca-se a função pedagógica 

realizada por meio de intervenções diárias “costura dos comentários” e encerramento 

do fórum com síntese da discussão construída ao longo da semana. Ainda no 

desenvolvimento das atividades de tutoria cabe ao tutor orientar e acompanhar o 

recebimento de atividades/tarefas que recebem feedback qualitativo. 

Nesse processo de consolidação de uma proposta pedagógica de tutoria, destaca-se a 

elaboração do plano de tutoria. Este trata-se de um documento que favorece a 

organização do trabalho pedagógico dos tutores presenciais e a distância. A elaboração 

do mesmo permite ao tutor pensar as ações tutoriais e refletir sobre a própria prática. 

A partir da sua construção, torna-se um documento norteador para as ações de tutoria 

no decorrer da oferta do curso. 

Na perspectiva de manter a integração da equipe de tutoria junto a Coordenação do 

Curso e Coordenação de Tutoria, sistematizou-se o Espaço de Interação, sala virtual 

destinada à formação e integração da equipe de coordenação com toda a equipe de 

tutoria (presenciais e a distância). Nesse espaço são publicadas diversas (in)formações, 

como: orientações sobre as atividades de tutoria; organização da tutoria (horário de 

chat semanal obrigatório, encontros presenciais, entre outras orientações). 

Seja no desempenho da tutoria presencial ou a distância, considerando as diferentes 

atribuições e suas particularidades, busca-se uma convergência das funções no sentido 

de aproximar, complementar e potencializar o acompanhamento dos estudantes. À 

medida que se consolida, essa convergência contribui para o alcance dos objetivos de 

mediar o processo de ensino e aprendizagem e apoiar os estudantes em suas trilhas de 

aprendizagens. A construção dessa proposta pedagógica junto a equipe de tutoria 

constitui uma importante ação no curso de licenciatura em Educação Física a distância, 

e torna-se essencial no processo educativo, contribuindo fortemente no processo 

ensino aprendizagem. O curso trabalha na perspectiva de construção de uma proposta 

pedagógica de tutoria centrada na mediação pedagógica como elemento essencial na 

comunicação com os estudantes. 
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Resumo 

 
Nesta comunicação propomo-nos apresentar os processos pedagógicos e resultados 
da adaptação de um modelo pedagógico colaborativo na docência de uma Unidade 
Curricular (UC) online que, sendo comum a vários cursos, agregava várias turmas numa 
só turma virtual de grandes dimensões. 
Tendo em conta que o actual paradigma do elearning, após gerações em que se 
privilegiou a interação individual com os conteúdos e/ou professor, tem a sua mais-
valia na promoção de uma comunidade virtual de aprendizagem assente nas 
interacções colaborativas online entre os estudantes, o problema que se levantava era 
como o fazer de modo frutífero numa turma de grandes dimensões. As estratégias 
utilizadas passaram pela utilização de pequenos grupos e pelo privilegiar das 
interacções entre estudantes face às interacções com o professor e os conteúdos, para 
o desenvolvimento da aprendizagem. Sobre este último ponto, apoiámo-nos no 
Teorema da Equivalência das Interacções (TEI) de Terry Anderson que afirma que 
níveis elevados (quantitativos e/ou qualitativos) de um tipo de interação podem 
compensar níveis menos elevados de outros, mantendo-se uma aprendizagem de 
qualidade. Como modelo de referência, tanto em termos de Instructional Design como 
de avaliação da UC, utilizámos o quadro teórico e metodológico da Comunidade de 
Investigação (Community of Inquiry), desenvolvido por Randy Garrison, que promove 
um nível elevado de presença social, cognitiva e de ensino para a prossecução de um 
ensino-aprendizagem online de qualidade. 
Os resultados da aplicação do inquérito da Comunidade de Investigação aos estudante, 
mostraram um nível positivo de avaliação, tendo em conta a dimensão da turma e o 
contexto da de pouca experiência online dos estudantes, com as implicações que isso 
pode ter sobre as suas concepções do que caracteriza a docência online. Apesar da 
distribuição do ensino-aprendizagem na comunidade, verificámos que o workload 
docente se manteve, mesmo assim, a níveis elevados. 

Palavras-chave: Comunidade de Investigação, elearning, modelo colaborativo, 
Teorema da Equivalência das Interacções, Presença de Ensino. 
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Abstract 
 

In this communication we propose to present the pedagogical processes and outcomes 
of online teaching of a course, where we tried to adapt the collaborative model to a 
virtual class of large dimensions aggregating several course classes. 
Assuming that the current paradigm of elearning, after generations in which the 
individual interaction with the content and / or teacher was privileged, has its added 
value in fostering a virtual community of learning based on collaborative online 
interactions among students, the problem that arose was how to do so in a fruitful way 
in a large class. The strategies we used consisted in the implementation of small 
groups and focusing on the interactions between students at the expense of 
interactions with the teacher for the development of learning. On this last point, we 
relied on the Equivalence Theorem of Interaction (IET) of Terry Anderson which states 
that high levels (quantitative and/or qualitative) of a type of interaction can 
compensate for lower levels of others, maintaining a quality experience of learning. As 
a reference model, both in terms of design and assessment, we used the theoretical 
framework and methodology of the Community of Inquiry, developed by Randy 
Garrison, which promotes a high level of social, cognitive and teaching presence to 
attain a quality online teaching and learning experience. 
The results of the application of the Community of Inquiry survey tool to the students 
showed a positive evaluation, taking into account the size of the class and the context 
of their reduced online education previous experience and the implications this may 
have on the conceptions of online teaching. Although there was distribution of 
teaching and learning by the community, we found that the teacher's workload still 
reached high levels. 

Keywords: Community of Inquiry, elearning, collaborative model, Interaction 
Equivalency Theorem, Teaching Presence. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Uma das dimensões da implementação do processo de Bolonha tem sido a crescente 

utilização do elearning e de plataformas de ensino a distância, que também podem ser 

usadas no apoio ao ensino presencial. A Instituição de Ensino Superior Privado e 

Cooperativo onde decorreu este estudo, após um período em que disseminou a 

utilização da plataforma Moode como apoio complementar às aulas, implementou 

Unidades Curriculares (UC) online em todos os seus campi, em regime de blended-

learning (Fidalgo, Paz, & Santos, 2011; Lencastre & Monteiro, 2009). Nesta 

comunicação propomo-nos apresentar os processos pedagógicos e resultados da 

docência de uma Unidade Curricular online transversal a vários cursos, onde tentámos 

adaptar o modelo colaborativo para o caso de uma turma de grandes dimensões. Dado 
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que este modelo, assente no desenvolvimento de uma comunidade de aprendizagem 

e na construção colaborativa do conhecimento através das interacções entre os seus 

elementos, é pensado para um número reduzido de estudantes, sendo 30 o número 

máximo de referência (Anderson, 2003; Nagel & Kotzé, 2010), levantaram-se as 

seguintes questões, que orientaram a nossa investigação:  

 Até que ponto é viável a aplicação de um modelo colaborativo com uma turma 

online de grandes dimensões?  

 Em que medida se desenvolveu um ensino-aprendizagem online de qualidade 

no contexto em causa, tendo em conta, nomeadamente, as estratégias 

pedagógicas utilizadas? 

 Que consequências se verificaram em termos de workload docente? 

Apresentaremos na próxima secção o desenho e desenvolvimento da Unidade 

Curricular, que incluirá o modelo pedagógico e fundamentos teóricos, na secção 

seguinte a metodologia usada para o estudo, os resultados e a sua análise e, por fim, 

as conclusões mais importantes, as limitações do estudo e algumas direcções de 

investigações futuras. 

 

2. DESENHO E DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE CURRICULAR 

A Unidade Curricular (UC) a que se refere o estudo foi leccionada numa Instituição de 

Ensino Superior Privado e Cooperativo portuguesa, com pólos/campi em várias regiões 

do território continental português. Sendo uma UC da matriz institucional, presente 

em todos os cursos, optou-se pela agregação de turmas de vários cursos numa única, 

inclusive com cursos de vários Campi, com a consequência de o número de estudantes 

ascender a cerca de duas centenas. Embora isso pudesse ter aspectos negativos, 

nomeadamente ao dificultar a contemplação da especificidade dos vários cursos, 

contribuiu também para o aumento da diversidade de perspectivas, factor importante 

pois, para além de determinados conhecimentos específicos, faz parte dos seus 

objectivos o desenvolvimento de competências gerais reflexivas, críticas e 

argumentativas. Foi leccionada num regime de b-learning, essencialmente online 

(80%), através da plataforma institucional Moodle, num contexto de implementação 
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recente do ensino online numa instituição privada de ensino superior (2 anos de 

implementação de UCs online). Tinha uma carga horária de tempo de contacto de 30 

horas, a que correspondiam 2 créditos ECTS (European Credits Transfer System).Tendo 

em conta os objectivos curriculares e competências a desenvolver, aqui ficam alguns 

dos nossos objectivos principais, que se traduziram na concepção do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem e no Instructional Design: 

 Apresentar um Ambiente Virtual de Aprendizagem intuitivo e com bom nível de 

usabilidade. 

 Facilitar a distribuição de recursos aos estudantes. 

 Aumentar o nível de motivação para a aprendizagem online. 

 Promover a criação de uma comunidade de aprendizagem. 

 Aumentar o grau de autonomia do estudante no seu processo de 

aprendizagem. 

 Promover a aprendizagem cooperativa e colaborativa, nomeadamente através 

da partilha e discussão dos trabalhos realizados. 

 Incentivar actividades de pesquisa de recursos a mobilizar para a realização de 

trabalhos ou no debate crítico. 

 

3. MODELO PEDAGÓGICO E FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Em termos de filosofia de ensino ou modelo pedagógico optámos pela perspectiva 

socioconstrutivista que caracteriza o paradigma actual do elearning (Anderson & Dron, 

2011), nomeadamente em termos de um modelo colaborativo (Harasim, 2000), não 

replicando experiências de gerações de EaD anteriores, algo também relevante tendo 

em conta o perfil de pouca experiência dos estudantes em termos de elearning e 

tendo a consciência de que esta experiência contribuiria para as suas concepções 

sobre o que é e o que vale este tipo de ensino-aprendizagem. Após gerações em que 

se privilegiou o trabalho autónomo e a interacção individual com os conteúdos e/ou 

professor (Garrison & Anderson, 2003; Gomes, 2008), este modelo tem a sua mais-

valia na promoção de uma comunidade virtual de aprendizagem assente nas 

interacções colaborativas online entre os estudantes (Palloff & Pratt, 2007; Swan, 
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2002), preferencialmente numa plataforma de gestão das aprendizagens (LMS, 

Learning Management System) gerida em termos institucionais54. Procurámos, assim, 

que os estudantes construíssem de modo colaborativo o conhecimento e, sempre que 

possível, partindo de casos práticos e situações da actualidade para desenvolver o 

processo. No desenho das actividades de aprendizagem, optámos seja por Problem 

Based Learning, seja por Project Based Learning (Orey, 2001),  

Como quadro teórico, mantemos afinidades com um modelo aberto como o de R. 

Pallof e K. Pratt (Palloff & Pratt, 2007) mas julgamos mais equilibrado, nomeadamente 

quanto ao papel do professor, o modelo da Comunidade de Investigação (Garrison & 

Anderson, 2003; Garrison & Vaughan, 2008). O e-professor tem de construir um 

ambiente de aprendizagem e potenciar o desenvolvimento de uma comunidade de 

aprendizagem mas continua a ter papéis semelhantes ao professor presencial: a 

selecção dos recursos e das actividades educacionais, a organização curricular, a 

definição dos prazos, a monitorização e apoio das aprendizagens, o scaffolding (que 

pode ser distribuído pelos pares) e a avaliação, mas não se pode eximir de realizar 

também instrução directa. Note-se que pode haver, dentro de certos limites, uma 

negociação de alguns destes aspectos. Como propõem R. Pallof e K. Pratt., o professor 

deve fazer parte da comunidade e não apenas controlá-la de modo directivo, ser 

sensível às suas dinâmicas, dificuldades etc., ao longo do percurso (2007). Este 

posicionamento está de acordo com as prescrições do Processo de Bolonha, 

nomeadamente quanto ao ensino centrado no estudante, ao desenvolvimento de 

competências específicas e transversais, a ênfase no desenvolvimento da sua 

autonomia e capacidade crítica e investigativa, entre outros. No entanto, esta 

perspectiva (do e-professor) é mais difícil de por em prática no contexto de turmas de 

grandes dimensões, nomeadamente com consequências ao nível do workload 

docente. 

                                                      
54

 Pode argumentar-se que o paradigma actual está em alteração tendo surgido novas propostas de teorias 

da aprendizagem (Conectivismo) e modelos de curso (MOOC, Massive Online Open Courses) com 

desenvolvimentos interessantes para a aprendizagem em grandes grupos (Anderson & Dron, 2011; 

Cormier & Siemens, 2010). 
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Por isso apoiamo-nos também no Teorema da Equivalência das Interacções (TEI) de 

Anderson que afirma que níveis elevados (quantitativos e/ou qualitativos) de um tipo 

de interacção podem compensar níveis menos elevados de outros tipos, mantendo-se 

uma aprendizagem de qualidade. "Deep  and  meaningful  formal  learning  is  

supported  as  long  as  one  of  the  three  forms  of  interaction  (student–teacher;  

student-student;  student-content)  is  at  a  high level. The other two may be offered 

at minimal levels, or even eliminated, without degrading the educational experience." 

(Anderson, 2003, p.4). Dado o número de estudantes, seria mais difícil manter níveis 

elevados de interacção estudantes/professor, que esperávamos fossem compensadas 

por níveis mais elevados de interacção estudante-estudante e estudante-conteúdos. 

Note-se que, como refere Anderson, "some  teacher  interaction  can  be  transformed  

into  learning  objects  (videos,  animations, assessment programs  etc.), thus  

migrating student-teacher interaction to student-content interaction." (2003, p.4). Foi 

algo que explorámos mas que merece mais atenção em futuras edições. Tendo em 

conta o contexto de uma classe de grandes dimensões, se tomarmos em conta a 

tipologia proposta por M. Weller de 5 modelos de elearning em larga escala, o nosso 

corresponderia ao modelo de comunidade apoiado nos pares (Peer-Supported 

Community Model), um dos poucos em que é possível implementar uma abordagem 

construtivista (2004). 

Como modelo de referência, tanto em termos de Instructional Design como para a 

avaliação da UC, utilizámos o quadro teórico e metodológico da Comunidade de 

Investigação (Community of Inquiry), desenvolvido por Randy Garrison e 

colaboradores, que promove um nível elevado de presença social, cognitiva e de 

ensino para a prossecução de um ensino-aprendizagem online de qualidade. Esta surge 

associada à emergência de uma Comunidade de Investigação, caracterizada pelo 

desenvolvimento de pensamento crítico e aprendizagem profunda e significativa. Swan 

e Ice definem deste modo os 3 elementos desta comunidade: "Social presence is 

defined as the degree to which participants in computer-mediated communication feel 

affectively connected one to another; cognitive presence is conceptualized as the 

extent to which learners are able to construct and confirm meaning through sustained 
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reflection and discourse; and teaching presence is defined as the design, facilitation 

and direction of cognitive and social processes to support learning." (2010, p.1). Sendo 

um dos quadros teóricos com mais investigação ao longo da última década (Garrison, 

Anderson, & Archer, 2010), desenvolveu instrumentos metodológicos para medir estes 

níveis, através de um inquérito por questionário aos estudantes, já validado para a 

língua portuguesa (Moreira & Almeida, 2011). 

 

4. ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

O layout escolhido em termos de blocos laterais, que temos vindo a utilizar já há algum 

tempo, foi o seguinte: No LADO ESQUERDO foram seleccionados os blocos com 

funções de informação e comunicação (Utilizadores Activos, Pessoas, Mensagens), 

navegação (Apontadores de Secção e Actividades) e pesquisa (Procurar nos Fóruns) no 

curso e Administração (bloco com visão mais limitada no caso dos estudantes). No 

LADO DIREITO utilizámos os blocos com informação sobre a disciplina e a actualização 

do seu desenvolvimento (Calendário, Próximos Eventos) com as várias intervenções do 

professor e dos estudantes (Últimas Notícias e Actividade Recente). 

 

Figura 1: Ambiente virtual de aprendizagem (excerto 1) 

 

 

 

No primeiro bloco da parte central, correspondendo aos conteúdos da disciplina, 
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seleccionámos uma imagem simbolizadora dos temas da disciplina. Nesta secção foram 

incluídos o Fórum de Notícias, o Fórum de Dúvidas, o Guia da Educação Online, o Guia 

Pedagógico Semestral (GPS), uma Apresentação do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

e o Café Virtual, espaço de socialização informal. 

Nas outras secções utilizámos um procedimento semelhante, com o Guia de 

Aprendizagem da Secção no início e etiquetas para separar os RECURSOS e as 

ACTIVIDADES. De modo a organizar optimizar o espaço utilizámos o Directório para os 

ficheiros e embutimos os vídeos numa página Web, que ficam acessível num segundo 

nível de navegação.  

 

Figura 2: Ambiente virtual de aprendizagem (excerto 2) 

 

 

 

 

O Guia de Aprendizagem da Secção desenvolve a informação do Guia Pedagógico 

Semestral (GPS), nomeadamente em termos de calendarização, recursos e actividades 

a abordar nesta secção. Embora indicado no GPS e no Guia de Aprendizagem de 

Secção, assumimos a redundância ao apresentar a calendarização da secção também 

na página inicial da UC, no início da secção, com a possibilidade de indicar datas 

específicas se forem programadas actividades intermédias, acompanhadas de 

indicação no calendário.  
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Ao nível do curso online, optámos por actividades fundamentalmente assíncronas, 

tanto pelas razões suportadas na literatura da área, nomeadamente o papel dos fóruns 

de discussão e da comunicação assíncrona para desenvolver o tipo de competências 

em causa nestas disciplinas (Garrison & Anderson, 2003; Kanuka & Anderson, 1998), 

como por razões pragmáticas: o elevado número de estudantes e a sua distribuídas por 

vários Campi limitariam a comunicação síncrona. Como é óbvio, configuraram-se 

espaços para apoio e feedback e procurámos responder atempadamente às várias 

solicitações, inclusive as com origem nas mensagens internas e/ou email, que 

reenviámos oportunamente para os espaços específicos na plataforma, excepto se 

fossem mensagens de tipo privado.  

Eram propostas 4 actividades, duas em grupo e duas individuais, correspondendo a 

50% da avaliação e um teste final presencial individual, correspondendo aos outros 

50%. Em termos de estratégias para lidar com o número elevado de estudantes 

dividimos a turma em pequenos grupos de trabalho (em cada Campus) para a 

realização das actividades de debate em fórum ou de realização de trabalhos, excepto 

para actividades de realização de testes online que se mantiveram individuais. Esta 

estratégia permitiu também combater os efeitos comuns de sensação de isolamento 

do estudante online, expectáveis dado que era apenas o 2º ano de experiência deste 

tipo de ensino para a maior parte dos estudantes. 

O procedimento típico utilizado para cada uma das secções temáticas, sujeito a 

variações consoante as actividades ou objectivos, foi o seguinte: 

 Disponibilização do Guia de Aprendizagem da Secção que incluía um quadro 

com a calendarização, o sumário, os conhecimentos e competências a 

desenvolver, os Recursos, as Actividades (educacionais e Moodle), a Avaliação e 

um campo de Observações. Dele fazia parte a contextualização do tema, 

indicações do que se espera da parte do estudante nesta secção e questões 

orientadoras para a exploração dos recursos. 

 Fornecimento de hiperligações para os recursos base a utilizar. Seja através da 

bibliografia, seja pela indicação expressa, para além dos recursos base era 

disponibilizada uma bibliografia de aprofundamento. 
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 Indicação das actividades a realizar. Nestas era sempre disponibilizado um 

fórum de discussão para os estudantes poderem interagir entre si e com o 

professor quando realizavam a exploração dos recursos (estudo dirigido). 

Fomentámos igualmente a partilha de recursos através de um Centro de 

Recursos (implementado através da actividade Moodle Glossário) a ser 

construído ao longo da disciplina. 

 

5. METODOLOGIA  

Realizámos este estudo no âmbito de uma investigação-ação tendo em vista melhorar 

a prática docente, neste caso online. No fim da UC, aplicámos o inquérito por 

questionário da Comunidade de Investigação aos estudantes, de forma anónima, 

complementado com três questões abertas: duas sobre os aspectos mais bem 

conseguidos e menos bem conseguido na UC e a terceira sobre o perfil do bom 

professor online. Para o efeito utilizámos a ferramenta Google Forms. Os dados foram 

posteriormente tratados recorrendo ao software IBM SPSS Statistics 19. Responderam 

ao inquérito 52 estudantes, correspondendo a 25,6% do total de estudantes que 

frequentaram a UC e realizaram avaliação (203). Este inquérito por questionário inclui 

34 questões a responder usando uma escala com os seguintes valores: 1-Discordo 

plenamente 2 -Discordo 3-Neutro 4-Concordo 5-Concordo plenamente. Para avaliar o 

workload docente, em vez de avaliar o tempo despendido como outros estudos 

recentes (Vord & Pogue, 2012), contabilizámos as intervenções do docente na gestão 

das aulas online (correspondentes às dimensões de Facilitação do discurso e Instrução 

Directa, da Presença de Ensino) e comparámos com o número de intervenções dos 

estudantes. Não tomámos em conta, nem o workload de desenho e preparação da UC, 

nem o da avaliação. Se o primeiro aspecto não será muito diferente quando varia o 

número de estudantes, o mesmo não se poderá dizer do segundo, não só devido à 

avaliação das várias actividades intermédias como, em especial, à avaliação final 

individual.  
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6. RESULTADOS 

Os resultados mostraram um nível positivo de avaliação em termos de presenças de 

ensino, social e cognitiva, traduzindo o grau de qualidade da experiência educacional.  

 

Tabela 1: Resultados da Presença de Ensino 

 Dimensões Resultados (médias) 

PRESENÇA DE 

ENSINO 

Design 

instrucional e 

organização 

Q1: 4,2 

Q2: 4,3 

Q3: 4,3 

Q4: 4,3 

4,3 

Facilitação do 

discurso 

Q5: 4,0 

Q6: 4,1 

Q7: 4,0 

Q8: 3,9 

Q9: 4,3 

4,1 

Instrução 

directa 

Q10: 4,0 

Q11: 4,1 

Q12: 3,9 

Q13: 4,1 

4,1 

 

 

Tabela 2: Resultados da Presença Social 

 Dimensões Resultados (médias) 

PRESENÇA 

SOCIAL 

Expressão 

afectiva 

Q14: 3,4 

Q15: 3,3 

Q16: 3,3 

3,3 

Comunicação 

aberta 

Q17: 3,4 

Q18: 3,7 

Q19: 3,6 

3,5 
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Coesão do 

Grupo 

Q20: 3,6 

Q21: 3,5 

Q22: 3,6 

3,6 

 

 

Tabela 3: Resultados da Presença Cognitiva 

 Fases Resultados (médias) 

PRESENÇA 

COGNITIVA 

Factor 

desencadeador 

Q23: 3,9 

Q24: 4,0 

Q25: 3,9 

3,9 

Exploração Q26: 3,9 

Q27: 3,8 

Q28: 3,7 

3,8 

Integração Q29: 3,8 

Q30: 4,0 

Q31: 4,0 

3,9 

Resolução Q32: 3,7 

Q33: 3,8 

Q34: 4,0 

3,8 

 

 

Avaliação do workload docente 

Nº de intervenções 

do docente 

Nº de intervenções dos 

estudantes 

Rácio 

186 732 1/4 

 

O rácio do nº de intervenções do docente em relação ao dos estudantes correspondeu 

a 1/4, ou seja uma intervenção do docente por cada quatro dos estudantes. 

 
6.1 Análise dos resultados 
Em termos de Presença Docente, a dimensão do Design Instrucional e Organização 
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obteve, em média, 4,3 e as dimensões de Facilitação do Discurso e Instrução Directa, 

4,1. Estes valores revelam que a planificação, organização e calendarização foram 

claras, com os valores relativos à intervenção do docente na facilitação do discurso e na 

gestão das interacções a serem também elevados. 

Em termos de Presença Social, a dimensão da Expressão Afectiva obteve, em média, 

3,3 e as dimensões de Comunicação Aberta, 3,5 e Coesão do Grupo 3,6. A dimensão da 

turma virtual e a pouco experiência dos estudantes no ensino-aprendizagem online 

associada a alguma resistência inicial à implementação da Educação online e à 

utilização das tecnologias pode explicar que estes valores sejam relativamente baixos, 

traduzindo-se num grau menor de confiança e à vontade no medium virtual. Estes 

valores, associados à dimensão de criação de uma comunidade de aprendizagem, são, 

mesmo assim, claramente positivos. 

Em termos de Presença Cognitiva, as 4 fases de obtiveram médias elevadas, entre 3,8 e 

3,9, demostrando que ocorreu construção colaborativa de conhecimento e 

desenvolvimento de pensamento crítico, um dos objectivos da UC. 

O facto de a Presença de Ensino ter sido o factor avaliado mais positivamente não 

deixa de ser surpreendente, embora estejam em linha com estudo anterior que 

realizámos sobre a Presença Docente noutra UC do semestre anterior com as mesmas 

características, inclusive em termos de número de estudantes (Paz, 2011). Os 

resultados estão em linha com os de outro estudo que incidiu também sobre uma 

turma de grandes dimensões (200 estudantes), embora com um contexto diferente e 

em que se utilizou outro Instructional Design e se recorreu inclusive a maior 

distribuição das funções docentes pelos estudantes através de actividades de blind 

peer reviewing (Nagel & Kotzé, 2010). Nesse estudo os resultados foram: Presença 

Docente: 4,3; Presença Social; 3,5 e Presença Cognitiva: 4,0. 

Se analisarmos os espaços de interacção (fóruns de discussão) 55 verificamos que o 

nível de interacção online estudante-estudante não foi muito elevado. Nalguns casos a 

participação em fórum (feita em nome do grupo mas com a possibilidade de 

intervenções pessoais posteriores) é identificada com o envio do "trabalho" para um 

                                                      
55

 Não fez parte desta investigação a análise aprofundada do nível quantitativo e qualitativo das 

interacções. 
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espaço público correspondendo isso à "tarefa cumprida". A participação num fórum 

tem de ter um desenvolvimento e não ser apenas um conjunto de "monólogos em 

série" (Garrison & Arbaugh, 2007, p. 163)56. Este tipo de comportamento pode traduzir 

a necessidade de uma melhor formação do que significa ser estudante online e 

participar num fórum de discussão mas também pode remeter para outros factores 

como a falta de tempo e, em especial, os critérios de avaliação. O número de 

estudantes e grupos que realizaram intervenções para além, por exemplo, do número 

mínimo de participações definido nos critérios de avaliação, foi reduzido. A modelagem 

das actividades pelos critérios de avaliação é um fenómeno importante e estudado 

(Swan, Schenker, Arnold, & Kuo, 2007) e pode haver espaço para melhoria da dimensão 

da colaboração online introduzindo critérios de avaliação que valorizem mais a 

interacção com os colegas.  

Em termos de workload docente, podemos confirmar que o número de intervenções 

de 186 é elevado. Numa edição, nesse mesmo ano, de uma UC em que utilizámos uma 

metodologia semelhante (e que incluía mesmo mais uma actividade), com apenas 35 

estudantes, contabilizámos 99 intervenções do professor para 114 dos estudantes (um 

rácio de 9/10). O que significa que, na UC em estudo, se verificou praticamente o dobro 

do workload docente (e sublinhamos que a metodologia usada não contabiliza grande 

parte do processo de avaliação). 

 

7. CONCLUSÕES 

Em termos gerais avaliamos como viável a aplicação deste modelo e verificámos níveis 

razoavelmente de presenças social, cognitiva e de ensino, demostrando que é possível 

manter a qualidade com números elevados de estudantes e utilizando um modelo com 

forte componente colaborativa. As estratégias revelaram-se eficazes mas convém 

sublinhar que, apesar de alguma distribuição das funções docentes pela comunidade, o 

workload docente se manteve a níveis elevados. Mesmo dividindo a turma em grupos, 

o seu número continuou elevado (cerca de 50 grupos) e a gestão dos grupos 

(identificação dos elementos, disponibilização da avaliação do grupo etc.) não é uma 

                                                      
56

 Dado que os estudantes trabalhavam em grupo para construir as mensagens, não podemos dizer que 

neste caso se verificaram monólogos. 
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capacidade que o Moodle realiza de modo suficiente, tendo sido necessário recorrer a 

outros instrumentos. Em termos de implementação, não podemos deixar de sublinhar 

que algo se perde ou realiza menos bem, em relação à implementação deste modelo 

com grupos mais pequenos: a formação de comunidade não se estende tão bem a 

todo o grupo, restringindo-se a partes do grande grupo, a um conjunto de estudantes 

mais interventivo e colaborativo. A aprendizagem fundamentalmente baseada na 

interacção com os pares também pode provocar insatisfação nos estudantes que 

preferem o feedback do professor (mais limitado pelo workload) ao dos colegas. Este é, 

igualmente, um problema dos modelos de elearning assentes na comunidade de 

aprendizagem em que o professor é, por definição, menos interventivo). Pode 

argumentar-se que, desse modo, característico do construtivismo, se desenvolve mais 

a autonomia e se simulam as competências de construção de conhecimento futuras, 

para um posterior aprendizagem ao longo da vida, em que não há um professor que 

nos acompanha. Mas não podemos esquecer as expectativas dos estudantes na 

educação formal de virem ser ensinados por um docente. 

Em termos de limitações do estudo, refira-se que o número de respostas ao inquérito 

por questionário ficou aquém de uma amostra representativa. Faltou realizar também 

a análise sistemática de conteúdo das questões abertas e mais investigação com outros 

instrumentos, que podem trazer confirmação a algumas hipóteses de explicação 

apresentadas. A análise mais aprofundada sobre as interacções online e, em especial, 

as interacções no trabalho de grupo, são direcções a seguir em investigações futuras. 

Relativamente aos aspectos, salientados por este estudo, que podem contribuir para 

melhorar a docência online da UC, tencionamos rever os critérios de avaliação dos 

fóruns de modo a incentivar a interacção (embora os limites do número de estudantes 

continuem a exercer condicionamentos), experimentar a moderação por pares (que 

implica um acréscimo de trabalho docente de organização e põe alguns problemas 

para manter igualdade de actividades de avaliação para todos) e, eventualmente, 

diminuir a componente colaborativa da UC de modo a aumentar a qualidade desse tipo 

de actividades. 
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Resumo 
 

Este texto apresenta a experiência do projeto Educandow na utilização do ambiente 
TecCiencia, uma rede social que congrega recursos em diversas mídias, possibilitando a 
criação de comunidades educacionais, utilizando a plataforma livre Noosfero. Esse 
ambiente é desenvolvido em Ruby on Rails e roda sob servidor GNU/Linux com banco 
de dados PostgreSQL. O uso do TecCiencia na educação tem como princípio norteador 
a utilização de recursos digitais com o propósito de uma didática “rizomática" e 
participativa. A intencionalidade deste processo de ensino-aprendizagem é a mediação 
através de interfaces de fácil manipulação que possibilitam um aprendizado lúdico e 
autônomo para os alunos. Apresentam-se os primeiros resultados obtidos pela 
experiência do uso deste ambiente em uma perspectiva didatico-pedagógica 
contemporânea de uma rede social para educação na Escola SESI em Candeias, Bahia. 

Palavras-chave: educação com tecnologia, redes sociais para educação, educação em 
rede. 

 
Abstract  

 
This paper presents the experience of the Educandow Project in using the environment 
TecCiencia, a social network that brings together various media resources, enabling 
the creation of educational communities, using the free platform Noosfero. This 
environment is developed in Ruby on Rails and runs on GNU / Linux server with 
PostgreSQL database. The use of TecCiencia in education as a principle guiding the use 
of digital resources for the purpose of teaching a "rhizomatic" and sharing way. The 
intent of this teaching-learning process is mediation through interfaces that allow easy 
manipulation of a play and learning as for students. It presents the first results 
obtained by the experience of using this environment in a pedagogical-didactic 
contemporary perspective of a social network for education in the SESI School in the 
city of Candeias,Bahia. 

Keywords: education with technology, social networks for education, education 
network.  
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1. INTRODUÇÃO 

Prover educação de qualidade para todas as pessoas tem sido um dos grandes desafios 

da humanidade. Ao longo dos anos, as grandes civilizações foram aprimorando seus 

processos de ensino e aprendizado acompanhando a evolução do homem. Entretanto, 

algo estranho está acontecendo no mundo contemporâneo, vivenciamos no século XXI 

uma verdadeira revolução das técnicas, provocada pelo surgimento da Ciência da 

Computação, que influencia todas as áreas de atuação do homem, mas não 

vivenciamos a mesma influência desta tecnologia no âmbito das instituições de ensino.  

No Brasil, encontramos uma realidade deveras preocupante em relação ao índice de 

educação de nossos jovens, em especial os que estão cursando o ensino fundamental, 

com faixa etária entre 6 e 14 anos. São diversos fatores políticos, econômicos e 

históricos que levaram a uma situação bastante complexa que vai exigir atitudes firmes 

e eticamente comprometidas da sociedade brasileira para vencer o desafio de educar 

para o futuro.  

Porém, independente de qualquer ação reestruturante da educação brasileira, 

precisamos atrair os jovens para as escolas e trazer para o convívio dos educadores e 

seus educandos a linguagem do mundo contemporâneo. Quanto mais jovem o cidadão 

mais inserido ele esta no uso das tecnologias, então como este ser conectado pode ter 

interesse por um espaço que não usa das mesmas tecnologias de comunicação e 

informação.   

Mobilizados por esta realidade, iniciamos em julho de 2007 o projeto EDUCANDOW - 

Educação em Ciência e Tecnologia para Escolas de Ensino Fundamental do Município 

Candeias, criado em 2008 através de uma parceria entre a Universidade Federal da Bahia e a 

Dow Brasil S.A., sob a coordenação do Departamento de Ciência da Computação do Instituto 

de Matemática, ele foi concebido como uma articulação entre o currículo escolar e as 

habilidades requeridas no campo da ciência e tecnologia para propiciar uma efetiva 

mudança metodológica de ensino-aprendizagem para o ensino fundamental. Seu 

objetivo é promover uma educação básica de qualidade, especialmente para os dois 

últimos anos do Ensino Fundamental (8º e 9º anos), reunindo as competências 

necessárias para que os educandos possam responder aos desafios propostos para a 
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convivência em uma sociedade cada vez mais “plugada” através do uso efetivo das 

tecnologias digitais. 

Sobre esta questão, Morin (2011) chama a atenção para uma reforma do ensino que 

parta do pensamento em um contexto planetário e não mais um “despedaçamento do 

saber”, pois a organização do conhecimento na atualidade perpassa pela análise dos 

fenômenos em suas multidimensionalidades e não pelo isolamento de suas 

dimensões, como exemplifica: 

O significado de uma “cabeça bem cheia” é óbvio: é uma cabeça 
onde o saber é acumulado, empilhado, e não dispõe de um 
princípio de seleção e organização que lhe dê sentido. “uma 
cabeça bem feita” significa que, em vez de acumular o saber, é 
mais importante dispor ao mesmo tempo de: 
- uma aptidão geral para colocar  e tratar os problemas; 
- princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes 
dar      
  sentido. (Morin, 2011, p.21). 
 

Nesta perspectiva, como fio condutor dessa aprendizagem, estabeleceu-se o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, organizados no Tecciencia em forma 

de comunidades, que contemplam os seguintes valores:  

 o desenvolvimento da capacidade de aprender;  

 a compreensão do ambiente natural e social;  

 a formação de atitudes e valores; a compreensão do valor dos vínculos de 

família, dos laços de solidariedade e da tolerância;  

 a educação que contemple vivências, relacione conhecimentos com o 

cotidiano articulando teoria e prática. 

Portanto, faz-se urgente experimentar o uso das tecnologias para o aprendizado 

humano, ou então estaremos fadados a gerar escolas que são estranhas à sociedade 

contemporânea e que não são admiradas e respeitadas por seus aprendizes, visto que 

o mundo em sociedade trará mais informações e inovações que os velhos e bons 

métodos  de ensino enraizados nestas instituições. 
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De uma maneira geral os projetos interdisciplinares partem de um tema central que é 

estudado sob a ótica de diferentes disciplinas. Considerando-se diversos referenciais, é 

importante que os conteúdos das disciplinas sejam vistos como instrumentos culturais, 

necessários para que os alunos avancem na formação global e não como fim de si 

mesmo. A utilização da postura interdisciplinar favorece ações educativas que 

comprovadamente ampliam a capacidade do aluno de:  

 expressar-se através de múltiplas linguagens e novas tecnologias;  

 posicionar-se diante da informação;  

 interagir, de forma crítica e ativa, com o meio físico e social. 

Assim, apresentamos o desenvolvimento de uma matriz curricular adequada às 

demandas da sociedade atual, contemplando a pertinência da sociedade quanto às 

questões ambientais, econômicas e sociais, promovendo a qualidade de vida dos 

educandos e da comunidade local através da vinculação da educação com a cultura, o 

trabalho e as práticas sociais. 

Os eixos estruturantes dessa nova concepção curricular preconizam os processos de 

aprendizagem pela pesquisa, desenvolvendo os principais fundamentos para o 

exercício da cidadania e preparação para o mundo do trabalho através de valores 

centrados na ecossustentabilidade, responsabilidade social, empreendedorismo e 

inovação. 

O projeto Educandow foi executado no período de julho de 2007 a fevereiro de 2009 

em uma escola pública do município de Candeias,  especificamente para o segundo 

ciclo do Ensino Fundamental. Naquele período a articulação entre os conteúdos 

estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais e o campo exploratório das ciências 

foi possibilitado pelo uso de um Laboratório de Ciência e Tecnologia, espaço destinado 

às atividades práticas de experimentação real e/ou simulada dos conteúdos escolares 

e por um ambiente digital especialmente desenhado para apoiar as atividades 

intitulado TecCiencia (http://wiki.dcc.ufba.br/TecCiencia/WebHome).  Como aquele 

ambiente virtual era um tanto estático e com a crescente apropriação dos 

adolescentes às redes sociais, o projeto Educandow resolveu conceber um ambiente 

http://wiki.dcc.ufba.br/TecCiencia/WebHome
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educacional similar às demais redes sociais, que continua denominado TecCiencia 

porém em outro domínio (www.tecciencia.ufba.br).  

Com o foco no processo de ensino-aprendizagem mediado por interfaces de fácil 

manipulação, e tendo como diretriz principal a utilização dos fundamentos da web 2.0, 

ou seja: autoria, colaboração, interação, hipermídia, possibilitando um aprendizado 

lúdico e autônomo para os alunos, o ambiente TecCiencia, baseado na tecnologia livre 

para construção de redes sociais Noosfero (www.noosfero.org.br) está sendo utilizado 

na escola SESI de Candeias, Bahia. 

Atualmente, o TecCiencia se constitui num espaço virtual que congrega recursos em 

diversas mídias, possibilitando a  comunicação entre todos os participantes, criação de 

comunidades educacionais e  interfaces com outros recursos digitais. Ele se apresenta 

como um ambiente de interatividade voltado para a organização da aprendizagem, 

onde as orientações didáticas estão disponibilizadas através de comunidades que 

possibilitam aos estudantes a construção de seus conhecimentos, na medida em que 

são desafiados a buscar soluções para tarefas e construções coletivas adquirindo assim 

a autoconfiança necessária para desenvolver seu potencial.  

Este formato de construção de conhecimentos em uma rede educacional evidencia 

que o ambiente TecCiencia propõe a “não verticalização” entre professor e aluno, 

quando se cria um espaço virtual para que alunos e professores sejam ao mesmo  

tempo propositores e autores das temáticas e conteúdos disponibilizados na forma de 

comunidades ou artigos. 

Neste artigo estão descritas as principais características desta nova plataforma 

educacional, com uma descrição técnica de como funciona a rede, assim como as 

funcionalidades específicas para redes sociais educacionais que fornecem uma série de 

possibilidades que as redes sociais existentes atualmente não oferecem. 

 

2. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

No Brasil, a educação é marcada por um “enraizamento linearizado” fruto do nosso 

processo de colonização e estabelecimento de um sistema escolar que teve como 

primeiro princípio pedagógico o modelo da catequese estabelecido pelos jesuítas 

http://www.tecciencia.ufba.br/
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através da Companhia de Jesus. Modelo este que ainda hoje se constitui em uma 

eficaz estratégia de reprodução, mas que não evoluiu o suficiente para  dar conta de 

novas habilidades e competências necessárias ao mundo contemporâneo. É por isso 

mesmo que se afirma que a sala de aula atual é o ambiente mais assemelhado à sala 

de aula dos séculos passados. 

Em contraposição a realidade tradicional apresentada, a perspectiva educacional deste 

projeto está concebida de forma “rizomática”, ou seja, apresentamos um referencial 

que prioriza a interface entre a educação e as tecnologias contemporâneas, 

articulando e explicitando o conhecimento de forma significativa, construído de forma 

colaborativa através de um percurso didático articulado e fundamentado em uma 

práxis onde os elementos tecnológicos se constituam verdadeiramente como 

instrumentos pedagógicos. 

O projeto assenta-se em um programa completo para uma educação contemporânea 

para ciência e tecnologia, ou seja: formação continuada dos professores; metodologia 

centrada no desenvolvimento de habilidades e competências do aluno, cujo percurso 

ocorre através dos mapas conceituais e o uso prioritário das tecnologias digitais no 

ambiente escolar como estruturantes da aprendizagem.  

Esta estratégia didática, que privilegia a articulação de saberes e não os conceitos e 

conteúdos segmentados em disciplinas, coaduna com a formulação de teóricos 

contemporâneos, como Lévy (2007), que defendem a interlocução e a reflexão como 

exercício das capacidades cognitivas: 

[…] jamais pensamos sozinhos, mas sempre na corrente de um 

diálogo ou de um multidiálogo, real ou imaginado. Não 

exercemos nossas faculdades mentais superiores senão em 

função de uma implicação em comunidades vivas com suas 

heranças, seus conflitos e seus projetos. (Lévy, 2007, p. 97). 

 
Nesta perspectiva, o grande desafio atual é a construção de um percurso de 

aprendizagem gratificante e significativo para professores e alunos, capaz de superar 

os conceitos prescritos nos quatro pilares da educação constantes no Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por 
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Jacques Delors que se apresentam como premissas para a formação de uma nova 

geração de estudantes (Delors, 1999):  

 aprender a ser; 

 aprender a conviver; 

 aprender a fazer; 

 aprender a conhecer. 

 

Na essência, estas dimensões representam fundamentos básicos para o 

desenvolvimento humano, ou seja, a educação desponta como um processo mediador 

que relaciona a base científica do ensino com a capacidade cognitiva do ser humano e 

deste com as relações estruturais da sociedade. Neste aspecto, é oportuno destacar 

que a prática pedagógica coerente com a sociedade atual implica no uso constante de 

ferramentas digitais, visto que estas mudam com uma velocidade tão intensa que o 

ano letivo nas escolas parece secular diante dos avanços tecnológicos.  

Visando traduzir este novo referencial no campo educacional, coadunamos com as 

palavras do pesquisador Marco Silva (2006), que destaca a potencialidade da educação 

em rede como “quebra da verticalização” da relação professor/aluno:  

A dinâmica e as potencialidades da interface online permitem ao 

professor superar a prevalência da pedagogia da transmissão. Na 

interface, ele propõe desdobramentos, arquiteta percursos, cria 

ocasião de engendramentos, de agenciamentos, de significações. Ao 

agir assim, estimula que cada participante faça o mesmo, criando a 

possibilidade de co-professorar o curso com os aprendizes. 

 
É esta dinâmica que se encontra inserida na rede social TecCiencia, cujo referencial 

didático prioriza a interface entre a educação e as tecnologias contemporâneas, 

articulando e explicitando o conhecimento de forma significativa, construído de forma 

colaborativa através de um percurso didático articulado e fundamentado em uma 
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práxis onde os elementos tecnológicos passam a ser os instrumentos pedagógicos e 

não meras ferramentas de apoio. 

O TecCiencia apresenta-se como um ambiente de interatividade voltado  para a 

organização da aprendizagem, onde as orientações didáticas estão disponibilizadas 

através de comunidades que possibilitam aos estudantes a construção de seus 

conhecimentos, a medida que são desafiados à buscar soluções para determinadas 

tarefas e construções coletivas, adquirindo a autoconfiança necessária para 

desenvolverem seu potencial. 

Uma das estratégias utilizadas no projeto é a sua organização temática por mapas 

conceituais, possibilitando a construção de um encadeamento de conceitos e 

referenciais que favorecem o aprendizado dos alunos, ao tempo em que oportuniza 

uma melhor estruturação para o percurso didático, em formato virtual, a ser seguido 

pelos professores, como exemplificado no esquema da figura 1 abaixo: 

 

Figura 1 - Tecnologias digitais na educação 

  

 

 

A teoria dos mapas conceituais foi desenvolvida na década de 1970, pelo pesquisador 

norte-americano Joseph Novak, que definiu mapas conceituais como uma ferramenta 

para organizar e representar conhecimentos (Novak & Cañas, 2008), tendo como base 

os estudos sobre aprendizagem significativa de David Ausubel. Esta representação 

gráfica possibilita a análise de um conjunto de conceitos construídos de tal forma que 

as relações entre eles sejam evidentes.  

Como desdobramento dos mapas conceituais, adotamos a construção de uma matriz 

de habilidades e competências condizentes com cada etapa de estudo e conteúdos 
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escolares a serem desenvolvidos no decorrer do projeto, o que possibilita a otimização 

dos saberes e sua adequação às temáticas da sociedade atual. 

A estratégia utilizada pelo projeto EDUCANDOW para fazer ciência com tecnologia no 

processo de ensino-aprendizagem é expressa pela proposição de um projeto 

interdisciplinar, cujos documentos norteadores são: mapa conceitual do percurso 

didático e matriz de competências. 

A matriz de competências estabelece a competência global que deve ser alcançada 

pelos educandos ao final do percurso didático, através das habilidades a serem 

desenvolvidas em cada uma das disciplinas relacionadas com o tema desafiador (tema 

central em desenvolvimento pelo projeto). Assim, a matriz de competências 

estabelece, de acordo com os conteúdos previstos pelos PCN's, a competência 

associada com as habilidades correspondentes, o objetivo de aprendizagem a ser 

alcançado.  

Um exemplo de mapa conceitual que representa um projeto interdisciplinar com o  

tema “Tecnologia: fundamental para nosso desenvolvimento” e um exemplo de matriz 

de competências são vistos nas Figuras 2 e 3 respectivamente. 

 

Figura 2. Exemplo de mapa conceitual 

 

 

No primeiro momento, o mapa conceitual, representação gráfica do percurso didático, 

é construído com uma ferramenta colaborativa online, na internet, o que facilita o 
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compartilhamento de informações entre todos os participantes do projeto. Logo após 

a validação pela escola, o mapa é traduzido com o CMAP (IHMC, 2011) para se obter 

um mapa clicável, como o da figura 2 em que cada nó fornece orientações para o 

desenvolvimento de atividades diversas na busca da construção do conhecimento. 

Clicando em cada nó do mapa tem-se acesso a orientações que professores e alunos 

podem utilizar nas suas escolhas didáticas e assim construir um percurso adaptável.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Exemplo de matriz de competências para oitavo ano do ensino fundamental 

 

O diferencial deste projeto pauta-se na composição de um percurso formativo 

articulado entre as áreas do conhecimento, o currículo escolar fortemente conectado 

com ciência e tecnologia, tendo como fundamento os pressupostos epistemológicos e 

metodológicos pautados nas linhas construtivistas e sociointeracionistas de Piaget 

(1975) e Vigotsky (2001). Esta perspectiva de integração possibilitará uma melhor 

articulação entre educação básica e as habilidades necessárias para que o educando 

atenda as exigências do mundo do trabalho, buscando desenvolver as habilidades 

necessárias ao contexto da sociedade do conhecimento que estamos vivenciando. 
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Para o uso adequado dos recursos necessários para fazer ciência e tecnologia, assim 

como despertar no corpo docente as habilidades necessárias para trabalhar por 

projetos de investigação científica, os professores receberam capacitações 

continuadas, associando as estratégias de aprendizagem aos métodos de ensino, numa 

perspectiva construtivista. Houve também uma preocupação com a produção de 

material didático utilizando-se novas metodologias online como mapas conceituais 

(IHMC, 2011), objetos digitais de aprendizagem, webquests ou rádio web. 

 Como estratégia para operacionalização dos programas de informática no laboratório, 

sugerimos a opção pelo software livre (Lima & Selaimen, 2003) não só por uma 

questão de desenvolvimento de alternativas com maior viabilidade econômica, mas 

porque o software livre também é defendido como integrante fundamental no ensino 

da ciência e tecnologia. Além do que, a adoção do software livre se refere à liberdade 

dos usuários executarem, copiarem, distribuírem, estudarem, modificarem e 

aperfeiçoarem o software de forma que toda a comunidade se beneficie (Stallman, 

2002). 

 

3. O AMBIENTE EDUCACIONAL 

O software utilizado para construção da rede social educacional TecCiencia é o 

Noosfero (www.noosfero.org.br), um software livre para construção de redes sociais 

com características que permitem uma fácil adaptação do sistema para as mais 

variadas necessidades de construção de redes sociais. O Noosfero está desenvolvido 

em Ruby on Rails e roda sob servidor GNU/Linux com banco de dados PostgreSQL. 

O ambiente TecCiencia é heterárquico, flexível, participativo, centrado na interação. A 

tela inicial do ambiente pode ser vista na figura 4. É o ponto de encontro para trocas, 

construção do conhecimento, participativo e fomenta um ambiente de respeito mútuo 

entre professores e alunos favorecendo o trabalho interdisciplinar. 

 

Figura 4. A tela inicial do TecCiencia 
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O foco do ambiente está na aprendizagem, na construção do conhecimento, na 

colaboração, na cooperação entre os agentes do conhecimento, alunos e professores, 

na autonomia e no desenvolvimento de competências e habilidades previamente 

estabelecidas na matriz de competências delineada pelo corpo docente da escola. Para 

tanto o aluno é visto como co-autor da comunidade, agente do seu processo de 

aprendizagem, sujeito com conhecimentos prévios, pesquisador, participativo, 

cooperativo e crítico.  Nesta perspectiva, o professor é visto como mediador, co-

participante, explorador, mobilizador de sua comunidade, facilitador,  problematizador, 

orientador, articulador do processo de aprendizagem. Apresenta comportamento 

interativo, é um educador que instiga a inteligência de seus alunos para a produção e 

disseminação de conhecimentos.  Para alcançar estas facilidades o ambiente fornece 

funcionalidades de acesso fácil e intuitivo para criação e edição de comunidades, 

textos, materiais multimídia, e outras formas que podem ser facilmente concebidas 

com novas arquiteturas.   

Em busca de uma aprendizagem autônoma o ambiente contribui com os alunos no 

encontro de suas próprias fontes para ampliar sua aprendizagem independentemente 

de outras pessoas e colabora para a troca de ideias entre amigos e/ou grupos, com 

funcionalidades que constroem grupos e compartilham informações entre grupos. 

Permitindo definir coletivamente, inserir, consultar, alterar, conteúdos, instrumentos e 

critérios de avaliação, registrar e consultar relatos sobre o processo de aprendizagem o 

ambiente TecCiencia possibilita ao professor auxiliar os estudantes no processo de 

estabelecer relações do que foi aprendido com as situações cotidianas, as ferramentas 

de comunicação estão acessíveis em todos os espaços facilitando  a imediata interação 

entre os agentes da aprendizagem.  
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No presente momento estamos investindo no desenvolvimento de novas 

funcionalidades para ampliar a colaboração com uma rede de especialistas que 

gerenciados por uma aplicação de QeA (questions and answers) poderão responder 

online perguntas e dúvidas colocadas pelos estudantes para disciplinas específicas ou 

desafios interdisciplinares.  

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

A página web do ambiente TecCiencia já alcançou a marca de vinte mil visitas mensais. 

O monitoramento começou a ser feito em março de 2011, através do Google Analytics 

que é uma solução de análise de uso das páginas web que fornece uma ótima 

visibilidade do tráfego e do alcance das informações veiculadas no website. Recursos 

avançados, flexíveis e fáceis de usar permitem que se veja e se analise dados de tráfego 

de uma maneira totalmente nova. Assim, foi possível registrar que em novembro de 

2011 o ambiente recebeu 23.982 visitas (ver Figura 5) e em maio de 2012 recebeu 

21.883 visitas (ver Figura 6). Estes números apontam o TecCiencia como importante 

fonte de pesquisa para alunos e professores que encontram no ambiente um amplo 

repositório de atividades, conteúdos e experiências realizadas na escola. 

 

Figura 5 – Estatísticas de acesso ao TecCiencia, dados de novembro de 2011 

 

 

 

Com isto, o alcance do TecCiencia pode ser dimensionado em dados que extrapolam 
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em muito o número para o qual foi inicialmente concebido, ou seja, apenas alunos de 

algumas turmas do Ensino Fundamental. Atualmente, o ambiente congrega em torno 

de 891 usuários e 160 comunidades, além de visitantes  de diversas partes do mundo, 

como demonstram os dados da Figura 7. 

 

Figura 6 – Estatísticas de acesso ao TecCiencia, dados de maio de 2012 

 

 

Note-se que os dados apresentados parcialmente na Figura 7 dizem respeito ao 

período entre 19 de maio de 2012 e 18 junho de 2012. 

 

Figura 7 – Estatísticas de acesso ao TecCiencia, dados de 19 de junho de 2012 

 

 

Embora os resultados quantitativos sejam importantes, vale a pena analisar alguns 

resultados qualitativos para entender o alcance e a potencialidade desta rede social 

como ambiente de ensino-aprendizagem que já obteve resultados significativos 

durante o ano de 2010, como maior aproveitamento escolar dos alunos, alunos  
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totalmente ambientados e compreendendo esta nova perspectiva de aprendizagem, 

que colaboram e sugerem novos temas a serem estudados e pesquisados a exemplo 

de http://tecciencia.ufba.br/winesantos. 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos percebeu-se que a formação continuada dos 

professores é fator decisivo para sucesso de qualquer projeto nesta linha de atuação e 

nunca deve ser esquecida, sendo estruturada em consonância com a escola através 

um plano de capacitação, onde os professores recebem suporte teórico e 

metodológico para desenvolverem novas estratégias de aprendizagem numa 

perspectiva construtivista. 

Entendeu-se também que a condução das aulas deve acontecer em um ambiente físico 

que suporte atividades práticas de experimentação real e/ou simulada da ciência e de 

modelos concretos com auxílio da tecnologia, onde se busca trabalhar de modo inter e 

transdisciplinar, através de projetos de aprendizagem para soluções de problemas e 

com uso intensivo de tecnologias digitais. Portanto, sugere-se, como evolução 

decorrente, o redesenho da sala de aula como um espaço integrado de várias mídias. 

Os estudantes não precisam se deslocar par o laboratório, ele já está no laboratório.  

Na busca por atividades que estimulem a construção do conhecimento, através de 

atividades colaborativas entre os estudantes, são utilizados recursos como: 

 rádio web na escola, que representa uma ressignificação desta tecnologia 

aliada ao potencial da internet, ao tempo em que busca desenvolver a 

capacidade de  escrita e a oralidade entre os alunos, e  possibilita ao 

educando expressar-se como ser social, contribuindo para a formação  de 

uma consciência mais coletiva e compartilhada no ambiente educacional; 

 gincanas virtuais, onde os estudantes são estimulados a produzir materiais 

em diversas mídias para resolver questões específicas. Exemplos: 

http://tecciencia.ufba.br/conectados/, 

http://tecciencia.ufba.br/situacoesolucoes; 

 confecção de jornal online  como uma estratégia de uso das tecnologias 

digitais que pode estimular a aquisição de habilidades de leitura e escrita 

http://tecciencia.ufba.br/winesantos
http://tecciencia.ufba.br/conectados/
http://tecciencia.ufba.br/situacoesolucoes
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desenvolvendo no aluno o hábito da leitura, da produção textual e da 

colaboração.   

Atividades que estimulam a criatividade, como a criação de materiais usando as mais 

diversas tecnologias digitais são muito apreciadas pelos estudantes que ao final 

sempre pedem mais desafios. 

Seguem alguns indicadores relacionados pelos professores da escola sobre a 

efetividade do projeto no ano de 2010, que ilustram a relevância dos resultados 

obtidos: 

 Integração professor/aluno, aluno/aluno.  

 Oficinas para alunos e professores. 

 Cursos  de Arte Visual. 

 Capacitações dos professores. 

 Gincanas virtuais. 

 Melhoria da turma do 8º ano B. 

 Visita a Universidade Federal da Bahia. 

 Aprendizado do professor. 

 Proximidade de inserção do TecCiencia na prática pedagógica. 

 Relação entre sala de aula e o ambiente TecCiencia. 

Aos estudantes universitários, que atuam no projeto como monitores e instrutores, é 

proporcionada uma formação profissional mais ampla, atentando para seu papel social 

e permeando diversas áreas do conhecimento como tecnologia e educação. Além 

disso, estimula o aprimoramento técnico profissional destes estudantes para o uso e 

desenvolvimento de software livre, o que amplia o sentimento de cidadania com a 

disseminação do conhecimento, despertando valores solidários e de espírito de 

equipe.  

 

5. CONCLUSÃO 
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Na sociedade contemporânea o uso das tecnologias digitais assume cada vez mais 

funções que regulam os meios de comunicação, imprimem novos conceitos culturais, 

formulam questões sociais, abrem espaço para outros campos de trabalho e 

determinam toda dinâmica da organização social que Castells (2000) convencionou 

chamar de “sociedade em rede”. 

Neste contexto, uma nova concepção de educação se faz urgente para que tenhamos 

uma escola que se aproprie das potencialidades tecnológicas e não continue 

ampliando o distanciamento entre o que está acontecendo além dos muros escolares, 

onde ocorre uma verdadeira avalanche de informações, enquanto os recursos 

didáticos normalmente utilizados em sala de aula continuam bastando-se em livros 

que não refletem o mundo a atual e tecnologia mais evidente é a voz do professor. 

Ressalta-se que um projeto de educação em ciência e tecnologia que visa mudar as 

estruturas vigentes, jamais pode ser concebido como um processo de curta duração. O 

sistema educacional é bastante complexo e as mudanças devem ser colocadas de 

forma responsável, levando em consideração todos os costumes enraizados durante 

anos nos processos educacionais.  

Espera-se que as ações do projeto Educandow mostrem uma possibilidade de se obter 

melhorias das condições de ensino e aprendizagem. Enfatiza-se que oportunizar a 

replicação de um modelo de educação totalmente articulada aos diferentes processos 

de trabalho, à ciência e a tecnologia, visando a formação integral e contínua do 

indivíduo, possibilita o acesso a percursos formativos cada vez mais elevados, o que 

trará benefícios à sociedade.  

Portanto, é preciso desenvolver a premissa de que o saber é inacabado e deve estar 

em construção constante, favorecendo o desenvolvimento das potencialidades dos 

sujeitos, avaliando e propondo ações pedagógicas direcionadas aos diversos campos 

do saber, contemplando a disseminação de temas relativos à qualidade de vida, 

produtividade e consciência ambiental. 

Reconhecemos ao longo desta experiência que o ambiente TecCiencia constitui-se em 

uma grande inovação tecnológica desenvolvida especificamente para fins 

educacionais, utilizando a plataforma livre  Noosfero que se caracteriza como uma 
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rede social de educação. Outro elemento favorecedor desta rede é que suas 

ferramentas apresentam similaridades com outras redes sociais comumente utilizadas 

pelos jovens e professores, o que não causa “estranhamentos” aos usuários. 

Acreditamos que a inserção dos recursos digitais se constitui em elemento favorecedor 

de uma práxis mais dialógica no contexto de uma sociedade efetivamente online. 

Nesta perspectiva, a educação precisa ser retomada em sua compreensão humanística 

e práticas pedagógicas, que se bem conduzidas, poderão dinamizar elementos 

didáticos que contribuirão para a renovação da educação brasileira, não desconectada 

da sua função social, nem fragmentada em disciplinas isoladas, mas profundamente 

vinculada ao desenvolvimento do ser humano, evitando o erro em tratar a educação 

como mercadoria a ser consumida e a escola como espaço de adestramento para 

finalidades descontextualizadas com o mundo contemporâneo. 
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Resumo 

Considerando o conhecimento ainda insuficiente da utilização da plataforma 
Moodle no que às práticas existentes nas escolas portuguesas diz respeito, 
desenvolvemos um estudo de caso que teve como objetivo conhecer a realidade 
atual da utilização da plataforma Moodle na Escola EB 2,3 S. João de Deus de 
Montemor-o-Novo, identificando os principais recursos e atividades utilizados e as 
perceções dos professores relativamente à sua utilização, de modo a desenvolver 
uma ação de formação que contribua para o aproveitamento das suas 
potencialidades pedagógicas. O estudo foi aplicado na Escola Básica 2,3 S. João de 
Deus, em Montemor-o-Novo, e envolveu 86 professores, que preencheram um 
questionário, que contemplou quatro dimensões: (1) caracterização da amostra; 
(2) aferir o nível de competências digitais e de utilização pedagógica das TIC pelos 
professores; (3) aferir a perceção dos professores relativamente à formação na 
área das TIC, em geral, e relativamente às sessões de formação sobre a moodle, 
em particular; (4) utilização da plataforma Moodle pelos professores. Foram 
também desenvolvidas sessões de formação, de modo a melhorar a utilização 
pedagógica da plataforma Moodle pelos professores da escola, tendo estas 
decorrido durante os anos lectivos de 2010/2011 e 2011/2012, e que culminaram 
numa ação de formação creditada no final de 2011/2012. Os resultados do estudo 
mostram que: a) a maioria dos professores não utiliza a plataforma Moodle; b) os 
que a utilizam não tiram partido das suas potencialidades pedagógicas; e c) as 
sessões de formação tiveram um impacto positivo nas práticas pedagógicas dos 
professores. 

Palavras-Chave: Desenvolvimento profissional dos professores, e-Learning, 
Formação em TIC, Moodle 

 
Abstract 

The current research on Moodle’s use Portuguese schools is scarce. Therefore, this 
case study research investigates the current reality of the Moodle’s use in Escola 
EB 2,3 S. João de Deus, identifying the main features being  used,  the teachers’ 
activities in the platform and their perceptions, to develop a formal training 
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program that contribute to  taking full advantage of its  pedagogical potentialities. 
The study was conducted in the Escola Básica 2, 3 S. João de Deus, in Montemor-o-
Novo. 86 teachers answered a standard questionnaire, which included four 
dimensions: (1) sample’s characterization; (2) the teachers’ digital skills and 
pedagogical use of ICT perceptions; (3) the teachers’ perceptions about ICT training in 
general, and Moodle training, in particular; (4) the teachers’ activities in Moodle and 
their use of Moodle features. A set of informal training sessions were developed 
during the school years of 2010/2011 and 2011/2012 and a formal training program by 
the end of school year 2011/2012, in order   to improve Moodle’s pedagogical use by  
the school’s teachers. The results show that: a) most of the teachers do not use 
Moodle; b) those who use it don’t take advantage of its pedagogical potential; c) the 
training sessions had a positive impact on teacher’s pedagogical practices. 

Keywords: E-Learning, ICT training, Moodle, teachers’ professional development  

 

1. INTRODUÇÃO 

A evolução tecnológica tem tido impactos enormes em todos os domínios e 

setores de atividade da sociedade digital em que vivemos e a Escola tem 

procurado acompanhar esta realidade. A integração das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) na Escola, tanto nos processos de ensino e 

aprendizagem como na gestão escolar, é uma consequência da importância e 

influência das tecnologias no Mundo globalizado em que vivemos.  

A integração das TIC no sistema de ensino português foi determinada, nos últimos 

anos, através do PTE (Plano Tecnológico da Educação), que teve como objetivo 

consolidar o papel das TIC, enquanto ferramenta básica para aprender e ensinar 

nesta nova era tecnológica. 

Neste sentido, e de modo a generalizar o uso das TIC no contexto escolar, 

renovando as práticas pedagógicas e recorrendo a métodos mais interativos e 

construtivistas, foram introduzidas as plataformas virtuais de aprendizagem, 

disponibilizando alojamento em servidores às escolas portuguesas. 

A utilização das plataformas virtuais de aprendizagem constitui uma grande 

oportunidade e, simultaneamente, coloca grandes desafios à instituição escolar, 

aos professores e aos alunos.  

Considerando o conhecimento ainda insuficiente das práticas de utilização das 

plataformas virtuais de aprendizagem nas escolas portuguesas, particularmente a 
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plataforma Moodle (a mais utilizada), é importante fazer um diagnóstico da 

situação actual, identificar os principais obstáculos e problemas que se colocam e 

determinar procedimentos que contribuam para melhorar o aproveitamento das 

suas potencialidades pedagógicas. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

As tecnologias da informação e comunicação assumem uma importância inegável 

na sociedade contemporânea, estando presentes nas mais diversas atividades 

humanas. A Educação, naturalmente, não está alheia a este fenómeno, tendo 

vindo a assistir-se, nos últimos anos, à introdução progressiva de meios 

tecnológicos na Escola.  

O e-Learning é um novo cenário de utilização das tecnologias da informação e 

comunicação, que se tem vindo a impor em diversos domínios do ensino e da 

formação (Gomes, 2005).  

O b-Learning ou Blended-Learning é uma modalidade de e-Learning que combina a 

aprendizagem presencial com a aprendizagem online, pretendendo tirar o melhor 

partido das potencialidades das duas modalidades de aprendizagem e, assim, 

atingir com maior eficácia os objetivos de formação. 

Assim, e como referem Garrison e Kanuka, referidos por Meirinhos (2006),  o b-

learning tem um grande potencial transformador das instituições de ensino e 

formação, bem como da alteração da relação pedagógica nos processos de ensino 

e de aprendizagem. 

Jia (2005) destaca as vantagens da aprendizagem na Web, através dos ambientes 

virtuais de aprendizagem, como a possibilidade de chegar a novos grupos de 

alunos, o seu potencial de liberdade de escolha dos alunos dos momentos e 

espaços de aprendizagem, e a disponibilização de um ambiente colaborativo de 

aprendizagem.  

O e-learning não implica o desaparecimento do ensino presencial. Contudo, o e-

learning não deve ter como objetivo servir de reprodução ou imitação dos 

modelos e processos do ensino presencial. Como refere Jia (2005), muitos dos 
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ambientes virtuais de aprendizagem são apenas uma extensão da aprendizagem 

baseada nos textos dos livros, onde o utilizador lê conteúdos a partir de um ecrã 

em vez de os ler de uma página. 

A plataforma Moodle, acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning, é 

uma plataforma ou um sistema de gestão de aprendizagem (Learning Management 

System) e de trabalho colaborativo, de utilização livre, criada por Martin 

Dougiamas, em 2001, no âmbito do seu projeto de investigação de doutoramento 

(Alves e Gomes, 2007; Pimentel, 2009).  

A Moodle foi construída com o objetivo de dar suporte a uma abordagem social do 

ensino, permitindo aos professores usufruir deste recurso como uma ferramenta 

para a sua prática letiva (Sousa e Soares, 2010). Permite a criação de cursos online, 

páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, tendo 

como filosofia uma abordagem social construtivista da educação (Pimentel, 2009).  

Para que se possam, efetivamente, aproveitar e rentabilizar pedagogicamente as 

potencialidades do e-Learning e das plataformas virtuais de aprendizagem, como é o 

caso da Moodle, é indispensável o contributo dos professores. Para que tal seja uma 

realidade, é fundamental que estes conheçam e saibam aproveitar adequadamente as 

vantagens pedagógicas decorrentes da utilização destas plataformas, tornando-as 

ferramentas indispensáveis às aprendizagens dos alunos. A aposta dos professores, 

persistente e constante, no seu desenvolvimento profissional é muito importante na 

atualização dos seus conhecimentos para que, a cada momento da sua carreira 

profissional, possam tomar as melhores decisões pedagógicas. 

Paiva (2008) menciona que a evolução tecnológica dos alunos parece não ser 

acompanhada pelos professores, tendo em conta estudos levados a cabo junto de 

alunos (Paiva, 2003) e professores (Paiva, 2002), relativamente à utilização das TIC por 

uns e outros. 

Tendo em conta os desafios que se colocam aos professores, a capacidade de 

assumirem o seu desenvolvimento profissional é decisiva, de modo a responderem 

adequadamente a uma sociedade e a uma escola em profunda mutação.  
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3. PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO 

A Escola EB 2,3 S. João de Deus de Montemor-o-Novo, mediante uma parceria com a 

Universidade de Évora (que disponibiliza o espaço no servidor), tem ao seu dispor, desde 

o ano letivo de 2007/2008, a plataforma de aprendizagem virtual Moodle.  

Durante os anos letivos de 2010/2011 e 2011/2012 foram desenvolvidas várias sessões de 

formação de caráter informal, organizadas e dinamizadas pelo Grupo de Informática (do 

qual o primeiro comunicante faz parte), com o objetivo de melhorar a utilização da 

plataforma pelos docentes da escola. Mais tarde, no final do ano letivo de 2011/2012, foi 

realizada uma ação de formação creditada, com duração de 50 horas, com o intuito de 

contribuir para a melhoria do aproveitamento das suas potencialidades pedagógicas. 

É, então, muito importante conhecer a realidade atual da escola no que à utilização da 

plataforma diz respeito, nomeadamente, os principais serviços e ferramentas utilizados 

pelos docentes, condicionantes e dificuldades da sua utilização, permitindo assim 

identificar “caminhos” que possibilitem uma utilização adequada e consistente na prática 

pedagógica. 

Por outro lado, importa perceber se, e de que modo, as ações de formação têm 

contribuído para a melhoria da utilização da plataforma Moodle e das suas 

potencialidades pedagógicas. 

O objetivo é desenvolver um estudo que permita conhecer a realidade atual da utilização 

da plataforma Moodle na Escola EB 2,3 S. João de Deus de Montemor-o-Novo, 

identificando principais condicionantes e procedimentos que contribuam para o 

aproveitamento das suas potencialidades pedagógicas. 

Para atingir este objetivo, o estudo deverá responder às seguintes questões (Q) 

investigação: 

Q1: Qual a utilização que está a ser feita da plataforma Moodle? 

Q2: Qual a relação entre as competências digitais dos professores e a utilização da 

plataforma? 

Q3: A formação dos professores em TIC e a utilização da plataforma Moodle 

correlacionam-se positivamente? 
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Q4: As sessões de formação (Moodle), dinamizadas pelo Grupo de Informática, 

correlacionam-se positivamente com a utilização da plataforma? 

Q5: Quais das variáveis - experiências digitais, pela formação em TIC e pela formação na 

Moodle - são preditores da utilização da plataforma? 

Q6: Existem diferenças de utilização da plataforma atribuíveis ao género, idade, nível de 

ensino, departamento, categoria, tempo de serviço e habilitações? 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 Participantes 

A população do estudo é caracterizada como finita (número limitado de participantes), 

sendo constituída pelos professores da Escola EB 2,3 S. João de Deus.  

Com base na primeira secção do questionário, podemos caracterizar a amostra como 

um conjunto de 86 professores da Escola EB 2,3 S. João de Deus, dos quais 64 

pertencem ao género feminino (74,4%) e 22 (25,6%) do género masculino. 

Relativamente à idade, os participantes foram categorizados nos seguintes grupos: 

entre 25 e 35 anos (14 – 16,3%); entre 36 e 45 anos (38 – 44,2%); entre 46 e 55 anos 

(31 – 36%); 55 ou mais anos (3 – 3,5%).  

Quanto aos níveis de ensino que os professores lecionam, os dados foram agrupados 

em 3 categorias: 2º ciclo (N=32 – 37,2%); 3º ciclo (N=44 – 51,2%); 2º e 3º ciclos (10 – 

11,6%). 

Relativamente à situação profissional, 63 professores (73,3%) são do quadro de 

nomeação definitiva, 6 (7%) são do quadro de zona pedagógica e 17 (19,8%) são 

contratados.  

Quanto ao tempo de serviço, os professores foram agrupados em 4 categorias: menos 

de 5 anos (N=2 – 2,3%); entre 5 e 10 anos (N=12 – 14%); entre 11 e 20 anos (N=35 – 

40,7%) e mais de 20 anos (N=37 – 43%).  

Finalmente, quanto às habilitações académicas, 76 professores possuem licenciatura 

(88,4%) e 10 professores (11,6%) têm mestrado. 
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4.2 Instrumentação  

Para responder às perguntas de investigação, foi aplicado um questionário constituído 

por um conjunto de 48 questões, agrupadas em 4 secções. Responderam a este 

questionário 86 dos 95 professores da escola. Para efeitos deste estudo a amostra 

corresponde, quase na totalidade, à população. 

As quatro secções do questionário destinaram-se a recolher os seguintes dados: 

caracterização dos professores, competências digitais e utilização pedagógica das TIC, 

formação na área das TIC e utilização da plataforma Moodle. 

Após a construção da primeira versão do questionário, foi necessário proceder à sua 

validação, de modo a garantir a sua relevância, clareza e compreensão das questões 

aplicadas. A validação passou por duas fases metodológicas: (1) revisão por 

especialistas; (2) pré-teste. O questionário, na sua versão final, foi então colocado 

online através da plataforma GoogleDocs que assegura o anonimato das respostas. 

Os dados foram recolhidos, através da aplicação do questionário mencionado, durante 

o mês de Junho, com vista a uma análise no software (StatisticalPackage for the Social 

Sciences (SPSS). Esta análise procura contemplar quatro dimensões com base nos 

dados e análises obtidas com este software: (1) caracterização da amostra; (2) aferir o 

nível de competências digitais e de utilização pedagógica das TIC pelos professores; (3) 

aferir a perceção dos professores relativamente à formação na área das TIC, em geral, 

e relativamente às sessões de formação sobre a moodle, em particular; (4) utilização 

da plataforma Moodle pelos professores. 

 

5. RESULTADOS 

5.1 Consistência interna 

Procedeu-se à análise de consistência interna das várias dimensões do questionário. 

Assim, na dimensão “competências digitais e utilização pedagógica das TIC”, obteve 

um alfa de Cronbach=0,851 para a parte relativa à utilização das TIC na atividade 

docente e um alfa de Cronbach=0,711 na experiência de utilização da Internet; na 
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dimensão “Formação” obtivemos um alfa de Cronbach=0,994 e, na dimensão 

“Utilização da plataforma Moodle”, obtivemos um alfa de Cronbach=0,982. 

 

5.2 Análise descritiva  

A análise do inquérito por questionário permitiu obter respostas relativamente às 

questões de investigação formuladas.  

Assim, relativamente à Q1: Qual a utilização que está a ser feita da plataforma 

Moodle? – 58 (67,4%) dos professores inquiridos nunca utilizaram a plataforma 

Moodle da escola, enquanto 28 (32,6%) utilizam (ou já utilizaram) a plataforma 

Moodle.  

Relativamente ao contexto de utilização da plataforma: 

 Contexto de sala de aula – responderam 28 inquiridos, dos quais 4 

responderam que sim e 24 responderam que não;  

 Complemento para as aulas - responderam 28 inquiridos, dos quais 13 

responderam que sim e 15 responderam que não; 

 Centro de recursos - responderam 28 inquiridos, dos quais 16 responderam 

que sim e 12 responderam que não; 

 Repositório de trabalhos - responderam 28 inquiridos, dos quais 10 

responderam que sim e 18 responderam que não;  

 Comunicação com os alunos – responderam 28 inquiridos, dos quais 3 

responderam que sim e 25 responderam que não; 

 Outros contextos de utilização (gestão escolar, pesquisa de informação e no 

contexto da ação de formação da Moodle) - responderam 28 inquiridos, 3 

responderam que sim e 25 responderam que não. 

Quanto aos recursos da Moodle utilizados:  

 Etiqueta – responderam 28 inquiridos, dos quais 13 responderam que sim e 15 

responderam que não; 

 Página de texto - responderam 28 inquiridos, dos quais 14 responderam que 

sim e 14 responderam que não;  
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 Página web - responderam 28 inquiridos, dos quais 11 responderam que sim e 

17 responderam que não;  

 Apontador para ficheiro ou página - responderam 28 inquiridos, dos quais 23 

responderam que sim e 5 responderam que não; 

 Mostrar directório - responderam 28 inquiridos, dos quais 11 responderam que 

sim e 17 responderam que não; 

 Adicionar pacote Instructional Management Systems (IMS) de conteúdo - 3 

responderam que sim e 25 responderam que não. 

Relativamente às atividades da Moodle utilizadas: 

 Livro - responderam 28 inquiridos, dos quais 8 responderam que sim e 20 

responderam que não; 

 Chat - responderam 28 inquiridos, dos quais 4 responderam que sim e 24 

responderam que não;  

 Fórum - responderam 28 inquiridos, dos quais 7 responderam que sim e 21 

responderam que não; 

 Glossário - responderam 28 inquiridos, dos quais 3 responderam que sim e 25 

responderam que não;  

 Inquérito - responderam 28 inquiridos, dos quais 4 responderam que sim e 24 

responderam que não; 

 Lição - responderam 28 inquiridos, dos quais 6 responderam que sim e 22 

responderam que não;  

 Questionário - responderam 28 inquiridos, dos quais 8 responderam que sim e 

20 responderam que não;  

 Referendo - responderam 28 inquiridos, dos quais 3 responderam que sim e 25 

responderam que não;  

 Teste - responderam 28 inquiridos, dos quais 7 responderam que sim e 21 

responderam que não;  

 Envio de trabalhos - responderam 28 inquiridos, dos quais 15 responderam que 

sim e 13 responderam que não;  
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 Wiki -responderam 28 inquiridos, dos quais 2 responderam que sim e 26 

responderam que não. 

Relativamente às dimensões de utilização da Moodle - recorremos a quatro questões 

utilizando uma escala de frequência do tipo Likert (1 a 5, correspondendo 1 a “Muito 

raramente”, 2 a “Raramente”, 3 a “Frequência moderada”, 4 a “Frequentemente” e 5 a 

“Muito frequentemente”), verificando-se os seguintes resultados:  

 Dimensão de comunicação – responderam 29 inquiridos, dos quais 11 

responderam “Muito raramente”, 5 responderam “Raramente”, 5 

responderam “Frequência moderada”, 4 responderam “Frequentemente” e 4 

responderam “Muito frequentemente”; 

 

 Dimensão de colaboração / interação – responderam 29 inquiridos, dos quais 

16 responderam “Muito raramente”, 4 responderam “Raramente”, 3 

responderam “Frequência moderada”, 5 responderam “Frequentemente” e 1 

respondeu “Muito frequentemente”;  

 Dimensão de disponibilização de informação - responderam 29 inquiridos, dos 

quais 5 responderam “Muito raramente”, 3 responderam “Raramente”, 7 

responderam “Frequência moderada”, 8 responderam “Frequentemente” e 6 

responderam “Muito frequentemente”; 

 Dimensão de recolha de informação - responderam 29 inquiridos, dos quais 13 

responderam “Muito raramente”, 2 responderam “Raramente”, 8 

responderam “Frequência moderada”, 2 responderam “Frequentemente” e 4 

responderam “Muito frequentemente”.  

As médias e os desvios padrão de cada uma das dimensões de utilização da Moodle 

são apresentados na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Dimensões de utilização da Moodle 

Dimensão Média Desvio padrão 

Comunicação 2.277 1,45409 

Colaboração / Interação 1.857 1,21211 

Disponibilização de 2.885 1,73292 
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informação 

Recolha de informação 2.142 1,41271 

 

 

5.3 Relações entre variáveis 

Relativamente à Q2: Qual a relação entre as competências digitais dos professores e a 

utilização da plataforma? – Utilizámos o coeficiente de correlação R de Pearson, de modo 

a estabelecer a relação entre as variáveis. Obtivemos o valor R=0,626, verificando-se uma 

correlação positiva entre as competências digitais dos professores e a utilização da 

plataforma Moodle. 

Quanto à Q3: A formação dos professores em TIC e a utilização da plataforma Moodle 

correlacionam-se positivamente? - Utilizámos o coeficiente de correlação R de Pearson, 

de modo a estabelecer a relação entre as variáveis. Obtivemos o valor R=0,570, 

verificando-se uma correlação positiva entre a formação dos professores em TIC e a 

utilização da plataforma Moodle. 

No que diz respeito à Q4: As sessões de formação (Moodle), dinamizadas pelo Grupo de 

Informática, correlacionam-se positivamente com a utilização da plataforma? - Utilizámos 

o coeficiente de correlação R de Pearson, de modo a estabelecer a relação entre as 

variáveis. Obtivemos o valor R=0,676, verificando-se uma correlação positiva entre as 

sessões de formação (Moodle) e a utilização da plataforma Moodle. 

 

5.4 Predição 

Relativamente à Q5: Quais das variáveis - experiências digitais, formação em TIC e 

formação na Moodle - são preditores da utilização da plataforma? - Os resultados 

verificados apontam para uma influência de todas elas na utilização da plataforma.   

Através da análise de regressão linear, podemos verificar que todas as variáveis 

explicam a utilização da Moodle. A variável que melhor explica a utilização da 

plataforma é a formação na Moodle (R2 =0.39, p=0.000), seguida pelas experiências 

digitais (R2 =0.53, p=0.006) e da formação em TIC (R2 =0.39, p=0.014). 
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5.5 Diferenças 

Relativamente à Q6: Existem diferenças na plataforma atribuíveis ao género, idade, 

nível de ensino, departamento, categoria, tempo de serviço e habilitações? - Foram 

efetuados os testes T de student para verificar diferenças atribuíveis ao género e one 

way ANOVA, para testar as diferenças atribuíveis. Os resultados revelam diferenças de 

género (Sig= 0.000), mas não revelam quaisquer diferenças atribuíveis a idade (Sig= 

0.244), nível de ensino (Sig= 0.860), departamento curricular (Sig= 0.087), categoria 

profissional (Sig= 0.132), tempo de serviço (Sig= 0.159) e habilitações académicas (Sig= 

0.085). 

 

6. CONCLUSÕES/DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com base nos resultados obtidos neste estudo, verificou-se que a plataforma Moodle 

ainda não é utilizada pela maioria dos professores da escola e, relativamente à 

periodicidade de utilização, esta é ainda feita de forma bastante irregular, uma vez que 

os docentes não lhe dedicam o tempo suficiente para desenvolver o espaço das 

disciplinas. 

O principal contexto de utilização da plataforma Moodle é como centro de recursos (16 

dos 28 inquiridos que utilizam a plataforma responderam que a utilizam neste 

contexto), enquanto a dimensão de utilização predominante é a da disponibilização de 

informação, verificando-se uma média de 2,885 numa escala de frequência de 1 a 5. O 

contexto e dimensão de utilização são, aparentemente, contraditórios com o facto de 

uma das principais razões apontadas para utilizar a plataforma ser a promoção da 

aprendizagem cooperativa e colaborativa. 

Explicações para esta aparente contradição poderão prender-se com o facto de que 

apenas 12,8% dos professores inquiridos discordar de que é necessário muito tempo 

para aprender a utilizar pedagogicamente a Moodle, e também pela não 

demonstração de motivação em trabalhar na plataforma pela maioria dos inquiridos. 

Embora apenas uma pequena percentagem dos inquiridos afirme diretamente que não 

se encontra motivado (12,7%), teremos considerar uma percentagem bem mais 
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considerável (43%) que não respondeu que se encontra motivado, escolhendo a opção 

“não concordo nem discordo”. 

Estes dois fatores - falta de motivação e falta de tempo - aliados à perceção que os 

professores demonstram de necessitarem de mais formação na área da utilização 

educativa das tecnologias e mais ações de formação para desenvolver actividades em 

sala de aula com recurso às TIC - explicam tanto a pouca utilização da plataforma como 

também a sua utilização mais centrada na disponibilização de informação, de que 

resulta o não aproveitamento de todas as potencialidades pedagógicas da Moodle, 

nomeadamente nas suas dimensões de interação e de colaboração. 

Verificamos que a totalidade dos professores inquiridos possui computador e ligação à 

Internet e utilizam com frequência diversas aplicações na sua atividade docente, assim 

como as pesquisas na Internet. No entanto, verifica-se uma menor utilização de 

software específico das disciplinas e a pouca experiência dos professores na utilização 

de ferramentas de comunicação, tais como fóruns, chats e videoconferência, o que 

indicia um menor à vontade na utilização de software vocacionado para atividades de 

colaboração e interação entre os alunos.   

Estas constatações parecem refletir “… a falta de formação dos docentes para 

potencializar o uso das tecnologias nas múltiplas funções que estas podem assumir no 

processo de ensino e aprendizagem” (Lisbôa, Jesus, Varela, Teixeira e Coutinho 2009, 

p. 54). 

Neste sentido, as sessões de formação desenvolvidas pelo Grupo de Informática da 

escola sobre a plataforma Moodle tiveram como objetivo principal suprir essas lacunas 

na formação dos professores. As sessões de formação, de caráter informal, foram 

frequentadas por perto de 40% dos inquiridos. Tal como Fulton e Briton (2011) 

postulam, as ações de desenvolvimento profissional contextualizadas nos 

estabelecimentos de ensino e nas necessidades de formação dos seus professores, 

utilizando os resultados das ações para novas tomadas de decisão, são estratégias 

profícuas para desenvolver o seu conhecimento profissional.  

Dos 33 professores que frequentaram as sessões de formação, 25 consideraram que as 

mesmas os ajudaram a utilizar pedagogicamente os recursos e atividades da Moodle. 
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A utilização pedagógica das TIC é um aspeto fundamental na formação dos professores 

e, também, um dos seus principais problemas, como referem Peralta e Costa (2007). 

Estes autores afirmam um dos principais problemas na formação contínua dos 

professores na área das TIC é o direccionamento para a aprendizagem técnica das 

aplicações e ferramentas, com o objetivo de apoiar o professor no processo de 

transmissão do saber e sem integrar em si orientações para a inovação pedagógica. 

As sessões de formação, de caráter informal, desenvolvidas durante os anos 

lectivos de 2010/2011 e de 2011/2012, vieram a estar na base da organização da 

ação de formação creditada, que teve lugar no final do ano letivo de 2011/2012, e 

que obteve uma resposta bastante positiva, tendo as vagas sido rapidamente 

preenchidas e verificando-se mesmo a necessidade de desenvolver uma nova ação 

de formação no próximo ano letivo, de modo a abranger mais professores da 

escola, que se mostraram interessados em frequentá-la.  

Verifica-se, assim, que a formação deve, sempre que possível, centrar-se mais na 

escola, já que esta é o local de trabalho dos professores e é nesta que se devem operar 

as mudanças educativas. Como destaca Canário, citado por Forte (2005, p. 67), “os 

indivíduos mudam mudando o próprio contexto em que trabalham”, por isso, “é este 

processo ecológico de mudança que se deve fazer emergir, adoptando estratégias de 

formação «centradas na escola» ”. 

 

7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PERSPETIVAS FUTURAS 

Relativamente às limitações que apontamos a este estudo, a principal prende-se com o 

facto de este estudo – sendo um estudo de caso – abranger a realidade de uma única 

escola.  

Recomendamos que em estudos futuros se alargue o número de participantes, 

abrangendo mais escolas e, consequentemente, outras realidades, permitindo 

conhecer as práticas dos professores no que diz respeito à utilização pedagógica das 

TIC, nomeadamente a plataforma Moodle, e perceber também se os principais 

obstáculos e dificuldades que se verificaram nesta escola são ou não comuns à 

generalidade das escolas portuguesas. 
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Resumo 
 

Neste período de grandes transformações tecnológicas as imagens fazem parte da vida 
cotidiana transversalizando diversos espaços sociais. Vivenciamos uma época de 
grande influência visual. A imagem adquire, a cada avanço tecnológico, novas 
possibilidades de apropriação, significação e ressignificação. O presente artigo traz 
reflexões relacionadas ao surgimento dos websites de museus e suas possibilidades 
pedagógicas no ensino de arte. Além disso, entende que os websites configuram-se 
como espaços de livre acesso às obras de arte por meio da reprodutibilidade técnica, 
identificada por Walter Benjamin. Neste sentido o ensino de Arte na escola dispõe de 
um novo recurso pedagógico, atrativo e rico em experimentações, que possibilita 
acesso e conhecimento as obras de arte que até poucas décadas estava circunscritas 
apenas às camadas mais abastadas economicamente. 

Palavras-chave: Ensino de Arte, Websites de museus, Reprodutibilidade Técnica, 
Dispositivo Pedagógico. 

 

Abstract 
 

In this period of great technological transformations the images are part of everyday 
life crossing  various social spaces. We live a time of great visual impact. The picture 
acquires at each  technological advancement, new possibilities of appropriation, 
meaning and reframing. This paper brings reflections related to the emergence of 
websites of museums and their pedagogic possibilities in teaching art. Also, 
understand that web sites are configured as spaces free access to works of art through 
technical reproducibility, identified by Walter Benjamin. In this sense the teaching of 
art in the school has a new teaching resource, attractive and rich in experimentation, 
enabling access to and knowledge of the works of art that until a few decades was 
confined only to the most economically favored. 

Keywords: Art Education, Websites of museums, Mechanical Reproduction, 
Educational Resource.  

 

1. INTRODUÇÃO 
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A cultura dos séculos XX e XXI é marcada pelo consumismo, efeito da Revolução 

Industrial e da Evolução Tecnológica. As novas tecnologias ganharam espaço na 

sociedade moderna. O avanço acelerado no campo tecnológico tem alterado 

significativamente o modo de entender e perceber o mundo, desta forma a produção 

cultural também sofre mudanças.  

Hoje o nosso universo deixou de ser mecanizado e passou a ser informatizado pelo 

efeito da tecnologia. Cada vez mais estamos em contato com as máquinas e 

dispositivos informatizados e o computador interligado a internet deixa de ser 

instrumento de uso exclusivo das empresas e passa a fazer parte do mundo 

educacional trazendo novas perspectivas para o ensino aprendizagem. 

Na esfera educacional, a implantação dos computadores surgiu, num primeiro 

momento, como um recurso pedagógico mais avançado, porém não se constatou 

grandes benefícios, pois as tarefas que se realizavam consistiam apenas escrever 

textos e documentos, montar tabelas, realizar pequenos cálculos aritméticos. Num 

segundo momento acontece uma mudança significativa, os computadores passam a 

ser conectados a uma rede mundial e a escola começa a vivenciar o conhecimento de 

forma globalizada através do ciberespaço. 

Segundo Santaella (2004), pesquisas demonstram que as crianças e adolescentes que 

frequentam as escolas nos dias atuais já nasceram na era digital e são considerados 

leitores imersivos/virtuais, ou seja, aqueles que resultam da era digital, usuários do 

computador, que navegam constantemente na web.  

[...] Aquele que está sempre em estado de prontidão, 

conectando-se entre nós e nexos, em um roteiro multilinear, 

multi-sequencial e labiríntico que ele próprio ajudou a construir 

ao  interagir  com nós  entre palavras,  imagens, documentação, 

músicas, vídeos, etc. (SANTAELLA, 2004, p. 33). 

Este novo perfil de leitores encontrado nos alunos envolvidos pelas tecnologias é um 

traço característico da geração mais recente que se apropriara e cresce fazendo uso 

das mídias eletrônicas e digitais. Assim sendo, o ciberespaço também educa. Nos 

tempos atuais fica evidente que a escola não é mais um espaço único e exclusivo do 
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saber, mas nela a sociedade ainda deposita a confiança na aprendizagem contínua e 

sistemática, considerando-a a mantenedora do processo formal de educação. 

É dentro deste cenário da era tecnológica digital que analisamos e discutimos um 

aspecto importante do processo de ensino e aprendizagem relacionado ao espaço 

virtual, ou seja, o papel dos websites de museus como dispositivo pedagógico no 

ensino de arte.  

 

2. A REPRODUTIBILIDADE DAS IMAGENS 

A cultura, o patrimônio e a tradição, fazem parte do cotidiano do docente bem como 

da vida dos alunos e repensar este trio de palavras associando-as à tecnologia é um 

dos compromissos da escola. Partindo da premissa que a escola está inserida em um 

meio tecnológico, questionamos: porque não usufruir dos websites de museus como 

dispositivo pedagógico no ensino de Arte? Esta pergunta nos leva a refletir sobre a 

reprodutibilidade das imagens disponibilizadas pelos websites de museus. 

Segundo Benjamin (1994), a ilitografia foi considerada a primeira forma de imagens 

reprodutíveis. Mas foi através do advento da máquina fotográfica e dos equipamentos 

cinematográficos que surge a reprodução técnicas das imagens. O autor já discutia a 

reprodução técnica em meados do século XX, quando afirma que “por princípio a obra 

de arte sempre foi reprodutível.” (p.166), porém a diferença é que num primeiro 

momento da história antes da fotografia a reprodutibilidade ocorria por meio da 

imitação manual. “Com o advento da reprodução, pela primeira vez no processo de 

reprodução da imagem, a mão foi liberada das responsabilidades artísticas mais 

importantes, que agora cabiam unicamente ao olho” (1994, p.167).  

Em seu ensaio intitulado ii “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” o 

grande crítico literário frankfurtiano reflete sobre o advento das tecnologias usadas 

para a reprodução das obras de arte. Nesta proliferação da reprodução, o autor 

aponta que os discípulos já usavam a reprodução em suas atividades, que os mestres 

                                                      
i
 O termo litografia significa: Processo de gravação de texto ou desenho em pedra ou metal. Gravura feita por esse 

processo. HOLANDA, Aurélio Buarque. Minidicionário da língua portuguesa. 7 ed. Rio de Janeiro:Positivo, 2010. 
ii
 A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica é indiscutivelmente o mais influente ensaio de Walter 

Benjamin. Nesta obra, Benjamin expõe um deslocamento no status da arte tradicional, à medida que o aparecimento 

de meios técnicos de reprodução, tais como a fotografia e o cinema, começam a dominar a imaginação do público em 

geral. Ver BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 165-196. 
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também usavam como objetivo de difundir a arte e os terceiros faziam uso da 

reprodução com intenção de lucro, porém para Benjamin a reprodutibilidade de uma 

obra gera fragmentação e a perda da autenticidade fazendo desaparecer sua essência. 

A esfera da autenticidade, como um todo, escapa à 

reprodutibilidade técnica, e naturalmente não apenas à técnica. 

Mas, enquanto o autêntico preserva toda a sua autoridade com 

relação à reprodução manual, em geral considerada uma 

falsificação, o mesmo não ocorre no que diz respeito à 

reprodução técnica (...) (BENJAMIN, 1994, p. 167- 168). 

  

A diferença significativa da reprodução surge com a sociedade industrial. As técnicas 

modernas de reprodução em massa como a litografia, a imprensa, a xilogravura, o 

cinema e a fotografia passam a comprometer todas as obras de arte, pois 

transformadas em objeto de consumo perdem seu valor original para a exposição. 

A reprodutibilidade defendida por Benjamin (1994) aborda o modo como o processo 

de industrialização atinge às obras de arte, sendo que a original, tinha por objetivo 

traduzir a individualidade e autenticidade do autor da obra, ou seja, a partir da 

reprodutibilidade a obra perde a sua iiiaura. 

“O conceito de aura permite resumir essas características: o que 

se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é 

sua aura. Esse processo é sintomático, e sua significação vai muito 

além da esfera da arte. Generalizando, podemos dizer que a 

técnica da reprodução destaca do domínio da tradição o objeto 

reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, 

substitui a existência única da obra por uma existência serial. E, 

na medida em que essa técnica permite à reprodução vir ao 

encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o 

objeto reproduzido. Esses dois processos resultam num violento 

abalo da tradição, que constitui o reverso da crise atual e a 

                                                      
iii

 Em suma, o que é aura? “É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de 

uma coisa distante, por mais perto que ela esteja”. (BENJAMIN, p 170). 
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renovação da humanidade. Eles se relacionam intimamente com 

os movimentos de massa, em nossos dias (...)”. (BENJAMIN, 1994, 

p. 168-169). 

   

A aura da obra de arte para o autor é o que ele chama de existência única no 

momento de sua concepção que com a reprodução se perde num dado espaço e 

tempo, isso é, a obra reproduzida pode está em qualquer lugar e a qualquer tempo. 

Diante do exposto segundo o autor, passa a existir um declínio da obra de arte, a 

autenticidade deixa de existir.  

O conteúdo da autenticidade é constituído pelo aqui e agora do original, o presente se 

perde com o serial de reproduções onde a autenticidade não pode ser reprodutível. 

Para Benjamin, a implicação desta perda de aura da obra de arte faz o objeto artístico 

perder seu valor de culto que nada mais é do que a contemplação pelo observador em 

favor de um valor expositivo. Com a reprodução técnica a obra deixa ter caráter 

ivfetichista, vira imagem que entra para o mundo, onde pode adquirir diferentes 

significados. 

Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: 

o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em 

que ela se encontra. É nessa existência única, e somente nela, que 

se desdobra a história da obra. Esta história compreende não 

apenas a transformações que ela sofreu, com a passagem do 

tempo, em sua estrutura física, como as relações de propriedade 

em que ela ingressou. (BENJAMIN, 1994, p.167). 

  
A perda da aura não é vista por Benjamin somente como algo negativo, o autor aponta 

novas possibilidades revolucionárias de relacionamento entre as massas e o mundo 

das imagens.  A perda da aura não é apenas conseqüência das novas formas artísticas 

de percepção expressão, ela é resultado de um contexto econômico e cultural que se 

                                                      
iv

 O termo fetiche significa “objeto animado ou inanimado, feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se 

atribui poder sobrenatural e se presta culto”.  HOLANDA, Aurélio Buarque. Minidicionário da língua portuguesa. 

7 ed. Rio de Janeiro: Positivo, 2010. 
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desenvolve em torno do chamado progresso em função de um sistema que sofre 

alterações com os avanços técnicos e industriais.  

Fazer as coisas “ficarem mais próximas” é uma preocupação tão apaixonada 

das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos 

os fatos através de sua reprodutibilidade. Cada dia fica mais 

irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão perto 

quanto possível, na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua 

reprodução. Cada dia fica mais nítida a diferença entre a 

reprodução, como ela nos é oferecida pelas revistas ilustradas e 

pelas atualidades cinematográficas, e a imagem. Nesta, a 

unidade e a durabilidade se associam tão intimamente como, na 

reprodução, a transitoriedade e a repetibilidade (BENJAMIN, 

1994, p. 170). 

 

Positivamente a reprodução técnica permite maior acesso às imagens, a arte passa a 

ser reorganizada em relação à cultura de massas como uma apropriação por parte da 

coletividade. Outro ponto positivo da reprodutibilidade técnica é o de disponibilizar a 

obra de arte para um maior número de pessoas pelo acesso “livre” e “democratizado” 

potencializado na rede. A democratização da arte faz parte da lógica cultural proposta 

pela modernidade e, claro, pelo capitalismo. 

O que Benjamin (1994) chama atenção em seu texto é na verdade, a entrada do processo 

industrial na produção artística.  

Adorno e Horkheimer, ao escreverem a obra Dialética do Esclarecimento, onze anos 

após a publicação da obra de Benjamim, fazem uma crítica ao otimismo do autor, 

tratam do mesmo tema com perspectivas diferentes e distintas afirmando que os 

fatores que determinam o fim da aura devido a reprodução técnica são ligados ao 

movimento de massas. Segundo Adorno e Horkheimer “Por enquanto, a técnica da 

indústria cultural levou apenas à padronização e à produção em série, sacrificando o que 

fazia a diferença entre a lógica da obra e a do sistema social”. (1995, p.114). 

Adorno e Horkheimer já tinham a visão de que a reprodução em série de objetos dos 

bens culturais os transformaria em mercadoria e é pelo modo de produção que passa a 
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existir uma cultura de massa, desta forma as artes passam a ser elaboradas com o 

pressuposto do lucro. 

 Na opinião destes dois filósofos o que define a indústria cultural são os meios que 

formam um sistema com o objetivo de poder, de gerar lucros, de manipular e 

controlar a sociedade. Esses meios, aos quais os autores se referem, são os meios de 

comunicação como cinema, rádio, televisão e os jornais. “O cinema, o rádio e as revistas 

constituem um sistema. Cada setor é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto”. 

(ADORNO, HORKHEIMER, 1995, p. 113). 

Com o surgimento da indústria cultural as mudanças de paradigmas são constantes, até 

mesmo os bens culturais perdem sua aura ao se tornarem massificados e produzidos em 

série para serem vendidos.  

No sistema capitalista a indústria cultural cria e impõe métodos de reprodução de 

bens, que satisfazem necessidades que a princípio são consideradas para todos os 

indivíduos como iguais. Percebe-se que a indústria cultural usa diferentes técnicas e 

recursos para envolver o consumidor e dentro desta nova prática social proposta pela 

modernidade, acaba levando uma arte de fácil acesso sem originalidade e 

autenticidade as diferentes camadas sociais. 

 

3. A IMPORTÂNCIA DA REPRODUTIBILIDADE DAS IMAGENS NO CIBERESPAÇO PARA 

O ENSINO DE ARTE 

Com o impacto ocorrido pelas novas tecnologias as sistematizações pedagógicas e 

metodológicas no ensino de Arte fizeram com que a escola passasse a educar fazendo 

uso das novas mídias. 

Ana Mae Barbosa, uma das maiores pesquisadoras brasileiras sobre o tema arte-

educação, em seu livro a “Imagem no Ensino da Arte: anos oitenta e novos tempos”, 

nos afirma que o nosso cotidiano está repleto de imagens e que a Arte não está 

separada da economia, da política e dos padrões sociais que operam na sociedade, 

portanto trabalhar arte sem a visualização das imagens “(...) é como ensinar a ler sem 

livros na sala de aula”. (1991, p. 12). 

 Neste período de grandes transformações tecnológicas, as imagens fazem parte do 

cotidiano atravessando todos os espaços sociais e cibernéticos, seja através da arte 
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fotográfica, cinematográfica, televisiva, reproduzidas no meio virtual e outros.  Afirma 

Benjamin (1994, p.185), “(...) transformações sociais muitas vezes imperceptíveis 

acarretam mudanças na estrutura da recepção, que serão mais tarde utilizadas pelas 

novas formas de arte”.  

Percebe-se que o ensino de Arte está vinculado a reprodução e a visualização de 

imagens, principalmente quando se refere às obras de arte, elas são elementos 

essenciais para uma aprendizagem, são fontes ricas para a compreensão da realidade 

e das diversas culturas. 

A leitura da imagem atua como um meio de conhecimento, fazendo com que o 

educando aproprie-se do pensamento crítico, ampliando sua visão de mundo, 

interagindo com fatos reais e procurando ampliar seu repertório cultural, além de 

estabelecer relações entre a arte e tudo que está ao seu redor. 

Desta forma consideramos que a arte é fundamental para a educação, pois ela permite 

a expressividade de sentimentos, idéias e informações, interferindo no processo de 

aprendizagem de forma interdisciplinar entendendo o indivíduo nos mais variados 

aspectos, ou melhor, na sua totalidade: razão, cognição, emoção, pensamento, 

percepção, imaginação, criatividade, reflexão, criticidade fazendo com que o mesmo 

compreenda o contexto social no qual está inserido.   

  

Arte não é apenas básica, mas fundamental na educação de um 

país que se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é 

profissão, é uma forma diferente da palavra para interpretar o 

mundo, a realidade, o imaginário, e é conteúdo. Como conteúdo, 

arte apresenta o melhor trabalho do ser humano. Arte é 

qualidade e exercita nossa habilidade de julgar e de formular 

significados que excedem nossa capacidade de dizer em palavras. 

E o limite da nossa consciência excede o limite das palavras.  

(BARBOSA, 2001, p.4) 

O acesso às obras de artes sempre foram um grande problema na área educacional 

principalmente no ensino de Arte. Antes da chegada do computador e da internet no 

espaço escolar, afirma Barbosa, “o acesso as obras de artes era realizado por meio de 
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livros, estes com valores alto que muitas vezes impossibilitava a compra, ou eram 

produzidos principalmente pelos bancos para presentear clientes no fim do ano.” 

(2001, p.105).  É preciso lembrar que o consumo das obras de artes por muito tempo 

era destinado somente à classe da elite e que a partir do surgimento da digitalização 

das imagens a classe baixa viu possibilitado o seu acesso. Com a digitalização da 

imagem passou a existir uma avalanche de imagens circulando no ciberespaço.  

Mas afinal o que é ciberespaço? Encontramos uma resposta para esta pergunta junto 

aos escritos de Pierre Lévy (1999) que define o ciberespaço como: 

 "O ciberespaço (que também chamo de rede) é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura 

material da comunicação digital, mas também o universo 

oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres 

humanos que navegam e alimentam esse universo.." (pág. 17). 

 

Partindo da afirmação de Lévy o ciberespaço também educa. Nos tempos atuais fica 

evidente que a escola não é mais um espaço único e exclusivo do saber, mas nela a 

sociedade ainda deposita a confiança na aprendizagem contínua e sistemática, 

mantenedora do processo formal de educação.  A relação entre a arte e o ciberespaço 

é de fundamental importância pelo fato de que novos suportes vhipermidiáticos de 

divulgação do conhecimento, principalmente as imagens, facilitam a difusão do saber.   

A reprodutibilidade das imagens em sua face digital provoca profundas 

transformações no atual cenário educacional promovendo efeitos de mudanças e 

proporcionando caminhos diferenciados que contribuem para uma prática pedagógica 

inovadora.  

 

 

 

 

                                                      
v
 Hipermídia significa, sobretudo enorme concentração de informação. Ela pode consistir de centenas e milhares de 

nós, com uma densa rede de nexos. (SANTAELLA, 2004, p.50) 
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4. WEBSITES DE MUSEUS USADOS COMO DISPOSITIVO PEDAGÓGICO 

As discussões sobre o uso dos websites de museus relacionado à educação é algo bem 

recente e que nos leva a pesquisar cada vez mais sua contribuição como dispositivo 

pedagógico. 

O dispositivo pedagógico aliado a tecnologia, quando usado de maneira adequada, 

contribui para motivar e despertar o interesse dos alunos, favorecendo o 

desenvolvimento da capacidade de observação e reflexão, aproximando os alunos da 

realidade e buscando fazer compreendê-la através da assimilação do conhecimento 

além de desenvolver a experimentação concreta. 

viO recurso didático é um instrumento de trabalho na sala de aula: 

informa, cria, induz à reflexão, desperta outros interesses, motiva, 

sintetiza conhecimentos e propicia vivências culturais. Sua 

aplicabilidade só enriquece a prática docente. (BRASIL, 1998, 

p.36) 

 

Tendo em vista as profundas mudanças por que passa a sociedade, especialmente 

relacionada à questão tecnológica, se faz necessário reconhecer, avaliar e utilizar as 

ferramentas oferecidas no ciberespaço como dispositivos pedagógicos na prática 

pedagógica.  

Retomamos a pergunta feita anteriormente: porque não usufruir dos websites de 

museus como dispositivo pedagógico no ensino de Arte? Este questionamento agora 

nos leva a refletir sobre o que é reprodução técnica na sua face digital. 

Segundo Benjamin (1994), a reprodução técnica nada mais é do que apropriar-se das 

coisas como cópia dentro de uma produção serial. O autor não é contra a reprodução 

técnica, vê de modo positivo e tem consciência de sua exponibilidade, porém ressalta 

a respeito da perda da aura na obra de arte. 

A exponibilidade de uma obra de arte cresceu em tal escala, com 

os vários métodos de sua reprodutibildade técnica, que a 

mudança de ênfase de um pólo para outro corresponde a uma 

                                                      
vi

 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do 

ensino fundamental: introdução dos parâmetros curriculares nacionais/Secretaria de Educação Fundamental. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 
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mudança qualitativa comparável à que ocorreu na pré-história. 

(BENJAMIM, 1994, p.173). 

 
A exponibilidade de obras de arte cresceu em função da possibilidade de expor suas 

imagens no ciberespaço, por meio da digitalização de imagens ou da própria fotografia 

digital. Essas imagens hoje são utilizadas como ferramentas para aprendizagem, são 

recursos que devem ser usados na prática docente porque possibilitam o contato com 

o mundo artístico, pois o livro impresso nem sempre é o material mais indicado para 

desenvolver as atividades artísticas em sala de aula é necessário que o professor 

busque alternativas diferenciadas usando outros recursos didáticos pedagógicos que 

levam a uma aprendizagem instigante. 

As imagens disponibilizadas na Web se tornam um fator adicional para uma prática 

interativa educacional, seja de forma individual ou coletiva, principalmente para o 

ensino de arte que passa ter um material pedagógico riquíssimo em qualquer tempo e 

lugar, tendo ainda um leque amplo de possibilidades para buscar novos 

conhecimentos e também uma nova forma de ensinar e aprender.  

Diante de tantas opções virtuais, nos deparamos no ciberespaço com os webmuseus, 

netmuseus, cibermuseus, hipermuseus, museus digitais, museus on line, museus 

virtuais e outros. São vários os prefixos que nomeiam as diversas maneiras de um 

museu ser acessado pela Web.  

Segundo afirma viiLoureiro,  

Webmuseus de arte são sítios construídos e mantidos 

exclusivamente na Web, destinados a reunir virtualmente e a expor 

obras-de-arte geradas originalmente por processos de síntese, ou, 

por meio de cópias digitais, obras-de-arte que existem (ou existiram) 

no espaço físico. (2003, p. 104). 

 

A imensa variedade de museus disponibilizando seus acervos em rede é uma marca 

registrada da era digital, isso faz com que a prática pedagógica possa buscar novas 

                                                      
vii

 LOUREIRO, Maria Lúcia N.M. Museus de arte no ciberespaço: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro, 

ECO/UFRJ-IBICT, 2003. 208 p. Tese (Doutorado em Ciência da Informação). 
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formas de ensinar e aprender sem fronteiras, pois as visitas aos sites de museus 

inovam e possibilitam a universalização do conhecimento, que até pouco tempo atrás 

tinha seu acesso muito restrito. 

Acreditamos, cada vez mais, em uma “terra sem fronteira” (LÉVY, 2001, p. 33).  Neste 

sentido o saber e as informações não são mais privilégios de alguns, eles estão 

disponíveis para todos no ciberespaço, basta que estejamos conectados. 

O ponto fundamental é que o ciberespaço, conexão dos 

computadores do planeta e dispositivo de comunicação ao mesmo 

tempo coletivo e interativo, não é uma infra-estrutura: é uma forma 

de usar as infra-estruturas existentes, e de explorar seus recursos 

por meio de uma inventividade distribuída e incessante, que é 

indissociavelmente social e técnica. (LÉVY, 1999, p.193).  

Considerados espaços culturais, os museus têm por objetivo preservar a realidade de 

uma época produzida pela humanidade com a finalidade de transmitir conhecimento 

além de favorecer a construção social da memória e a percepção crítica da sociedade. 

Os websites constituem ferramentas para a obtenção desse objetivo. 

Os websites de museus disponibilizam várias informações que podem ser relacionadas 

ao ensino artístico, fazendo com que o aluno tenha gosto da descoberta pela pesquisa. 

Entre as informações possíveis de serem encontradas podemos citar algumas como as 

oriundas dos bancos de dados de todos os objetos e obras expostas, biografias dos 

artistas, bem como sobre os contextos históricos das obras. 

Adotar os websites de museus como dispositivo pedagógico no ensino de Arte faz um 

diferencial para aprendizagem, pois contribuem para uma melhor compreensão dos 

conteúdos através da contextualização e das experiências vivenciadas de maneira 

interativa no campo virtual. 

Segundo Sartori,  

viiiAdotar os museus como apoio pedagógico, é reconhecer sua 

contribuição como bem cultural. Partindo do principio de que as 

                                                      
viii

 SARTORI, A. S. et al. Museus virtuais: memória e educação em tempos de ciberespaço. In: CONGRESSO 
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Artes são patrimônios culturais e históricos construídos pela 

Humanidade ao longo de toda a sua História e que obras ou 

acervos estão sob os cuidados de museus para sua conservação 

física e patrimonial e por seu valor intrínseco, poderemos 

reconhecer estilos, concepções, manifestações artísticas e 

analisar o contexto da época em que a obra foi concebida. Isso 

faz com que se possa dar visibilidade aos espaços históricos, 

utilizando-se deles para contextualizar e ilustrar o que se ensina 

na educação formal, nas disciplinas diversas como a História, a 

Geografia, Artes, Ciências etc. (2006, p.5). 

 

O acesso aos websites de museus permite ao professor optar por diversos recursos 

que promovem o conhecimento de forma atrativa e interativa possibilitando 

desenvolver a sensibilidade, o senso-crítico e a socialização com os bens culturais. 

Estes recursos trazem novas perspectivas de renovação na aprendizagem 

possibilitando um maior envolvimento dos alunos na sua própria construção do saber.  

É importante ressaltar que os websites não substituem os demais recursos didáticos 

pedagógicos existentes e nem a ação do professor em sala de aula. Eles são mais um 

artefato que amplia o campo de pesquisa favorecendo a prática pedagógica e o 

professor por sua vez, continua sendo o mediador, o provocador, o orientador que 

assume uma responsabilidade social na construção do conhecimento científico. O 

professor deve escolher conteúdos e procedimentos interativos nos websites que 

proporcionem ao aluno habilidades tanto para produzir o próprio trabalho quanto 

para apreciar e analisar a produção de forma coletiva e a do patrimônio artístico em 

geral. 

 

 

                                                                                                                                                            
Interdisciplinares da Comunicação - Intercom, 2006. Disponível em: 

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R1490-1.pdf >. Acesso em: 23 jul. 2012.          

. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se afirmar que adequar as inovações tecnológicas ao ensino de Arte é fazer uso 

de algo que já faz parte da vida dos alunos para obter resultados na medida em que os 

mesmos se envolvem no seu próprio aprendizado. 

Ao usar a Web, especificamente os sites de museus, o professor oferece a 

oportunidade para que o aluno aprenda de forma dinâmica e muitas vezes autônoma 

sendo responsável pelo seu próprio crescimento intelectual e cultural.  

Ao entrar em contato com um museu através do acesso de um website o aluno tem 

um grande acervo de informações disponibilizadas no ciberespaço tanto pela escrita 

como também pelas imagens. 

Walter Benjamin foi um dos poucos filósofos modernistas que foi otimista em relação 

às novas tecnologias. Compreendemos que a reprodutibilidade técnica trouxe 

aspectos interessantes como, por exemplo, a possibilidade de fazer reproduções em 

grande escala notadamente no âmbito virtual. O autor considerava a reprodutibilidade 

técnica da fotografia e do cinema, tecnologias de sua época. Nesse artigo, trazemos o 

conceito de reprodutibilidade técnica para a era da imagem digital, em que a 

reprodução é elevada ao máximo, pois a imagem pode ser obtida/visualizada em 

diferentes espaços e tempo, infinitas vezes.  

Este é um ponto relevante para a área educacional principalmente no ensino de Arte 

por este ser carente no sentido material didático, ou seja, a disponibilização do acervo 

imagético de um museu coloca a disposição da escola um excelente dispositivo 

pedagógico, que pode contribuir para a realização de um ensino criativo e pertinente 

ao mundo contemporâneo. 

Pode se afirmar que as imagens disponibilizadas nos websites de museus, a partir do 

momento que são utilizadas como recursos em sala de aula, beneficiam não só o 

ensino artístico como também as demais disciplinas. Os websites configuram-se assim, 

como instrumentos que possibilitam ao docente e ao discente entenderem de maneira 

interdisciplinar o mundo de hoje como um processo em constante transformação. 

Os websites de museus quando utilizados como recurso pedagógico permite levar as 

obras de artes de difícil acesso até o entorno escolar para que sejam exploradas e 
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analisadas produzindo conhecimento histórico e desenvolvendo o senso crítico dos 

alunos. 

Entendemos que um dos grandes desafios do professor de Arte hoje é manter o 

interesse do aluno pelo ensino e para mudar esta realidade, conclui-se que os websites 

possibilitam uma aprendizagem motivadora, são espaços virtuais que apresentam uma 

atmosfera positiva e quando usado de forma consciente auxiliam no desenvolvimento 

da aprendizagem, desenvolvendo a percepção e criatividade e oferecem compreensão 

das linguagens artísticas. São fontes que propiciam o aprendizado sendo, portanto, 

locais adequados para os professores realizarem aulas dinâmicas e interativas. 

Certamente necessitamos de um educador aberto a mudanças, sem medo de 

descobrir novos caminhos para alcançar suas metas, aberto à pesquisa, a caminhar 

juntamente com seu educando, enfim, a descobrir que o mundo ao seu redor é muito 

maior do que aquilo que pensa já compreender. 

Retomando a afirmação de Ana Mae Barbosa de que ensinar arte sem levar em 

consideração as imagens seria o mesmo que ensinar a ler sem livros consideramos que 

ensinar a cultura visual sem utilizar os websites de museus seria desconsiderar um 

dispositivo presente na cultura contemporânea.  
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Resumo 
O presente trabalho descreve uma experiência pedagógica de utilização de uma 
plataforma de aprendizagem em contexto educativo. Utilizando uma metodologia 
Blended Learning foi desenvolvido um projeto que visou melhorar a dinâmica na sala 
de aula e fomentar o trabalho colaborativo e a utilização de novas tecnologias pelos 
alunos de uma turma CEF do 3º ciclo de Fotografia. No decorrer do projeto foram 
construídos e depois disponibilizados diversos materiais na plataforma MDL2 e que 
permitiram lecionar os conteúdos programáticos de forma mais apelativa. O feedback 
fornecido pelos alunos em conjunto com os resultados alcançados permitiu 
demonstrar que a integração/utilização das TIC na sala de aula auxilia no combate ao 
insucesso escolar pois permite aumentar a qualidade do ensino assim como melhorar 
as capacidades de autoestudo e autoaprendizagem dos alunos. 

Palavras-chave: ambiente virtual de aprendizagem, plataforma MDL2, Blended 
Learning.  

 
 

Abstract 
This paper describes a pedagogical experience which studied the usage of a virtual 
learning environment in an educational context. Using a blended-learning 
methodology the experiment sought to improve the classroom environment, enhance 
the collaborative practice and promote the usage of new technologies by students 
from an CEF 3º cycle class of Photography. During the project an array of tools was 
built in order to improve the way contents were presented to the students. The 
feedback provided by students in conjunction with the results achieved allowed to 
demonstrate that the usage of new technological tools in the classroom can promote 
quality teaching and substantially improve the students’  self-study and self-learning 
skills. 

Keywords: Virtual learning environment, MDL2 platform, Blended Learning.  
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1. INTRODUÇÃO 

O projeto que aqui se apresenta surgiu da necessidade de motivar os alunos para a 

aprendizagem de um conteúdo programático (“Tipos de Periféricos”) essencialmente 

teórico e usualmente pouco apelativo. Assim sendo, tendo como suporte os dados 

apresentados por Graham (2008), considerou-se que uma mudança de paradigma 

seria necessária e optou-se por lecionar o conteúdo programático num ambiente de 

aprendizagem Blended Learning. Pretendeu-se desenhar uma atividade de 

aprendizagem de um modo simples, objetivo e original, tendo sempre em conta as 

características e as necessidades pedagógicas da turma.  

O Blended Learning pode ser caracterizado como uma combinação de múltiplas 

abordagens à aprendizagem. Um exemplo típico consiste na combinação de conteúdos 

digitais de acesso a distância com sessões presenciais. Harasim (2000) realça alguns 

dos benefícios associados a este tipo de modelo: interação melhorada, quer em 

qualidade, quer em quantidade, maior acesso ao conhecimento do grupo e ao suporte 

às atividades individuais, acesso quando é mais oportuno e motivação acrescida.  

Também Graham (2005) sugere três razões primárias para adoptar um modelo de 

ensino em Blended Learning: (1) maior eficiência na aprendizagem, (2) maior facilidade 

de acesso e de conveniência, e (3) redução dos custos operacionais. 

As plataformas de gestão de ensino-aprendizagem (LMS – Learning Management 

System) são ferramentas que facilitam a interação professor-aluno bem como a 

apresentação, entrega e correção de trabalhos em ambiente de sala de aula virtual, 

disponível em qualquer momento e potencialmente em qualquer local através da 

internet (Legoinha, 2006). A escolha da plataforma para suportar a implementação 

deste projeto recaiu sobre o MDL2 (http://www.mdl2.com) que disponibiliza o acesso 

gratuito a uma instalação do Moodle. 

Com este projeto além de enquadrar a componente curricular e os conteúdos 

programados pretendeu-se também auxiliar a formação individual do aluno. Foram 

então estabelecidos os seguintes objetivos: melhorar a dinâmica na sala de aula, 

captar a atenção e estimular o interesse dos alunos, motivar os alunos a participar e a 

realizar as tarefas na aula, potenciar a interação e comunicação, fomentar o trabalho 
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colaborativo na construção do conhecimento, apoiar o processo de aprendizagem, 

promover a autonomia do aluno e incentivar a utilização das novas tecnologias. 

2. METODOLOGIA 

Este projeto teve como participantes a professora e os 11 alunos de uma turma do CEF 

de Fotografia do 3º ciclo (composta por 6 rapazes e 5 raparigas). Esta turma era 

caracterizada por insucesso escolar repetido, graves dificuldades de aprendizagem, 

desinteresse pelas atividades letivas, falta de motivação, concentração e indisciplina.  

Para dar resposta aos objetivos delineados, de acordo com a abordagem Blended 

Learning, foi planificado um conjunto de atividades a ser desenvolvido em dois 

momentos, um momento presencial e um momento à distância.  

Foram definidas as seguintes tarefas para o primeiro momento presencial, uma aula de 

90m:  

1. Visionamento de um vídeo.  

2. Questões sobre os conteúdos apresentados. 

3. Projeção do resumo das aprendizagens, através do PowerPoint. 

4. Realização de uma ficha de trabalho individual no computador. 

5. Realização de exercícios e jogos didáticos sobre a matéria lecionada. 

Após o final da aula presencial, iniciou-se então o segundo momento (à distância) para 

o qual foram delineadas as seguintes tarefas a realizar ao longo de 3 semanas:  

1. Lançamento na plataforma de um trabalho em grupo de complemento à 

aula - concurso: "Aprender com as tecnologias".  

2. Apoio aos alunos através de um fórum e de um chat de carácter 

facultativo. 

3. Submissão dos trabalhos realizados pelos alunos na plataforma. 

4. Divulgação do grupo vencedor e atribuição dos prémios aos 3 melhores 

trabalhos. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3818 

5. Divulgação do livro "Aprender com as tecnologias" no blog "Viva a 

Informática". 

6. Realização de um questionário por parte dos alunos para recolher 

informação relativamente às tarefas desenvolvidas.  

 

Na aula presencial foram utilizados como instrumentos de recolha de dados o diário de 

bordo e a grelha de observação. No momento à distância, foi disponibilizado na 

plataforma um questionário de forma a recolher informação que permitisse avaliar as 

tarefas, a metodologia utilizada, o desempenho do professor e a usabilidade no acesso 

à plataforma. Foram ainda analisados os trabalhos produzidos pelos alunos e todos os 

registos na plataforma, nomeadamente: 

• Os registos individuais de acesso à plataforma de todos os alunos 

participantes 

• O registo escritos no fórum de apoio ao trabalho; 

• Os acessos ao fórum notícias; 

• Os registos escritos no chat; 

• Os trabalhos submetidos. 

3. RESULTADOS 

Os dados recolhidos resultaram das atividades desenvolvidas na plataforma durante as 

quatro semanas de duração do projeto e do questionário que se aplicou aos alunos.  

Na Tabela 1 apresenta-se uma síntese dos dados recolhidos, apresentando a avaliação 

do docente relativamente às diferentes atividades realizadas e a sua classificação 

segundo os parâmetros relevantes. 
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Tabela 8 - Tabela de avaliação das atividades realizadas 

Atividades Parâmetros Classificação 

Visionamento do vídeo 
Atenção 80% 

Comportamento 80% 

Questões sobre os conteúdos apresentados Participação 60% 

Projeção do resumo das aprendizagens Participação 100% 

Realização da ficha de trabalho individual no 
computador 

Participação 80% 

Empenho 80% 

Realização de exercícios e jogos didáticos 
Participação 90% 

Empenho 90% 

 

Da análise das atividades da aula presencial observou-se que através do visionamento 

do vídeo foi possível captar a atenção de todos os alunos e que se conseguiu motivar 

os alunos a participar e realizar a ficha de trabalho individual no computador. A 

tentativa de potenciar a interação e comunicação na aula através de questões sobre os 

conteúdos teve um menor sucesso comparativamente com a tarefa de exercícios e 

jogos, tarefa esta onde se conseguiu estimular com êxito o interesse dos alunos.   

Relativamente ao momento à distância foram também recolhidos alguns dados 

resultantes das atividades desenvolvidas na plataforma (ver Tabela 2).  

Tabela 9 - Tabela de acessos às diferentes atividades da plataforma 

Atividades Frequência absoluta Percentagem(%) 

Fórum de apoio ao trabalho 298 69,6 

Fórum Notícias 93 21,7 

Chat 37 8,6 

Total 428 100 
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Relativamente ao segundo momento, algumas dificuldades manifestadas pelos alunos 

tornaram necessário proceder-se a alguns ajustes e alterações. A comunicação com os 

alunos foi efetuada não só através do fórum mas também por e-mail. Depois de 

atribuídas as notas e de distribuídos os prémios os alunos ficaram satisfeitos, como 

ilustra um dos comentários deixados no fórum (ver Figura 1).  

Figura 49 - Comentário de uma aluna alusivo à realização do trabalho 

 

 

A análise dos dados recolhidos com o questionário permitiu concluir que a maioria dos 

alunos considerou:  

 Bem organizada a apresentação dos conteúdos e recursos; 

 Os materiais fornecidos tinham boa apresentação; 

 Os conteúdos lecionados despertaram interesse e motivação; 

A grande maioria dos alunos preferiu o sistema de Blended Learning ao sistema 

presencial tradicional, como se pode verificar nas respostas à questão “Qual o sistema 

de ensino que mais gostaste?” (ver Figura 2). 

Figura 50 - Dados relativos ao sistema de ensino que os alunos mais gostaram 
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Contudo, é também de evidenciar os testemunhos dos alunos relativos a algumas 

dificuldades no acesso à plataforma. Na resposta à questão “Qual a principal 

dificuldade que encontraste no acesso à plataforma?” alguns alunos apresentaram 

respostas como: “Lentinho”; “Por vezes não me lembrava o que já tinha visto”; “Não 

ter net em casa”; “Arranjar tempo para lá ir, porque tenho de tomar conta da minha 

irmã”. 

CONCLUSÕES  

O objetivo principal deste projeto, que visava motivar alunos que não possuem 

qualquer interesse pelas atividades letivas a realizarem as tarefas propostas, foi 

conseguido. Considera-se muito positivo o facto de todos os alunos terem concluído o 

trabalho e não terem desistido tendo em conta os elevados índices de abandono 

escolar usuais neste modelo pedagógico. A atribuição de prémios assim como o 

lançamento do desafio e a publicação dos melhores trabalhos na plataforma foram 

formas de motivação que permitiram incentivar os alunos. Uma vez que estes alunos 

gostam e procuram vencer desafios, pretendia-se que os alunos à medida que 

perseguiam os seus interesses pessoais fossem exercendo as suas competências. É 

neste sentido que autores como Woolfolk (2000) referem que na aprendizagem as 

motivações são especialmente importantes.  

Salienta-se também a avaliação dos alunos, que consideraram o modelo Blended 

Learning mais interessante do que o ensino presencial tradicional. O modelo de 

Blended Learning adotado permitiu apoiar o processo de aprendizagem, promover a 

autonomia do aluno e fomentar a utilização das novas tecnologias. Em grande parte 

devido à utilização das novas tecnologias foi possível melhorar a dinâmica na sala de 

aula, captar a atenção e estimular o interesse dos alunos. Graças ao fascínio e à 

afinidade que os jovens possuem relativamente às TIC, os alunos sentiram-se sem 

dúvida mais motivados a participar e a realizar as tarefas na aula. 
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Abstract 

Background:Many well-constructed and validated evaluation tools have been used for 

clinical performance assessment (ex. mini-clinical evaluation exercise) in medical 

education for years. Rater training for clinical performance assessment has long been 

discussed, and the best way to achieve consensus remains controversial. Objectives:To 

investigate the effect of distance rater- training program of which applied distance 

learning technology. Method:24 intern doctors who had already undergone half year 

of internship completed an 8-minute interview of a simulated case with abdominal 

pain portrayed by well-trained standardized patients in May, 2012. Intern doctors’ 

performance was captured on videotape. 17 clinical faculties were invited to rate the 

intern doctors and 12 of 17 voluntarily participated in the distance rater-training 

program. One week after distance rater-training program, 17 faculties were assigned 

to two groups to rate intern doctors performance: Group A- 5 trained raters and 5 un-

trained raters; Group B- 7 trained raters. The scores of intern doctors were calculated 

and inter-rater reliability was examined with Pearson analysis. Levene test was 

performed on the difference between two groups. Distance Rater-training Program: An 

internet website for rater-training was established. Training context  included a 40-

minute lecture, videos with checklist for rating practice, and an internet discussion 

forum. Results:The inter-rater reliability of Group A is 0.623 (Z=0.803) and 0.755 

(Z=1.298) of Group B. The difference of Z scores of two groups was examined by 

Levene test which showed a significant difference (p=0.002). Conclusions:The distance 
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II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3824 

rater-training program has demonstrated a way to provide a better inter-rater 

reliability of a trained rater group. 

Keywords: clinical performance assessment, inter-rater reliability.  

 

Instead of memorizing tons of medical knowledge, the goals of medical education are 

to cultivate physicians capable of applying their medical skills to meet the needs of 

patients and society, and to create a high quality medical care environment. (ABIM, 

2001; ACGME, 2003) In the past decade, clinical performance assessment therefore 

drew more attention in medical education than ever. (Norcini, 2003; Holmboe, 2004)  

Research found scores from the American Board of Internal Medicine “long case” 

clinical evaluation exercise (CEX) to be unreliable due to large inter-case and inter-

rater variance. (Kroboth, 1992) Rater training for clinical performance assessment 

became a challenging issue as a result, and the best way to achieve consensus remains 

controversial. (Wilkinson,2003; Beckman, 2004; Downing, 2005; Cook, 2009)   

However, tremendous advances in technology have made many impossible things 

practical. Inter rater-reliability, usually the most challenging part of the clinical 

performance assessment, could be improved by innovative technology or not is 

already becoming a promising issue for medical educators. 

 

1. OBJECTIVE 

This study aims to investigate the effect of distance rater-training program of which 

applied distance learning technology. 

 

2. METHOD 

8 clinical educators were invited from different departments of National Taiwan 

University Hospital and were asked to develope an 8-minute simulated case of 

abdominal pain which is the most common and basic symptom an intern doctor has to 

be capable of dealing with. 15 items of the checklist was designed to evaluate intern 

doctor interviewing skill. Case development was completed in January, 2012 and was 

pilot tested by examing 3 first-year resident doctors interviewing a well-experienced 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3825 

standardized patient(SP). These 3 resident doctors were intern doctors 6 months 

beofore pilot-testing. Pilot-testing was video-taped and reviewed by the 8 educators, 

and a rating reference was created. Minor revision was made to make simulated case 

more practical and validated. 

17 NTUH clinical faculties were invited to rate the intern doctors. 12 of 17 faculties 

voluntarily participated in the distance rater-training program. Training program 

consisted of an internet website which included a 40-minute lecture introduing the 

concept of clinical performance assessment and factors affecting inter-rater reliability. 

Pilot-testing videos and the rating checklist were all uploaded to the website. 12 

participants were provided individual identity and password and they have to log in to 

practice rating at their convenience within one week. After practicing rating, an 

internet discussion forum was available for participants and the forum tagged with all 

participants’ test-scoring results. By reviewing the different results from participants, 

discussion was raised on the forum to establish the consensus on performance 

standard of each item of checklist.  

One week after distance rater-training program, 17 faculties were assigned to two 

groups to rate intern doctors performance: Group A- 5 trained raters and 5 un-trained 

raters; Group B- 7 trained raters. 24 NTUH intern doctors who had already undergone 

10 months of internship completed an 8-minute interview of that simulated case 

portrayed by well-trained standardized patients in May, 2012. The scores of intern 

doctors were calculated and inter-rater reliability was examined with Pearson analysis. 

Levene test was performed on the difference between two groups. 

 

3. RESULTS 

The inter-rater reliability of Group A is 0.623 (Z=0.803) and 0.755 (Z=1.298) of Group B. 

The difference of Z scores of two groups was examined by Levene test which showed a 

significant difference (p=0.002).  
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4. CONCLUSIONS 

The distance rater-training program provides a convenient way for establishing 

performance rating concensus and also demonstrates a better way to improve inter-

rater reliability. 
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Resumo 

O EVTux é uma distribuição de Linux que tem por base o trabalho de investigação que 
desenvolvemos sobre a integração de ferramentas digitais na disciplina de Educação 
Visual e Tecnológica. Após dezoito meses de desenvolvimento do projeto com um 
grupo de cerca de cem colaboradores, recensearam-se quatrocentas e trinta 
ferramentas digitais passíveis de integração em contexto de Educação Visual e 
Tecnológica. O EVTux tem pré-instaladas todas as aplicações para Linux bem como 
integradas no browser as ferramentas digitais que não necessitam de instalação e 
correm diretamente a partir da Web, para além dos manuais de apoio à utilização 
dessas ferramentas. Disponível em dual boot ou versão live, o EVTux constitui-se como 
um poderoso recurso que agrega todo o trabalho do EVTdigital, podendo ser uma 
ferramenta de eleição para os docentes desta disciplina utilizarem em contexto de sala 
de aula, uma opção interessante e muito válida para as escolas, tanto pela sua 
vertente gratuita como pelo conceito de exploração de software livre. 

Palavras-chave: Educação, Educação Visual e Tecnológica, TIC, EVTux, Linux. 

Abstract 

EVTux is a Linux distribution that is based on the research work we have developed regarding 
the integration of digital tools in the disciplinary area of Visual Arts and Technology Education. 
After eighteen months of development carried out by a group of around one hundred 
collaborators, all teachers of this curricular subject, four hundred and thirty digital tools that 
can be used in the context of Visual Arts and Technology Education were listed. EVTux offers 
all the applications for Linux already preinstalled. The digital tools that require no installation 
and run directly from the Web are also integrated in the browser. In addition, there are 
manuals for assistance in the use of these tools. Available in dual boot or live version, EVTux 
presents itself as a powerful resource that aggregates all the work of EVTdigital and may 
become the tool of reference for teachers of this curricular area for use in the context of their 
classrooms, an interesting and great choice for schools, both in its aspect as gratis and explore 
the concept of free software. 

Keywords: Education, Visual Arts and Technology Education, ICT, EVTux, Linux. 
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1. INTRODUÇÃO 

Resultante da investigação realizada, foram recenseadas e catalogadas quatrocentas e 

trinta ferramentas digitais passíveis de utilização em contexto de Educação Visual e 

Tecnológica (EVT), para abordagem dos diversos conteúdos e áreas de exploração da 

mesma, integrados em múltiplas Unidades de Trabalho desenvolvidas pelos 

professores com os seus alunos. O trabalho desenvolvido no âmbito do EVTdigital 

permitiu delinear novos rumos e perspetivas sobre esta problemática. A criação desta 

distribuição alicerça-se no princípio de que as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) devem ocupar cada vez mais um lugar de grande relevo e particular 

destaque como contributo para o processo de ensino e aprendizagem. Concorre para 

essa abordagem o facto de os currículos serem cada vez mais abertos e flexíveis, 

permitindo a exploração diversificada de conteúdos e áreas de exploração em 

múltiplos contextos nos quais as TIC são hoje ferramentas quase indispensáveis nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

Com o EVTux, e como a análise e seleção dessas ferramentas deve ser criteriosa, esta 

distribuição poderá ser usada como uma mais-valia e não como um mero recurso 

adicional que não se revelará relevante para as aprendizagens. Incluem-se no presente 

estudo as ferramentas que nesta primeira década do século XXI têm surgido, 

decorrentes da Web e Web 2.0 e, ainda, na aposta cada vez maior no software livre 

e/ou gratuito.  

 
1. FINALIDADES E OBJETIVOS 

Com a criação do EVTux propusemo-nos compilar uma distribuição Linux (live ou dual 

boot) que pudesse catalogar, organizar e criar as condições necessárias para que os 

professores de EVT pudessem utilizar as ferramentas mais adequadas em determinada 

atividade ou problema a resolver com os seus alunos. A principal finalidade do EVTux é 

promover e facilitar o uso das ferramentas digitais, agregando numa distribuição livre 

a maioria das ferramentas catalogadas e com potencial pedagógico para utilização no 

contexto educativo explicitado. Como objetivos fundamentais do EVTux temos: i) 

Facilitar a análise e seleção das ferramentas digitais a explorar em contexto de EVT; ii) 

Agregar numa distribuição livre todas as ferramentas e recursos digitais para a 
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disciplina de EVT; iii) Permitir a criação de um recurso simplificado da utilização das TIC 

nesta área curricular; iv) Disseminar pelos professores/alunos uma distribuição livre 

que possibilite a exploração de recursos digitais gratuitos; v) Fomentar uma cultura 

ética e de responsabilidade para a utilização de recursos livres ou gratuitos em 

detrimento de software proprietário, muitas vezes demasiado caro. 

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
A criação do EVTux nasceu da necessidade de agregar num só “espaço” todas as 

ferramentas que foram primeiramente analisadas e catalogadas e, posteriormente, 

disseminadas através do EVTdigital. No entanto, surgiu a necessidade de ir mais além e 

congregar (e agregar) todas estas ferramentas num suporte acessível, gratuito e de 

fácil utilização quer por alunos quer por professores. Em EVT, a utilização dos suportes 

tradicionais articulados com ferramentas digitais é mais enriquecedora e significativa, 

tanto pela natureza da disciplina e riqueza da multiplicidade de aprendizagens, como 

pela diversificação de experiências e prazer da descoberta (Rodrigues, 2005). Julgamos 

pertinente e fundamental defender uma utilização conjugada e articulada destes dois 

suportes e, para tal, o EVTux poderá proporcionar essa facilitação no que à utilização 

das ferramentas digitais diz respeito. O professor deverá englobar estratégias 

conducentes à rentabilização das TIC no processo de aprendizagem dos alunos, mas de 

forma consubstanciada em ferramentas específicas que, no caso desta distribuição, 

facilitará a análise e seleção das ferramentas mais adequadas a cada contexto 

específico. Por exemplo, em EVT, estabelecem-se, para além dos conteúdos, “áreas de 

exploração”, e da articulação entre ambos se gerem “os caminhos pelos quais se fazem 

as aprendizagens” (DGEBS, 1991, p.15), permitindo-se um reforço da possibilidade do 

trabalho interdisciplinar. 

A tudo isto, concorre também em contexto não só de EVT mas do mundo global, das 

Artes e Tecnologias, o rápido desenvolvimento das ferramentas Web 2.0 e a passagem 

da Internet de meio de transmissão de informação para plataforma de colaboração, 

transformação, criação/partilha de conteúdos (Downes, 2005), que alterou a forma 

como se acede à informação/conhecimento e os processos de comunicação aluno-

aluno e aluno-professor (Siemens, 2008). A isso não podemos ficar alheios e, sabemos 
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pela prática, enquanto professores, que facilmente os recursos e as ferramentas 

digitais sofrem alterações permanentes, tendo o professor dificuldade em acompanhar 

essa evolução e, com mais dificuldade ainda, ter acesso a uma listagem de recursos 

passíveis de serem utilizados e a manuais que suportem a sua utilização. O EVTux tenta 

colmatar esta dificuldade e pode mesmo dar lugar ao esbatimento de um modelo 

tradicional centrado no docente dando lugar a abordagens caracterizadas por 

abertura, participação e colaboração (Downes, 2008).  

No caso concreto do EVTux, poderá permitir a exploração de inúmeros conteúdos e 

áreas de exploração das disciplinas artísticas, disciplinas tão particulares que devem, 

no plano de ensino e aprendizagem, planificar unidades de trabalho que incluam 

conteúdos programáticos que façam com que as TIC se tornem verdadeiros 

instrumentos de ensino, devendo os professores ser sensíveis às modificações 

profundas que as TIC provocam nos processos cognitivos, não bastando que os 

professores ensinem os alunos a aprender, mas, antes, ensinar a buscar e a relacionar 

as diversas informações revelando espírito crítico. Ora, no caso do EVTux, temos 

acesso a mais de quatro centenas de ferramentas digitais que permitem aos 

professores e alunos, dependendo dos contextos específicos e particulares de cada 

unidade de trabalho/didáticas, explorar de forma articulada os suportes tradicionais 

usados nas disciplinas artísticas como os que o EVTux oferece.  

Já numa perspetiva da construção da distribuição EVTux e da utilização de software 

livre nas escolas, diga-se que o conceito Open Source, continua a ser utilizado com 

alguma abrangência, no seu sentido mais lato designando todo o software sobre o qual 

é permitido acesso à totalidade ou parte do seu código-fonte, independentemente de 

outras restrições ou limitações impostas. Assim, a OSI registou a marca “Open Source 

Initiative Approved” e apenas permite a sua utilização em software que é distribuído 

com uma licença que respeite os princípios definidos na Open Source Definition 

(Perens, 1999) que no caso o EVTux respeita, encarnando também os quatro princípios 

que constituem o papel e principal elemento identitário e essência da definição de 

software livre (Gay, 2002, p.43). 

 
3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
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Ao longo de dezoito meses de desenvolvimento, mais de noventa docentes desta 

disciplina participaram no estudo, quer pesquisando, quer analisando, refletindo e 

recenseando as ferramentas digitais existentes que pudessem ser integradas num 

contexto de ensino e aprendizagem para a disciplina de EVT, ferramentas essas que, 

em determinados contextos, pudessem servir de apoio aos docentes e alunos para a 

abordagem a múltiplos conteúdos e áreas de exploração da disciplina. A partir da 

listagem das quatrocentas e trinta ferramentas digitais nasceu a problemática 

centrada no campo da sua utilização simplificada e, no caso, que pudesse ser de fácil 

utilização por cada professor. Surgiu então a ideia da conceção de uma distribuição de 

Linux à qual chamámos EVTux, baseada em Ubuntu (versão 10.4 LTS) e que poderá ser 

instalada em qualquer computador em dual boot ou experimentá-la em modo live, 

permitindo a qualquer utilizador ter uma distribuição que tenha já pré-instaladas todas 

as ferramentas digitais baseadas em software para sistema operativo Linux e, nos 

marcadores do browser da Internet utilizado nessa distribuição, o acesso direto a 

ferramentas digitais online a partir da catalogação previamente realizada. 

Conceptualmente, depois de listadas todas as ferramentas digitais, aquelas que eram 

baseadas em software livre para Linux foram pré-instaladas e todas as baseadas na 

web e web 2.0 foram adicionadas aos marcadores do browser desta distribuição, 

divididas em 35 categorias. As categorias foram organizadas tendo em conta os 

conteúdos e áreas de exploração da disciplina de EVT e não outra qualquer 

categorização universalmente utilizada para software. Esta opção fundamenta-se pela 

particularidade de ser uma distribuição para um contexto específico, no caso 

englobado no estudo desenvolvido e naturalmente na disciplina de EVT, ligada à 

prática e ao treino dos docentes para, num dado momento, se produzirem respostas 

ou executarem tarefas previamente determinadas, num processo de ativar e aceder a 

recursos em diversos tipos de situações, nomeadamente situações problemáticas, com 

relação a contextos específicos e às especificidades da disciplina, nomeadamente aos 

seus conteúdos e áreas de exploração.  

O EVTux já está disponível para ser descarregado e instalado nos computadores. Já 

durante o ano letivo de 2011/2012 os docentes da disciplina de EVT tiveram acesso a 
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esta distribuição, quer a partir do download ou do DVD editado, potenciando-se e 

simplificando-se assim a utilização das ferramentas digitais para esta área curricular 

específica, sendo que a disponibilização dos manuais de mais de 82,5% das 

ferramentas listadas (prevendo-se que no final de outubro de 2012 serão cerca de 

90%) possa contribuir para uma efetiva utilização das ferramentas com algum tipo de 

apoio tutorial que estes manuais pretendem dar. 

 
4. CONCLUSÕES 

O EVTux permitirá a qualquer utilizador aceder a qualquer ferramenta catalogada no 

âmbito do estudo que desenvolvemos de forma prática e simples, constituindo uma 

mais-valia especialmente relevante na simplificação de acesso a estas ferramentas, 

incluindo-se também a possibilidade de visualização imediata dos manuais já 

publicados e incluídos nesta distribuição. Em contexto de escola, será seguramente 

uma preciosa ajuda para os docentes e na decisão dos órgãos de gestão dos 

estabelecimentos de ensino dada a sua essência livre e gratuita. Os alunos, na sua 

aprendizagem, devem contactar por formas diversificadas com estes recursos. O 

professor deverá adotar estratégias conducentes à rentabilização das TIC no processo 

de aprendizagem dos alunos, pelo que estamos certos que o EVTux será esse 

facilitador agregando um número elevado e diversificado de recursos para a disciplina, 

enquanto que as direções das escolas poderão optar por alternativas como esta, 

completamente gratuitas e sem despender verbas avultadas na aquisição de outros 

softwares. Estamos certos de que esta estratégia permitirá também disseminar o 

conceito de software livre e de utilização de ferramentas digitais baseadas no conceito 

de gratuitidade e, principalmente, facilitar a pesquisa, análise e seleção das mais 

adequadas a cada contexto específico decorrente das situações de ensino e 

aprendizagem. 
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Resumo 
Apresenta-se o estudo, no domínio da formação de professores para a Educação a 
Distância no contexto do Curso de Formação de Tutores do Instituto Virtual da 
Universidade Federal do Ceará, Brasil, orientado para a análise das conceções de 
utilização, desenvolvimento e inovação pedagógica nos ambientes de educação a 
distância e e-learning. A análise baseia-se nas abordagens da sociedade em rede, nas 
conceções de aprendizagem situada e comunidade de prática, nos processos de 
aprendizagem colaborativa, nas perspetivas cognitivas do conhecimento, nos modelos 
de gestão e liderança de formação, na globalização das redes de educação e das redes 
sociais que configuram os espaços de aprendizagens formal e as cenarizações da 
inovação e sustentabilidade dos modelos de aprendizagem colaborativa. A 
investigação adotará o Estudo de Caso como opção metodológica, focalizando os 
fenômenos/acontecimentos em estudo no contexto em que ocorrem. O resultado da 
investigação será a elaboração de referências para as cenarizações da inovação e 
sustentabilidade dos modelos de aprendizagem colaborativa. 

Palavras-Chave: Aprendizagem e formação online, Educação a Distância, Educação e 
inovação, E-Learning.  

 
Abstract 

We present this study on training of teachers for distance education in the context of 
the Tutors Training Course of the Virtual Institute of the Federal University of Ceará, 
Brazil, and aims to analyze the conceptions of use, development and innovation for 
pedagogical environments of distance education and e-learning in the Digital Society. 
The analysis is summarized in the approaches of the network society, in designs of 
situated learning and communities of practice, the process of collaborative learning 
approaches in the education network, the cognitive perspectives of knowledge 
management models and leadership training, the globalization of education networks 
and social networks that configure themselves as places of formal education and 
scenarios innovation and sustainability of models of collaborative learning. Given the 
nature and objectives of this study we adopted a qualitative based approach in the 
context of distance education and e-learning within the training course. The outcome 
of the investigation will be the preparation of references for scenario innovation and 
sustainability of collaborative learning models. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho estudamos a formação dos e-formadores no âmbito da formação 

universitária, considerando-se as tecnologias na conceção e desenvolvimento do 

processo educativo, na perspetiva de Tapscott (2010) de que nos cenários emergentes 

torna-se necessário uma nova pedagogia e compete à universidade reinventar o 

modelo.    

Dias (2008) refere que as tecnologias contribuíram para a mudança na conceção e 

organização das redes sociais e de aprendizagem. Trata-se de mudança paradigmática 

no processo educativo para a inovação pedagógica que efetiva-se, nas práticas dos 

processos colaborativos de aprendizagem e de construção coletiva em que 

“colaboração e rede” representam os “aspectos da mudança em curso no 

desenvolvimento da educação e formação para a Sociedade do Conhecimento” (Dias, 

2004, p.31).  

As aprendizagens na sociedade digital descortinam os cenários da interação social e 

cognitiva por meio da mudança da mediação tecnológica para mediação colaborativa 

nos contextos emergentes. 

A pedagogia da inovação é a chancela para as comunidades de aprendizagens 

organizadas a partir das abordagens colaborativas. 

Este estudo objetiva identificar conceções de aprendizagem dos formadores e 

formandos do curso de formação realizado no Instituto Virtual da Universidade Federal 

do Ceará, subjacentes à conceção, organização e desenvolvimento dos ambientes de e-

learning na sociedade digital.  

Deste modo, definiram-se os objetivos: 

– Analisar a formação e o desenvolvimento das comunidades de 

aprendizagem online;  

– Identificar as dinâmicas de organização e moderação; 

– Avaliar processos de mediação e sustentabilidade da comunidade de 

Aprendizagem online; 
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– Definir estratégias para o acompanhamento das práticas das 

comunidades de aprendizagem colaborativa; 

– Desenvolver um modelo de intervenção orientado para a inovação nas 

comunidades de aprendizagem. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA  

O desenvolvimento recente das gerações de EaD e e-learning, sustenta-se nas 

dimensões da mediação tecnológica dos processos de informação e comunicação e na 

reconfiguração dos espaços e processos de interação na aprendizagem. Estas 

dimensões apresentam-se nas abordagens da “sociedade em rede”, nas conceções de 

“aprendizagem situada e de comunidade de prática”, nos processos de “aprendizagem 

colaborativa”, nas abordagens da “educação em rede e do conectivismo”, nas 

“perspetivas sociocognitivas dos processos de criação do conhecimento”, nos modelos 

de “gestão e liderança de formação online”, na “globalização das redes de educação e 

redes sociais” que se configuram como “espaços de aprendizagem formal” e nas 

“cenarizações da inovação e sustentabilidade dos modelos de aprendizagem 

colaborativa para a Universidade” na sociedade digital.  

Segundo Dias (2008, p.5), o conceito de rede potencializa-se “quando este se encontra 

ao serviço da construção da aprendizagem como um processo de criação e inovação 

realizado colaborativamente”.  

As tecnologias de interação, edição e de partilha, das redes sociais (Veletsianos e 

Navarrete, 2012; Christakis e Fowler, 2009; Dias, 2008), contribuíram para a mudança 

na conceção e organização das redes sociais e de aprendizagem. Na mediação 

colaborativa é importante enfatizar os modelos de comunidade de aprendizagem e de 

prática (Lave e Wenger, 1991) e a experiência educacional online, a interdependência 

das presenças cognitiva, social e de ensino (Andersen, 2004). 

Na intervenção docente em ambientes online, um dos modelos é o de cinco etapas de 

Salmon (2000), formato que sintetiza o papel do professor no processo de construção 

do conhecimento nas aprendizagens online. 
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A abordagem da aprendizagem situada (Lave e Wenger, 1991) envolve a participação 

na comunidade de prática, onde a aprendizagem como aquisição, dá lugar à 

participação social.  

Salientam-se as metáforas da aprendizagem, criação do conhecimento e processos de 

inovação (Paavola, Lassse e Hakkarainen, 2002). 

As perspetivas referidas são fundamentais na construção do pensamento no domínio 

das competências para a conceção colaborativa dos ambientes de EaD e e-learning.  

 

3. CONTEXTO  

Com a finalidade de capacitar professores para atuarem nos cursos a distância, o 

Instituto Virtual implantou o Curso de Formação Inicial de Tutores.   

 O curso objetiva a formação de tutores e prevê uma visão geral sobre EaD, utilização 

de recursos tecnológicos, sistemática de avaliação, totalizando noventa horas de 

formação, sendo ofertado, uma vez ao ano. 

É fundamental o acompanhamento, o estudo das práticas dos cursos em EaD e e-

learning para serem legitimados em seu domínio por meio de investigação na área.     

 

4. PERSPETIVA PARADIGMÁTICA E METODOLÓGICA 

Como refere Gomes (2004) o aspeto paradigmático adotado pelo investigador é um 

fator decisivo por numerosas questões que envolvem o processo e a realização do 

trabalho de investigação.  

O processo de abordagem naturalista como referem Guba & Lincoln (1988), é a 

vertente subjacente da investigação que pressupõe o 

sujeito/investigador/fenômeno/acontecimento em ambiente natural em que ocorre. 

Dada a natureza e objetivos deste estudo adotamos uma abordagem qualitativa que 

assume características analíticas e, na sua componente empírica, permite uma melhor 

visão e compreensão das implicações do processo de ensino e aprendizagem no 

contexto da EaD e e-learning no âmbito do Curso de Formação de Tutores do Instituto 

Virtual da UFC, no Brasil, possibilitando identificar e definir indicadores para o 
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desenvolvimento de competências a partir das perspetivas dos formadores e 

formandos.    

A pesquisa é de natureza aplicada, tendo por finalidade gerar conhecimento prático 

que vise à resolução de problemas específicos (Moresi, 2004). A investigadora é 

motivada pelo interesse em contribuir para fins práticos imediatos, na busca de 

soluções para problemas concretos (Cervo e Bervian, 2002). Esta pesquisa possibilita a 

“solução de problemas práticos especificados em áreas delineadas, da qual se espera 

melhoria ou progresso de algum processo/atividade, ou o alcance de metas práticas” 

(Kerlinger, 1980, p.321). 

Em articulação com o objetivo de se constituir uma “pesquisa aplicada”, a investigação 

adotará o Estudo de Caso como abordagem metodológica por apresentar-se adequada 

à investigação e por focalizar os fenômenos/acontecimentos em estudo e o contexto 

em que ocorrem (Yin, 2010). 

As vantagens do método estudo de caso são a “flexibilidade” em virtude do 

planeamento, a “ênfase na totalidade” das dimensões de um problema e a 

“simplicidade de procedimentos” se comparado a outros tipos de delineamento (Gil, 

1991). 

A impossibilidade de isolarmos os fenômenos do contexto em que se realizam (Yin, 

2010), foi determinante na definição do método que se configura como o percurso 

metodológico adequado.   

O estudo desenvolve-se por meio de algumas formas de inquérito que ajudam a 

compreender e explicar fenômenos sociais (Merrian, 1998) e, compreendem 

questionários e entrevistas aos formandos e formadores.  

O resultado da investigação será identificar e definir indicadores para o 

desenvolvimento de competências na conceção e organização das aprendizagens em 

EaD e e-learning, aplicado ao Curso de Formação. 
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Resumo 
 

O número significativo de estudos que têm vindo a decorrer nos últimos anos em 
Portugal, atestam um crescimento expressivo da utilização das plataformas learning 
management system em contexto educativo, nomeadamente ao nível do Ensino 
Superior, associando a sua importância à facilitação do processo de ensino e de 
aprendizagem sob a forma de uma estrutura mais flexível e centrada no aluno, 
orientando-o para a resolução de problemas e formulação de projetos. Surge, neste 
contexto a presente investigação que pretende caraterizar e descrever a evolução da 
utilização de Learning Management Systems numa instituição de ensino superior 
público procurando desta forma identificar os fatores que podem ser considerados 
elementos fortes e, fraquezas inerentes, bem como oportunidades e ameaças à 
mesma, sistematizada na realização de uma análise SWOT. Os resultados a recolher 
pretendem ser mobilizados para a elaboração de um conjunto de reflexões que 
contribuam para o melhoramento do projeto de eLearning vigente na Instituição. 

Palavras-chave: e-Learning, Ensino Superior,  Moodle, Sistemas de Gestão de 
Aprendizagens, SWOT. 

Abstract 
 

The significant number of studies that have been done in recent years in Portugal 
speak about the increase in the use of learning management systems, particularly in 
higher education, where teaching and learning become more flexible and student-
centered, and in which students are geared to project based approaches and problem 
solving. Such is the context of this research, which aims to characterizing and 
describing the evolution on the usage of a Learning Management System by a higher 
education institution, on an effort to identify factors that may be considered as 
strengths, weaknesses, opportunities and threats, using the approach of the well 
known SWOT analysis. As a result we hope to identify a number of pertinent issues 
that may contribute to improving the eLearning project at by the institution. 

Keywords: e-Learning, Higher Education, Learning Management Systems, Moodle, 
SWOT. 

 

mailto:sofia.batista@campus.ul.pt
mailto:nspedro@ie.ul.pt
mailto:jcf@fct.unl.pt


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3843 

1. INTRODUÇÃO 

Estudos recentes apontam para uma utilização generalizada dos Learning 

Management System (LMS), por parte das Instituições de Ensino Superior (IES) em 

Portugal (Dias, 2010; Duarte & Gomes, 2011;  Gomes, Coutinho, Guimarães, Casa-Nova 

& Caires, 2011), sendo esta identificada como iniciativa integrada nas políticas de 

eLearning das IES (Dias, 2010). 

Considerando que o processo de adoção e difusão de uma determinada Tecnologia de 

Informação (TI) é influenciado por fatores de eficiência técnica, individuais e 

institucionais, o presente estudo irá ter como framework uma abordagem 

interacionista de diferentes modelos teóricos - Difusão da Inovação (DOI) (Rogers, 

2003), Aceitação de Tecnologia (TAM) (Davis, 1989) e Teoria Institucional (Teo, Wei &e 

Bensbasat, 2003) – de forma a identificar fatores de relevo para análise do processo de 

inovação organizacional que se elege neste domínio como objeto de estudo. 

Com esta premissa, apresentamos neste artigo um projeto de investigação que 

pretende dar respostas ao conjunto de questões que se segue, relativamente à 

plataforma Moodle:  

i) Qual é o nível de utilização (em intensidade e extensão)?  

ii) Qual foi a política de implementação assumida pela IES neste domínio?  

iii) Quais são as finalidades das atividades que os professores promovem?  

iv) Quais são os aspetos que os utilizadores identificam como facilitadores 

e como limitantes da utilização do sistema em análise?  

v) Quais são os motivos que levaram os professores a adotar e a abdicar 

este Sistema?  

vi) Quais são os fatores que podem ser considerados "Forças”, “Fraquezas”, 

“Oportunidades” e “Ameaças” desta plataforma do sistema em análise? 

Considerando que as respostas a estas questões serão um reflexo do modelo de 

organização da Instituição e das estratégias de integração promovidas, assume-se 

como objetivo último, sistematizar informação de relevo que permita desenhar 
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recomendações de desenvolvimento e definição de estratégias que sirvam de base à 

continuidade e melhoramento do projeto de eLearning vigente na IES em estudo. 

 

2. METODOLOGIA 

Considerando a extensão do estudo e a natureza dos objetivos, optámos por uma 

abordagem metodológica do tipo mista, onde se mobiliza métodos de recolha de 

dados de natureza quantitativa e de natureza qualitativa, podendo estes articularem-

se sob diferentes formas (Flick, 2005). 

Segundo Almeida e Freire (2008) o plano de investigação pode definir-se “como o 

conjunto de procedimentos e orientações que a observação de um fenómeno ou a 

condução de uma investigação deve obedecer, tendo em vista o rigor e o valor prático 

da informação recolhida” (p. 81). Assim, definimos um conjunto de ações que se 

afiguram em Fases e Etapas do Plano de Investigação. 

                                                                Fase III 

 

 Recolha de dados 

 

(Outubro 2012 –  

Março 2013) 

 

 Fase II 

 

Seleção dos métodos de 
investigação e respectiva 

validação 

 

(Junho 2012 –  

Setembro de 2012) 

Fase I 

 

Pedidos de autorização para 
aplicação do estudo 

 

Formulação do problema de 
investigação e dos objectivos 

 

Formulação das questões 
orientadoras 

 

(Junho 2012) 

 

Revisão da Literatura 

Análise e interpretação da informação obtida 
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Figura 51 - Plano de Investigação 

 
Dada complexidade e abrangência da problemática em estudo, a Fase III encontra-se 

divida em duas etapas, seguindo procedimentos de métodos mistos sequenciais 

(Creswell, 2003), nos quais é possível distinguir objetivos e diferentes instrumentos de 

recolha de dados. Na primeira etapa será contemplada a análise de dados estatísticos 

provenientes do módulo de extração de dados de utilização da plataforma Moodle, 

desenvolvido pela IES, e congregado com a aplicação Google Analytics. 

A etapa seguinte, implicará o desenvolvimento dos instrumentos de recolha de dados, 

a sua consequente validação por especialistas e a sua aplicação aos participantes do 

estudo. Esta etapa inicia-se com a aplicação de três diferentes questionários, 

destinados a três grupos distintos, de acordo com o tipo de utilização da plataforma: i) 

Professores utilizadores ; ii) Professores não utilizadores e/ou desistentes e iii) alunos. 

Num segundo momento serão realizadas entrevistas semiestruturadas aos 

Representantes do eLearning nas Unidades Departamentais, que pelo o seu cargo 

detêm um conhecimento mais alargado da problemática em estudo. 

 

 

Figura 52 - Etapas da Fase III - Recolha de Dados 

Etapas da Fase III Objectivos Recolha de dados Participantes 

1.ª Etapa 
 

Diagnóstico 

Caracterização da 
utilização da 
plataforma 

 
Dados estatísticos 

 
Análise documental  

 

Utilizadores da plataforma 

2.ª Etapa 
 

Análise SWOT 

Identificar os fatores 
que podem ser 
considerados 

como  "Forças, 
Fraquezas, 

Oportunidades e 
Ameaças"  

 
 
 

Questionários 
 

 
 

Professores  
(utilizadores Moodle);  

 
Professores 

(não utilizadores / 
desistentes Moodle) 

 
Alunos 

(utilizadores Moodle) 

Redação da Dissertação 
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Entrevistas  

semiestruturadas  

 Representantes eLearning 
nas Unidades 

Departamentais 

 

3. RESULTADOS 

Os dados obtidos até ao momento, provenientes da análise documental e análise 

estatística, apontam para uma utilização regular mas ainda muito heterogénea ao nível 

da Instituição, sendo possível distinguir níveis diferenciados de utilização, sugerindo 

que a implementação deste tipo de plataforma é feita de forma gradual, parecendo 

desde já necessário a criação de contextos mobilizadores.  

Após a aplicação dos questionários pretende-se sistematizar e fornecer organização 

aos dados através de uma análise SWOT. 

Figura 3 - Análise SWOT 

Forças 

(Fatores Internos) 

Fraquezas 

(Fatores Internos) 

Oportunidades 

(Fatores Externos) 

Ameaças 

(Fatores Externos) 

 

Por último prevê-se a elaboração de um conjunto de recomendações que visam o 

melhoramento da iniciativa de eLearning na Instituição, que resultará do confronto 

entre os fatores internos e externos entretanto identificados. 

 

4. CONCLUSÕES 

Não só por ser uma temática atual mas porque reconhecemos a importância destes 

ambientes estratégicos, como suporte ao ensino presencial sob diferentes 

modalidades (e/b-Learning), bem como no papel que desempenha no processo de 

inovação e transformação das IES, pareceu-nos importante compreender o fenómeno 

de integração destes sistemas considerando o caso particular de uma IES cujos ciclos 

de vida da integração de um LMS contemplam na atualidade sete anos, donde é já 
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reconhecida a resiliência entendida como necessária para se proceder à identificação 

dos fatores que no contexto do ensino superior nacional podem ser considerados 

como “Forças”, “Fraquezas”, “Oportunidades” e “Ameaças" para o processo de adoção 

e de plena difusão da sua utilização no suporte a formação graduada e pós-graduada 

que se desenvolve no panorama nacional. 
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Resumo 

 
Tem-se afirmado com intensidade progressivamente superior a necessidade de que os 
professores de ciências procurem imprimir ao ensino uma abordagem moderna, eficaz e 
baseada em contextos relevantes. Por outro lado, estes profissionais necessitam de fazer uma 
análise reflexiva e crítica das suas práticas pedagógicas bem como incrementar a interação 
com os seus pares, discutindo, compartilhando e promovendo avanços que poderão reverter a 
favor do melhoramento de aspetos motivacionais e cognitivos nos alunos. No âmbito do 
projeto Europeu PROFILES levou-se a cabo uma Ação de formação de professores na 
modalidade de b-learning, suportada pela plataforma Moodle, na qual os professores foram 
convidados a vivenciar e implementar com os seus alunos abordagens com base no Inquiry-
Based Science Education (IBSE).  

Palavras-chave: b-learning, desenvolvimento profissional de professores, projeto 

europeu 

 
Abstract 
 

It has been argued with progressively higher intensity the need for science teachers try to print 
a modern approach to teaching, effective and based on relevant contexts. On the other hand, 
these professionals need to make a critical and reflective analysis of their teaching practices 
and enhance interaction with their peers, discussing, sharing and promoting advances that 
may revert in favor of the improvement of cognitive and motivational aspects in students. 
Within the European project PROFILES it took out teacher training sessions in the form of b-
learning, supported by Moodle, in which teachers were invited to experience and implement 
with their students approaches based on Inquiry-Based Science Education (IBSE). 

Keywords: b-learning, european project, teachers professional development 
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2. O PROJETO EUROPEU PROFILES E AS SUAS LINHAS MESTRAS PARA A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES  

O projeto Europeu PROFILES - Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry 

Learning and Education through Science (http://www.profiles-project.eu/) - 

compreende mais de uma vintena de países participantes dos quais Portugal, que é 

representado pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. O projeto surge da 

necessidade de investir na formação contínua de professores e visa estimular e 

fomentar nestes profissionais a competência para ensinar os alunos no sentido de 

aumentar a sua literacia científica de uma forma motivacional (Laugksch, 2000). Neste 

sentido o professor é convidado a vivenciar quatro etapas de desenvolvimento 

profissional:  

1. Teacher as a learner – posicionando-se como aprendiz que solidifica o seu 

contemporary science knowledge. 

2. Teacher as a teacher – refere-se à operacionalização efetiva do ensino com 

vista a melhorar a aprendizagem dos alunos e a sua literacia científica 

(Holbrook & Rannikmäe, 2009). 

3. Teacher as a reflective practitioner – importa que o professor esteja 

disposto a refletir sobre a sua intervenção na sala de aula e a discutir isso 

com outros professores numa dinâmica de reflexão coletiva.  

4. Teacher as a leader - esta última valência refere-se ao professor disposto e 

capaz de auxiliar na formação de mais professores, quer no período pré-

profissional, quer já no exercício da atividade docente (Hofstein & 

 Even, 2001). 

 

No processo de formação de professores estes são convidados a vivenciar e 

implementar com os seus alunos abordagens com base no Inquiry-Based Science 

Education (IBSE). De acordo com Branch e Oberg (2004): 

Inquiry-based learning is a process where students are involved in 

their learning, formulate questions, investigate widely and then build 

new understandings, meanings and knowledge.  

http://www.profiles-project.eu/
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Segundo o mesmo autor, o conhecimento adquirido pelos alunos é novo para eles e 

pode ser usado para responder a perguntas, para desenvolver uma solução para um 

problema ou sustentar uma tomada de posição. O IBSE promove uma aprendizagem 

através da criatividade, resolução de problemas científicos e procedimentos de decisão 

socio-científica.  

O PROFILES e as suas linhas mestras para a formação de professores apresentam uma 

forte sustentação no projeto PARSEL - Popularity And Relevance of Science Education 

for scientific Literacy (http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=home) cujo 

desenvolvimento teve lugar entre 2006 e 2009. Os módulos PARSEL, desenvolvidos no 

âmbito deste projeto, são um conjunto de estratégias pedagógicas para a abordagem 

das ciências através de problemas sociais e éticos. De acordo com Rannikmäe, et al. 

(2010): 

The objective of the modules is to increase the relevance and popularity 

of science teaching in the eyes of students, but at the same time 

guarantee solid student learning headed for enhancing scientific 

literacy. 

 

3. B-LEARNING E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DESCRIÇÃO E METODOLOGIA 

ADOTADA   

Torna-se quase prescindível sublinhar a importância da tecnologia na sociedade atual e 

na ciência e, desta forma, obviamente, no ensino científico. Pese embora a dimensão 

lata do conceito de tecnologia, não há dúvida de que as tecnologias de informação e 

comunicação (vulgo TIC) ocupam relevo particular nos nossos tempos. A formação de 

professores de ciências não pode senão ter uma significativa componente de 

tecnologia digital e das suas relações com a sociedade, a ciência e a forma de ensinar e 

aprender. Assim, a formação de professores no âmbito do PROFILES em Portugal 

compreendeu uma Ação de Formação que designamos por “O Professor de Físico-

Química em investigação-ação”, com a carga horária total de 50 horas e decorreu em 

regime de b-learning tendo sido suportada pela plataforma Moodle da Universidade 

do Porto.  

http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=home
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Em novembro de 2011, 25 professores de diferentes partes do país foram convidados 

a integrar o grupo de “professores PROFILES” em Portugal. A primeira tarefa do plano 

de trabalho proposta foi selecionar, traduzir e adaptar os módulos PARSEL atendendo 

ao contexto curricular e social português e procurando enriquecer estes materiais com 

complementos digitais - como simulações, animações, vídeos, jogos e webquests -  

bem como com a criação de sinergias de aproveitamento pedagógico das ferramentas 

da web 2.0. 

No decorrer desta primeira tarefa teve lugar a realização de sessões de discussão 

síncronas e a participação em fóruns de discussão assíncronos sobre IBSE, ensino e 

história das ciências.  

Após esta primeira tarefa seguiu-se a aplicação dos módulos de PARSEL com os alunos, 

no espaço de sala de sala, tendo em mente três fases principais: 

 

1) Na primeira fase, o módulo de PARSEL foi introduzido através de uma 

questão social relevante e potencialmente interessante para os alunos. A 

relevância foi alcançada quando os alunos tomaram consciência de que 

havia todo um conjunto de conhecimentos científicos que precisam de ser 

introduzidos a fim de elaborar uma solução para o problema apresentado. 

Este foi o momento fulcral para se iniciar a segunda fase. 

2) Os professores, certificando-se que, nesta fase, todos os alunos tinham 

estabelecido claramente a relevância do problema, deram continuidade à 

aplicação da estratégia de IBSE a fim de orientar e envolver os alunos no 

processo de aprendizagem formal dos conceitos científicos subjacentes ao 

módulo PARSEL em estudo. 

3) A terceira fase foi de consolidação da aprendizagem da ciência. Isto foi feito 

através da transferência dos conhecimentos científicos adquiridos para a 

resolução da questão inicialmente proposta. 

 

Numa visão esquemática geral poderá sintetizar-se o processo de exploração dos 

módulos PARSEL e os seus intentos da seguinte forma: 
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3. ALGUNS RESULTADOS OBTIDOS 

No que respeita às mais-valias para o seu desenvolvimento profissional decorrentes do 

conhecimento dos módulos PARSEL e da tarefa de adaptação dos mesmos, os 

professores destacaram, essencialmente, três mais-valias: 

a) O destaque dado ao ensino contextualizado presente nos módulos. 

b) O desenvolvimento profissional inerente do conhecimento destas estratégias 

de ensino. 

c) Conhecer ou aprimorar as técnicas referentes ao IBSE. 

No que aos alunos diz respeito, e não obstante o fator novidade, os resultados dos 

«Questionnaires for the Assessment of “motivational Learning Environment” (MoLE)» 

 - aplicados como pré e pós-teste respetivamente antes e depois dos módulos PARSEL - 

apontam para um aumento na motivação dos alunos no estudo das ciência. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ETAPAS FUTURAS 

Torna-se necessário que cada “professor PROFILES” contribua ativamente para a 

promoção da motivação dos alunos para a aprendizagem das ciências, incrementando 

sempre uma sólida literacia científica. É nessa linha de pensamento que o PROFILES 

tem sido implementado em Portugal e temos esperança que ao longo do projeto 

possamos fornecer um feedback cada vez mais positivo acerca dos benefícios a curto, 

médio, e longo prazo da aplicação desta filosofia compartilhante.  
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Resumo 

A preocupação constante com a busca de mudanças nas práticas pedagógicas e nas 
relações professor/aluno que possibilitem caminhos para enfrentarmos os sérios 
desafios presentes na escola, nos provoca a destinarmos uma atenção especial a um 
aspecto fundamental no momento da construção do planejamento do trabalho 
pedagógico, o direito dos alunos de serem escutados, consultados e de emitirem 
opinião sobre o processo do qual fazem parte na sala de aula. A presente pesquisa 
teve como objetivo conhecer as ideias que possuem sobre o estudo da matemática, as 
crianças que serão alunas dos estagiários do Curso de Licenciatura em Matemática a 
Distância da Universidade Federal Pelotas. A pesquisa foi de cunho qualitativo 
desenvolvendo sua metodologia através da coleta de dados online, obtida a partir de 
um roteiro de perguntas semiestruturadas, realizada presencialmente com alunos, 
pelas futuras estagiárias nas suas escolas campo de estágio. Ao concluir a pesquisa 
percebemos que escutar o aluno é fundamental, para a construção do planejamento, 
pois através da interação e do diálogo, podemos perceber as dificuldades, as 
necessidades, interesses e pontos de vista dos alunos, tornando mais fácil a 
interpretação de como poderemos ajudar no desenvolvimento do seu aprendizado, e 
no planejamento de aulas mais criativas, significativas e atraentes para os alunos. 

Palavras-chave: escuta, planejamento, educação a distância 

 

Resumen 

La preocupación constante con la busca por cambios en las prácticas pedagógicas y en 
las relaciones profesor/alumno que posibiliten caminos para enfrentarnos los serios 
desafíos presentes en la escuela, nos provoca a destinarnos una atención especial al un 
aspecto fundamental en el instante de la construcción del planeamiento del trabajo 
pedagógico, el directo de los alumnos de serien escuchados, consultados y de 
emitieren opinión sobre el proceso do cual hacen parte en la sala de aula. La presente 
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pesquisa estuve como objetivo conocer las ideas  que tienen sobre el estudio y la 
matemática, los niños que irán ser alumnos de los estagiários del Curso de Licenciatura 
de Matemática a Distancia de la Universidad Federal de Pelotas. La pesquisa fue de 
cuño cualitativo desarrollando su metodología a través de la coleta de dados online, 
obtenida a partir de un rutero de preguntas seme - estructuradas, realizada 
presencialmente con alumnos, por las futuras estagiritas en suyas escuelas campo de 
estágio. Al concluir la pesquisa percibimos que escuchar el alumno es fundamental, 
para la construcción del planeamiento y que a través de la interacción y del diálogo, 
podemos percibir las dificultades, las necesidades, intereses y puntos de vista de los 
alumnos, tornando menos difícil la interpretación de cómo podremos ayudar en el 
desarrollo de su aprendizaje y un  planeamiento de clases creativos y atrayentes para 
los alumnos. 

Palabras-chave: escucha , planeamiento, educación  a distancia 

 

1. NOSSO CENÁRIO 

As discussões realizadas nos cursos de formação inicial de professores tem 

apresentado de uma maneira enfática a preocupação com as práticas de ensino, 

baseando o olhar na necessidade da qualificação das práticas pedagógicas 

desenvolvidas no cotidiano escolar. De acordo com Freire (1996), se faz necessário, na 

escola, uma prática pedagógica participativa, dialógica e democrática, nesse contexto 

saber escutar é condição para o desenvolvimento de uma prática educativa interativa 

entre professores e alunos. Na medida em que aprendemos a escutar, paciente e 

criticamente, o educando, afirma Freire, podemos passar a falar com ele e não falar 

para ele, como se fôssemos detentores da verdade a ser transmitida.  

As pesquisas na área da sociologia da infância indicam cada vez mais a necessidade de 

estudos que permitam dar voz às crianças, ou seja, saber mais sobre o que gostam, o 

que desejam e o que pensam; estimulando a compreensão das crianças como atores 

capazes de criar e modificar culturas transformando a realidade em que estão 

inseridas. Sarmento (2005, p.364), propõe que, compreender o estudo da criança leva-

nos a reconhecermos a infância como categoria geracional própria, ou seja, as crianças 

a partir de sua alteridade como os múltiplos outros, perante os adultos. 

 Diante desta realidade, faz-se necessário redimensionar o foco do processo de 

aprendizagem na escola, incluindo na construção do planejamento do trabalho 

pedagógico, um aspecto fundamental, o direito das crianças de serem consultadas, 
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escutadas, de exercerem sua liberdade de expressão e opinião sobre o processo do 

qual fazem parte. 

Nesse sentido, Freire (1996) diz, que a escuta do professor é essencial para que o 

mesmo possa ajudar o aluno a reconhecer-se como construtor de seu conhecimento, e 

que é a partir desse (re)-conhecimento que aprendente e ensinante podem se 

conectar para um estabelecimento de relações que venham contribuir para um avanço 

no processo de desenvolvimento para a aprendizagem e o ensino. 

Na realidade da Educação a Distância, este escutar se faz através do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem, onde a interação é feita com o aluno. Escutar implica as leituras das 

mensagens dos alunos e nossa fala é feita através da escrita que respondemos a estes. 

Quando há a oportunidade dos alunos se expressarem, quando proporcionamos um 

ambiente virtual em que eles se sintam motivados para as suas falas, estamos 

escutando nossos alunos, deixando de lado os currículos tradicionais e entrando em 

uma perspectiva crítica, abrindo portas para que possamos conhecê-los de fato, bem 

como valorizando-os como pessoas e não apenas como alunos virtuais. (CORRÊA, 

SANTOS, SOARES e SANTOS, 2010) 

Baseado nessas premissas, a presente pesquisa teve como objetivo conhecer as ideias 

que as crianças, que serão alunas dos estagiários do Curso de Licenciatura em 

Matemática a Distância da Universidade Federal de Pelotas, possuem sobre o estudo 

da matemática.  

Esta pesquisa justifica-se por considerarmos de grande importância a contribuição que 

as ideias dos alunos fornecerão como subsídios pedagógicos, na construção e 

execução dos planejamentos para as práticas docentes dos estagiários. 

 

2. CAMINHOS PERCORRIDOS 

A pesquisa foi de cunho qualitativo desenvolvendo sua metodologia através da coleta 

de dados online, obtida a partir de um roteiro de perguntas semiestruturadas realizada 

presencialmente pelas futuras estagiárias, nas suas escolas campo de estágio, com 

base em um estudo indicado na disciplina de Trabalho de Campo 1, do Curso de 

Licenciatura de Matemática a Distância da Universidade Federal Pelotas. As questões 
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que pautaram a entrevista realizada, com os alunos de 5ª à 8ª série do Ensino 

Fundamental, foram: o que os alunos pensam sobre a disciplina de matemática? O que 

os alunos gostariam de saber sobre matemática? Qual a importância que os alunos dão 

para a matemática? Quais as sugestões que os alunos dão para o planejamento das 

aulas de matemática?  

No desenvolvimento da pesquisa foram analisadas respostas das entrevistas realizadas 

com 48 alunos de escolas de abrangência dos Polos do Curso Licenciatura de 

Matemática a Distância, das cidades de Camargo, Restinga Sêca e Cachoeira do Sul, 

localizadas na região Sul, do Brasil. 

 

3. ANÚNCIOS DOS ACHADOS 

Na análise das respostas percebeu-se que os alunos consideram a matemática uma 

disciplina muito importante no currículo escolar, contudo, grande parte a considera 

complicada e difícil para aprender e entender, necessitando diretamente de uma boa 

explicação por parte do professor e bastante interesse, dedicação e concentração dos 

alunos. Alguns alunos, não percebem aplicação prática da matemática, julgando-a 

como desnecessária. No entanto, a maioria dos alunos pensa que a matemática é 

indispensável para o dia-a-dia, e para tudo que vão realizar.  

 No que diz respeito à importância da matemática, a maioria dos alunos destacaram a 

matemática como a disciplina mais utilizada fora da escola. No entendimento deles, a 

matemática tem a sua utilização diária e aplicação para toda a vida, no dia-a-dia e na 

profissão que escolherão no futuro. Em termos práticos, segundo as respostas dos 

alunos, a importância de aprender matemática, está relacionada às compras do 

supermercado, saber comparar preços, o jogo de baralho, medir, pesar, fazer receitas 

e etc. 

Em relação a que gostariam de aprender foi mencionado, o conhecimento sobre o 

histórico da matemática, saber mais sobre conteúdos com aplicação prática no 

cotidiano, como juros, porcentagem, descontos. Alguns responderam que gostariam 

de aprender novos conteúdos, que a professora os ensinasse de forma diferente, 

divertida com jogos e exemplos práticos.  
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A realização da pesquisa possibilitou aos estagiários do Curso de Licenciatura em 

Matemática a Distância perceberem que para que seja possível a construção de uma 

aprendizagem significativa é necessário ensinar a lógica matemática e a trabalhar com 

atividades que imitam a realidade vivenciada pelo aluno no seu dia-a-dia. Com a 

construção de um planejamento pedagógico que vise re-significar a matemática, 

produzindo aulas mais criativas capazes de produzirem melhorias nas aprendizagens e 

chamar atenção dos alunos. 

Nesse sentido, investigar a escuta dos alunos por meio da presente pesquisa, além de 

permitir a reflexão em torno da temática apresentada, permitiu aos próprios 

estagiários e as pesquisadoras se inserirem num processo formativo onde ensino e 

pesquisa encontram-se intimamente interligados, a favor de uma educação libertadora 

e, portanto, significativa para todos os envolvidos, pois Não há ensino sem pesquisa e 

pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto 

ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, 

intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p. 30-31). 

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Nas palavras dos alunos podemos reconhecer a grande contribuição que o trabalho de 

investigação pode proporcionar por oportunizar aos estagiários a aproximação com a 

realidade e o conhecimento sobre diversos aspectos que perpassam as relações 

pedagógicas nas aulas de matemática, tendo possibilitado a busca pela construção 

deste conhecimento de uma forma bastante prática e vivencial, possibilitando com 

isso o enfoque nas necessidades, interesses e nos desejos de mudanças sugeridos 

pelos alunos. 

A prática da pesquisa através da escuta das vozes das crianças deveria fazer parte de 

uma prática mais freqüente no momento do planejamento e organização da aula de 

matemática acontecendo de forma aprofundada e abrangente. Tal aspecto se tornou 

evidente diante da relevância das falas dos alunos, no que se refere ao desafio de 
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compreender o que se passa com eles e a repensar o significado das atitudes, 

comportamentos, manifestações de satisfação ou de insatisfações diante das 

propostas apresentadas pela professora nas aulas de matemática. 

 Enfim, as contribuições advindas deste estudo estão em busca de novas perspectivas, 

de mudanças que qualifiquem a construção do planejamento para as práticas 

pedagógicas nas aulas matemática, que serão realizadas pelo grupo de estagiários do 

Curso de Licenciatura em Matemática a Distância, no espaço escolar das escolas 

municipais, e reconhece na escuta a vozes das crianças uma contribuição que não 

pode deixar de ser considerada nesse contexto. 
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Resumo 

 
Este artigo apresenta reflexões sobre o curso de Formação de Professores Tutores para 
a Pedagogia do Teatro em Rede, oferecido em parceria entre a Universidade de 
Brasília e a Universidade Federal do Maranhão/Brasil. O curso visava à formação de 
professores de teatro e de profissionais da pedagogia do teatro para atuar na 
educação à distância. Os estudos teóricos e atividades práticas realizaram-se em 
ambiente virtual de aprendizagem de forma a contemplar o uso das tecnologias 
contemporâneas no ensino do teatro. 

Palavras-chave: educação a distância; ensino de teatro; formação de professores 

 
Resumen 

 
El artículo presenta reflexiones sobre la formación de profesores para la enseñanza 
teatral en línea hecho en colaboración con la Universidad de Brasilia y la Universidad 
Federal del Maranhão / Brasil. El curso de formación fue dirigido a profesores de 
teatro y profesionales de enseñanza teatral para trabajar en la educación a distancia. 
Las actividades teóricas y prácticas se llevaron a cabo en ambiente de enseñanza y 
aprendizaje virtual con la finalidad de contemplar el uso de las tecnologías 
contemporáneas en la enseñanza teatral. 

Palabras-clave: educación a distancia; enseñanza teatral; formación del profesorado 

 
 

O Programa de Formação Inicial para Professores em exercício no Ensino Fundamental 

e no Ensino Médio - Programa Pró-Licenciatura é um programa de formação inicial, 

destinado a professores em exercício nos anos/séries finais do Ensino Fundamental ou 

Ensino Médio dos sistemas públicos de ensino que não tenham a habilitação legal 

exigida para o exercício da função (licenciatura).  

Criado pelo Ministério da Educação, em 2005, o Programa atua em diversas áreas do 

conhecimento e objetiva proporcionar melhor qualidade de ensino na Educação Básica 
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por meio de formação inicial, consistente e contextualizada, do professor em sua área 

de atuação, tendo como ponto de partida a ação do professor na escola em que 

desenvolve seu trabalho.  

Com duração igual ou superior à mínima exigida para os cursos presenciais, de forma 

que o professor-aluno mantenha suas atividades docentes, o Programa oferece ao 

professor-cursista a oportunidade de refletir sobre sua prática pedagógica, como 

também vivenciar o intercâmbio com pesquisadores e professores das demais 

instituições envolvidas no projeto. 

Desde 2006, a Universidade de Brasília (UnB) faz parte do Programa nas áreas de Artes 

Visuais e Teatro, Educação Física, Biologia, dentre outros. Alguns cursos são ofertados 

em parceria com outras Universidades. Para este trabalho, trataremos do Curso de 

Formação de Professores Tutores para a Pedagogia do Teatro em Rede, desenvolvido 

na Licenciatura em Teatro a distância, por meio da parceria entre a UnB e a 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

O programa do curso Pró-Licenciatura em Teatro visa a construção do conhecimento 

de forma colaborativa, que venha a reforçar a arte local e do Brasil, apresentando suas 

estruturas e complexidades, ao longo do curso. Por aplicar-se na modalidade a 

distância, o curso utiliza-se de recursos tecnológicos computacionais e instrumentos, 

como o vídeo e a multimídia, exigindo da equipe de trabalho e dos alunos o domínio 

das tecnologias de informação e comunicação, digitais e analógicas, imprescindíveis 

para a educação atual. As diretrizes do Programa exigem:  

a) ação de formação teórica, sólida e consistente sobre educação e os princípios 

políticos e éticos pertinentes à profissão docente;  

b) ação de formação teórica e prática, consistente e contextualizada, sobre a arte-

educação, princípios e metodologias de ensino em arte;  

c) ação de valorização do educador em arte como sujeito capaz de participar e 

efetivar as transformações políticas e pedagógicas nas escolas em que atuam;  
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d) ação afirmativa de inclusão digital dos professores de arte a fim de prepará-los 

para o uso das tecnologias de comunicação e informação e seus 

códigos/linguagens;  

e) ação de estímulo ao trabalho colaborativo e à construção de redes 

interconectadas de educadores em arte e demais educadores, para intercâmbio de 

experiências, comunicação e produção coletiva de conhecimento.  

O projeto inicial do curso previu a composição de uma equipe multidisciplinar 

composta de Coordenador Geral, Coordenador Pedagógico, Professor autor, Professor 

Tutor a Distância e Professor Tutor Presencial. É o professor tutor quem acompanha a 

distância/presencialmente o desenvolvimento teórico do curso e quem se desloca para 

as aulas práticas realizadas nos Pólos (locais onde são desenvolvidas as aulas 

presenciais). Este aspecto reforça a função pedagógica do tutor (Teles, 2012) composta 

de ações que visam apoiar o processo de aprendizagem do individuo ou grupo.  É ao 

tutor para quem os alunos remetem as atividades realizadas para fins de avaliação. 

Assim, a relação entre os alunos e os professores tutores deve ser próxima, e 

acontecer também pelo ambiente virtual de aprendizagem.  

Para organização pedagógica, o curso Pro-licenciatura ofereceu uma formação inicial 

aos professores tutores que iriam atuar na licenciatura de arte visuais e na licenciatura 

em teatro. Durante a licenciatura de teatro, percebeu-se a necessidade de uma 

formação específica para o exercício da tutoria no curso a fim de melhor atender as 

diretrizes do Programa. 

Dessa forma, elaborou-se o curso de Formação de Professores Tutores para a 

Pedagogia do Teatro em Rede cujo objetivo é promover a formação de professores de 

teatro e de profissionais da pedagogia de teatro para exercer a tutoria em cursos de 

educação à distância.  

Com a duração de 10 semanas e carga horária de 100 horas, o curso de formação de 

tutores desenvolveu-se no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Arteduca, na 

Plataforma Moodle, do Instituto de Artes da UnB. Dessa forma, seu conteúdo 

programático foi distribuído em 05 módulos com aplicação em 01(uma) turma, 

composta por 30 professores de teatro do Estado do Maranhão. 
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A metodologia adotada ancorou-se no projeto político pedagógico do Pró-licenciatura 

de teatro (2005) no qual “os estudos e atividades dos cursos serão realizados por meio 

de estratégias fundamentadas na auto-aprendizagem, em trabalhos colaborativos e na 

articulação de estudos teóricos com a prática profissional dos próprios estudantes” 

Segundo Okada (2006), quando aprendizes interagem e trabalham colaborativamente, 

constroem conhecimento de modo mais significativo, desenvolvem habilidades intra e 

interpessoais, deixam de ser independentes para ser interdependentes. 

Desta forma, as atividades desenvolvidas nos módulos fundamentaram-se em leituras 

teóricas e atividades práticas, apresentadas nesta ordem:   

- módulo 01: Ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) - 

facilitar o contato do aluno com o ambiente virtual de aprendizagem, bem como 

auxiliar a navegação e interatividade por meio da familiarização com as 

ferramentas do Moodle; 

- módulo 02: Fundamentos do Curso – apresentação do curso e dos fundamentos 

da Educação a Distância; 

- módulo 03: Fundamentos do ensino e aprendizagem a distância - estudos das 

características pedagógicas e tecnológicas dos ambientes virtuais de 

aprendizagem, introduzindo as abordagens teóricas aplicadas à educação a 

distância e à metodologia colaborativa em ambientes virtuais. 

- módulo 04: Tecnologias Contemporâneas na Pedagogia do Teatro - estudos 

teóricos e práticos do uso das tecnologias contemporâneas no ensino do teatro; 

- módulo 05: Avaliação e Acompanhamento em EAD - reflexões sobre o processo 

de avaliação em cursos virtuais e criação de instrumentos de acompanhamento 

dos participantes em cursos a distância (atuação do professor tutor).   

O módulo 05 distribuiu-se em 04 etapas Iniciou-se a partir das reflexões dos 

estudantes sobre seu percurso no curso, abrangendo o reconhecimento e utilização 

das ferramentas do Moodle, até a última etapa na qual o aluno avalia seu processo de 

aprendizagem no curso e o exercício de sua prática como professor tutor da Sala 

Virtual. 
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A Sala Virtual era um espaço aberto no AVA para realização do trabalho colaborativo 

em grupo visando a elaboração de uma disciplina virtual a partir do fluxograma da 

licenciatura de teatro. Seu objetivo principal era o exercício da tutoria para familiarizar 

o estudante, futuro professor do curso, com o planejamento da disciplina virtual e o 

uso das ferramentas do Moodle.  

Conclui-se que a oferta de cursos como este, vem a partir da necessidade de uma 

formação específica para os professores tutores das licenciaturas em teatro a distância 

que contemple não apenas as exigências e necessidades próprias do professor tutor 

apto a trabalhar na educação virtual, mas sobretudo uma formação elaborada para o 

professor tutor de teatro. Pretende-se por meio de ações como essa, o fortalecimento 

de uma rede de professores tutores para a pedagogia de teatro que contribua para o 

desenvolvimento e ampliação de ferramentas para o ensino de teatro em rede. 
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Resumo 

Este trabalho descreve o uso de uma nova tecnologia de informação e comunicação no ensino 
de Análise Matemática I em engenharia no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, 
usando um ambiente de trabalho conveniente como o Moodle. 
Nesta plataforma, apresentamos actividades, exercícios de treino e testes, de modo a motivar 
os alunos para diferentes áreas da Análise Matemática I. 

Palavras-chave: Ferramentas de ensino à distância, Educação matemática, Cálculo, Educação 
em engenharia, Ensino à distância, Moodle. 

 

Abstract 

This work describes the use of new technological information and communication in teaching 
Calculus I for Engineering, at Coimbra Institute of Engineering, using a virtual teaching 
environment such as Moodle. 
In this platform, we present activities, training exercises and tests, in order to motivate the 
students for some different subjects taught in Calculus I. 

Keywords: Virtual learning tools, Mathematics education, Calculus, Engineering education, e-
learning, Moodle. 
 
 

1.  INTRODUCTION 

 Being known that students have become more and more unmotivated in studying 

Calculus I, there was a need to introduce new extra tools to help to assist the 

“traditional” classroom environment. 

In recent years, several researches revealed that the use of e-learning tools may 

improve the learning interaction between students and teachers (Attwell, 2007; 

Gorghiu G., Bîzoi M., Gorghiu L. M. & Suduc A.M., 2009; Qiang L. & SHiyan W., 2009). In 

fact, many universities promoted the use of the internet potential to create an online 

version of some of their subjects/courses. The purpose is to help students beyond the 

classroom, therefore increasing their participation in the learning/teaching experience 

(Estela-Carbonell M.R., Saà-Seoane, J. & Villalonga Pons, J., 2011; Gorghiu G. et al., 

2009; Marinho-Araújo, C.M., 2009; Vinuesa T.S. & Fornos R. M., 2007).  
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Students of the 1st year of any Engineering Course at Coimbra Institute of Engineering 

(ISEC) have several mathematics subjects. In general, students have big difficulties in 

those subjects, mainly because of the lack of background from secondary school. In 

order to overcome some of those difficulties, we are building an online support tool 

for these students, so that they can participate and get involved during the learning & 

teaching process. Students can access those tools during classes or at home, anytime, 

so that they can train lectures subjects. 

Using the MOODLE platform, several modules have been developed. Students can 

access the main topics of Calculus I through an e-learning book. This book contains a 

summary of the main concepts and subjects like, for example, anti-derivatives, definite 

integrals, indefinite integrals, and applications. In this book are included activities and 

training exercises organised by increasing order of difficulty. The solution of every 

exercise is available, and final mock tests for all the modules are proposed.  

2. METHODOLOGY 

In this experience we present a brief summary of the theoretical results, followed by 

what we feel a Calculus I student most need to know in order to achieve success in a 

particular chapter of Calculus I: 

a) We begin by showing some examples to illustrate the theoretical results. 

b) Then, we proceed by suggesting some exercises, so that the students can 

practice and observe the specific techniques for each different subject. We also 

provide a possible resolution of those exercises, should the students feel some 

difficulties. These solutions can allow students to verify their results and to 

analyse the correct resolution. 

c) Later on, in order to check if the student understood the subjects, we propose 

a list of exercises, and corresponding solutions. 

d) Finally, a multiple choice mock exam is available, to evaluate the skills learned 

for each subject.  
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Using this tool, we were able to create a virtual course for Calculus I. This course 

contains a set of 2D and 3D images to illustrate some of the exercises. In Figure 1 we 

can see one of those images.  

 

Figure 1. Some plots. 

 

 

 

 

In this example, the 3D illustration helps the student to understand how the solid is 

generated by revolution of a 2D plot. We also present some solved exercises to help 

the student find the correct answer for the exercises. 

Additionally, a set of multiple choice exercises is available so that the students can 

train their skills. 

In Figure 2 we present some examples of this approach.  

Figure 2. Examples and exercises - environment. 
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3. CONCLUSIONS 

We believe (and hope) that this approach will help to overcome some of the difficulties 

that students often present while studying for an introduction Calculus course.  

Moreover, the virtual environment provides not only spatial but also temporal 

flexibility, thus allowing students to interact with the different subjects. 

In a near future, we want to evaluate the efficiency of this work by checking the 

success of the students in this course, as well as their interest and motivation, number 

of questions answered by the students, and, finally, their general opinion about this 

approach.  

It is our belief that these activities may help students to be more confident in their 

mathematics learning skills and to improve their apprenticeship. 
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Resumo 
O presente estudo procura identificar e categorizar quais as áreas prioritárias a 
investigar em ensino a distância em Portugal. Serão inquiridos especialistas, 
professores ou investigadores, que tenham desenvolvido contribuições significativas 
na área, recorrendo à técnica de Delphi. Com o desenvolvimento das tecnologias 
digitais, a educação a distância ganha um papel cada vez mais importante na formação 
e educação. Apesar da educação a distância em Portugal estar em crescimento, em 
especial por modalidades de Blended Learning, apenas cerca de 3,5% das Instituições 
Superiores, promovem modalidades de ensino em a distância. Com este estudo 
espera-se categorizar as áreas de investigação em educação a distância em três níveis: 
nível macro (sistemas e teorias de educação a distância); nível meso (gestão, 
organização e tecnologia); nível micro (ensino e aprendizagem) e contribuir para a 
definição das áreas de investigação prioritárias. 

Palavras-chave: Educação a distância, e-learning, investigação, modelo delphi 

 
Abstract 

The present study aims to identify and categorize the research priority areas in 
distance education in Portugal. Specialists, professors and researchers with experience 
or significant contributions in distance education, will be asked to participate, through 
a Delphi study. 
The number of students in distance education is increasing, as digital technologies 
expand, promoting changes in education paradigms and methods. Although distance 
education is growing in Portugal, in particular by blended learning (b-learning), only 
3,5% of higher education institutions promote distance education.  This study aims to 
categorize the priority research areas in distance education at three levels: macro level 
(systems and distance education theories); meso level (management, organization and 
technology); and micro level (teaching and learning). 

Keywords: Distance education, delphi method, e-learning, research. 
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1. INTRODUÇÃO 

O progresso das tecnologias digitais, deu origem a novos espaços de construção de 

conhecimento, extravasando os limites físicos da escola, possibilitando o acesso à 

informação e formação a partir de qualquer lugar, a qualquer hora, através do 

computador e em especial da internet. 

Esta variedade de novos recursos digitais, conduz à democratização do Ensino a 

Distância, bem como a uma maior procura por parte de estudantes de diversos pontos 

geográficos e de diferentes percursos académicos, como forma de prosseguir os seus 

estudos e da aprendizagem contínua.  

A Educação a Distância (EaD), tem vindo a ganhar reconhecimento de qualidade em si 

mesma ou como complemento ao ensino tradicional. O que era visto há anos atrás 

com desconfiança, atualmente começa a merecer a justa credibilidade, acreditação e 

aceitação (Keegan, 2002). 

Tendo em conta o previsível aumento da população interessada e a necessidade de 

desenvolver a investigação na modalidade, o presente estudo tem como objetivo 

conhecer a opinião dos especialistas sobre as prioridades de investigação no campo do 

ensino a distância e categorizá-las. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Educação a Distância (EaD), encontra-se na 4ª geração (Gomes, 2003), onde os 

computadores e a internet surgem como tecnologia dominante, flexibilizando a 

aprendizagem, e procurando soluções para populações diversificadas (Bottentuit, 

Junior & Coutinho, 2007). 

Esta modalidade de ensino, contempla vantagens que passam pela 1) flexibilidade de 

ensino e conteúdos, 2) aprendizagens ajustadas às necessidades individuais dos alunos 

(Gulati, 2008), 3) possibilidade de interatividade (Bottentuit Junior & Coutinho, 2007), 

4) adequado para necessidades de aprendizagem contínua, e 5) diminuídos custos 

financeiros (Bielschowsky, Hasan, Mason, Sangra, Wolfram; 2009; Gulati, 2008). 

Quanto às limitações, é frequente apontar-se 1) a distância psicológica e cognitiva 

(Moore, 1985), 2) a falta de informação (e de formação) de professores e alunos, 3) a 
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necessidade de aquisição de equipamentos e de programas (hardware e software) 

para aceder aos recursos, 4) as dificuldades das instituições de ensino superior 

assimilarem a modalidade no seu modelo de organização (Bielschowsky, Hasan, 

Mason, Sangra, Wolfram, 2009).  

Apesar da crescente procura pela educação a distância em Portugal, esta representa 

apenas 3% do Ensino Superior (Bielschowsky, et al, 2009). De acordo com Dias (2010), 

apenas 3,5% das Instituições de Ensino Superior promovem formas de e-learning, 

verificando-se que a utilização do LMS serve fundamentalmente de apoio documental 

às aulas presenciais. 

Posto isto, e tendo em conta algumas críticas relativas aos estudos efetuados em 

educação a distância, baseados na comparação e alguma negligência da sua 

aplicabilidade (Saba, 2000; Perraton, 2000), que revelam poucas informações úteis, 

torna-se importante estudar as diferentes áreas relativas à educação a distância. Surge 

a necessidade de conhecer as tendências, tópicos e métodos de investigação (Lee, 

Driscoll, Nelson, 2004), criando um quadro referência com as diferentes áreas 

categorizadas, e as que mais carecem de investigação (White, 2008; Zawacki-Richter, 

2009). 

Entre vários estudos efetuados, a primeira categorização da investigação em Educação 

a Distância foi realizada por Holmberg em (1986), que identificava nove áreas. 

Posteriormente, numa investigação levada a cabo por Lee, Driscoll e Nelson (2004), 

surge a criação de um sistema de investigação em educação a distância, com seis 

categorias. Mais recentemente, em Zawacki-Richter (2009), organizou o campo teórico 

em três níveis:  

1. Nível macro: sistemas e teorias de educação a distância; 

1. Nível Meso: gestão, organização e tecnologia; 

2. Nível Micro: ensino e aprendizagem. 

 

3. METODOLOGIA 

A recolha de opiniões sobre as áreas prioritárias a investigar em Educação a 

Distância/e-learning em Portugal, será feita através da técnica de Delphi, recorrendo a 
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especialistas desta área (denominado painel delphi). Serão efetuadas duas rondas de 

questionários ao painel Delphi (Delbecq, Van de Ven, Gustafson, 1975), para 

determinar um nível de consenso (Nworie, 2011).  

A amostra é composta por informantes com experiência no ensino e investigação em 

Educação a Distância/e-learning, em Portugal e por isso os requisitos na seleção dos 

participantes são: a) que tenham desenvolvido contribuições significativas na literatura 

de Educação a Distância/e-learning; b) que detenham experiência prática na área. 

Ambiciona-se uma amostra de cerca 25 participantes. 

Este questionário a implementar tem inspiração em estudos anteriores (DEEWR, 2008; 

Gulati, 2008; Lee & Driscoll, 2004; Moore, 1985; Panda, 1992; Perraton, 2000; Saba, 

2000; White, 2008; Zawacki-Richter; 2009). Será solicitado aos especialistas que 

refiram pelo menos dez (10) áreas que considerem as mais importantes a investigar 

em Educação a Distância/e-learning, que serão posteriormente categorizadas. De 

seguida, na segunda ronda de questionários, e de modo a identificar as prioridades, irá 

ser pedido aos especialistas que classifiquem de acordo com um grau de preferência 

numa escala de 1 (um) a 10 (dez), quais as áreas que consideram mais e menos 

importantes, sendo o 1 “menos importante” e o 10 “mais importante”. 

A técnica de Delphi é frequentemente utilizada na investigação tecnológica e 

educacional, como forma de prognosticar o futuro dos assuntos investigados ou de 

identificar áreas problemáticas em educação (Nworie, 2011). Entre as vantagens, 

destaca-se a interatividade, através do feedback e o controlo das respostas do grupo. 

O cuidado com a ética é valorizado no estudo Delphi. Quanto às limitações, poderá ser 

um processo longo até obter um consenso e levantar algumas questões sobre a 

experiência do painel (Nworie, 2011). 
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Resumo 
 

O e-learning encontra-se em crescente expansão como modalidade de aprendizagem, 
principalmente em Instituições de Ensino Superior. Verificando-se que o corpo docente 
é um elemento chave na adoção do e-learning, torna-se necessário compreender as 
caraterísticas, experiências e atitudes dos docentes que contribuem para a adoção do 
e-learning pelos professores do Ensino Superior. 
Em termos metodológicos este estudo pretende responder a três questões: 1) Quais 
são as experiências com os computadores, a Internet e o e-learning que mais 
influenciam a intenção dos docentes de utilizarem o e-learning? 2) Como se 
relacionam as dimensões da realização profissional, as perceções de utilidade da 
modalidade,  as perceções de qualidade do sistema, as perceções de eficácia do e-
learning e o gosto pelo ensino multimédia? e 3) Que diferenças demográficas 
influenciam a intenção de utilização o e-learning em cada uma das suas dimensões?   
Para a recolha de dados será replicado um questionário em língua inglesa, que será 
adaptado para a língua portuguesa e aplicado, em formato on-line, a cerca de 370 
docentes de Instituições de Ensino Superior, público e privado, sobre caraterísticas, 
competências e atitudes de professores face aos computadores e à Internet. 
Antevê-se que as experiências digitais dos professores sejam preditoras das atitudes 
face à adoção do e-learning. É provável que as dimensões realização profissional, 
perceções de utilidade do e-learning, perceções de qualidade do sistema, perceções de 
eficácia do e-learning e o gosto pelo ensino multimédia apresentem correlações 
elevadas e que as diferenças de género, idade, área científica e situação profissional 
venham a ter alguma influência nos docentes pela intenção de adoção do e-learning. 

Palavras-chave: Atitudes, e-learning, ensino superior, professores  

 
Abstract 

 
E-learning is rapidly increasing in Higher Education institutions in Portugal. The 
teaching staff is a key element in the adoption of e-learning; therefore, it is critical to 
understand the professors’ attitudes towards the modality’s adoption in Higher 
Education. 
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This research intends to answer to three questions: 1) What are the experiences with 
computers, the Internet and e-learning that influence the teaching staff’s intentions to 
adopt e-learning? 2) How do the dimensions of job satisfaction, perceptions of e-
learning usefulness, of the system´s quality, of e-learning effectiveness and of interest 
for multimedia instruction relate? and 3) Which demographic differences influence the 
teaching staff’s intentions to adopt e-learning? 
 The research data will be collected through a survey, which will be adapted to 
Portuguese and delivered online; a minimum of 370 responses from professors of both 
private and public Higher Education institutions will be collected. 
 It is anticipated that dimensions such as the respondents’ digital experiences will be 
predictors of their intention to adopt e-learning. It is also likely that dimensions such as 
job satisfaction, perception of usefulness, of the system quality, of e-learning 
effectiveness and of interest for multimedia teaching will correlate highly and that 
demographic differences will have some influence in teaching staff’s intention to adopt 
e-learning solutions in their institutions. 

Keywords: Attitudes, e-learning, higher education, teaching staff 

 

1. INTRODUÇÃO 

A modalidade do e-learning é considerada por alguns investigadores como a mais 

recente evolução da Educação a Distância (EaD) e a sua utilização encontra-se em 

crescente expansão em Instituições de Ensino Superior (IES) (Liaw, Huang, & Chen, 

2007). A adoção da modalidade implica diversos graus e formas de separação espacial 

e temporal entre professores e estudantes, com recurso à tecnologia digital como 

mediadora do processo de aprendizagem e de ensino (Liaw, 2008).  

O relatório elaborado por Bielschowsky, Hassan, Mason, Sangra e Wolfram (2009), 

apresenta fundamentos a favor da adoção e expansão da EaD em IES, em Portugal, 

aduzindo vários argumentos a favor da modalidade, designadamente na abertura e 

adequação às caraterísticas, necessidades e interesses de públicos diversificados.   

A investigação demonstrou que quanto mais positivas forem as atitudes dos 

professores relativamente ao uso do e-learning maior será a intenção da sua adoção 

(Liaw et al. 2007), confirmando-se que “as experiências com os computadores e a 

Internet influenciam as atitudes relativas aos computadores e à Internet. Quanto 

maior é a experiência, mais favoráveis são as atitudes” (Jorge, 2011, p. 96). 

Tendo como base os estudos de Liaw et al. (2007), Liaw (2008) e Fini (2008) são 

considerados vários fatores facilitadores da adoção da modalidade do e-learning: i) 
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Experiências digitais, designadamente de e-learning; ii) Intenção de utilização do e-

learning; iii) Realização profissional; iv) Perceções de utilidade do e-learning; v) 

Perceções de qualidade do sistema; vi) Perceções de eficácia do e-learning e vii) Gosto 

pelo ensino multimédia. 

Coloca-se assim a necessidade de compreender melhor os motivos que levam os 

docentes de Instituições de Ensino Superior a adotar soluções de e-learning (Fini, 

2008) e as atitudes dos professores em relação a essa adoção (Liaw et al. 2007), que 

são aspetos críticos para o desenvolvimento da modalidade. 

Este estudo tem como objetivo determinar quais as caraterísticas, experiências e 

atitudes que contribuem para a adoção do e-learning por parte dos professores de IES 

tendo como base estudos anteriormente desenvolvidos (Fini, 2008; Liaw et al, 2007; 

Jorge, 2011; Liaw, 2008). 

  

2. METODOLOGIA 

2.1 Questões de investigação 

A partir da pergunta geral:  

“Quais são as caraterísticas, experiências e atitudes que contribuem para a adoção do 

e-learning pelos professores de Instituições do Ensino Superior?” 

Serão colocadas três perguntas de investigação, ilustradas na figura 1. 
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Figura 1:  Perguntas de investigação 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pergunta 1 (P1) – Quais são as experiências com os computadores, a Internet e o e-

learning que mais influenciam a intenção de utilização do e-learning? 

Pergunta 2 (P2) – Como se relacionam as dimensões da realização profissional, as 

perceções de utilidade do e-learning, as perceções de qualidade do sistema,  de 

eficácia do e-learning e o gosto pelo ensino multimédia? 

Pergunta 3 (P3) – Que diferenças demográficas influenciam a intenção de utilização do 

e-learning em cada uma das suas dimensões? 

   

2.2 Participantes 

Espera-se que venham a participar neste estudo cerca de 370 professores de 

Instituições portuguesas do Ensino Superior, público e privado (Krejcie & Morgan, 

1970, citados por Almeida e Freire, 2000).  

 

2.3 Instrumentação 
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P1: Predição 

P2: Relação 

Experiências com computadores, Internet e e-learning 
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P3: Diferenças 
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Como instrumento de recolha de dados será parcialmente adaptado e replicado um 

questionário, concebido por Liaw (2008) e validado por Fini (2008). A versão 

portuguesa estará dividida em seis partes: 

1) Informação demográfica: género, idade, área científica e situação profissional; 

Experiências com computadores, Internet e e-learning e atitudes face à Internet e ao 

e-learning: 

2) Intenção de utilização do e-learning; 

3) Perceções de utilidade do e-learning;  

4) Perceções de qualidade do sistema;  

5) Perceções de eficácia do e-learning e  

6) Gosto pelo ensino multimédia. 

De modo a garantir a validade e fiabilidade do estudo e a consistência nos processos 

de medição serão seguidos procedimentos idênticos ao do questionário original. 

Assim, será necessário traduzir da língua inglesa para a língua portuguesa as perguntas 

que avaliam as dimensões em estudo e retroverter para a língua original. Será 

solicitada a revisão científica por especialistas em investigação por questionário. Será 

realizado um pré-teste de modo a garantir a equivalência funcional, concetual, métrica 

e linguística e a comparação intercultural dos resultados obtidos (Jorge, 2011). O 

questionário colocado on-line será pré-aplicado e sujeito a procedimentos de medição 

da consistência interna para medir as correlações item-total e eventualmente 

ajustado. 

 

3. ANTECIPAÇÃO DOS RESULTADOS  

Antevê-se que as experiências digitais dos professores sejam preditoras das atitudes 

face à adoção do e-learning. É provável que fatores como o género, a idade, a área 

científica e a situação profissional dos docentes inquiridos venham a influenciar a 

forma como os docentes encaram a adoção do e-learning (Fini, 2008; Liaw, 2008). 

Segundo Jorge (2011) existe uma forte correlação entre as duas escalas de atitudes 

relativas aos computadores e à Internet. É provável que as dimensões realização 
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profissional, perceções de utilidade do e-learning, perceções de qualidade do sistema, 

perceções de eficácia do e-learning e o gosto pelo ensino multimédia apresentem 

correlações elevadas. 
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Resumo 

 
A presente investigação foi desenvolvida no âmbito da dissertação realizada no 
Mestrado em Multimédia (perfil educação) da FEUP. 
A dissertação e a plataforma Weedu realçam a importância da interação entre 
diferentes métodos e contextos de aprendizagem, destacando a combinação entre os 
contextos em rede e presencial e as modalidades de aprendizagem informal e formal.  
O principal objetivo do Weedu é permitir ao aluno autonomizar-se em relação ao 
professor nas tarefas de recolha e seleção dos materiais de estudo. 
Para avaliar a aceitabilidade da plataforma e a sua integração com as aulas presenciais, 
procedeu-se à realização de um estudo de impacto junto de 21 alunos, com a aplicação 
de questionários após navegação na plataforma. De salientar que a maioria dos alunos 
revelou que o Weedu contribuiria para uma maior motivação e mobilização para as 
tarefas de estudo sendo uma ferramenta útil no apoio à atividade escolar. 

Palavras-chave: Aprendizagem Auto-Regulada, Ambientes Pessoais de Aprendizagem, 
Contextos de Aprendizagem, Inteligência Coletiva, Sistemas de Monitorização da 
Aprendizagem, Software Social, Web 2.0.  

 
Abstract 

 

This research was developed within the dissertation held in the Master of Multimedia 
(education profile) of FEUP. 
This theoretical work, as well as Weedu platform, aimed to highlight the importance of 
interaction between different methods and learning environments. So, this project 
shows the advantages of blending the network and classroom contexts and formal and 
informal learning. 
The main objective is the students become autonomous in relation to teacher, by 
collecting and selecting their study materials by their own. To analyze the acceptability 
of Weedu and its integration with the classes, we proceeded to an impact study with 
21 students. After some time to browsing the platform, students completed 
questionnaires. 
It should be noted that most of students revealed that Weedu would contribute to 
greater motivation and mobilization to study and was considered as a useful tool to 
support school activities. 
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1. PLE COMO UMA MAIS-VALIA PARA A AUTONOMIA DOS ALUNOS  
Siemens (2007) explica que os PLEs: 

São uma coleção de ferramentas, reunidas sob a noção conceptual de 

interoperabilidade, abertura e controle do aprendiz” (p.1). 

Desta noção depreende-se a flexibilidade e adaptabilidade dos sistemas ou 

ferramentas em favor do conceito, no sentido de que cada aluno tem o seu ritmo, as 

suas preferências e dificuldades e é nesse sentido que devem ser mobilizadas e 

escolhidas as ferramentas que farão parte do seu Ambiente Pessoal de Aprendizagem. 

Schaffert e Hilzensauer (2008), destacam sete pontos fundamentais que permitem 

distinguir o âmbito dos Personal Learning Environments (Ambientes Pessoais de 

Aprendizagem ou PLE), dos tradicionais Learning Management Systems (Sistemas de 

Gestão da Aprendizagem), já que: o papel do aluno passa a ser ativo, enquanto criador 

de conteúdo; a personalização é feita com suporte nos dados dos membros da 

comunidade; papel de grande participação social; a propriedade dos dados é tomada 

pelo aluno; o significado da aprendizagem auto-organizada para a cultura das 

instituições educacionais e organizações; os aspetos tecnológicos da utilização de 

ferramentas de software social e agregação de múltiplas fontes. 

Neste sentido, a importância associada ao conceito de PLE é sobretudo, a modificação 

do paradigma ligado à Educação Tradicional, (onde o professor era o único transmissor 

de conhecimento), para o paradigma ligado à “Cultura Científica de Portfólio” (Pereira, 

2007), em que o aluno é ativo na aquisição e construção do conhecimento, tornando-

se mais autónomo face à estrutura anterior de aquisição do saber. 

 

1.1.  Conceito e Apresentação da Plataforma Weedu 
O Weedu, projeto desenvolvido no âmbito do Mestrado em Multimédia da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto, é um serviço Web 2.0 destinado à 

organização, divulgação, partilha e classificação de conteúdos educativos. 

O Weedu encontra-se vocacionado para o Blended Learning e o seu objetivo primordial 

é servir alunos em idade escolar, essencialmente aqueles que estejam incluídos no 
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ensino secundário, ou seja, numa etapa pré-universitária ou de pré-entrada no 

mercado de trabalho (Gonçalves, 2011). Neste sentido, o conteúdo maioritário 

disponibilizado nesta aplicação encontra-se relacionado com os curricula dos 

respetivos anos lectivos. O Weedu pode então designar-se como um Ambiente Pessoal 

de Aprendizagem onde grande parte dos conteúdos são publicados pelos alunos, 

através da internet, no entanto incluindo necessariamente situações de aula 

presenciais, daí a designação “Blended”, ou seja, com a combinação dos métodos em 

rede e presencial. 

Figura 53- Homepage do WEEDU (http://weedubeta.dizparada.com) 
 

 

 

Como objetivos do Weedu para os utilizadores finais destacam-se: 

• Escolher, selecionar e categorizar conteúdos educativos. 

• Partilhar e aceder a conteúdos. 

• Criticar, discutir e compreender. 

• Desenvolver métodos de trabalho (autonomia). 

• Aprender a publicar. 
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Por outro lado, pretende-se com a criação e utilização do Weedu: 

• Introduzir processos de aprendizagem informal e colaborativa. 

• Flexibilizar as formas de acesso ao conhecimento e aprendizagem. 

• Aumentar o nível de autonomia dos alunos no que respeita à procura e seleção dos 

conteúdos educativos. 

• Agregar numa só aplicação um leque o mais diversificado possível de software social, 

por forma a não ser necessária a consulta em mais do que um Website ou Serviço para 

que o aluno faça a gestão dos seus conteúdos educativos (Gonçalves, 2011). 

O Weedu permite ao aluno consultar o perfil de outros utilizadores, fazer publicações, 

criar referências bibliográficas, ter um blogue e ainda publicar os seus trabalhos, 

criando assim o seu e-portfolio pessoal. 

 

1.2. Metodologia adotada no estudo 

O estudo efetuado pretendeu analisar o impacto da utilização de um Ambiente Pessoal 

de Aprendizagem, o Weedu, por parte de alunos do ensino secundário. A recolha de 

dados foi feita tendo por base a aplicação de questionários, que foram posteriormente 

alvo de um tratamento estatístico descritivo. 

Assim no âmbito do estudo efetuado pretendeu-se: 

• Analisar a aplicabilidade de plataformas Web 2.0 para dinamizar a participação 

individual e coletiva dos alunos em contexto sala de aula. 

• Verificar se através da inscrição na plataforma os alunos estariam mais predispostos 

a participar no estudo ou em tarefas extra-aula. 

• Perceber se a motivação do aluno aumentava com a diversificação de métodos de 

ensino-aprendizagem utilizando o PLE como ponto de partida (Gonçalves, 2011). 

O estudo foi feito junto do 12ºA (turma de 21 alunos) da Escola Secundária de Oliveira 

do Douro, em Vila Nova de Gaia. 

Durante os primeiros 30 minutos foi feita uma apresentação detalhada das 

funcionalidades da plataforma. Após a introdução do conceito da plataforma, 

apresentação das principais funcionalidades e esclarecimento das dúvidas lançadas, 

passou-se à navegação e inscrição na plataforma por parte dos alunos. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3890 

Nesta etapa, que teve a duração de uma hora, todos os conteúdos incluídos pelos 

alunos, são um mero teste às funcionalidades da plataforma. 

Tudo isto decorreu, sempre com interação entre os alunos e a proponente deste 

estudo, proporcionando o esclarecimento de dúvidas, o entendimento das maiores 

dificuldades de navegação e daquilo que são as intenções do projeto. 

A meia hora restante foi dedicada ao preenchimento dos questionários por parte dos 

alunos. 

 

1.3. Alguns resultados obtidos 

Na análise ao estudo de impacto pôde concluir-se que, apesar dos resultados não 

serem generalizáveis, dada a pequena dimensão da amostra utilizada no estudo, estes 

constituem-se como indicadores de respostas positivas face aos objetivos inicialmente 

traçados. 

Nesse sentido, concluiu-se que os alunos demonstraram um grau de aceitação 

favorável relativamente à plataforma Weedu, perspetivando-a como suporte de 

interação e de continuidade entre as dinâmicas presenciais e virtuais. Por outro lado, 

depreende-se pelo estudo efetuado, que a plataforma constitui um fator de motivação 

exógena dos alunos, incrementando o estudo e a sua participação nas possíveis 

atividades propostas (Gonçalves, 2011). 

 

1.4. Considerações finais e projetos futuros 
Este projeto salienta as vantagens da utilização do software social associado ao ensino 

tradicional. 

A investigação desenvolvida não termina aqui o seu impacto; procuram‐se novos 

horizontes no seguimento do que foi feito. No que respeita a futuras investigações a 

realizar, julgamos que seria proveitoso acrescentar as funcionalidades que ficaram por 

construir nesta versão BETA do Weedu, para posteriormente ser realizado um novo 

estudo que incluiria como variáveis: 

 A introdução da plataforma no funcionamento de diferentes disciplinas. 

 Alargar o estudo a diferentes escolas de diferentes regiões do país. 

 Introduzir o “professor” como elemento a ter em conta na investigação. 
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Dessa forma, seriam obtidos dados, então sim, generalizáveis, permitindo uma melhor 

reflexão sobre o papel que este tipo de plataformas pode desempenhar no Ensino 

Secundário Português. 

 
REFERÊNCIAS  
 
Gonçalves, A. (Julho de 2011). WEEDU: Plataforma Web 2.0 como suporte de 

Ambientes Pessoais de Aprendizagem. Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. Obtido em 18 de Julho de 2012, de 

http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/anaparada/tesemestrado_weedu_mm09044

.pdf 

 

Pereira, D. C. (2007). Nova Educação Na Nova Ciência Para A Nova Sociedade - 

Fundamentos de uma Pedagogia Científica Contemporânea, Volume 1. Porto: 

Editora da Universidade do Porto. 

 

Schaffert, S., & Hilzensauer, W. (2008). On the way towards Personal Learning 

Environments: Seven crucial aspects. Salzburg Research. Obtido em 14 de Julho 

de 2012, de http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15971.pdf 

 

Siemens, G. (15 de abril de 2007). PLEs - I Acronym, Therefore I Exist. Obtido em 11 de 

Julho de 2012, de www.elearnspace.org: http://www.elearnspace.org/blog/ 

2007/04/15/ples-i-acronym-therefore-i-exist/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/anaparada/tesemestrado_weedu_mm09044.pdf
http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/anaparada/tesemestrado_weedu_mm09044.pdf
http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15971.pdf
http://www.elearnspace.org/blog/2007/04/15/ples-i-acronym-therefore-i-exist/
http://www.elearnspace.org/blog/2007/04/15/ples-i-acronym-therefore-i-exist/


II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3892 

 

Práticas pedagógicas com recurso ao b-learning no ensino superior: (Re) 
ação com ferramentas da web 2.0 

Maria Justina Martins Silvano, Ana Margarida Pinheiro Bastos dos Santos 

Instituto Piaget 
msilvano@macedo.ipiaget.org; amargarida@macedo.ipiaget.org 

Resumo 

A metodologia da investigação-ação na prática da investigação educativa permite modificar a 
prática à luz dos resultados obtidos. Num estudo empírico realizado em 2011, sobre a 
perceção do processo de ensino-aprendizagem por parte dos estudantes, numa unidade 
curricular lecionada em regime de b-learning, identificaram-se três problemas: índices baixos 
de motivação e falta de autonomia e alguma iliteracia digital. Este ciclo de ação-reflexão 
permitiu inferir da necessidade de uma nova abordagem que permitisse melhorar a prática 
educativa com resultados positivos nestas perceções por parte dos estudantes. Desta forma, 
optou-se por elaborar um plano de ação direcionado para a construção de uma sala de aula 
virtual mais interativa com utilização de ferramentas dinâmicas da Web 2.0 (blogue e wiki). 
Estas ferramentas servem de suporte às atividades de ensino-aprendizagem e permitem uma 
participação de professor e estudantes nas situações de aprendizagem e interação assíncrona. 

Palavras Chave: b-learning, investigação-ação, wiki, blogue 

Abstract 

The methodology of action-research in the performance of educational research allows the 

modification of the practice when bearing the obtained results in mind. In an empirical study 

carried out in 2011 on the perception of teaching/learning by students in a curricular unit 

lectured through b-learning three problems were identified. These were: low rates of 

motivation, lack of autonomy and some digital illiteracy. This cycle of action-reflection has 

allowed us to infer of the need for a new approach, which would enhance the educational 

practice with positive results in the students’ perceptions. As such an action plan was 

envisaged, which was very focused on the construction of a virtual classroom, more interactive 

using dynamic tools from Web 2.0 (blog and wiki). These tools have worked as a support to the 

teaching/learning activities and also allow both the lecturer and student to participate in 

learning contexts as well as an asynchronous interaction. 

Keywords: b-learning, action research, wiki, blog 

 

INTRODUÇÃO 

Com a implementação do Projeto de Educação Online do Instituto Piaget (IP) foi criada 

a Unidade de Educação e Formação Online com o objetivo de promover o uso das TIC, 

disponibilizar a plataforma Moodle e prestar apoio técnico e pedagógico. A dinâmica 
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da Unidade passou, não só, pela disponibilização de ações de formação dirigidas a 

professores e a estudantes (Lencastre & Monteiro, 2008), mas também, por oferecer 

unidades curriculares (UC) da matriz institucional do IP, em regime b-learning, com 

ênfase nos momentos não presenciais e no trabalho autónomo do estudante. Por um 

lado, um modelo centrado no estudante que assume uma maior liberdade e 

responsabilidade com relevo para a autoformação e autoaprendizagem, competências 

preconizadas pela revisão curricular do Processo de Bolonha. Por outro, um modelo 

que faz o uso integrado da web (Mason, 2003), em que uma grande parte dos 

conteúdos são produzidos especificamente, as actividades são disponibilizados online e 

toda ou quase toda a comunicação decorre online. 

Apesar de alguma indefinição acerca do termo b-learning, vários autores consideram 

que o b-learning se define como uma combinação de métodos de ensino-

aprendizagem (Filipe & Orvalho, 2004) em que a aprendizagem surge como um 

processo contínuo e centrado no estudante. Esta mudança de paradigma exige, a 

professores e estudantes, novas metodologias e novas competências. O professor 

assume o papel de facilitador, motivador, dinamizador e orientador das aprendizagens 

enquanto ao estudante se exige uma maior autonomia e responsabilidade (Monteiro, 

Moreira & Almeida, 2012). 

1.1 O Papel do Professor e do Estudante 

O professor deverá desenvolver atividades adequadas aos ambientes online e, como 

realçam Morais e Cabrita (2008), adotar estratégias de moderação capazes de 

sustentar a comunidade de aprendizagem online (p. 3). Ao estudante impõe-se a 

adoção de uma postura mais crítica desenvolvendo novas formas de construção do 

conhecimento em que a autodisciplina, a organização e o planeamento são 

fundamentais para a consecução deste objetivo. Considera-se também importante a 

aquisição de competências técnicas e competências ao nível da colaboração e da 

motivação (Morais & Cabrita, 2008). Porém, o pendor para as sessões presenciais, as 

dificuldades em utilizar e aceder às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a 

falta de hábito para estudar de uma forma autónoma dificultam a implementação do 

ensino online (Rodrigues & Mendes, 2005). 
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1.2 Para o sucesso do ensino online 

Podemos referir alguns aspetos que se tornam fundamentais para a implementação 

com sucesso do ensino online (Silvano & Santos, 2011). Em primeiro lugar, a dimensão 

do grupo, dado que influencia a gestão dos contactos e a participação, o nível e a 

qualidade das interações, os aspetos organizativos e a quantidade e a qualidade do 

trabalho necessário. Em segundo lugar, o professor deverá ao longo do 

desenvolvimento da UC desenvolver e aplicar estratégias que tornem o mais eficaz 

possível a utilização da Sala de Aula Virtual (SAV). Em terceiro lugar, para uma 

adaptação à assíncronia e à complexidade das mensagens, deverá existir uma 

planificação das atividades que facilite a gestão do tempo do estudante e a frequência 

de acesso à plataforma. Por último, a promoção das interações e das relações 

interpessoais e a circulação, multiplicação e a partilha do saber que são condições 

intrínsecas para a criação de uma comunidade de aprendizagem. 

2. METODOLOGIA 

A investigação-ação (IA) é uma metodologia de investigação que tem como objetivos: 

compreender, melhorar e reformar as práticas e intervir a uma pequena escala no 

funcionamento de entidades reais e analisar detalhadamente os efeitos dessa 

intervenção. De fato, a IA é desenhada para diminuir a separação que existe entre a 

investigação e a prática (Somekh, 1995 in Cohen, Manion & Morrison, 2005). Tem um 

carácter cíclico (espiral) em que as fases (planificação, ação, observação e reflexão) 

que a constituem são desenvolvidas de uma forma contínua. Coutinho et al (2009), 

definem a IA como uma família de metodologias que incluem ação (ou mudança) e 

investigação (ou compreensão) simultaneamente, utilizando um processo cíclico que 

alterna entre ação/reflexão. Cada ciclo produz um conjunto de informação que 

permite melhorar de um modo contínuo os métodos, os dados e a interpretação em 

ciclos posteriores (Fig. 1). 
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Fig.1 - Espiral de Ciclos da IA (retirado de: http://faadsaze.com.sapo.pt/11_modelos.htm) 

 

No contexto educativo, o professor analisa e reflete sobre a sua prática, planeando e 

introduzindo alterações que permitem contribuir para a resolução do problema 

(Coutinho et al, 2009). A importância da reflexão revela-se em cada etapa: reflexão na 

ação, reflexão sobre a ação e reflexão crítica. Dos quatro modelos de IA referidos por 

Coutinho et al (2009) (Lewin (1946), Kemmis (1989), Elliot (1993) e Whitehead (1989)), 

optámos pelo modelo de Whitehead dado que este propõe um esquema que se situa 

entre a teoria educativa e o desenvolvimento profissional em que o professor, em 

todas as circunstâncias, investiga e avalia o seu trabalho (Fig.2). 

Fig.2. Um ciclo de ação-reflexão proposto por Whitehead (retirado de: 

http://faadsaze.com.sapo.pt/11_modelos.htm) 
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2.1 Planificação/Ação - A Sala de Aula Virtual (SAV) 

A unidade curricular (UC) de Antropossociologia Evolutiva foi lecionada na modalidade 

b-learning no ano letivo 2010/2011 com uma carga horária de 40 horas teóricas 

distribuídas por 6 horas presenciais e 34 horas em ambiente online. Sustentada num 

modelo pedagógico ativo, centrado no estudante e fazendo o uso integrado da web, a 

sua operacionalização foi feita através do Guia Pedagógico Semestral (GPS), um 

documento de orientação para o estudante. Este é apresentado no primeiro momento 

presencial e explicita os seguintes itens: apresentação; competências; 

conteúdos/temas; metodologias de aprendizagem; recursos; sistema de avaliação e 

planificação modular. A UC encontrava-se na Moodle numa SAV estruturada por 

tópicos de estudo e composta pelos elementos apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Estrutura da SAV – Antropossociologia Evolutiva (Silvano & Santos, 2011). 

  SAV FUNÇÃO DINÂMICA 

Área Coletiva Fóruns (Notícias, 
Dúvidas) 

Mensagens públicas Um para muitos 

Muitos para 
muitos 

Área Individual Correio eletrónico 
individual 

Mensagens privadas Um para um 

Área de 
Recursos 

Documentos, Vídeos 

Links, sites, Glossário 

Questionário, 
Trabalho 

Pesquisa, investigação, auto - 
aprendizagem 

Um-sozinho 

Área Social Fórum Informações gerais Muitos para 
muitos 

Área 
Organização 

GPS Informação Um para um 

Com o objetivo de avaliar as perceções do ensino-aprendizagem pelo estudante, foi 

realizado um estudo empírico, em que foi aplicado um questionário online, a um 

universo de 207 estudantes de diferentes cursos das Escolas Superiores de Educação 
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de Gaia, Almada e Macedo de Cavaleiros, do IP, que frequentaram a UC referida 

(Silvano & Santos, 2011). 

2.2. Avaliar - Análise dos Dados  

Segundo os resultados do estudo empírico sobre as perceções de ensino-

aprendizagem pelos estudantes (Silvano & Santos, 2011) verificou-se que a maioria dos 

inquiridos privilegiam as sessões presenciais em detrimento do ambiente virtual, 

revelando pouca motivação para a experiência online, bem como algumas limitações 

na aprendizagem autónoma e competências técnicas. No entanto, consideram como 

aspetos positivos, a importância da formação inicial, a disponibilização do GPS, a 

utilidade dos conteúdos abordados e a relação com o professor. Da análise do número 

de visualizações por atividade verificamos que as que tiveram um maior número foram 

as seguintes: fórum sobre Evolução (n=6575), fórum de dúvidas (n=5875), glossário 

(n=2809), questionário (n=1528), e trabalho (n=1187). Com base nos resultados 

apurados identificámos três aspetos a melhorar, a motivação do estudante para a 

aprendizagem, a reduzida literacia digital e o trabalho autónomo e colaborativo. No 

ciclo de acção-reflexão proposto por Whitehead (1989) e, depois da análise/avaliação 

dos resultados obtidos, pretende-se definir colaborativamente um plano de ação para 

a (re)construção da SAV que permita solucionar os aspetos atrás referidos. 

2.3 Modificar - Plano de Ação 

Este plano será concretizado numa mudança de estratégias de ensino-aprendizagem 

que tem como objetivo principal promover o trabalho autónomo e colaborativo do 

estudante e a literacia digital. Na sequência do desenvolvimento de competências 

nestas áreas a motivação ancorada na satisfação da realização das tarefas surgirá 

como uma consequência natural. Desta forma, optou-se por escolher ferramentas 

dinâmicas da Web 2.0 que permitem criar, publicar, partilhar e armazenar informação 

(Coutinho & Júnior, 2007). O uso de blogues e wikis destacam-se por disporem de um 

suporte colaborativo que estimula a iniciativa, a curiosidade, a descoberta e o 

reinventar de aprender a estudar e aprender cooperativamente. 



II Congresso Internacional TIC e Educação 

 

 

 

3898 

Segundo Losso & Cristiano (2011), os blogues “são espaços digitais compartilhados de 

troca de informação, individuais ou não, que podem ser utilizados como espaço de 

divulgação do conhecimento, de forma estruturada e hierárquica, contudo, sem seguir 

uma lógica linear, mas sim numa forma hipertextual da informação (p.137)”. Podem 

ser usados como recurso pedagógico ou como estratégia pedagógica (espaço de 

intercâmbio e de colaboração) (Gomes & Lopes, 2007). Um wiki é um sítio na web que 

se baseia na ideia de que qualquer utilizador pode modificar, acrescentar ou eliminar 

informação (Minhoto & Meirinhos, 2012). No âmbito de uma comunidade educativa, 

possibilita a construção e a modificação de textos, em que o produto final é coletivo 

(grupo/turma) e encontra-se em constante aperfeiçoamento (Júnior & Coutinho, 

2008). Villalta (2007) sugere que a transformação dos estudantes de 

leitores/observadores em escritores/criadores/autores de conteúdos aumenta a sua 

motivação e permite a formação de sujeitos com capacidades de participação em 

redes de colaboração (Abegg, Bastos, Muller & Franco, 2009). Entre as inúmeras 

potencialidades educativas referem-se a interação e colaboração dinâmicas; troca de 

ideias; produção colaborativa de estruturas de conhecimento partilhado que potencia 

a criação de comunidades de aprendizagem, registo de todas as modificações passível 

de ser avaliado, etc. (Júnior & Coutinho, 2008).  

A literacia digital tornou-se uma das competências principais do séc. XXI, assumindo as 

universidades um papel fundamental ao criar para os estudantes, por meio de 

estratégias e de competências, um lugar na sociedade de informação atual para assim 

prosseguirem o seu caminho no sentido duma carreira bem-sucedida. Azevedo (2011), 

cita Leu, Mallette, Karchmer & Kara-Soteriu (2005), como defensores de que a escola 

não se deve alienar nas práticas de fomento da aprendizagem e a interação com as 

novas tecnologias. Aprender a comunicar e a participar globalmente requer, da parte 

dos estudantes, o domínio de literacias múltiplas, as quais incluem habilidades, 

estratégias e disposições para, com sucesso, poder explorar e tirar partido da web e de 

outras tecnologias emergentes para o crescimento pessoal, para o lazer e para a 

aprendizagem. Nesta perspetiva, quer a aposta na formação dos estudantes quer a 

utilização de ferramentas da web 2.0, constituem meios importantes para fomentar a 
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motivação, esbater dificuldades no uso das tecnologias digitais e promover o trabalho 

colaborativo.  

3. (RE)ESTRUTURAR A SAV 

De acordo com o plano de acção optou-se por modificar a SAV com a introdução de 

novas actividades mantendo-se a sua estrutura base. Desta forma, divide-se em cinco 

temáticas precedidas do espaço comum da UC (Hall) onde o estudante encontra dois 

fóruns, um de notícias e um de dúvidas, o GPS e um tutorial em vídeo sobre a criação 

de um wiki. Em cada tema, são disponibilizados documentos de apoio que remetem 

sempre para uma consulta mais alargada de bibliografia. Nos temas 1, 2, 4 e 5, foram 

associadas atividades integradoras, individuais ou em grupo (criação de um blogue, 

participação num fórum e desenvolvimento de um wiki) (Fig. 3). Pretende-se desta 

forma criar um ambiente de aprendizagem colaborativo, intencional, ativo e 

manipulativo, construtivo e contextualizado (Mesquita, Cardoso & Pereira, 2007) e 

(Valadares, s/d). 

Fig. 3 - Plano de ação para a UC de Antropossociologia Evolutiva
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A criação de um blogue (tarefa 1), trabalho individual, será subordinado a um dos 

temas no GPS cujo link será disponibilizado no campo Trabalho Individual – Blogue 

para acesso do professor e dos outros estudantes. Pretende-se que, neste espaço de 

integração, o estudante depois de pesquisar, analisar, seleccionar e sintetizar publique 

informação inovadora e mais apelativa complementando assim os conteúdos 

fornecidos pelo professor. Cada estudante deverá realizar entradas que incluam texto, 

imagens, vídeos, links e comentários. Os critérios de avaliação incidem nos seguintes 

itens: a) conteúdo (informação apresentada, referências bibliográficas consultadas, 

comentários); b) técnica (ligações, descrição das etiquetas, pertinência das imagens e 

vídeos). 

Para a construção colaborativa do wiki (tarefa 2) optou-se por utilizar a ferramenta 

disponível na Moodle que possibilita a organização da atividade por grupos. Os 

estudantes de cada grupo podem editar, os outros estudantes não podem ver e o 

professor assume o papel de coordenador de conteúdo. Nesta actividade, cada grupo 

de estudantes, deverá pesquisar e seleccionar uma imagem e elaborar um comentário 

final sobre o tema da Evolução Humana com base nas fontes disponíveis no GPS. A 

operacionalização desta tarefa passa por um momento presencial, destinado à 

explicitação dos objetivos e avaliação, apresentação do tema, criação dos grupos e do 

wiki. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de melhoria das práticas educativas na UC de Antropossociologia 

Evolutiva lecionada em regime b-learning, resultou de uma reflexão sobre um conjunto 

de resultados de perceção de ensino-aprendizagem pelos estudantes. Utilizando o 

modelo de Whitehead de IA, foi idealizado um plano de ação que assenta na utilização 

de ferramentas dinâmicas da Web 2.0, o blogue e o wiki. O desenvolvimento de 

competências em TIC e de competências colaborativas poderão promover um 

aumento dos índices de motivação e da autonomia do estudante. Numa etapa 

posterior, poderá ser posto em prática este plano de ação, avaliar os resultados da sua 

implementação e, se necessário, (re)estruturar a proposta pedagógica da SAV. 
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