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EDITORIAL	  

Prezados leitores, 

 

A Revista Tecnologia Educacional (RTE) é um espaço aberto aos Associados da ABT e 

a alguns Convidados. Trata-se do local ideal para conhecermos as principais matérias de 

interesse da Comunidade Científica, dentro do escopo da Educação, da Tecnologia Educacional 

e de temas relacionados.  

Estamos avançando com a regularização das Edições de nossa RTE. Ainda neste 

período de Novembro de 2013 lançaremos a Edição 202 e, após a realização de nosso IV 

Congresso Internacional de Tecnologia Educacional (no final de Novembro de 2013, em São 

Paulo), lançaremos a edição 203 (última Edição de 2013), com os textos e resumos das 

principais palestras e ações desenvolvidas. 

Esta edição da RTE está especialmente interessante. Conseguimos reunir articulistas 

cujas ideias se antagonizam, mas, justamente por isso, enriquecem e ampliam a visão sobre a 

Tecnologia Educacional no Brasil. Espero que a leitura dos artigos da RTE 201 seja tão 

prazerosa para vocês como foi para mim.  

 

Boa Leitura!  

Editor responsável. 

 

Nota: Aproveitamos este Espaço para informar à Comunidade ABT que estaremos no próximo 

mês de Dezembro entrando em processo eleitoral para escolha do Novo Conselho Gestor de 

nossa entidade para o próximo Triênio 2014/2016, venha participar, a ABT precisa de sua ajuda. 
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O	  ENSINO	  DE	  FUNÇÕES	  QUADRÁTICAS	  MEDIADO	  PELA	  

TECNOLOGIA:	  UMA	  EXPERIÊNCIA	  COM	  ALUNOS	  DA	  REDE	  

ESTADUAL	  DO	  RIO	  DE	  JANEIRO	  

Gabriela dos Santos Barbosa 
PhD em educação matemática pela puc-sp – professora adjunta do departamento de educação 

matemática da uerj/febf 
 

jonas da conceição ricardo 
mestre em educação matemática pela uss – vassouras 

professor do departamento de matemática da ugf 
 

Resumo: A intervenção de ensino voltada para a compreensão dos principais conceitos 

associados às funções quadráticas destinou-se a alunos do 1º ano do Ensino Médio de um colégio 

estadual situado na zona oeste do Rio de Janeiro. A intervenção, com carga horária de 400 horas, foi 

oferecida na modalidade presencial entre maio e julho de 2011. Dentre os 45 estudantes convidados a 

participar da intervenção de ensino que se realizou no contraturno do horário das aulas, 15 aceitaram 

participar e, ao final, apresentaram melhora no seu desempenho em questões relacionadas às funções 

quadráticas e aos demais assuntos trabalhados em Matemática no trimestre. A intervenção teve como 

característica principal o uso do software Geogebra como recurso didático. Embora o uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) na educação tenha sido alvo de muitas 

investigações, o uso das mesmas como recurso para o ensino de conceitos matemáticos ainda carece 

de pesquisas que apontem sua eficácia descrevendo os processos cognitivos vivenciados pelos alunos. 

Palavras-chave: funções quadráticas, geogebra, tecnologia, intervenção de ensino. 

Abstract: A teaching intervention aimed at understanding the key concepts associated with 

quadratic functions allocated to students from 1st year of high school a state school situated in the 

west of Rio de Janeiro. The intervention, with a workload of 400 hours, was offered in classroom 

mode between May and July 2011. Among the 45 students invited to participate in the intervention 

teaching held in alternative school hours, 15 agreed to participate and, at the end, showed 

improvement in their performance on issues related to quadratic functions and the other subjects in 

mathematics worked in the quarter. The intervention has as main feature the use of software like 

Geogebra teaching resource. Although the use of Information and Communication Technologies (ICT) 

in education has been the subject of many investigations, the use of them as a resource for teaching 

mathematical concepts still lacks studies that show its effectiveness by describing the cognitive 

processes experienced by students. 
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INTRODUÇÃO 

Neste artigo, descrevemos e analisamos os dados de uma intervenção de ensino realizada com 

alunos do 1º Ano do Ensino Médio da rede estadual do Rio de Janeiro e cujo objetivo principal foi 

utilizar o software Geogebra para favorecer a integração das representações algébrica e geométrica das 

funções quadráticas. O ensino das funções, entre elas as funções quadráticas, tem sido discutido entre 

professores da rede pública estadual do Rio de Janeiro em cursos de formação continuada oferecidos 

desde agosto de 2011 pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) em 

parceria com a Fundação CECIERJ. O assunto encontra-se em grande evidência também em pesquisas 

na área da Educação Matemática. Isto ocorre porque a compreensão das funções é um pré-requisito 

para a compreensão de outros conceitos matemáticos como o Cálculo Diferencial, o estudo das 

sequências e séries e a Álgebra Linear. Além disso, conhecimentos sobre funções são aplicados a 

outras ciências como a Física, a Economia, a Administração, a Estatística etc. Contudo, constatou-se 

nas avaliações externas (SAERJ e SAERJINHO) aplicadas nos últimos dois anos pela SEEDUC/RJ 

que o percentual de acerto dos alunos do Ensino Médio em questões que abordam especificamente as 

funções quadráticas não chega a 50%. 

É consenso entre professores e pesquisadores – Borba e Penteado (2003), Allevato (2007), 

Alves (2008) e Frota e Couy (2009), só para citar alguns – que o ensino clássico de funções privilegia 

excessivamente a representação algébrica, sendo a representação gráfica a etapa final do estudo sem 

que seja possível para o aluno estabelecer relações entre esta e a primeira ou valer-se desta na 

interpretação de situações problema.  

A história do ensino de funções quadráticas é marcada pela apresentação formal do conceito: 

Uma função ℜ→ℜ:f , chama-se quadrática quando existem números reais a, b, 

c com 0≠a , tais que cbxaxxf ++= 2)(  para todo Rx∈ . (LIMA et AL 
,2003, p.114). 

Em seguida, estudam-se os cálculos para a obtenção da imagem de determinados números, 

para a obtenção das raízes e, por fim, constrói-se uma tabela a partir da qual o gráfico será desenhado. 

Ricardo (2012), fazendo uma análise do tratamento dado às funções quadráticas em três livros 

didáticos que constam entre os mais recomendados no Catálogo do Programa Nacional do Livro para 

o Ensino Médio (2009), observou que os autores mostram as relações das funções quadráticas com 

outras áreas, como, por exemplo, o Movimento Uniformemente Variado da Física, e introduzem o 
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assunto por meio da exploração de uma situação problema contextualizada, o que já significa um 

avanço em relação à abordagem clássica. Entretanto, nos três casos, os exercícios que mostram as 

aplicações práticas das funções quadráticas deixam um pouco de lado as representações gráficas, as 

relações entre as representações algébrica e gráfica ainda são pouco exploradas e não há menção aos 

recursos tecnológicos que poderiam favorecer o reconhecimento destas relações.  

Estabelecer relações entre as representações algébrica e geométrica é uma etapa de suma 

importância no processo de construção dos principais conceitos associados às funções quadráticas. O 

fato de não estabelecer estas relações pode levar o aluno a tirar conclusões equivocadas sobre o gráfico 

da função e sobre seu comportamento algébrico. Por outro lado, Ricardo (2012) observou que uma 

proposta de ensino que integra as representações algébrica e geométrica das funções 

quadráticaspermite a otimização de cálculos. Por meio da simples observação do gráfico de uma 

função quadrática, o aluno pode tirar uma série de conclusões sobre esta função, o que tornará 

desnecessária a realização de cálculos algébricos e aritméticos, na maioria das vezes, exaustivos. 

Além disso, teorias cognitivistas como a Teoria das Representações Semióticas de Duval 

(2004) e a Teoria dos Campos Conceituais (TCC) de Vergnaud (1990) destacam o papel das 

representações no processo de construção de um conceito. O primeiro nos assegura da importância de 

o aluno “transitar” entre as várias representações de que dispõe para um conceito e o segundo nos 

afirma que, na verdade, as representações associadas a um conceito o constituem, pois define conceito 

como um tripleto de três conjuntos: 

C = (S, I, R), onde: 

S é um conjunto de situações que dão sentido ao conceito; I é um conjunto de 
invariantes (objetos, propriedades e relações) sobre os quais repousa a 
operacionalidade do conceito, ou o conjunto de invariantes operatórios associados 
ao conceito, ou o conjunto de invariantes que podem ser reconhecidos e usados 
pelos sujeitos para analisar e dominar as situações do primeiro conjunto; R é um 
conjunto de representações simbólicas (linguagem natural, gráficos e diagramas, 
sentenças formais, etc.) que podem ser usadas para indicar e representar esses 
invariantes e, consequentemente, representar as situações e os procedimentos para 
lidar com elas (VERGNAUD, 1990, p. 145).  

Indo ao encontro destas ideias, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(2002) reforçam a importância do ensino de funções, da abordagem das múltiplas representações 

associadas a elas e sugerem a tecnologia (calculadoras e softwares) como recurso didático para esta 

abordagem. Com base em tais orientações, traçamos um esboço da nossa pesquisa. Escolhemos o 

método da pesquisa-ação de Thiollent (2005) e desenvolvemos e analisamos à luz da TCC uma 

intervenção de ensino composta por 4 atividades que utiliza como recurso o software Geogebra, um 

software livre que permite a construção e movimentação de gráficos. Focamos na construção dos 

principais conceitos associados às funções quadráticas e na integração das representações algébrica e 

geométrica. As atividades foram colocadas em prática no período de maio a julho de 2011e cada uma 
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teve duração de 100 minutos. Nossos sujeitos foram 15 alunos voluntários de uma turma do 1º Ano do 

Ensino Médio de uma escola estadual do Rio de Janeiro. Eles já haviam estudado as funções 

quadráticas de forma tradicional e se dispuseram a permanecer na escola no contraturno de suas 

atividades regulares para, no laboratório de informática, aperfeiçoarem seus conhecimentos sobre este 

tema. A seguir apresentamos uma síntese das atividades. A TCC será apresentada ao longo da análise 

das atividades. 

 
Figura 1 – Atividades da Intervenção de Ensino 

Atividade 1 

Ações e questionamentos 

 

Digite na barra de entrada do Geogebra 2)( xxf = . 

a) Qual (quais) é (são) a (as) raiz (raízes) da função? 

b) Qual é o ponto de vértice dessa parábola? 

c) Existe alguma simetria em relação a algum eixo, se houver qual? 

Habilidades e 
competências relacionadas 

 

- Reconhecer as raízes de 
uma função; 

- Calcular os vértices de uma 
parábola; 

- Reconhecer simetria em 
uma função quadrática. 

Atividade 2 

Ações e questionamentos 

 

Trace na mesma janela, utilizando o mesmo plano cartesiano, os 

gráficos das funções: 
2

4
2

3
2

2
2

1 5
3)( ,

5
3)(,)(  ,)( xxfxxfxxfxxf −==−==

. 

a) Quais são as funções cujos gráficos são parábolas com concavidade 
voltada para cima?  

b) Quais são as funções cujos gráficos são parábolas com concavidade 
voltada para baixo?  

c) De que forma o coeficiente a da função 2)( axxf =  determina a 
concavidade da parábola?  

d) Os gráficos das funções 2)( axxf =  e 2)( axxf −= , com a ≠ 0 , 
mostram uma reflexão em relação a que eixo?  

Habilidades e 
competências relacionadas 

 

- Identificar a concavidade 
de uma parábola; 

- Identificar reflexão da 
parábola. 

 

Atividade 3 

Ações e questionamentos 

 

Trace na mesma janela os gráficos de cada par de funções:  

3)(,)( 22 +== xxfxxf   

Habilidades e 
competências relacionadas 

 

- Reconhecer os coeficientes 
de uma função; 

- Reconhecer a importância 
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1)(,3)( 22 −=+−= xxfxxf  

2)( 2 −= xxf  

a) Destaque os coeficientes de cada função. 

b) Que coeficiente é diferente nas três funções: a b ou c?  

c) Ao fazermos uma comparação entre os gráficos 2)( xxf = com o 
gráfico de 3)( 2 += xxf , observa-se uma translação horizontal ou 
vertical? De quantas unidades? Para que lado? 

d) Ao compararmos o gráfico de 1)( 2 −= xxf  com o gráfico de 
2)( xxf = , observa-se uma translação horizontal ou vertical? De 

quantas unidades? Para que lado?  

e) Que tipo de deslocamento é determinado pela variação do 
coeficiente c (termo independente de x)?  

de cada coeficiente em cada 
uma das funções; 

- Efetuar translações no 
gráfico de uma função. 

 

Atividade 4 

Ações e questionamentos 

 

Trace, utilizado em um mesmo plano, os gráficos das funções: 

2)( xxf = ; 1)1()( 2 +−= xxf ; 
4
1)1()( 2 ++= xxf ; 

2)2()( −= xxf  e 1)3()( 2 +−= xxf  

a) Qual é a raiz das funções 
4
1)1()( 2 ++= xxf  e 2)2()( += xxf ? 

b) Quais são os vértices das parábolas das funções? 

c) Ao traçar todos os gráficos, o que você observou em relação ao 
vértice das parábolas? 

Habilidades e 
competências relacionadas 

 

- Construir gráficos; 

- Reconhecer o vértice da 
parábola a partir da forma 
canônica; 

- Utilizar a forma canônica 
como meio de resolução da 
função quadrática. 

 

 

Inicialmente, há de se ressaltar que, apesar de cada atividade ter as suas habilidades e 

competências específicas, cada uma se integra às demais, colaborando para a contemplação do 

objetivo maior da pesquisa que, é investigar o processo de construção dos principais conceitos 

algébricos e geométricos associados às funções quadráticas com a mediação do software Geogebra. 

Uma observação mais detalhada das atividades nos permite identificar a influência da Teoria dos 

Campos Conceituais na sua concepção. Tal como afirma Vergnaud (1990), não visamos à construção 

de conceitos isoladamente, entendemos que um conceito se associa a muitos outros e não faz sentido 

pensar em outra possibilidade se não o ensino de um campo conceitual associado às funções 

quadráticas, sendo conceitos que o compõem a noção de raiz, de coeficiente, de concavidade, de 

representação gráfica, de parábola, de representação canônica, de coordenadas do vértice, entre outros. 

Merece destaque também o interesse dos alunos pelas atividades. Com o desenvolver da 

proposta, esse interesse ficava mais nítido. Simultaneamente à participação nas atividades, os alunos 
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estavam estudando nas aulas de Matemática ministradas no horário regular as funções periódicas seno, 

cosseno e tangente. Inevitavelmente estabeleciam comparações entre os gráficos destas funções e os 

das funções quadráticas e podíamos, assim, verificar na prática outra ideia de Vergnaud (1990) sobre a 

construção de conceitos. Segundo ele, é trabalho do professor e do aluno estudar as situações que dão 

sentido ao conceito e classificá-las. Nesse processo, é necessário comparar diversas situações 

identificando os elos e rupturas entre elas. 

Na primeira atividade, nossa intenção foi criar condições para que os alunos, partindo de uma 

função quadrática simples, a mais usual, pudessem identificar graficamente raízes, vértices e a simetria 

do gráfico da função. O percentual de acerto alcançadofoi 95%, um percentual bem alto se levarmos 

em consideração o fato de se tratar da primeira atividade da proposta. Porém, cabe mencionar que a 

vivência de toda a situação que se instalou quando a atividade foi colocada em prática revelou um 

equívoco conceitual cometido por alguns alunos que poderia acabar sendo desprezado, se 

enfocássemos apenas informações quantitativas, e é de extrema relevância para a compreensão do 

processo de construção dos conceitos em questão. Ele ocorreu quando pedimos ao grupo que, antes de 

exibirem o gráfico gerado pelo Geogebra, tentassem responder as questões inicias pelos meios que já 

conheciam. Seis dos 15 alunos acreditavam que a ausênciados coeficientes b e c tornava impossível 

calcular as raízes da função e seu vértice. Este equívoco só foi superado quando refletimos 

coletivamente sobre o significado geométrico das raízes e do vértice. Podemos afirmar que tivemos aí 

a primeira oportunidade de integração das representações geométrica e algébrica e que esta foium 

facilitador do processo de construção dos conceitos. Entretanto, segundo Duval (2004), o que garante 

a apreensão do objeto matemático é a conceitualização, e a coordenação, pelos alunos, entre os vários 

registros de representação, o que, até então, só aconteceu mediante a nossa intervenção. Sendo assim, 

entendemos que era necessário dar continuidade à proposta. 

Na segunda atividade, tínhamos por finalidade levar os alunos a reconhecer a importância dos 

coeficientes numa função quadrática, mais especificamente da relação entre o coeficiente a do termo 

elevado ao quadrado com a concavidade da parábola: se a > 0, a parábola tem concavidade para cima 

e, se a < 0, a parábola tem concavidade para baixo. Todos os alunos obtiveram no Geogebra figura 

semelhante à Figura 2 a seguir: 
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Figura 2: Gráfico da atividade 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Essa atividade teve 60% de acerto, uma média bem menor do que era esperado. O fator que os 

próprios alunos indicaram como elemento que aumentou o grau de dificuldade das questões, está o 

fato de terem construído todos os gráficos na mesma tela. Para eles, este tipo de apresentação tornava 

confusa a leitura dos gráficos. Pedimos, então, que construíssem cada gráfico numa tela e, mesmo 

assim, isso não foi o suficiente para que chegassem à relação entre o coeficiente do termo elevado ao 

quadrado e a concavidade da parábola que representa o gráfico da função. Entrevistas informais com 

os alunos ao longo desta atividade e as dificuldades apresentadas nas atividades seguintes nos 

permitiram inferir sobre os obstáculos que se colocam quando algum coeficiente é uma fração. Em 

43   fef , os coeficientes fracionários, escolhidos propositalmente, colocavam sob dúvidas as 

conclusões a que os alunos começavam a chegar. Entre os que erraram as questões desta atividade, 

pairava a seguinte inquietação: é possível estender as conclusões para os casos em que os coeficientes 

são frações? Trata-se de um bom exemplo do que Vergnaud (1990) comenta sobre a importância de 

não só os alunos compreenderem as propriedades dos objetos matemáticos que estudam como também 

discernirem os domínios em que são válidas. Para a superação desta dúvida, foi necessária a 

construção de outros gráficos e uma reflexão mais ampla sobre os conjuntos numéricos: naturais, 

inteiros, racionais, irracionais e reais.  

Outro aspecto da Teoria dos Campos Conceituais que pudemos verificar nesta atividade foi o 

início da construção de um novo esquema mental para lidar com situações que demandam a 
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construção de gráficos. Para Vergnaud (1990), “esquema é a organização invariante da ação do 

sujeito para lidar com uma determinada situação ou classe de situações” (1990, p. 157). Em estudos 

anteriores sobre as funções quadráticas, os alunos construíram gráficos empregando um esquema 

mental cuja primeira ação era escolher pontos aleatoriamente e compor uma tabela. Repetidas vezes 

encontramos em suas notas de aula gráficos de funções quadráticas construídos com base em pontos 

cujas abscissas são -2, -1, 0 , 1 e 2, sem qualquer destaque para o vértice oupossíveis raízes. Em 

muitos casos, com estes pontos não se chegava nem a um esboço da parábola. Identificando a 

concavidade da parábola por meio da análise do coeficiente do termo elevado ao quadrado, os alunos, 

na verdade, estão realizando a primeira ação que compõe um esquema diferente do que estavam 

acostumados para construir tais gráficos. Começam a pensar no gráfico como um todo e conseguem se 

eximir das limitações que o esquema com base na tabela oferecia, sendo a principal delas a obtenção 

de apenas parte do gráfico, sem se chegar a uma visão geral do comportamento da função. 

Na atividade 3, também utilizando o princípio de colocar em uma mesma janela os gráficos de 

várias funções quadráticas, tínhamos a intenção de mostrar para os alunos as possíveis translações da 

parábola por meio de alterações dos coeficientes da função quadrática correspondente à sua 

representação algébrica e, assim, avançassem no processo de associação entre as representações 

algébrica e geométrica. A tela a seguir foi obtida por todos os alunos. 

Figura 3 – Gráfico da atividade 3 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Interessante é que a obtenção desta tela não foi garantia de sucesso na atividade. Tendo-a 

como referência, apenas 55% dos alunos responderam corretamente aos questionamentos propostos. 

Porém, quando, novamente, sugerimos que os gráficos fossem feitos em telas distintas e, também, 

solicitamos a construção dos gráficos de outras funções além daquelas presentes no enunciado inicial 

da atividade, o percentual de acerto atingiu 90%. Vale ressaltar aqui que os ajustes na proposta inicial 

da atividade são bastante condizentes com o método de pesquisa que escolhemos. Ao definir a 

pesquisa-ação, Thiollent (2005) previu a possibilidade de, em meio à pesquisa de campo, o 

pesquisador alterar as características da sua intervenção em função do retorno dado pelos sujeitos. 

Neste caso, a quantidade de gráficos proposta inicialmente não foi suficiente para que nossos sujeitos 

fizessem as generalizações que esperávamos. Foi preciso observar mais gráficos, em telas distintas, 

para que pudessem identificar regularidades e avançar nas suas conclusões sobre as relações entre os 

dois tipos de representação envolvidos na atividade. Entre estas conclusões, merecem destaque: a) a 

troca do sinal do coeficiente do termo elevado ao quadrado inverte a concavidade do gráfico; b) 

alterações no termo independente da representação algébrica da função promovem o deslocamento 

vertical do gráfico da função original; e c) a substituição de x por (x – a) na representação algébrica da 

função faz seu gráfico se deslocar a unidades na horizontal. 

Na atividade 4, valorizamos a forma canônica do trinômio. Isto porque esperávamos que, ao 

construírem os gráficos na tela do Geogebra, os alunos concluíssem que, dada a função 

 )()( 2 kmxaxf +−= , já escrita na forma canônica, m e k são, respectivamente, abscissa e ordenada do 

vértice. 

A proposta inicial era fazer com que os gráficos fossem todos gerados na mesma tela, porém, 

tendo em vista os resultados das atividades anteriores, deixamos que os alunos escolhessem se fariam 

assim ou se fariam cada gráfico numa tela. Mas é importante esclarecer que, nesta atividade, as 

dificuldades deles não estão relacionadas ao número de telas que usavam, e sim, ao valor que 

atribuíam à forma mais tradicional de representação algébrica de uma função quadrática, usada nas 

atividades anteriores. Antes mesmo de digitarem as leis de associação das funções no Geogebra, 60% 

dos alunos desenvolviam o quadrado presente na forma canônica e, então, desviavam suas atenções 

desta forma para a forma mais tradicional, o que se tornou um obstáculo para que conseguissem 

contemplar os objetivos desta atividade. Foi preciso interromper a atividade e refletir coletivamente 

com a turma sobre as reais necessidades deste procedimento. Uma vez convencidos de que ele é 

absolutamente desnecessário, os alunos passaram a digitar a forma canônica no Geogebra e todos 

responderam corretamente os questionamentos desta atividade. Mais uma vez, vamos ao encontro da 

Teoria dos Campos Conceituais. Somos levados a concordar com Vergnaud (1990) quando ele afirma 

que, frente a uma situação ou representação que lhe é pouco familiar, o indivíduo trata de aproximá-la 

de outra que já domina, ou seja, para a qual seus esquemas podem ser empregados. Empregar 

esquemas que dão conta de uma situação ou classe de situações em outro tipo de situação, na maioria 
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das vezes, não conduz a sucesso, no caso dos nossos alunos, atrapalhou a observação das regularidades 

em questão.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo maior de nossa pesquisa foi validar uma intervenção de ensino que favorecesse a 

associação entre as representações algébrica e geométrica das funções quadráticas. As atividades 

foram pensadas em conformidade com as matrizes de referências definidas pela Secretaria Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro e pelo PCNEM. A análise dos dados foi feita à luz da Teoria dos Campos 

Conceituais e pudemos concluir que a utilização do Geogebra permitiu que os alunos tivessem uma 

boa assimilação visual das variações dos gráficos em função das alterações dos coeficientes das 

representações algébricas (tradicional e canônica) das funções. De maneira alguma temos a pretensão 

de dizer que as atividades propostas podem mudar toda concepção de ensino, pensamos simplesmente 

que elas podem vir a auxiliar na visualização gráfica de uma função quadrática e ser mais um recurso 

para que os alunos construam os principais conceitos associados a estas funções. Porém, 

reconhecemos que o recurso tecnológico, presente em todas as atividades, conduziu, como indica 

Valente (2002) a um novo papel tanto para o professor quanto para o aluno e podemos dizer que o 

professor deixou de ser um transmissor de conhecimento e o aluno passa a ser co-participante nesse 

processo. 

Para finalizar, gostaríamos de salientar que propor atividades a adolescente não é uma tarefa 

simples. Embora estivessem com firme propósito de participar da pesquisa, tendo um computador com 

acesso à internet à disposição, em alguns momentos, eles desviavam suas atenções para “sites 

esportivos”,“Orkut”, “messenger”, “facebook”, entre outros. Essa experiência nos deu a real noção de 

como, na prática da sala de aula, frequentemente o professor precisa ceder para ganhar algum tempo 

mais à frente. Em comum acordo com os alunos definimos um intervalo mínimo, durante o qual 

poderiam fazer o uso que bem quisessem das máquinas. Com o passar do tempo e o consequente 

envolvimento deles nas atividades, verificamos, nestes intervalos, eles já não “navegavam” mais nas 

redes sociais e permaneciam explorando os recursos do Geogebra que estavam sendo mais utilizados 

nas atividades. Com isso, uma vez mais somos levados a concordar com Valente (2002) quando nos 

sugere que o uso adequado da tecnologia na educação pode fazer com que a construção do 

conhecimento pelo aluno seja um produto do seu próprio engajamento. 
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Resumo 

Esse artigo trata das concepções de interação na visão dos estudantes de um curso de 

pedagogia a distância, oferecido por uma Instituição de Ensino Público, parceira da Universidade 

Aberta do Brasil - UAB. As análises dos perfis dos estudantes mostraram que 61% entre 210 atuam 

profissionalmente na educação. Os resultados evidenciaram uma concepção de interação como 

“comunicação” apresentada por 62% dos investigados. As conclusões sugerem que, para haver 

interações dialógicas, o Projeto Político Pedagógico – PPP do curso deve especificar detalhadamente, 

na fundamentação teórico-metodológica, as atribuições dos participantes, com o sentido de promover 

as interações numa concepção dialética. A temática requer outros estudos e, em particular, no que se 

refere aos encontros presenciais, os quais não foram investigados nessa pesquisa, mas foram 

apontados como insuficientes nos resultados encontrados. 

Palavras-chave: Comunicação. Ambiente Virtual. Aprendizagem. 

 

Abstract 

This paper discusses the concepts of interaction in students' views of a distance pedagogy 

course, which is offered by a Public Educational Institution, a partner of Universidade Aberta do Brasil 

(Open University of Brazil) - UAB. The analysis of the profile of the students showed that, among the 

210 students surveyed, 61% work in education professionally. The results indicated that the 

conception of interaction, is defined as "communication" by 61% of the students surveyed. It was 

concluded that to be dialogic interactions, the Political Pedagogical Project - PPP, must be to specify 

the assignments of the participants and the role of interactions based on dialectical conception, as part 

of the theoretical-methodological of the course’s basis. The issue requires further studies, in particular 
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with regard to classroom lessons, not investigated in this study, but identified as insufficient in the 

results found. 

Keywords: Communication. Virtual Environment. Learning. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A questão da interação em sala de aula no cotidiano dos ambientes escolares presenciais ou 

virtuais tem sido objeto de estudos de educadores e pesquisadores pela sua complexidade e 

importância, em especial, para os sujeitos que atuam em cursos a distância. O presente trabalho, 

originado de um estudo qualitativo sobre as interações na Educação a Distância- EaD observadas em 

um curso de pedagogia a distância de uma Instituição pública, compartilha os resultados da 

investigação cujos objetivos principais foram identificar e analisar os limites e as possibilidades dos 

processos de interação no âmbito desse curso, caracterizado como semipresencial porque oferece 

momentos presenciais em cidades polos e momentos com web-aula ou web conferências, 

acompanhados pela troca de comunicações nos fóruns e chats do seu ambiente virtual de 

aprendizagem - AVA. O campo empírico da pesquisa é composto pelo próprio curso de pedagogia a 

distância, turma 2008 – 2012, ofertado pela Instituição Pública de Ensino Superior em parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil – UAB3. O curso em questão é uma licenciatura a distância realizada 

com o suporte de 10 polos instalados em três estados do país (MS, PR e SP). 

Este artigo focaliza o perfil, as concepções dos estudantes, os problemas manifestados por 

esses sujeitos durante a realização do curso e o contexto das relações interativas que eles estabelecem 

com os demais participantes do curso, a saber, professores, tutoria presencial e a distância, 

coordenadoria geral do curso e dos polos. Sobretudo, discute os limites e as possibilidades de 

efetivação da interação nesses processos, bem como a concepção de interação subjacente à proposta 

do curso. 

Para tanto, investigou-se além do perfil dos estudantes, também as suas motivações e 

oportunidades para a realização do curso, assim como os problemas apontados por eles. Essas 

informações foram obtidas na coleta dos dados, realizada no período de 2011 a 2012, na qual os 

                                                        

 

3 A UAB constitui “um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior para 
camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia 
da educação a distância” (UAB/CAPES/MEC, 2012). 
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instrumentos utilizados foram os questionários respondidos pelos estudantes do curso, em particular as 

questões que tratavam a interação entre eles e os demais participantes, e as entrevistas aplicadas aos 

estudantes, à tutoria, aos professores e aos coordenadores. 

As discussões e reflexões sobre essa temática surgiram das evidências observadas, 

inicialmente, no oferecimento de uma das disciplinas em que foram ouvidas muitas insatisfações dos 

estudantes em relação à falta de interação com o professor titular da disciplina e também com a tutoria 

no ambiente virtual do curso. Outras reclamações relacionaram-se ao formato da proposta que previa 

apenas um único encontro presencial em cada disciplina, limitando, assim, as interações presenciais 

entre os estudantes e os professores. Esses problemas relacionados ao processo de interação entre os 

participantes, de acordo com a visão dos estudantes e do PPP, contribuíram para a constituição do 

objeto de investigação da pesquisa aqui apresentada.  

A interação abordada nessa pesquisa, seja ela virtual, seja presencial, refere-se às relações 

sociais que são estabelecidas entre os participantes do curso e que, necessariamente, contribuem para o 

processo de apropriação do conhecimento pelos estudantes.  

A investigação sobre as interações, objeto de análise no âmbito dessa pesquisa realizada, 

justifica-se considerando que: 

a) em diversas instituições de ensino superior, esse modelo de curso de graduação 
(bacharelados e licenciaturas a distância) tem sido ofertado sob uma parceria com a 
UAB;  

b) os resultados da análise e da reflexão do curso a distância em questão poderão 
contribuir para transformar práticas pedagógicas inadequadas e, sobretudo, para 
sugerir elementos que promovam um aprimoramento do fazer pedagógico, em 
particular para cursos híbridos que são desenvolvidos em ambientes virtuais, mas 
proporcionam momentos presenciais, tanto na instituição pesquisada quanto em outras 
instituições de ensino superior do país; 

c) embora o trabalho parta de uma parcela singular desse universo em que se faz EaD, 
hoje, no Brasil, os aspectos dessa unidade apresentam características multifacetadas 
similares aos de outros cursos de graduação a distância; e  

d) segundo Moran (2010), a tendência atual da educação presencial é tornar-se cada vez 
mais híbrida ao oferecer momentos a distância de acordo com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (MEC4, 
2013). 

O presente estudo teve como objetivo geral investigar o papel da interação como elemento 

fundamental no desenvolvimento dos cursos de formação de professores a distância. Neste sentido este 

                                                        

 

4 Lei disponível no portal do Ministério de Educação Cultura e Desporto com acesso pelo endereço 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf 
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artigo trata de um recorte da pesquisa realizada e apresenta uma reflexão sobre as concepções de 

interação a partir da visão dos estudantes, segundo uma abordagem sócio-histórica, e o perfil desses 

estudantes, bem como as oportunidades oferecidas pelo curso. 

Assim, o estudo, aqui discutido, fundamentou-se na teoria Vygotskyniana da aprendizagem, 

que se realiza num meio cujas interações são organizadas e reguladas pelo professor ou por um 

participante da situação educativa, responsável pelas ações que promovem a aprendizagem em tal 

contexto. Esse aporte teórico é objeto de discussão na próxima seção. 

VYGOTSKY E A QUESTÃO DA INTERAÇÃO 

As relações sociais e dialéticas do sujeito com outros indivíduos e com o meio, discutidas de 

acordo com as ideias de Vygotsky (2003), fundamentaram as análises da interação entre os estudantes 

e demais participantes do curso investigado. 

Segundo esse teórico, as interações entre professores e estudantes e a sua organização no meio 

escolar e social são responsabilidade do educador: 

[...] na base do processo educativo deve estar a atividade pessoal do aluno, e toda a 
arte do educador deve se restringir a orientar e regular essa atividade. [...] do ponto 
de vista psicológico, o professor é o organizador do meio social educativo, o 
regulador e o controlador de suas interações com o educando. [...] também temos de 
levar em conta o duplo papel do professor [...] o professor é o organizador e o 
diretor do meio educativo social, assim como parte desse meio. (VYGOTSKY, 
2003, pp. 75-76). 

Nesse excerto, Vygotsky (2003) atribui ao professor a função de educador, orientador, 

regulador da atividade educativa, em síntese, de organizador do meio educativo. Considerando-se que 

o ambiente virtual de aprendizagem de um curso a distância configura-se como um meio educativo e, 

também, que as interações ocorridas nele são atividades a serem reguladas pelos professores e tutoria, 

acredita-se que a teoria de Vygotsky (2003) torna-se adequada para embasar as análises dos perfis e 

dos depoimentos sobre a interação coletados neste trabalho. 

Nessa linha de pensamento, as estruturas mentais internas são percebidas como as funções 

psíquicas superiores dos estudantes, que se organizam a partir das comunicações que trocam entre si e 

com os professores nas interações coletivas e/ou individuais que realizam no ambiente virtual desse 

curso de pedagogia. Neste sentido, supõe-se que as relações sociais estabelecidas pela interação entre 

os sujeitos desempenham as mesmas funções, de dialeticidade tanto em ambientes presenciais quanto 

nos virtuais, embora os pressupostos mencionados tenham sido escritos no século passado. 

Numa abordagem social dialética, a interação realiza-se a partir da linguagem, pois ela é um 

dos meios ou instrumento, cuja função é mediar a aprendizagem em ambientes educativos virtuais ou 

reais. 
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Partindo dessa premissa, a interação depende das mediações tanto do meio quanto dos sujeitos 

e suas ocorrências contribuem para a aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo. O conceito de 

interação, embasado nos estudos de Vygotsky (2003), foi definido como: relações sociais dialéticas 

estabelecidas nas comunicações dialógicas que ocorrem entre os membros de um grupo criado com 

finalidade educativa. Assim, as análises das concepções dos sujeitos e dos seus perfis investigados 

foram realizadas segundo essa definição. 

Dois aspectos são fundamentais nesse processo: 1) Utilização de instrumentos mediadores na 

realização das atividades pelos participantes do ambiente virtual educativo, que podem ser 

representados tanto pelo ambiente virtual em si quanto por seus recursos, dados pelas ferramentas e 

espaços internos, denominados como fórum, webmail, e chat etc.; e 2) A linguagem como um meio de 

interação social, utilizada por estudantes e professores, não apenas como uma comunicação entre esses 

sujeitos, mas, principalmente, como meio para o estabelecimento de relações sociais, que constituem 

adaptações artificiais demandadas na reconfiguração do espaço e do tempo de uma sala virtual ou 

digital, online ou offline, postos pela Educação a Distância atual. 

Nessa linha de pensamento, defende-se a concepção de interação materializada no conceito de 

inteiração. A inteiração é oriunda do ato de estar inteiro, completo, presente nas discussões, nos 

debates, formulando ideias, compartilhando opiniões, conhecimentos, informações, e nas relações 

socioculturais e históricas que se estabelecem entre os participantes do contexto educativo, tanto em 

ambientes virtuais de aprendizagem - AVA quanto nos encontros presenciais, com a finalidade de 

alcançar a aprendizagem. 

As análises das concepções de interações que foram realizadas fundamentaram-se nos 

referenciais metodológicos discutidos na seção subsequente. 

A METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Os referenciais metodológicos utilizados para o tratamento dos dados foram selecionados de 

acordo com a perspectiva teórica adotada, cuja base vincula-se ao materialismo dialético histórico e 

cultural.  

As premissas desse método são, em sua totalidade, adequadas à pesquisa na área da educação, 

entendendo-se que o homem configura-se como o objeto dessa área do conhecimento. Buscou-se ainda 
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realizar um estudo crítico – com o apoio das ideias de Severino (2008, p.116-117) – cujos 

pressupostos5 “são considerados pertinentes à condição humana e às condutas dos homens”. 

A metodologia do trabalho foi desenvolvida, assim, numa perspectiva epistemológica de 

pesquisa em educação, caracterizada como um estudo de caso, na abordagem qualitativa.  

Os meios de investigação para o levantamento dos dados foram: as entrevistas, a observação 

das interações nos ambientes virtuais do curso em estudo (os fóruns) e as análises dos documentos 

somadas aos dados quantitativos dos questionários, ampliaram a visão geral do todo, visão necessária 

nesse contexto de curso, pois o mesmo é ofertado num país de dimensão continental, em que apenas 

essa turma de formação de professores era composta por 450 estudantes matriculados. 

A pesquisa abrangeu, dentre os 450 matriculados, apenas 210 estudantes, os quais foram 

encontrados nas 10 cidades polos da UAB (Apiaí, Água Clara, Camapuã, Cidade Gaúcha, Cruzeiro do 

Oeste, Nova Londrina, Paranavaí, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Siqueira Campos), durante os 

encontros presenciais da disciplina “Educação Especial: Libras”, no período reservado para a coleta 

dos dados, que envolveu cinco finais de semana dos meses de fevereiro a março de 2011. Nesses 

polos, apenas uma parte dos presentes foram escolhidos para as entrevistas. 

O critério para a escolha dos estudantes a serem entrevistados foi a chamada de voluntários, na 

proporção de 10 % em cada polo. Mas, em relação aos questionários, todos os 210 estudantes 

presentes nos encontros, distribuídos nos 10 polos, aceitaram preencher os formulários elaborados de 

forma estruturada com questões semiabertas contendo cinco páginas. Neste artigo são apresentados os 

dados obtidos com as respostas do primeiro item do questionário que indagava sobre a identificação 

do estudante e sua concepção de interação. 

Em relação às entrevistas, foram elaborados roteiros mantendo-se, nesse instrumento, também, 

o critério de 10%, o qual resultou na participação de 22 estudantes que aceitaram ser entrevistados. O 

campo empírico da pesquisa foi a primeira turma do curso de pedagogia a distância de uma entidade 

pública de ensino, parceira da Universidade Aberta do Brasil. 

O curso teve a sua proposta metodológica definida em seu PPP, cujos aspectos foram 

examinados durante a pesquisa documental. O PPP previa que as interações entre os estudantes 

deveriam ser orientadas pelos professores e pela tutoria no ambiente virtual do curso e nos momentos 

presenciais nos polos, de acordo com a carga horária de cada disciplina do curso, cujas ementas estão 

descritas no referido projeto. 

                                                        

 

5 Para Severino (2008, pp.116-117), os pressupostos da dialética são: a) Totalidade, b) Historicidade, c) 
Complexidade, d) Dialeticidade, e) Praxidade, f) Cientificidade, e g) Concreticidade. 
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Em relação às análises dos discursos, trabalhou-se ainda com a metodologia de categorização 

dos dados, em cujo processo os elementos que compõem o depoimento foram isolados com o objetivo 

de organizar e extrair a essência do discurso e, dela, a categoria que foi analisada no presente artigo, 

sob a metodologia de Bardin (2006), conforme os itens de análise discutidos na próxima seção. 

ANÁLISES DA IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES 

Apresentam-se, neste item, as análises gerais da identificação dos estudantes dos 10 polos do 

curso. A Tabela 1 exibe os dados gerais desses sujeitos. Sua elaboração teve o propósito de mapear os 

pontos que se destacam e merecem atenção na singularidade dos estudantes avaliados.  

Tabela 1: Dados gerais de Identificação dos sujeitos dos 10 polos investigados. 

Polos  
Dados: 
 Identificação 
 

A AC C CG CO NL P RB SGO SC Total 

Estudantes voluntários que 
responderam o questionário 31 07 08 11 36 28 33 05 19 32 210 

(47%) 
Estudantes concluintes em TCC 
do total de 450 30 09 11 11 44 33 51 19 21 38 267 

(59%) 

G
ên

er
o 

Feminino 26 06 08 11 32 25 29 05 17 28 187 
(89,05%) 

Masculino 05 01 00 00 04 03 04 00 02 04 23 
(10,9%) 

Atividade Principal em 
Educação 23 04 03 06 21 20 11 05 14 22 129 

(61% ) 

Outras atividades 04 02 01 04 10 08 14 00 05 04 52 
(25%) 

Não exerce Atividade 
Profissional 03 01 04 - 03 - 08 - - 02 21 

(10%) 

Não Respondeu 01 - - 01 02 - - - - 04 08 
(4%) 

Menor Idade (20 anos)  0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 04 
(2%) 

Maior Idade (65 anos)  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 01 

R
az

õe
s d

e 
E

sc
ol

ha
 d

o 
C

ur
so

 

Impossibilidade de 
acompanhamento do curso 09 07 - 05 17 10 10 03 07 05 73 

(35%) 

Adequação do tempo 11 - - 03 18 11 14 03 07 18 85 
(40%) 

Flexibilidade no 
acompanhamento do curso - 02 - - - 09 09 - 04 05 29 

(14%) 
Difícil acesso ao 
presencial 16 -- 04 -- - - - - - - 20 

(10%) 

Outros motivos - - 02 - - - - - - - 02 
(0,9%) 

Já fez outro curso antes 07 0 02 02 01 09 08 - 05 02 36 
(17%) 

 
Organização: BATISTA & GOBARA (2013). 

LEGENDA TABELA 1: 
A = Apiaí, AC = Água Clara, C = Camapuã, CG = Cidade Gaúcha, CO = Cruzeiro do Oeste, NL = Nova 
Londrina, P = Paranavaí, RB = Rio Brilhante, SGO = São Gabriel do Oeste, e SC = Siqueira Campos. 
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Os dados da Tabela 1 ressaltam que o público interessado nessa pedagogia a distância da 

instituição pesquisada é composto predominantemente por professoras já em atividade, o que se 

coaduna com o objetivo de criação do curso, segundo seu PPP.  

O curso exerce influência tanto sobre professoras jovens em início de carreira quanto sobre as 

professoras especialistas que buscam uma formação continuada ao longo da vida. A questão de gênero 

destaca-se e esses resultados confirmam as ideias de Preti e Oliveira (2004) que afirmam ser os cursos 

de formação de professores a distância composto mais por estudantes professoras do que por 

estudantes professores. Com relação às atividades profissionais que os estudantes desse curso 

desenvolvem, verificou-se que 129 (61%) graduandos, distribuídos em seus respectivos polos, já 

atuam profissionalmente na área da educação. Considerando que a maioria desses estudantes já 

realizou cursos na área da educação, constata-se que a implementação da EaD de acordo com o Plano 

Nacional de Educação – PNE (2011-2020), viabilizado pelo Projeto de Lei n. 8.035 de 2010, tem 

favorecido a educação continuada para esses estudantes-professores das cidades interioranas. 

Entre 210 estudantes, apenas 52 (25%) atuam profissionalmente em outras áreas do 

conhecimento, enquanto 21 (10%) não exercem nenhuma atividade profissional e oito (4%) não 

responderam essa questão. O fato de 21 (10%) não exercerem nenhuma atividade profissional 

evidencia que as iniciativas governamentais, ainda não têm alcançado plenamente as suas metas, 

apesar de estarem favorecendo esses profissionais. 

Esses estudantes buscam o ensino em nível de graduação objetivando o desenvolvimento de 

suas habilidades e competências. A sua formação pode atender as regiões distantes das capitais e sem 

acesso ao ensino superior presencial. Por intermédio da EaD, é suprida a carência de profissionais da 

educação com formação adequada existente nesseslocais, conforme aponta Neves (2005). 

De modo geral, observa-se que o curso apresentou alguns problemas de organização. 

Especificamente na região de Mato Grosso do Sul, o seu aproveitamento não foi tão valorizado quanto 

nos polos dos outros estados, pois aqui foi encontrado o menor número de estudantes frequentando o 

encontro presencial. O polo de Apiaí foi o que mais apresentou presença e participação dos estudantes: 

apenas um estudante faltou ao encontro presencial. 

O fato desse curso ter, em seu quadro discente, uma maioria de profissionais da educação já 

atuando na escola confirma o propósito de atender localidades sem acesso ao ensino superior. As 

prefeituras assinaram acordos e parcerias com a entidade pública ofertante dessa pedagogia para que 

seus professores fossem efetivados, conforme o que está escrito no item das finalidades do PPP do 

curso.  

Outro resultado que se destaca na Tabela 01 relaciona-se às razões de escolha do curso, o item 

“adequação do tempo”, foi apontado por 85 40% dos estudantes. Para Moran (2005), os desafios e as 

oportunidades propiciadas pela integração das novas tecnologias na educação exigem dos estudantes 
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novo dimensionamento do tempo escasso na sociedade da informação. A “impossibilidade de 

acompanhamento do curso presencial” foi a razão que norteou 73 (35%) graduandos, enquanto 29 

(14%) afirmaram ter sido a “Flexibilidade no acompanhamento do curso” sua justificativa para a 

decisão quanto àquela escolha. Marques e Cavalcanti (2009) apontam a flexibilidade como um dos 

aspectos principais que distinguem a EaD da educação presencial, tendo em vista que esse fator 

permite aos estudantes a organização do seu tempo e a conciliação entre trabalho e estudos. 

Em relação ao item “Difícil acesso ao curso presencial”, essa foi a razão assinalada por 20 

(10%) estudantes como principal motivo para a escolha do curso. Outras razões foram mencionadas 

por apenas dois graduandos. Os dados corroboram a afirmação de Moran (2005) a respeito da 

necessidade de mudanças nos paradigmas por parte da escola, em função da entrada dos recursos 

tecnológicos em seu cotidiano, obrigando-a a reorganizar-se com relação ao espaço e ao tempo. 

No próximo item, são mostradas as análises da concepção de interação na visão dos 

estudantes. 

ANÁLISES DA CONCEPÇÃO DE INTERAÇÃO NA VISÃO DOS ESTUDANTES 

As concepções de interação na visão dos investigados foram analisadas com base nas 

respostas à questão que indagava aos estudantes sobre a sua concepção de interação. A categoria 

“comunicação” no âmbito dessa investigação abrange os termos: “sanar as dúvidas”, “troca de 

conhecimentos”, “troca de ideias”, “escutar”, “ouvir”, “ter voz” e “constante diálogo”. Para essa 

categoria, utilizou-se a ideia de uma comunicação em que há uma troca de ideias e de conhecimentos, 

sendo esta a que mais aproxima-se da comunicação dialógica de autoridade discutida por Mortimer e 

Scott (2002). Os termos da referida categoria caracterizam uma comunicação de mão dupla, isto é, 

uma comunicação em que ambos os sujeitos da relação comunicam-se ou interagem, por meio das 

participações no ambiente virtual do curso, ao ler as mensagens dos colegas e/ou ao postar/socializar 

seus estudos, conhecimentos e experiências.  

Primo (2007) corrobora esse pensamento ao afirmar que a comunicação foco está no “entre”. 

As análises das concepções de interação dos estudantes possibilitaram isolar as categorias: 

“comunicação”, “contato”, “Indefinida” e “Demais Categorias”. A Tabela 2 ilustra essas categorias. 

Neste artigo foram analisadas apenas as concepções de interação dos estudantes, de cuja 

essência extraiu-se a categoria “comunicação”, tendo em vista que essa foi a categoria mais 

frequentemente citada segundo a Tabela 2. 
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Tabela 2: Categorias da concepção de Interação dos estudantes 

CAT ► 
POLOS▼ 

C CO I DC SR T 

1 – A 20 (9,52%) 03 (1,43%) 01 (0,47%) 05 (2,38%) 02(0, 95%) 31 (14,8%) 
2 – ÁC 06 (2,85%) 00 00 01 (0,47%) 00 07 (3,4%) 
3 – C 05 (2,38%) 01 (0, 47%) 01 (0,47%) 01 (0,47%) 00 08 (3,8%) 
4 – CG 06(2,85%) 00 04(1,90%) 01 (0,47%) 00 11 (5,3%) 
5 – CO 25(11,90%) 04 (1,90%) 04(1,90%) 02 (0,95%) 01 (0,47%) 36 (17,1%) 
6 – NL 15 (7,14%) 02 (0,95%) 03(1,43%) 07 (3,33%) 01 (0,47%) 28 (13,3%) 
7 – P 20 (9,52%) 03 (1,43%) 02(0,95%) 07 (3,33%) 01 (0,47%) 33 (15.7%) 
8 – RB 03 (1,43%) 00 00 02 (0,95%) 00 05 (2,3%) 
9 – SGO 13 (6,19%) 02 (0,95%) 03(1,43%) 01 (0,47%) 00 19 (9,1%) 
10 – SC 18 (8,57%) 03 (1,43%) 05(2,38%) 06 (2,85%) 00 32 (15,2%) 
Totais 131 (62,3%) 18 (8,6%) 23 (11,0 %) 33(15,7%) 05 (2,4%) 210 (100%) 

 

Organização: BATISTA & GOBARA (2013). 

Legenda da Tabela 4.1:  CAT -Categorias: C - Comunicação, CO – Contato, I – Indefinida,  
   DC – Demais Categorias, SR – Sem Resposta, T – Total. 
   POLOS:   Apiaí/SP, AC - Água Clara/MS, C - Camapuã/MS,  
     CG - Cidade Gaúcha/PR, CO - Cruzeiro do Oeste/PR.  

NL - Nova Londrina/PR, P - Paranavaí/PR, RB - Rio Brilhante/MS, SGO - 
São Gabriel do Oeste/MS, SC - Siqueira Campos/PR. 

 
Verificou-se que, para 131 ou aproximadamente (62%) dos estudantes entre 210, a interação é 

comunicação entre todos os sujeitos do curso: isto é, para professores, estudantes, coordenadores 

presenciais e a distância e a tutoria presencial e a distância. 

Constata-se essa concepção na essência do discurso de S23C: “Interação é a comunicação que 

deve existir entre aluno, professor e tutor e colegas” (Questionário, S23C, fev./2011). Nesse 

depoimento, a concepção de interação refere-se à comunicação entre os professores, estudantes e 

tutores do curso. Embora esse estudante conceba uma interação em que deve haver uma comunicação 

abrangente dos sujeitos envolvidos na disciplina do curso, falta uma explicação sobre como deve ser 

essa comunicação. De acordo com o pressuposto teórico adotado na investigação mencionada, é 

necessário que haja, entre os participantes do curso, uma interação no sentido da relação dialética da 

base educativa, proposta por Vygotsky (2003). 

Para S22A (Questionário, S22A, mar./2011), “Interação é uma comunicação entre alunos, 

professores, tutores presenciais e a distância”, de modo que a interação deve ocorrer entre todos os 

sujeitos do curso, uma interação dialética em que ocorre não apenas a comunicação, mas uma 

inteiração em que cada participante deve estar inteiro no curso, seja no encontro presencial ou no 

ambiente virtual, e cuja comunicação promova a discussão dialética. 

Na mesma categoria, S24SC, afirma que a interação: “É a comunicação, é a troca de 

experiências, é a convergência de vários pontos de vista sobre o mesmo assunto” (Questionário, 

S24SC, mar./2011). Essa concepção pode ser analisada e classificada como a comunicação dialógica 

interativa de Mortimer & Scott (2002). A convergência de vários pontos de vista sobre o mesmo 
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assunto, mencionada por S24SC, pode ser vista como uma interação dialética na medida em que se 

levam em consideração os diversos pontos de vistas e, possivelmente, a oposição dos contrários que se 

tornam idênticos ao se convergirem segundo a definição de dialética de acordo com Lenin (apud 

CHEPTULIN, 1982). 

Ainda na categoria comunicação, outra resposta foi incluída porque a concebe como uma 

interação entre pares, isto é, aquela em que a informação é recebida de uma única via. Conforme 

Primo (2007), essa comunicação ocorre quando há um receptor e um emissor. Essa comunicação foi 

observada na resposta: “Interação, para mim, é uma troca de experiências, e isso não acontece com a 

tutora a distância” (Questionário, S9A, fev/2011). Nesse caso, a comunicação tem sido apenas de 

uma via, porque o aluno emite a mensagem e não recebe resposta. Para esse estudante também parece 

“distante” uma interação dialética, concepção adotada para a interação que se propôs no estudo 

realizado.  

Em consonância com Mortimer e Scott (2002), o processo de construção dos significados no 

indivíduo constitui-se a partir das interações discursivas entre professores e estudantes em sala de aula. 

E, na perspectiva do pressuposto histórico e sociocultural, a interação, ou seja, uma ação comunicativa 

intersubjetiva, configura-se como uma inteiração, somente numa relação dialética entre os 

participantes do curso.  

Em síntese, as análises gerais demonstraram que exceto para S23C, S24SC e S22A, a maioria 

– 128 estudantes, de 131 – ainda vê as interações como comunicação sobre as atividades, 

principalmente para esclarecimento de dúvidas e, raramente, para o debate ou para a construção 

coletiva da aprendizagem e de seu desenvolvimento a partir de uma discussão dialética dos conteúdos. 

Essa concepção ilustra a interação recorrente de salas de aulas presenciais que, em geral, são baseadas 

em paradigmas da transmissão (FREITAS, 2009, p.07) e estão na contramão dos pressupostos 

sociointeracionistas, e também da inteiração. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

As análises das respostas dos estudantes às perguntas do questionário mostraram que, em 

relação ao item 1 (um) da identificação, predominam estudantes cuja atividade profissional principal é 

relacionada à educação conforme se constatou na Tab. 1. Além disso, entre os 210 estudantes, 129 

(61%) trabalham diretamente na área da educação. O fato de 39% dos estudantes desse curso de 

pedagogia não estarem atuando na área da educação evidencia que, embora esse curso tenha sido 

elaborado com o objetivo de qualificar os profissionais do ensino básico nas regiões distantes de 

instituições de ensino superior públicas com educação presencial, as metas governamentais em relação 

a essa demanda ainda não têm sido alcançadas. 
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Remetendo-se ainda à Tabela 1, nota-se que os 20 estudantes que apontaram o difícil acesso 

ao curso como razão principal de sua escolha estão matriculados em duas cidades: Apiaí - SP e 

Camapuã - MS. Sendo que 16 respostas de 20 resultaram do polo de Apiaí. 

Os resultados referentes às razões de escolha do curso surpreendem ao constatar-se que o 

“Difícil acesso ao ensino presencial” constituiu o motivo de apenas 20 estudantes (10%). Os dados 

evidenciaram que, para a maior parte, isto é, 85 (40,5%) dos estudantes, a “Adequação do tempo” tem 

prioridade na motivação para cursar essa licenciatura. Tais constatações demonstram que os polos em 

que se encontram matriculados os estudantes desse curso não é de todo privado da educação superior. 

Se esses estudantes podem escolher a EaD em função da adequação do tempo e não do difícil acesso, 

deduz-se que apenas poucos estudantes (9,5%) não têm acesso ao ensino presencial. 

Para concluir, faz-se necessário relembrar que o objetivo desse artigo foi apresentar o perfil 

dos estudantes e verificar as concepções deles em relação às interações em um ambiente virtual de 

aprendizagem, identificando-se os limites e as possibilidades desses processos interativos no contexto 

de realização do curso. 

Em relação ao perfil dos estudantes, observou-se que a EaD tem sido relevante nas regiões 

interioranas, proporcionado a formação continuada para professores em exercício e já graduados, além 

de formar aqueles que ainda não possuem uma graduação, contribuindo, assim, com os propósitos 

governamentais contemplados na Lei 9394/96, em particular em seu artigo 87, que prevê o uso da 

educação a distância para atingir a meta de qualificação de todos os docentes do ensino básico no país, 

e da Educação para todos (PNE – 2011-2020). 

As análises evidenciaram, sobretudo, que a concepção de interação na visão dos estudantes 

ainda é conceituada como “comunicação” por 61% dos estudantes investigados. As análises dos 

resultados apontaram também que os estudantes veem as interações como comunicação das atividades, 

principalmente para esclarecimento de dúvidas e também para o debate. Essas visões de interações 

levantadas não constituem interações dialógicas. Os resultados sugerem que, para haver interações 

dialógicas, devem ocorrer mudanças nas visões dos estudantes e também no PPP. 

Destarte, os poderes governamentais têm viabilizado maior acesso à educação superior pública 

no país, com a implementação do artigo 87 da Lei 9394/96 contemplando as regiões de difícil acesso 

com o benefício da EaD, que representa a grande oportunidade para os profissionais ainda não 

qualificados que residem nesses locais. Entretanto, concluiu-se que é preciso investir mais, 

principalmente, na modalidade da EaD, em virtude da necessidade de educação superior nos polos e 

em outras regiões interioranas desprovidas de ensino superior e de uma docência preparada e 

capacitada com as habilidades que a função exige. Finaliza-se ainda que a modalidade da EaD carece 

mais estudos e, especificamente no que se refere aos encontros presenciais, os quais não foram 
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investigados na pesquisa realizada, mas, foram apontados como insuficientes nos resultados 

encontrados. 
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RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar uma experiência com o uso de mídias sociais 

no ensino de língua portuguesa, analisando os efeitos de sua adoção como estratégia facilitadora da 

aprendizagem. Para tanto, o trabalho aborda alguns problemas e dificuldades enfrentados, bem como 

os avanços alcançados através da inserção de recursos tecnológicos, como Blog e Facebook, no 

cotidiano escolar. A partir desta experiência, constatou-se que as mídias sociais podem converter-se 

em instrumentos que potencializam o processo de ensino-aprendizagem, tornando as atividades mais 

instigantes e a participação dos estudantes mais satisfatória. Além disso, percebeu-se que esta 

experiência promoveu uma maior aproximação entre professora e estudantes bem como sensibilizou a 

comunidade escolar para a importância da utilização pedagógica das TICs. Dessa forma, ficam 

apontadas as possibilidades de expansão desta experiência para outras turmas e disciplinas a fim de 

estimular a utilização de recursos tecnológicos no processo educativo. 

Palavras-chave: TICs. Mídias sociais. Ensino-aprendizagem. Estratégias didáticas. 

 

ABSTRACT: The objective of this paper is to present an experiment that involved the use of 

internet and computer in the teaching of Portuguese language, analyzing the effects of adopting these 

resources as teaching strategies. The paper discusses some problems and difficulties, as well as the 

progress achieved through the integration of technology resources cited in everyday classrooms. From 
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this experience, I found that the computer and the internet can become resources that foster 

collaborative learning, making the provocative activities of the Portuguese language and students' 

participation increased and satisfactory. Furthermore, it was revealed that this experience promoted 

closer ties between students and teacher, through social networks and Blog created for the class. Thus, 

it is pointed out the possibility of expanding this experience to other classes and disciplines in order to 

optimize the use of resources tell the technological process of teaching and learning of high school 

students through the use of technological resources. 

Keywords: ICT. Social media. Teaching-Learning. Teaching strategies. 

 

 

INTRODUÇÃO  

Estamos vivendo e convivendo num mundo cada vez mais ‘tecnologizado’, conectando tudo e 

a todos. Segundo Barbosa, Saccol e Schlemmer (2010), esta nova realidade traz consequências 

importantes para as relações sociais. Em razão disto, muito tem se estudado sobre o uso das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) nos múltiplos âmbitos da vida cotidiana, a fim 

de apontar os benefícios e problemas por elas provocados na nossa sociedade. 

Segundo Morán (2000), a presença das TICs no mundo atual possibilitou diversas 

transformações nas formas das pessoas se comunicarem, interagirem, lerem, se divertirem, fazerem 

compras, entre outros. Além disso, com o uso da rede mundial de computadores, a chamada internet, 

vários conceitos, como os de espaço, de tempo, de real e virtual, de tradicional e inovador, sofreram 

modificações.  

Devido a tais mudanças introduzidas pelas TICs na sociedade contemporânea, muitos autores 

consideram que o advento da internet promoveu uma mudança de paradigma extremamente 

significativa, sendo também um dos avanços tecnológicos e sociais mais importantes pelo qual a 

civilização humana já passou (MORÁN, 1998; NUNES, 1998).  

E como não poderia deixar de ser, as inovações introduzidas pelas TICs repercutiram também 

na educação. Dessa maneira, diante da atual realidade tecnológica, muitos professores se veem 

obrigados a aprender não só a manusear as novas tecnologias como também a se atualizar 

constantemente, a fim de se prepararem para lidar com as múltiplas formas de interação e de acesso à 

informação por elas proporcionada. Porém, para muitos, a adaptação a esta nova realidade não é tarefa 

fácil, pois requer repensar os tradicionais métodos de ensino e replanejar a própria atuação docente, 

exigindo também mudanças nas concepções acerca dos processos de ensino-aprendizagem.  
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Assim, com o intuito de refletir sobre a importância do uso de ferramentas tecnológicas no 

âmbito da educação escolar, o presente trabalho apresenta o relato de uma experiência vivenciada em 

uma escola de ensino médio do estado do Rio Grande do Norte. Esta experiência consistiu na 

utilização de mídias sociais, especificamente Blog e Facebook, durante as aulas de língua portuguesa 

ministradas para duas turmas de 1º ano do Ensino Médio ao longo do ano de 2012. O que inicialmente 

motivou sua realização foi a percepção da falta de interesse de muitos estudantes para com os 

conteúdos referentes a esta disciplina bem como a finalidade de aumentar o rendimento escolar das 

turmas através da aproximação entre realidade educacional e atividades que fazem parte do cotidiano 

dos adolescentes.  

ESCOLAS E PROFESSORES DIANTE DAS TICS 

Muitos autores apontam para a necessidade de uma maior integração entre as tecnologias e a 

educação. Nesse sentido, afirmam que a educação, enquanto responsável pela formação de cidadãos 

críticos, reflexivos e atuantes na sociedade em que estão inseridos, e as tecnologias, enquanto 

ferramentas privilegiadas para aproximar indivíduos que vivem em uma sociedade cada vez mais 

globalizada, precisam se unir a fim de propiciar a concretização das transformações indispensáveis à 

melhoria dos processos de ensino-aprendizagem escolar.  

Tais autores apontam ainda que, para haver esta união entre tecnologias e educação, faz-se 

necessário o reposicionamento de todos os envolvidos nos processos de escolarização: as escolas 

precisam estimular a criação e experimentação de novas modalidades de estudo e pesquisa, além de 

favorecer o acesso a conhecimentos válidos e úteis à vida dos jovens (COSTA; FERREIRA, 2012); os 

professores necessitam engajar-se na formação de aprendizes ativos e não apenas de reprodutores 

passivos (MASSETO, 2006); e os estudantes, por sua vez, devem comprometer-se na busca por 

formas de aprendizagem mais participativas e colaborativas (VALENTE, 1999). Além disso, sabemos 

que são imprescindíveis investimentos na formação inicial e continuada dos professores, através da 

qualificação e capacitação destes para enfrentarem os novos desafios impostos pela atual realidade 

educacional, bem como reformulações dos currículos escolares, a fim de que estes possam contemplar 

a multiplicidade de elementos culturais que fazem parte da realidade dos estudantes.  

Ao referir-se às possibilidades de uso das TICs na educação, Morán (1997) aponta que os 

principais subsídios por elas propiciados no processo de escolarização tangem aos modos de interação 

entre professores e estudantes, às formas de realização das tarefas, bem como às maneiras de 

divulgação dos estudos e pesquisas realizados no âmbito das disciplinas ministradas. Nessa 

perspectiva, este autor avalia como exitosas as experiências educacionais que, através da utilização das 

tecnologias, motivam todos os envolvidos a apresentarem uma postura mais ativa na busca e 

construção do conhecimento, realizando, consequentemente, trabalhos mais criativos, e aprendendo 

mais por se sentirem instigados e desafiados. 
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Desse modo, constata-se que, através da adequada incorporação das TICs à educação, 

podemos vivenciar processos de ensino-aprendizagem mais motivadores, além de formas de 

comunicação mais abertas e horizontalizadas, capazes de promover relações mais significativas entre 

professores, estudantes e objetos de aprendizagem, assim como reformular as relações com o saber, o 

qual passa a ser construído de forma participativa. É justamente com a finalidade de potencializar tais 

benefícios educacionais que as mídias sociais têm sido estrategicamente utilizadas por professores de 

algumas escolas e vêm, assim, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes 

em todos os níveis de ensino. 

As mídias sociais são utilizadas para interagir, compartilhando conteúdos, opiniões, 

experiências, dentre outros. São considerados exemplos de mídias sociais: Blogs, microblogs, redes 

sociais, fóruns, sites de compartilhamento de conteúdos multimídia, entre outros. Apesar de as mídias 

sociais serem frequentadas por pessoas de diferentes grupos, faixas etárias, classes sociais etc., 

sabemos que os adolescentes são o seu maior público, pois constituem os chamados ‘nativos digitais’, 

“que nasceram envolvidos em um oceano de informações, interagindo diariamente com computadores, 

videogames e diversas outras tecnologias” (MARTINO apud LOPES et al, 2010, p. 292).  

Dentre as mídias sociais existentes atualmente, os Blogs e o Facebook destacam-se por 

permitir a realização de diversas tarefas, como divulgação de produtos, notícias, compartilhamento de 

fotos, vídeos, textos, aplicativos, jogos etc. Assim, as mídias sociais configuram-se “como um novo 

cenário para aprender a aprender e aprender com o outro, ou seja, aprender a conviver virtualmente, 

num processo interativo pedagógico comunicacional que emerge no ciberespaço” (FERREIRA; 

CORRÊA; TORRES, 2012, p. 14). 

Porém, sabemos que a eficácia do processo de ensino-aprendizagem não depende 

exclusivamente da utilização de ferramentas tecnológicas. É necessário não apenas usar as tecnologias, 

mas também empregá-las adequadamente, considerando as individualidades e os estilos de 

aprendizagem envolvidos. Daí a relevância de planos de aula motivadores, ricos em experiências que 

instiguem a participação de todos os envolvidos, e capazes de conectar os conhecimentos 

estabelecidos pelos currículos escolares com a realidade social dos estudantes.  

Nesse contexto, Ferreira, Corrêa e Torres (2012) advertem que  

O docente precisa ir além do recurso, otimizar a rede para estabelecer uma 
aprendizagem colaborativa, uma forma de ensinar e aprender com objetivos claros, 
metodologias e avaliações definidas e coerentemente alinhadas à proposta 
estabelecida entre professor e aluno (p. 14). 

De maneira contrastante, as escolas, em sua maioria, ainda resistem em utilizar as TICs como 

elemento que poderia favorecer as tão discutidas necessidades de mudanças necessárias à melhoria da 

educação.  
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Esta é uma preocupação que se faz presente até mesmo na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB. Ao discorrer sobre o currículo escolar do ensino médio, esta Lei afirma 

que o mesmo deve incorporar as inovações por quais passam a sociedade e, assim sendo, precisa 

capacitar os estudantes para o “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna” (BRASIL, 1996, p. 14).  

Neste sentido, destaca-se o grande potencial das TICs para promover a articulação entre 

realidade escolar e social. Pois, ao serem utilizadas pelos professores das escolas de educação básica, 

estas ferramentas permitem a imersão dos conteúdos curriculares nas atividades cotidianas dos 

estudantes – uma vez que estes acessarão tais conteúdos através de ações que estão acostumados a 

fazer no seu dia a dia, como usar o Facebook, postar comentários em Blogs, navegar na Internet etc. 

No entanto, o uso das TIC’s não é sequer mencionado nos Projetos Político-Pedagógicos 

(PPPs) da maioria das escolas brasileiras e muitos professores ainda não se sentem capazes de 

incorporá-lo em sua prática docente. Nesse sentido, para que a aplicação das tecnologias na educação 

torne-se uma realidade, urge que haja não apenas reformulações nos PPPs e currículos das escolas, 

mas também uma mais efetiva capacitação dos professores para o uso pedagógico das novas 

ferramentas tecnológicas no ensino de conteúdos específicos. 

Com o surgimento das redes sociais, os professores ganharam um novo elemento dinamizador 

para as suas aulas, principalmente naquelas destinadas para estudantes adolescentes, os quais estão 

notadamente inseridos no ensino médio. Segundo Rodrigues (2008), as mídias sociais podem oferecer 

aos aprendizes uma nova forma de produzir conhecimento, pois permite a socialização de saberes por 

intermédio dos comentários postados. Nesse contexto, os ambientes virtuais de aprendizagem 

adquirem papel significativo, pois, se este público se interessa tanto por tais ferramentas, é importante 

que estas se façam presentes nas aulas e intermedeiem as formas de interação entre estudantes, 

professores e escolas.  

Foi justamente pensando nessa perspectiva que foi realizada uma experiência com a utilização 

de grupos no Facebook e em um Blog, visando melhorar a aprendizagem dos estudantes bem como 

instigar a interação deles, através da experimentação de novas estratégias para o ensino de conteúdos 

de língua portuguesa em duas turmas de 1º ano do ensino médio de uma escola do estado do Rio 

Grande do Norte. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA COM O USO DAS TICS NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Analisando o ensino da língua portuguesa na educação básica, verificamos que este pouco tem 

se beneficiado dos avanços alcançados na área de informática, os quais são muito promissores para o 

processo de ensino-aprendizagem da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Esta foi uma das 
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razões que motivou a realização da experiência ora relatada, a qual consistiu basicamente na realização 

de atividades presenciais e extraclasse através do uso de ferramentas computacionais bem como na 

aproximação entre os conteúdos curriculares da disciplina e a realidade social vivenciada fora da 

escola.  

A diferença desta experiência em relação a outras já descritas na literatura é que o uso do 

ambiente virtual de aprendizagem se deu de forma bastante interativa, propiciando a todos os 

envolvidos, tanto professor quanto estudantes, possibilidades de protagonizar sua própria 

aprendizagem de maneira criativa. Estas interações ocorreram tanto no laboratório de informática da 

escola quanto a distância, através da postagem de textos, vídeos, slides, reportagens, músicas, 

documentários, bem como da participação e formulação de enquetes e a realização de outras 

atividades, através da utilização de um Blog e de um grupo do Facebook, especialmente desenvolvido 

para as aulas. 

Os Blogs podem ser utilizados com finalidades educativas, pois é uma das ferramentas mais 

populares da internet. Por terem uma aparência muito semelhante, são facilmente manuseáveis mesmo 

por aqueles indivíduos que não possuem muita familiaridade com as TICs.Apresentam como principal 

característica a frequência de atualização das postagens (geralmente diária ou semanal), possibilitando 

o acesso rápido às informações, bem como a troca de opiniões, o esclarecimento de dúvidas, 

permitindo uma interação que extrapola os muros das escolas. 

No entanto, segundo Costa e Ferreira (2012), o usuário dos Blogs tem um papel mais limitado 

no que diz respeito à possibilidade de fazer alterações, tanto visuais quanto de conteúdo, neste 

ambiente virtual. Isso porque estes são geridos por um administrador, chamado de blogueiro, o qual é 

o único habilitado para realizar modificações substanciais neste espaço. Dessa forma, em comparação 

a outras mídias sociais, os usuários têm menos autonomia e liberdade, desempenhando, assim, um 

papel menos interativo. Por isso, nessa experiência, incorporamos o uso do Facebook, tentando 

amenizar as restrições citadas. 

O Facebook atua como uma forma de comunicação e interação, construindo uma ampla rede 

social de contatos (KHAN; SHAINK, 2006).Ele diferencia-se das demais redes sociais por permitir a 

inclusão de grupos abertos ou fechados, possibilitando, assim, uma ampla interatividade entre as 

pessoas, mostrando-se útil para a utilização por professores que atuam em todos os níveis de ensino. 

Adicionalmente, esta ferramenta possibilita aos docentes utilizarem diferentes metodologias e 

introduzir uma nova dinâmica de aprendizagem, a fim de incentivar, nos estudantes, o 

desenvolvimento de um novo repertório cultural de atuação, que potencialmente resultará em uma 

nova forma de construir conhecimento (FERREIRA ET AL, 2012). 

A escolha por essas duas mídias sociais como facilitadores do processo de ensino-

aprendizagem foram motivadas pelos resultados relatados em pesquisas da área, segundo as quais 
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estas ferramentas são especialmente adequadas para o uso na educação em função de permitirem a 

participação e interação entre professores e estudantes, favorecendo a troca de experiências e saberes, 

propiciando, consequentemente, uma aprendizagem colaborativa. 

A primeira atividade realizada consistiu na criação do Blog da disciplina de língua portuguesa, 

no qual foram postadas as tarefas desenvolvidas em sala de aula, utilizando-se textos, exercícios e 

links de pesquisa com o intuito de estimular os estudantes a debaterem sobre a linguagem e a sua 

importância para a interação com a sociedade. A participação foi satisfatória e gerou alguns resultados 

favoráveis, tais como o aumento da motivação dos estudantes, que, estimulados pelo ambiente virtual 

e por uma nova estratégia de ensino-aprendizagem, respondiam prontamente às postagens e às 

orientações disponibilizadas no Blog. 

Nele, foram registrados todos os conteúdos e atividades utilizados no decorrer do ano letivo: 

entrevistas, sugestões e comentários de filmes (tais como: “O enigma de Kasper Hauser”, “Caixa 2”, 

“Quase deuses”), vídeos relacionados à tecnologia, gramática, revisões de aulas, poesias, oficina de 

cordel literário etc. Adicionalmente, era disponibilizado um espaço, destinado especificamente à 

realização de avaliações por parte dos estudantes, tanto em relação a si próprios como em relação à 

disciplina, à turma e ao professor, as quais eram feitas através do preenchimento de um formulário 

online, que continha perguntas sobre as aulas, sobre o professor e sobre a percepção de sua própria 

aprendizagem.  

Porém, através de uma avaliação conjunta da experiência, percebemos que ela não possibilitou 

a interatividade almejada, haja vista que os estudantes apenas podiam postar suas próprias ideias e 

impressões por meio dos comentários de cada postagem. Nesse caso, o professor mantinha-se como 

personagem central do processo, direcionando o ensino-aprendizagem de acordo com seus próprios 

anseios e prioridades, restando aos estudantes ainda um papel de apenas responder ao que era 

solicitado.  

Diante disso, constatamos a necessidade de trabalhar em um ambiente no qual os estudantes 

pudessem participar de maneira mais ativa e estivessem no papel de protagonistas da própria 

aprendizagem, a qual deveria ser guiada pelos seus interesses e conhecimentos prévios. Foi nesse 

contexto que surgiu a ideia da criação de um grupo da disciplina no Facebook, na medida em que este 

possibilitaria também que as realizações da turma fossem postadas e visualizadas por toda comunidade 

escolar, família e amigos, ou seja, por aqueles envolvidos tanto no processo de ensino-aprendizagem 

quanto na vida social dos estudantes. 

O grupo criado no Facebook ampliou as atividades já realizadas através do Blog da disciplina, 

permitindo postagens de trabalhos, participação em enquetes sobre temas relevantes à disciplina (tais 

como acordo ortográfico, olimpíadas de língua portuguesa, concurso de redações, literatura de cordel, 

resultados de pesquisas na área de linguagens etc.), além da disponibilização de textos formativos, que 
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os alunos deveriam ler e se fundamentar sobre vários assuntos relacionados ao conteúdo trabalhado em 

sala de aula, bem como se informar sobre acontecimentos da escola, podendo postar suas 

interpretações e comentários. 

A criação e utilização do grupo do Facebook com finalidades pedagógicas repercutiram 

positivamente sobre a aprendizagem dos estudantes, aumentando sua participação nas aulas e 

atividades da disciplina, além de motivá-los tanto para a realização das tarefas quanto para o uso de 

ferramentas tecnológicas no âmbito escolar, com a intenção de, dentre outras coisas, compartilhar seus 

conhecimentos com demais colegas e professores.  

Uma atividade que demonstra como, a partir das mídias sociais, foi possível trabalhar 

conteúdos relevantes da disciplina de língua portuguesa foi a construção de um dicionário de 

‘internetês’ pelas turmas, a partir de expressões sugeridas pelos próprios estudantes, tais como: blza, 

kd, flw, add, vc, ksa, axo, xau, bju, vlw, entre outras. Tal atividade levou os estudantes a perceberem 

as diferenças entre as escritas e a conscientizarem-se das situações apropriadas para a utilização da 

língua portuguesa formal e informal.  

Dessa maneira, percebemos que os estudantes integraram-se à metodologia proposta sem 

grandes dificuldades, atendendo rapidamente às solicitações da disciplina através de postagens com 

dúvidas, comentários, respostas etc. É importante salientar que as dúvidas postadas eram prontamente 

esclarecidas, bem como os comentários e respostas tinham rápido retorno, o que foi de extrema 

relevância para o êxito da experiência, haja vista que a interatividade de fato ocorria em tempo quase 

real. Isso porque tanto o Blog quanto o grupo do Facebook eram atualizados diariamente, de forma 

que todos tinham autonomia e independência para buscar o conhecimento e compartilhá-lo com os 

demais membros do grupo.  

A principal diferença percebida no uso das duas mídias sociais destacadas neste relato de 

experiência é que no grupo do Facebook os estudantes respondiam mais rapidamente às atividades 

propostas e interagiam de forma mais ampla por se considerarem autores das postagens, enquanto que, 

no Blog, estes se encontravam mais limitados a ler textos, assistir vídeos e visualizar imagens, fazendo 

apenas leituras e comentários menos interativos.  

Por sua vez, à professora, coube a postura de facilitadora da aprendizagem, na medida em que 

se colocou a disposição dos estudantes, interagindo com eles através das novas tecnologias e 

mediando o processo de ensino-aprendizagem. Todos os materiais postados no Blog e no Facebook 

foram trabalhados também em sala de aula a fim de que os estudantes pudessem compartilhar 

presencialmente suas experiências e impressões. Além disso, todas as atividades foram realizadas sem 

esquecer a importância do livro didático, que norteou os conteúdos a serem abordados, de acordo com 

as orientações estabelecidas na proposta para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
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 Desse modo, através das postagens e debates realizados tanto no Blog quanto no Facebook, os 

estudantes passaram a produzir um conhecimento que é significativo para eles e que faz parte tanto da 

sua realidade acadêmica quanto social, ajudando-os, assim, a compreender o mundo a sua volta e a 

fazer inferências nas diversas situações do seu dia a dia. A experiência destacou-se ainda por ter 

visivelmente gerado uma maior motivação dos estudantes bem como uma participação mais ativa nas 

aulas e trabalhos solicitados. Assim, a partir da inserção das TICs, os estudantes passaram a responder 

prontamente às atividades propostas através das mídias sociais, interagindo com as estratégias 

didáticas e trabalhando o conteúdo previsto para a disciplina de língua portuguesa durante o ano letivo.  

Os problemas enfrentados ao longo da experiência foram principalmente em relação ao uso do 

Facebook na escola, pois até então a instituição havia proibido o uso desta mídia social. Sendo assim, 

foi necessário convencer a equipe gestora quanto aos benefícios do uso pedagógico do Facebook, 

obtendo inclusive a liberação do uso nos computadores do laboratório de informática para este fim.  

Outra dificuldade foi a identificação dos limites dos recursos disponíveis, devido a problemas 

na utilização do programa Linux Educacional e dos modelos de computadores disponíveis, pois muitos 

estudantes não tinham experiências com o uso destas versões. Por fim, outro desafio foi no âmbito da 

própria leitura e escrita, em função da falta de hábito de alguns estudantes em realizar tais atividades. 

Os resultados alcançados apontam que a experiência foi pedagogicamente enriquecedora, pois 

gerou um maior envolvimento dos estudantes nas aulas e atividades relacionadas à disciplina, uma 

busca mais ativa pelos recursos disponíveis na rede capazes de melhorar sua aprendizagem, a 

postagem de dúvidas e sugestões de atividades que pudessem melhorar o ensino da língua portuguesa 

nas turmas, entre outros efeitos benéficos ao processo de ensino-aprendizagem. Consequentemente, foi 

possível perceber um aumento no rendimento acadêmico da maioria dos estudantes. 

Enfim, a experiência resultou na construção, ao longo do ano letivo, de uma cultura de uso do 

computador, internet e mídias sociais na educação, o que até então não existia nas turmas envolvidas 

nem na escola. Pois os próprios estudantes relataram que, antes desta experiência, só usavam as TICs 

para bate papo, postagens e outras funções sem articulação direta com a aprendizagem escolar. E, após 

a experiência, os mesmos passaram a usar Blogs e outras mídias sociais como ferramentas de 

pesquisa, interação e troca de informações relacionadas à educação. Em acréscimo, ao perceber os 

resultados positivos alcançados, alguns dos professores da escola se sentiram estimulados a utilizar as 

ferramentas tecnológicas como estratégias facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem, 

incorporando-as em sua prática docente.  

O próximo desafio está em, além de fortalecer a aprendizagem mediada por computador, 

inserir o m-learning (aprendizagem móvel) e o u-learning (aprendizagem ubíqua), pois os dispositivos 

móveis sem fio ampliam a interação on-line entre os sujeitos, o que, segundo Barbosa, Saccol e 

Schlemmer (2010), tornam a aprendizagem ainda mais imersiva. Com a utilização dos celulares e 



Página | 39 

 

 

tablets, novos medos e anseios são lançados no ambiente escolar, pois o uso do computador ainda nem 

foi incorporado em toda a sua capacidade e novos aparelhos já invadem as salas de aula, provocando 

ainda mais discussões sobre o uso pedagogicamente adequado dessas tecnologias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este relato de experiência, objetivou-se analisar os efeitos do uso pedagógico de 

ferramentas como o Blog e Facebook no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes de ensino 

médio. Desse modo, espera-se auxiliar professores e estudantes da educação básica a perceberem as 

possibilidades disponibilizadas pelas TICs no que tange ao processo de ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa e, consequentemente, de demais disciplinas.Ademais, essa experiência com o uso de 

mídias sociais também demonstra as potencialidades destes recursos para o acompanhamento dos 

estudantes e das atividades por eles realizadas, levando ao reconhecimento de que as tecnologias 

podem e devem ser usadas nas escolas como meio de interação com os estudantes tanto na modalidade 

presencial como a distância. 

A experiência evidenciou o grande potencial das novas tecnologias para educação, 

especialmente se integradas em ambientes onde professores e estudantes possam pesquisar e aprender 

juntos, visando à construção coletiva do conhecimento. Porém, para que o uso do computador, da 

internet e das mídias sociais na realidade escolar possibilite avanços no processo de ensino-

aprendizagem, faz-se necessário que tanto professores quanto estudantes e demais membros das 

escolas se adaptem às novas realidades e recursos propiciados pelas TICs, buscando ampliar seus 

conhecimentos e habilidades com estes instrumentos, utilizando-os de forma inovadora, de modo a 

implicar mudanças no planejamento e abordagem das aulas ministradas.  

Assim, é possível constatar que a experiência relatada neste artigo consiste em mais uma entre 

tantas existentes que demonstram os avanços possibilitados pela adoção das TICs no processo de 

ensino-aprendizagem de conteúdos específicos. Dessa forma, ficam apontadas as possibilidades de 

expansão desta experiência para outras turmas, disciplinas e instituições de ensino, a fim de otimizar o 

uso de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes do ensino médio 

bem como dos demais atores envolvidos com a educação.  
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Resumo 

Esse artigo focaliza o problema do ensino e aprendizagem de ética com a ajuda da tecnologia 

da informática. Trata-se de uma pesquisa sobre as possibilidades de ensino e aprendizagem de ética 

com alunos de 5 anos de idade. A fundamentação teórica de nossa análise é a filosofia de Aristóteles, 

principalmente as suas ideias sobre ética e o papel das virtudes e também a filosofia moral que vem 

sendo apresentada por Alasdair MacIntyre. Esse filósofo contemporâneo tenta trazer as principais 

preocupações da ética aristotélica por meio da prática de virtudes para as sociedades do século XXI. 

De acordo com as pesquisas que realizamos, nós consideramos que é possível ensinar e aprender ética 

de acordo com o desenvolvimento da prática das virtudes com a utilização da tecnologia da 

informação em sala de aula. Nós enfatizamos principalmente a comunicação e a produção de vídeos 

com as crianças. A utilização da metodologia de produção de vídeos educativos é uma possibilidade 

que nos parece viável para a aprendizagem de ética, conforme se pode observar em um dos vídeos 

educativos produzidos por crianças de uma das escolas de uma rede federal de ensino no município do 

Rio de Janeiro. A história, que se intitula “O Aniversário de Pedrinho” se passa no Sítio do Pica-pau 

Amarelo, que é o espaço criado por um escritor brasileiro e que é bastante conhecido pelas crianças. 

No vídeo foram introduzidos alguns personagens de outras histórias, tais como o “Hulk” e o 

“Sportacus” que também estão presentes na festa de aniversário. É o dia do aniversário do Pedrinho e 

seus amigos vêm para sua festa. A Cuca não foi convidada para essa festa de aniversário, mas ela 

chega, aparece de surpresa, lança um feitiço no bolo e foge. O bolo explode quando as crianças cantam 

parabéns para você. Sportacus salva as crianças, captura a Cuca e a faz pedir desculpas a todos. A 

Cuca é perdoada, se arrepende e se diverte na festa junto com os novos amigos. A amizade é a virtude 

enfatizada nesse exemplo. Crianças e jovens vão se comportar de um modo ético mais facilmente se 

eles tiverem tido a oportunidade de aprender virtudes com o auxílio dessas ferramentas.  

Palavras Chave: currículo, educação infantil, educação moral, tecnologia educacional. 
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Abstract 

This article focuses on the problem of teaching and learning ethics with the help of informatics 

technology. This is a research about the possibility of teaching and learning ethics with five years old 

children. The theoretical foundation of our analyses is Aristotle’s philosophy mainly his ideas about 

ethics and the role of virtues and also the moral philosophy which is presented by Alasdair MacIntyre. 

This contemporary philosopher tries to bring the central concerns of Aristotelian ethics through the 

practice of virtues to the societies of the twenty first century. According to the researches which we 

had concluded, we consider that it is possible to teach and to learn ethics according to the development 

of virtues practice with the use of information technology in classroom. We emphasize specially the 

communication and the production of video with children. The use of the methodology of producing 

educational videos has good chance for learning ethics as we can observe in one of the educational 

videos produced by children in one of the federal schools in the city of Rio de Janeiro. The title of the 

story is “Pedrinho’s Birthday Party”. This party takes place in Sítio do Pica-pau Amarelo, which is the 

imaginary place described by a Brazilian storyteller who is well known by the children. Some 

characters from other stories were introduced in this video, such as “Hulk” and “Sportacus” which are 

also participating in this birthday’s party. It’s Pedrinho’s Birthday and his friends are coming for his 

party. Cuca wasn’t invited but she arrives and suddenly she appears, makes a magic signal on the cake 

and run away. The cake blows up when the children sing Happy Birthday to you. Sportacus rescues 

the children, arrests Cuca and also gets Cuca’s apologizes. She is forgiven and promises to become a 

friend and she has fun together with her new friends. Friendship is the virtue that is emphasized in this 

video. Children and young people will behave in an ethical way more easily if there have been 

opportunities to learn virtues with the help of these tools.  

Keywords: curriculum, preschool , moral education, educational technology. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo contribuir para as discussões sobre o ensino de ética nas 

escolas, através da produção de vídeos com crianças. 

Consideramos que a elaboração e o uso adequado de objetos de aprendizagem multimídia 

possam auxiliar no ensino das virtudes para crianças. Desse modo, é importante que as tecnologias de 

informação possam fazer parte do currículo escolar se queremos formar cidadãos que vivam 

eticamente. 

A escolha da pesquisa por analisar e produzir objetos de aprendizagem justifica-se por suas 

características pedagógicas, descritas por Mendes et al. (2004): a) reusabilidade: reutilizável diversas 

vezes em diversos ambientes de aprendizagem; b) adaptabilidade: adaptável a qualquer ambiente de 
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ensino; c) granularidade: conteúdo em pedaços, para facilitar sua reusabilidade; d) acessibilidade: 

acessível facilmente via Internet para ser usado em diversos locais; e) durabilidade: possibilidade de 

continuar a ser usado, independente da mudança de tecnologia; f) interoperabilidade: habilidade de 

operar através de uma variedade de hardware, sistemas operacionais e navegadores web (browsers), 

intercâmbio efetivo entre diferentes sistemas.  

Podemos afirmar que “o que caracteriza um software como educacional é a sua inserção em 

contextos de ensino-aprendizagem” (OLIVEIRA et al., 2001, p.73), e da mesma forma o que 

caracteriza um arquivo da internet como objeto de aprendizagem é a possibilidade de seu uso no 

currículo escolar.  

Os objetos de aprendizagem considerados pela pesquisa são categorizados como jogo, 

imagem, podcast, infográfico, quadrinhos, apresentação de slides e vídeo, categoria que é enfatizada 

neste artigo.  

O vídeo é um dos objetos de aprendizagem mais utilizados nas escolas por professores e 

alunos. Imagens digitalizadas podem capturadas atualmente com filmadoras, tablets, webcams de 

notebooks, máquinas de fotografia digital e também com celulares, com uma excelente qualidade 

técnica e hospedados em sites gratuitos para compartilhamento e divulgação. 

Os estudos sobre o uso do vídeo na educação não são recentes, afirma Moran (1995), que no 

início da década de 1990 mostrava com entusiasmo a chegada dessa linguagem nas escolas.  

O autor aponta alguns usos inadequados do vídeo na sala de aula, como o uso de vídeos sem 

discussão, reflexão e diálogo com os alunos; vídeos que são disponibilizados quando o professor está 

ausente e vídeos que não possuem ligação com os conteúdos estudados e que não contribuem 

diretamente para a aprendizagem dos alunos no tema específico da disciplina.  

A perspectiva que Moran tinha naquele momento, era a de uso e consumo de vídeos 

comerciais, produzidos por terceiros. Naquele momento a produção de vídeo nas escolas necessitaria 

de um alto investimento em equipamentos e técnicos especializados para que as edições e pós-

produções fossem realizadas. Experiências como essas era eram raríssimas. Para enfatizar o uso e 

consumo de vídeos prontos, da TV aberta ou gravados em DVD, Moran destacou que mesmo nesse 

uso, os professores e alunos começaram a ter alguns espaços de autoria e escolha: 

As mensagens dos meios audiovisuais exigem pouco esforço e envolvimento do 
receptor. Este tem cada vez mais opções, mais possibilidades de escolha (controle 
remoto, canais por satélite, por cabo, escolha de filmes em vídeo). Há maior 
possibilidade de interação: televisão bidirecional, jogos interativos,CD e DVD. A 
possibilidade de escolha e participação e a liberdade de canal e acesso facilitam a 
relação do espectador com os meios. (MORAN, 1995) 

E da mesma forma como o autor aponta alguns usos inadequados de vídeos na sala de aula, 

sugere algumas práticas como o uso do vídeo para sensibilização, no momento de apresentar um novo 
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conteúdo; o vídeo como ilustração, de cenários desconhecidos pelos alunos como de civilizações 

antigas, e a produção de vídeo com os alunos, em criações originais, ou interferindo em produções já 

realizadas. É nesse sentido que o referido autor afirma ainda: 

As crianças adoram fazer vídeo e a escola precisa incentivar o máximo possível a 
produção de pesquisas em vídeo pelos alunos. A produção em vídeo tem uma 
dimensão moderna, lúdica. Moderna, como um meio contemporâneo, novo e que 
integra linguagens. Lúdica, pela miniaturização da câmera, que permite brincar com 
a realidade, levá-la junto para qualquer lugar. Filmar é uma das experiências mais 
envolventes tanto para as crianças como para os adultos. Os alunos podem ser 
incentivados a produzir dentro de uma determinada matéria, ou dentro de um 
trabalho interdisciplinar. E também produzir programas informativos, feitos por eles 
mesmos e colocá-los em lugares visíveis dentro da escola e em horários onde muitas 
crianças possam assisti-los. (MORAN, 1995) 

A possibilidade de produção de vídeos com os alunos, é uma alternativa para que os alunos 

vivenciem os aspectos mais instigantes do uso das tecnologias, deixando de serem meros receptores 

das imagens, para serem autores delas. 

Com a diversidade de possibilidades de captura de vídeos que temos na atualidade e o 

surgimento da web 2.0, professores e alunos possuem a sua disposição inúmeros programas e sites 

para edição, compartilhamento e publicação de vídeos educativos. 

O termo web 2.0 foi criado em 2004, por uma empresa americana1 da área de informática, para 

designar uma nova geração da internet. Desde sua disseminação mundial na década de 1990, a internet 

possuía uma característica informativa. Seu conteúdo era produzido por poucas pessoas, geralmente 

programadores e especialistas que dominavam a linguagem computacional, e os usuários da internet 

eram apenas consumidores e receptores dessas informações, tal qual acontecia com o vídeo. 

A partir da década de 2000, com a ampliação da banda larga, novas ferramentas foram criadas. 

Essas novidades permitiram que os usuários se tornassem também produtores e autores de 

informações e conteúdos para a web. Essa é a geração atual da internet, a web 2.0, que possibilita 

ambientes interativos, colaborativos e espaços de autoria para os usuários, através das redes sociais, 

dos blogs e espaços de compartilhamentos na nuvem. 

Diante da possibilidade de produção de vídeos educativos, reconhecemos neste uma das 

aplicações da informática na educação. As ferramentas computacionais, como define TAJRA, são 

facilitadores na elaboração de Projetos Pedagógicos pois “a utilização da informática permeia as 

disciplinas integradas aos temas geradores das propostas de projetos” (2001, p.57). 

                                                        

 

1 A O'Reilly Media é uma companhia de mídia americana criada por Tim O'Reilly, que publica livros e websites 
e organiza conferências sobre temas relacionados à informática. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesse estudo, o referencial teórico é o pensamento conjunto de Aristóteles (1996), 

inegavelmente um dos maiores filósofos de todos os tempos e cuja contribuição é sempre atual. 

Acrescentamos a contribuição de Alasdair MacIntyre, influente filósofo escocês contemporâneo que 

analisa a “desordem social” (MACINTYRE, 1984) da atualidade e propõe não apenas o retorno à 

filosofia aristotélica, mas a reflexão concernente à realidade do século XXI. 

Aristóteles (1996), em sua obra “Ética a Nicômaco”, destaca o papel das virtudes tanto na vida 

particular do indivíduo como também na vida pública. Ao enfatizar a importância do aprendizado das 

virtudes, ressalta que esse acontece pela prática, pelo exercício contínuo, como se pode ler: 

...as virtudes (...) adquirimo-las pelo exercício, tal como acontece com as artes. 
Efetivamente, as coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemo-
las fazendo. (ARISTOTELES, 1996, p.36). 

O crescente e intenso uso das tecnologias de informação e comunicação no cotidiano das mais 

variadas pessoas, indistintamente de classe social, etnias, idade ou sexo, não só faz emergir, como já 

observamos, uma discussão sobre a necessidade de uma ética na internet, no uso e produção de vídeos 

e demais meios digitais, como a torna imperiosa. Essa discussão tem como um de seus mais atuantes 

representante a organização não governamental, Safernet [i], que é referência nacional, formada por 

profissionais da informática, professores, pesquisadores e juristas preocupados com a questão ética 

nesse setor. A citada organização disponibiliza, entre outras ações, materiais informativos sobre o uso 

seguro da internet para crianças e jovens, como cartilhas com sugestões referentes ao acesso da 

internet de forma segura. 

Essas sugestões proporcionam normas de conduta às crianças e jovens nativos digitais. Como 

se sabe, denominamos aqueles que nasceram em uma sociedade tecnológica e que utilizam essas 

tecnologias desde sempre de nativos digitais. Em outras palavras, esses materiais pretendem mostrar 

às crianças o que é certo e o que é errado fazer no mundo virtual, baseando-se na legislação e nos 

direitos humanos. É nesse ponto crucial que entra a nossa experiência com pesquisas de ensino e 

aprendizagem de ética, ainda que em outras situações. Por meio da vivência das virtudes e com a 

definição de parâmetros que indiquem às crianças o que é o bem e o que é o mal, no contexto da 

informática, é possível se educar para a cidadania. A proposta tem como finalidade que todos se 

voltem para o bem comum, o que é a expressão mais apurada da prática da ética na sociedade. 

Essa necessidade de se ensinar às crianças e jovens nativos digitais o que é certo e o que é 

errado no mundo virtual deve estar bem clara para o professor. Nenhuma pessoa nasce ética e ética se 

aprende desde a primeira infância. Observe-se que a afirmação de parâmetros éticos é uma premissa 

que antecede qualquer prática na vida de uma pessoal, seja essa no mundo real ou virtual. Todos os 
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comportamentos devem ser éticos e para que tal aconteça se faz necessária uma deliberação, a qual 

deriva do conhecimento dos parâmetros que decorrem exatamente das virtudes. 

Algumas vezes se tem a falsa ideia que a escola tem como finalidade a tarefa de ensinar 

conteúdos cognitivos que servem imediatamente para avaliações. No entanto, a escola como uma 

instância cultural e social tem outras finalidades. Desde os tempos mais remotos, a escola está presente 

nas sociedades, sempre com o princípio de preparar crianças e jovens para viverem no seu próprio 

meio sociocultural. A tradição e as cada vez mais modernas formas de expressão do ser humano, entre 

elas a tecnologia informática, estão no centro da preocupação pedagógica para a formação integral da 

pessoa. 

Podemos supor que o ensino da ética nas escolas tem estado ausente como uma decorrência de 

preconceitos religiosos e ideológicos. É de se pensar que a falta desse tipo de ensino tenha prejudicado 

as pessoas no que diz respeito aos comportamentos éticos. Faz-se necessário um estudo mais 

aprofundado para se chegar a uma conclusão, no entanto, apenas fizemos uma rápida referência, pois 

não é esse nosso objetivo. 

É importante que não percamos o sentido de humanidade quando nos dedicamos à educação 

das crianças. Os seres humanos pertencem a esse grupo universal ao mesmo tempo em que se 

organizam em culturas particulares. Desse modo há virtudes que são universais e que devem ser 

aprendidas e vivenciadas por todas as pessoas, quaisquer que sejam as suas características culturais. 

Ninguém nasce ético, todas as crianças precisam aprender as virtudes (LINS, 2007) e por isso é grande 

a responsabilidade da escola. 

Uma grande contribuição se encontra na obra de Piaget (1994) que explica a necessidade do 

ensino dos valores morais às crianças que estão ainda na fase da heteronomia, isso é, que dependem de 

uma apresentação do que é certe e do que é errado proveniente de outras pessoas. O desenvolvimento 

moral de uma pessoa exige que se lhe seja ensinada a moral, caso contrário ela não poderá sozinha 

chegar à plenitude da vida ética. 

METODOLOGIA 

Diante da possibilidade de produção de vídeos educativos para o ensino de ética para crianças, 

analisamos o vídeo “O Aniversário de Pedrinho”, produzido por crianças de 5 anos da Escola Estadual 

de Ensino Fundamental República da Rede FAETEC, através do Projeto TV Criança financiado pela 

FAPERJ entre 2008 e 2010.  

Para a produção deste vídeo foi realizada uma pesquisa ação. Os pesquisadores responsáveis, 

atuaram no registro das imagens, edição e pós-produção das cenas. 
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Utilizou-se a metodologia de produção de vídeos descrita por GIRAO (2005, p.113) que, de 

uma forma geral, divide o processo de produção de peça audiovisual em “cinco etapas: a) criação e 

planejamento; b) roteiro; c) pré-produção; d) direção e gravação; e) edição e finalização”. A partir 

dessa metodologia, desenvolvemos as Oficinas de Produção de Vídeos, que foram uma adaptação da 

metodologia de GIRAO, considerando-se as especificidades da pesquisa: a faixa etária dos alunos, o 

tempo disponível dentro do planejamento dos professores e a disponibilidade da escola em ceder os 

espaços, de forma que não as ações não atrapalhassem os demais alunos e professores.  

A metodologia elaborada foi denominada “Oficinas de Vídeo”. Foram necessários 6 

encontros, para a criação do vídeo: 

§ 1° Momento – Apresentação da proposta e planejamento do vídeo a ser produzido. O 
tema foi livre e os alunos escolheram personagens, temas e acontecimentos do seu 
interesse com o mínimo de intervenção dos professores. 

§ 2° Momento – Na sala de aula, com os professores regentes, as crianças 
desenvolveram e registraram a sinopse da história; 

§ 3° Momento – Houve o ensaio do roteiro e pré-produção dos itens necessários para a 
gravação; 

§ 4° Momento – Gravação dos vídeos; 

§ 5° Momento – Edição e finalização dos vídeos, com a participação de alguns alunos 
para a escolha das músicas e efeitos especiais; 

§ 6° Momento – Exibição dos vídeos produzidos na comunidade escolar. 

As crianças envolvidas produziram a seguinte sinopse para a narrativa “A Festa do Pedrinho”: 

“Os personagens do Síto do Pica-pau Amarelo e do Lazy Tons se encontraram para fazer essa 

incrível aventura. 

Pedrinho faria aniversário, então sua mãe, a senhorita Bessie Busybody resolve fazer uma 

festinha. Só que o quintal está vazando água, então ela pede ao prefeito para consertar. 

Depois convida Stephanie para ajudar a fazer o bolo. 

Tudo arrumado, os convidados começam a chegar. 

Primeiro foi o Hulk que veio de carro pra dar os parabéns. Depois foi a Emília que trouxe um 

presente. 

A seguir chegaram Narizinho e Pixel. Todos estavam dançando. 

Chegou então a princesa. 

De repente a Cuca apareceu, que confusão! 

Ela coloca um feitiço no bolo. 
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Chega a hora do parabéns, quando o Pedrinho foi soprar a vela, o bolo explodiu. Nisso aparece 

o Sportacus e leva todo mundo pra sua casa e diz que vai pegar a Cuca. 

Eles correm pra muito, muito longe (Nem o zoom da câmera alcança). 

Sportacus pega a Cuca e ela promete que nunca mais vai fazer isso. Ele apresenta ela para seus 

amigos. Eles gritam mas ele diz que é do bem. 

Então todos dançam na festa felizes para sempre.” 

A análise do ensino da ética de Alasdair MacIntyre possibilita a identificação de virtudes 

como amizade, justiça, generosidade dentre outras que estão presentes nas produções infantis. Os 

vídeos produzidos com alunos devem ser disponibilizados em Sites de Compartilhamento na web, e na 

Midiateca da escola, de forma que possa ser utilizado por outros professores e crianças no ensino de 

ética. 

RESULTADOS  

O Projeto TV Criança tornou-se o projeto principal da escola em questão desde 2008. Através 

do uso das tecnologias, foi possível trabalhar assuntos de interesse das crianças, com destaque para as 

questões éticas, que fazem parte e constituem o nosso cotidiano. 

A proposta de produção de vídeos educativos com crianças que ensinem virtudes é viável. De 

acordo com a metodologia apresentada, destaca-se a importância da formação dos professores no uso 

das tecnologias. 

São necessários conhecimentos mais profundos sobre a captura de imagens, ou seja, a escolha 

da filmadora mais adequada; organização das imagens gravadas e qualidade do áudio; escolha 

adequada dos editores de vídeo (são necessários vários, pois cada software possui ferramentas 

diferentes) e compartilhamento do vídeo em Sites específicos, sempre com a autorização por escritos 

dos responsáveis legais. 

As questões técnicas são importantes, mas a pesquisa identificou ser mais indicada a formação 

de professores no uso dessas tecnologias paraa produção de vídeos com crianças, do que a presença de 

técnicos de informática e comunicação, pois ainda que os vídeos produzidos não tenham a qualidade 

técnica profissional, o processo pedagógico de filmagem e produção é essencial para a aprendizagem 

dos envolvidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Refletindo sobre a importância do ensino e da aprendizagem das virtudes com o objetivo de 

educar os futuros cidadãos e associando essas pesquisas com aquelas referentes à tecnologia de 

informática podemos considerar que esse é um passo indispensável para as escolas. 
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A experiência com o vídeo citado é um importante exemplo de como se pode aplicar esse 

recurso para o ensino e a aprendizagem da ética na sala de aula para criança. É preciso que se tenha 

bem claro quais são os parâmetros éticos para que as produções tecnológicas sejam realmente valiosas. 

Não adiante termos recursos sofisticados se a apresentação das virtudes não está bem explicitada. As 

crianças têm que aprender o que é certo e errado e para isso necessitam de alguém que lhes mostrem o 

que é o bem e o que é o mal. 

Finalizando, sugerimos que novas pesquisas sejam realizadas de modo que materiais 

tecnológicos sejam aperfeiçoados e sempre utilizados segundo os parâmetros e os princípios éticos. É 

necessário se prestar o máximo de atenção aos conteúdos que serão transmitidos com esses novos 

meios, assim como também com os antigos, pois a aprendizagem de ética é fundamental para o 

desenvolvimento do cidadão. 
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RESUMO 

O presente artigo é uma revisão de literatura, acompanhada de um reflexão sobre a atual 

tendência do Ensino das ciências e biologia, partindo de seu cenário inicial: o curso de formação de 

professores. Essa articulação entre a teoria e as possibilidades pedagógicas práticas em sala de aula 

geram direcionam uma discussão sólida, embora breve, sobre a necessidade da apropriação de novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (nTICs) na Formação do professor das Ciências e na 

atividade cotidiana docente.  

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores – Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) – Ensino de ciências e biologia. 

 

ABSTRACT 

This article is a literature review, together with a reflection on the tendency of Science and 

biology teaching , from your initial scenario: the teacher training course. This articulation between 

theory and pedagogical possibilities practical classroom discussion generate direct solid, albeit brief, 

about the need for ownership of new Information and Communication Technologies (nICT) in Science 

and biology Teacher Training. 

KEYWORDS: Teacher training course – Information and Communication Technologies – 

Science and biology teaching. 
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EDUCAÇÃO, SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E NTICS: ASPECTOS GERAIS 

Vivemos numa sociedade onde informações de diferentes campos científicos são obtidas numa 

velocidade extraordinária. Da metrópole ao interior e da zona mais nobre à menos favorecida 

economicamente, a obtenção de dados através das tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

não é apenas uma possibilidade. Com a evolução das TICs, o cotidiano do homem se transforma, 

passando a ser marcado pela automação. Assim, Uma sociedade informatizada se desenvolve em 

constante progressão. O termo “Sociedade da Informação” define bem esse fenômeno e tem sido 

utilizado em documentos oficiais pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ONGs, Organizações 

públicas e privadas, pela UNESCO e UNGASS (Assembléia Geral das Nações Unidas), para 

caracterizar essa nova sociedade do século XXI. 

Tadao Takahashi (2000), define Sociedade da Informação como um estágio de 

desenvolvimento social marcado pela capacidade de seus membros (cidadãos, empresas, 

administração pública etc.) de obter e compartilharinformações, instantaneamente, de qualquer lugar e 

da maneira mais adequada. Para o autor, este estágio está intimamente ligado à evolução das Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (nTICs), que têm papel fundamental no desenvolvimento 

social e cultural, valendo destacar que não são um fim em si mesmas, porém influenciam diretamente 

toda a sociedade. 

Na visão de Paulo Pavarini (1999), as nTICs podem ser entendidas como uma coleção de 

redes eletrônicas que propiciam acesso à programas de aplicação, serviços, e comunicações – via 

computadores, telefones, e equipamentos de vídeo. Segundo ele,essas redes consistem fisicamente de 

circuitos, que cobrem a distância entre os emitentes e receptores. Dessa forma, o uso frequente das 

nTICs na educação é irreversível, pois as necessidades e os objetivos educacionais são interligados às 

necessidades sociais. Isso acontece porque a educação pretende dar conta da formação de indivíduos 

capazes de conviver e solucionar problemas do cotidiano. Para tanto, complementa o autor, tais 

recursos devem estar intrínsecos nas salas de aula, possibilitando o acesso a informação para a 

população acadêmica, possibilitando com sua inclusão digital e social. 

 Kira Tarapanoff (2001) aponta alguns fatores propulsores no quadro de mudanças de 

paradigmas sociais, nos quais se incluem as novas tecnologias (novas metas para tecnologias da 

informação, computação em rede aberta e centrada no usuário); o novo ambiente empresarial 

(mercado dinâmico, aberto e competitivo); a nova empresa (organização aberta com atuação em rede e 

fundamentada na informação); e a nova ordem geopolítica (realidade mundial aberta, volátil e 

multipolar). As nTICs, ressalta a autora, são encontradas na educação em diferentes momentos: TV 

via satélite, Ensino interativo pelo rádio, programas de televisão e videocassete gravados, curso 

interativo pela TV ao vivo com perguntas via telefone e e-mail, computador, através de softwares 

educativos, Internet, fóruns de debate, listas de discussões, sites informativos, videoconferências etc. 
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Nessa perspectiva, as nTICs se revelam como tecnologias educacionais favoráveis ao processo 

educativo e de potencial promissor na Formação do professor. 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA E AS NTICS 

No que tange a formação do professor na universidade e, em particular, a formação do 

professor de biologia, entender o fazer pedagógico e suas influências sociais perante a polivalente 

Sociedade da informação, é o grande ponto de partida. A partir dessa premissa podemos discutir a 

aplicação das nTICs com maior abrangência teórica. 

Levando em conta os estudos de Aranha (1996), é observável ao longo das ultimas décadas, a 

evolução tecnológica que os mecanismos educativos adotados por docentes sofreram. Na visão da 

autora, diferentes tendências se estabeleceram meio a sinuosos contextos históricos: A escola 

Tradicional; O movimento da Escola Nova; A escola Tecnicista; e o Construtivismo. Acompanhando 

esta trajetória parece claro que o fazer pedagógico sempre esteve diretamente influenciado por fatores 

sociais, políticos e econômicos, vinculados aos avanços científico-tecnológicos em momentos variados 

na história educacional brasileira. 

Para Bernini et al. (2009), os conceitos de tempo e distância passam a ter novas acepções com 

tais avanços. Exibições de conquistas científicas como produção de novas drogas contra o vírus HIV, 

cirurgias bariátricas e pesquisas com células-tronco na tela de TV ou monitores de computadores, 

aproximam fatos e pessoas, quase em tempo real, possibilitando ações imediatas que alteram o 

cotidiano de diferentes sociedades. Assim, enfatizam os autores, as informações chegam ao cidadão de 

várias maneiras e ter acesso a elas não significa dominá-las. Por isso deixam claro que ter domínio 

técnico não assegura utilizá-las de forma a proporcionar ambientes de formação de indivíduos críticos. 

É importante, portanto, não confundirmos o uso de nTICs em sala de aula como algo 

produtivo e educativo simplesmente pelo uso das ferramentas. Não é a apropriação de uma tecnologia 

da informação ou comunicação em si que melhora a qualidade do ensino público ou privado. É o uso 

com uma finalidade verdadeiramente pedagógica que faz a diferença. A TIC utilizada de forma 

reflexiva e apoiada na busca de um fazer pedagógico de qualidade pode facilitar o processo ensino-

aprendizagem. Do contrário, corre-se o risco demascarar a formação de indivíduos alienados de suas 

realidades (ARANHA, 1996; BERNINI et. al, 2009).  

Mas será que os licenciandos dos cursos de Ciências biológicas se preocupam de fato com tais 

questões? Será que nossos futuros professores de Ciências e biologia refletem,de fato, na importância 

que uma TIC pode assumir como tecnologia educacional com foco na aprendizagem dos alunos? 

Preocupação semelhante é a de Philippe Perrenaud (2000), ao lembrar que a verdadeira incógnita é 

saber se os professores irão apossar-se das tecnologias como um auxílio ao ensino, para dar aulas cada 
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vez mais ilustradas por apresentações multimídia, ou para mudar de paradigmas e concentrar-se na 

criação, na gestão e na regulação de situações de aprendizagem. 

Autores como Perrenaud (2000), Almeida (2000), Palloff (2002), Sancho (1998), entre outros, 

concordam que o papel do professor tem se alterado com uso das nTICs na educação, saindo do 

pedestal de detentor de conhecimentos e transmissor de informações, para orientador de estudos e 

participante no processo de construção do saber. 

Para Aranha (1996) a escola adquire posição preciosa, mais precisamente a sala de aula, onde 

a comunicação se torna um veículo de grande importância para a formação do indivíduo. O termo 

“Comunicação”, lembra a autora, significa “tornar comum”, fazendo-se saber a todos ou a muitos, 

através de diferentes recursos tecnológicos considerando-se aí o professor com seu discurso. O novo 

debate, segundo ela, centra-se no fato de que mais importante que a análise do conteúdo de uma 

mensagem, é seu veículo. Nessa perspectiva, enfatiza Aranha, a mesma informação terá repercussões 

variadas junto ao receptor da mensagem mediante o uso de recursos audiovisuais diferentes. 

Benini et al. (2009) remarcam que “ensinar não é o mesmo que aprender”. E essa ideia é 

crucial para a escolha das TICs que o professor utilizará em suas aulas. Conhecer sua classe, os 

conteúdos específicos da disciplina ministrada e refletir sobre as TICs mais funcionais para os alunos é 

fundamental no planejamento das aulas. Amparando-se nesse pensamento, a formação de um 

professor crítico e criativo, que se importe não apenas com a mensagem, mas também com o veículo 

que permitirá a assimilação e posterior construção de saberes técnico-científicos com seus futuros 

alunos, faz-se necessária.No entanto, em acordo com Benini et al. (2009), para saber selecionar a 

melhor TIC o professor deve adquirir proficiência e competência em relações às diversas tecnologias 

da comunicação (rádio, vídeo, TV, jornal, multimídia, redes de computadores etc.) possíveis de serem 

utilizadas em sua prática pedagógica e, então, incorporá-las em sua atuação na sala de aula.  

Seria conveniente que os cursos de licenciatura em biologia, e em ciências de forma geral, 

passassem a oferecer ambientes de aprendizagem colaborativa aos seus alunos para o ensino superior. 

Essa proposta não é pioneira, já tendo sido discutida por alguns autores (BENINI et al., 2009; 

PERRENAUD, 2000). Assim, a formação docentepoderia assumir uma postura mais dinâmica e 

atualizada, tornando-se fidedigna aos seus princípios e objetivos onde as nTICs acompanhassem o 

crescimento do licenciando, contribuindo para uma visão educacional mais crítica de sua própria 

formação e mais receptiva a novidades. 

Há uma lógica e forte tendência historicamente estabelecida de que, após formado, para aquele 

que porta o diploma de licenciatura em biologia, restará a sala de aula das instituições formais de 

ensino. No entanto, trata-se de um grande equívoco pensar que os cursos de licenciatura em 

ciênciasapenas sirvam para formar professores de educação básica. Amparados ou não pelos 

Conselhos profissionais regionais (CRBios), também podem desenvolver atividades em espaços não-



Página | 54 

 

 

formais de educação, como museus, zoológicos, unidades de conservação da natureza, centros de 

divulgação científica etc. E independente do espaço de trabalho, necessitarão conhecer nTICs, 

principalmente se atuarem em ambientes de divulgação científica e interação com o público. É 

aconselhável que o uso dessas ferramentas ocorrera de forma reflexiva, não se tornando exaustivo nem 

para quem recebe, nem para quem remete a informação. Nesta linha de pensamento, MORAN (2003) 

defende o uso de nTICs apoiado numa educação para a autonomia. Para o autor, só vale a pena 

estarmos juntos fisicamente – num curso empresarial ou escolar - quando acontece algo significativo, 

quando aprendemos mais estando juntos do que pesquisando isoladamente nas nossas casas.  

Na tentativa de compreender quem é o licenciando atual, num curso de biologia, nota-se que o 

aluno que ingressa na universidade hoje é de uma geração tecnologicamente recente se comparada ao 

professor que já leciona há anos. E isso, parece favorável para uma formação profissional baseada em 

nTICs. Isso não descarta a possibilidade de um profissional com vinte anos de magistério, por 

exemplo, estar atualizado e ser um explorador das TICs nos ambientes educativos. No entanto, torna-

se mais fácil inserir o jovem licenciando no contexto tecnológico porque o mesmo é oriundo de uma 

formação básica já inserida na Sociedade da informação, onde o manejo das TICs assume contornos 

mais rotineiros. Esse aluno da licenciatura, na maioria das vezes em sua formação inicial, reconhece 

que estratégias de ensino atuais (e a bastante tempo inclusive) não mais se justificam e, caso não se 

emancipem dessas antigas tendências, as reproduzirão enquanto professores regentes. Nessa 

perspectiva, orientar os futuros professores rumo a um pensamento pedagógico mais moderno e rico 

de veículos que elevem a qualidade da aprendizagem se revela uma proposta de efeitos positivos.  

Para Moran (2003) em muitas situações cotidianas as nTICs são utilizadas sem que se tenha 

um planejamento específico para tal ferramenta. Planejar, entretanto, pode oferecer mais segurança ao 

professor e melhores êxitos na aprendizagem, lembra o autor. O uso da TV como tecnologia 

educacional, por exemplo, é muito difundido nas salas de aula. Percebe-se, no entanto, que costuma 

ser utilizada de modo a deixar o aluno passivo, onde a tecnologia transmite as informações e o aluno, 

expectador jovem ou adulto, não pode intervir, não interage (MORAN, 2003). Essa percepção do autor 

é de fácil identificação em aulas de ciências e biologia, quando o professor convida os alunos para 

assistirem vídeos longos e exaustivos (como o documentário a marcha dos pinguins ou o filme óleo de 

Lorenzzo) e espera que eles tenham total atenção do início ao final do filme, na esperança de que 

evoluam intelectualmente através do humilde contato cinematográfico. Com o uso do computador não 

é diferente. Acompanhar os alunos ao laboratório de Informática para apresentação de belíssimos 

slides produzidos no PowerPoint, executar um programa de exercício e prática de conteúdos tratados 

em sala, ou assistir à simulação de fórmulas, condiciona o aprendizado à simples recepção e repetição 

de informações, modelo de aprendizagem onde o aluno é personagem passivo em um ambiente pós-

moderno. Motivar os alunos a pesquisarem na Internet autores diferentes que tratem do mesmo 

assunto, estabelecer diferenças entre seus conceitos e produzir um material próprio, leva o aluno ao 
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estudo das informações constantes nas nTICs, incorporando à sua realidade o que é significativo no 

processo de aprendizagem. (BENINI et al., 1999). 

Para Benini et al. (1999) atividades como a criação de páginas na Internet, divulgando os 

resultados obtidos em pesquisas, a criação de painéis em software de apresentação para posterior 

exposição em locais públicos, participação de atividades nos meios eletrônicos como listas de 

discussão, fóruns eletrônicos, portfólios virtuais são algumas das inúmeras possibilidades que o 

professor tem para viabilizar o uso deste recurso, sem confinar o aluno a uma apresentação no 

Datashow, que não favorece potencialmente o diálogo com a informação, apenas a recebendo 

passivamente. Uma proposta para a ruptura com essa visão monológica e que pode ser pensada para a 

formação de professores de biologia, apoiando-se nas nTICs, seria programar oficinas pedagógicas, 

em que os alunos participem colaborando para com a construção do conhecimento coletivo, através de 

suas habilidades particulares, situações em que todos são responsáveis pela aprendizagem de todos. 

Analisando e estudando situações distintas do cotidiano escolar também através de grupos de 

discussões pode fortalecer o comprometimento do aluno com sua aprendizagem e do grupo. Cabe 

também ao professor universitário aproveitar as nTICs como auxiliares no seu fazer pedagógico, 

aprimorando-se e partilhando estas novas conquistas telecomunicativas com seus licenciandos e 

futuros profissionais do ensino. 

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES 

É inevitável que para superar os desafios do século XXI, a universidade reveja seus conceitos 

em relação a formação de professores. Rever a relação teoria/prática na disciplina de estágio 

supervisionado é uma dessas ações e deve partir não apenas da instituição, como do professor que 

deve buscar sempre posturareflexiva e democrática em sua forma de orientar e supervisionar os 

licenciandos. Partindo dessa ideia o professor das disciplinas de ensino devem ser essencialmente um 

orientador de uma prática educativa focada na reflexão e na busca de distintas TICs que interagam e 

divulguem o conhecimento científico. Conhecer, analisar, gerir e aplicar nTICs em suas aulas é algo 

esperado do professor da educação básica e, para isso, a formação de professores pode ser promissora 

se levada em conta o contexto educacional recente e imerso numa Sociedade da informação. Motivar 

os licenciandos em biologia e demais ciências naturais para o uso das novas ferramentas e estabelecer 

elos de possibilidade pode elevar intelectualmente e profissionalmente o universitário em processo 

formativo e torná-lo um importante personagem no processo educacional, como já sinalizado na 

exploração literária acima. O uso das nTICs como ferramenta parece aproximar, nessa perspectiva, 

uma Educação em ciências e biologia aos anseios sociais e às necessidades do jovem cidadãoe futuro 

profissional do século XXI. 
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Resumo: O presente artigo analisa questões relacionadas à mobilidade tecnológica, sua 

contribuição e desafios para a educação. O professor está preparado para explorar o potencial das 

tecnologias? Está preparado para lidar com uma aprendizagem que pode acontecer além dos muros da 

escola, aquela que se expande a partir do momento em que o mundo virtual passa a fazer parte 

integrante do ambiente de ensino e aprendizagem? E os alunos, apesar de conectados em grande parte 

do tempo, entendem os benefícios e as possibilidades que as tecnologias oferecem? O currículo 

escolar, por sua vez, estruturado em disciplinas com tempo de aula definidos, fragmentadas e que, na 

maioria das vezes não se comunicam, responde aos anseios de uma sociedade cada vez mais 

conectada? E a própria tecnologia, como está se adaptando para mudanças tão rápidas? Para 

demonstrar a utilização dos dispositivos móveis em sala de aula realizamos um estudo de caso em uma 

escola particular de São Paulo. 

Palavras-chave: Educação. Tecnologias. Mobilidade. 

 

Abstract: This article examines issues related to technology mobility, its contribution and 

challenges to the education. Is the teacher ready to explore the potential of the new technologies? Is he 

ready to deal with learning that might happen beyond school’s walls, the one that expands from the 

moment the virtual world becomes an integral part of the teaching and learning environment? And our 

students, although connected all day, understand the benefits and possibilities that technology offers? 

And the school curriculum, structured in disciplines defined with class time, fragmented and that most 

often do not communicate, responds to the desires of a society increasingly connected? And the 

technology, how is it adapting to so quick changes? To demonstrate the usage of mobile devices in 

class we realized a case study on a private school in São Paulo. 

Keywords: Education. Technology. Mobility.  
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A entrada das novas tecnologias na escola nos dá uma grande oportunidade de 
repensar a escola no seu aspecto pedagógico, revendo seus objetivos, suas 
metodologias e principalmente as práticas adotadas em sala de aula. E para esse 
repensar, a direção, coordenação e principalmente os professores devem estar 
envolvidos, buscando a resposta de não apenas como utilizar a tecnologia na 
educação, mas sim, de como os alunos aprendem em uma sociedade onde a 
tecnologia está mais do que presente. (MARTINELLI, 2009) 

DISPOSITIVOS MÓVEIS E EDUCAÇÃO 

Qual tem sido o papel do professor diante dos inúmeros movimentos que surgiram na 

informática educacional? Da ideia que a tecnologia um dia poderia substituí-lo ao temor de não 

dominá-la tanto quanto o aluno, passando pelo uso dos aparatos tecnológicos como suporte dos 

conteúdos, o professor tem sido desafiado constantemente. 

No entanto, talvez o maior desafio esteja por ser encarado: lidar com as tecnologias móveis 

interativas, acessíveis, conectadas com o mundo e que estão cada vez mais presente na sociedade e na 

vida do cidadão. 

A mudança de paradigma está em considerar que o processo de ensino e aprendizagem poderá 

se dar em qualquer lugar e a qualquer hora, independente do espaço físico da escola. A sociedade 

como um todo é um espaço privilegiado de aprendizagem 

O professor pode repensar sua forma de ensinar e a forma de o aluno aprender, colocando-se 

como organizador de processos mais abertos e colaborativos. 

É certo que os professores precisarão buscar novas formas de ensinar, uma vez que o que se 

apresenta hoje não dá mais conta de uma geração interativa e conectada. Por outro lado, essa geração 

multitarefa precisa de um professor que a capacite para organizar e atribuir significado e sentido à 

informação tão facilmente adquirida. 

Segundo publicação da UNESCO (2008, p. 1), em um ambiente educacional qualificado, a 

tecnologia pode permitir que os alunos se tornem: usuários qualificados das tecnologias da 

informação; pessoas que buscam, analisam e avaliam a informação; solucionadores de problemas e 

tomadores de decisões; usuários criativos e efetivos de ferramentas de produtividade; comunicadores, 

colaboradores, editores e produtores; cidadãos informados, responsáveis e que oferecem contribuições. 

Estamos falando de uma geração que não precisou aprender a dominar as máquinas, mas 

nasceu com TV, computador e comunicação rápida. Ao mesmo tempo em que estudam, são capazes 

de ler notícias na internet, checar a página de relacionamento, escutar música e ainda prestar atenção 

na conversa ao lado. Para eles, a velocidade é outra. Os resultados precisam ser mais rápidos, e os 

desafios, constantes. Não dá para imaginar, portanto, que na escola o aluno ainda deva apenas 

“escutar” uma aula.  
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Talvez o maior desafio para o professor deste século esteja em lidar com a mobilidade da 

informação proporcionada pelas tecnologias móveis, a sua explosão e popularização. 

“Eles já vieram equipados com a tecnologia wireless, conceito de mobilidade e capacidade de 

convergência”, diz a psicóloga Tânia Casado, coordenadora do Programa de Orientação de Carreiras 

(Procar) da Universidade de São Paulo. “Usam uma linguagem veloz, fazem tudo ao mesmo tempo e 

vivem mudando de lugar” (LOIOLA, 2009). 

O professor, por sua vez, deve considerar as contribuições da neurociência cognitiva que 

entende que a atenção é limitante, embora o foco possa mudar rapidamente. Santaella (2013) também 

considera que nesse espaço de hipermobilidade emerge um leitor que se caracteriza por uma 

“prontidão cognitiva ímpar para orientar-se entre nós e nexos multimídia, mas que, embora 

intimamente ligado ao mundo ao seu redor e ao mundo informacional, tem uma atenção parcial, sem 

se demorar reflexivamente em nenhuma delas”.  

Como há exposição do aprendiz às tecnologias digitais desde seus primeiros anos, essa 

geração inevitavelmente possui outra forma de pensar e processar informações. Esses nativos digitais1 

se adaptam às novas tecnologias mais rapidamente que as gerações anteriores (PRENSKY, 2001). 

Professores são de uma ou mais gerações anteriores e falam a “Língua Digital com sotaque”. 

Sendo imigrantes que se adaptam à nova cultura, sempre terão suas raízes no passado. Isso significa, 

por exemplo, ler um manual antes de usar um aplicativo ao invés de explorá-lo diretamente para 

aprendê-lo ou imprimir emails para editá-los em papel e depois passar para o computador. 

(PRENSKY, 2001)  

Os jovens são extremamente focados em conectividade (RAINES, 2002) e interação social, 

tendo preferências por atividades em grupo e nos estudos processando informações de várias fontes ao 

mesmo tempo (multi-tasking) (MC MAHON; POSPISIL, 2005, p. 421). 

Essa geração é altamente ligada ao movimento do faça-você-mesmo, no qual conteúdos são 

gerados e consumidos pela maioria dos próprios indivíduos. Essas características se fizeram 

implementadas em sua plenitude nas vidas desses aprendizes com o advento da tecnologia móvel. 

Apesar de rápidas, as mudanças nos dispositivos móveis ocorreram gradualmente. Palmtops e 

PDA's (personal digital assistant) trouxeram possibilidades de conectividade limitadas, já que quando 

surgiram não foram de grande penetração entre aprendizes. Os primeiros telefones celulares com 

acesso à internet traziam a tecnologia de Wireless Application Protocol (WAP), mas acabaram por 

                                                        

 

1 Aqueles que já nasceram no mundo da tecnologia (MATTAR, 2010). 
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não decolar, pois necessitavam de sites específicos para essa plataforma. Mesmo assim a 

conectividade acabou por conquistar as massas com as mensagens SMS (short message service).  

Com os novos smartphones combinados às tecnologias wireless, o cume da ubiquidade de 

informação e usabilidade foi alcançado. 

Somente a evolução da tecnologia, no entanto, não foi suficiente para apontar um caminho 

absoluto a uma plataforma de ensino interativo e imersivo. Considerando-se a implementação do 

Mobile Learning, Attewell (2005) sugere cinco categorias de tecnologia que devem ser consideradas: 

Transporte (3G, Bluetooth, Wireless), plataforma (iOS, Android, WindowsPhone), entrega (Email, 

SMS, http), mídia (vídeo, áudio, teleconferências) e linguagens de desenvolvimento (Java, HTML, 

Flash). 

Para o uso dessas tecnologias para aprendizagem, os professores precisam passar por uma 

capacitação tecnológica e conscientizar os alunos de que os dispositivos móveis2 podem ajudar na 

construção do conhecimento. As escolas devem considerar como uma oportunidade o fato de muitos 

aprendizes possuírem um aparelho que, se utilizado em cenários educativos, será capaz de atrair o 

interesse ao conteúdo lecionado. 

De acordo com MORAN (2012, p.1):  

As tecnologias móveis trazem enormes desafios, porque descentralizam os processos 
de gestão do conhecimento: podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e 
de muitas formas diferentes. Podemos aprender sozinhos e em grupo, estando juntos 
fisicamente ou conectados. Na medida em que entram na sala de aula o seu uso não 
pode ser só complementar. Podemos repensar a forma de ensinar e de aprender, 
colocando o professor como mediador, como organizador de processos mais abertos 
e colaborativos. 

ADAPTAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Somente os aparelhos móveis atuais não trazem boa usabilidade na navegação pelo conteúdo 

disponível na internet. As plataformas de ensino e fontes de informação necessitam ser adaptadas à 

tela do tamanho reduzido dos dispositivos móveis. 

Os problemas de usabilidade se tornam mais evidentes quando o layout traz fontes pequenas 

que dificultam a leitura. Há dificuldade também quando os botões de links não podem ser clicados por 

                                                        

 

2 Dispositivos móveis são definidos como qualquer equipamento ou periférico que pode ser transportado com 
informação que fique acessível em qualquer lugar. Ex:, palms, lap-tops, i-pads, até mesmo os pendrives e, 
certamente, os celulares multifuncionais. Por meio desses dispositivos, que cabem na palma de nossas mãos, à 
continuidade do tempo se soma a continuidade do espaço: a informação é acessível de qualquer lugar 
(SANTAELLA, 2013). 
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não terem a dimensão mínima do tamanho da ponta do dedo humano, nos casos de dispositivos 

sensíveis ao toque. 

Esses são problemas essenciais que podem fazer com que o aprendiz perca o interesse no 

conteúdo apresentado. 

Atualmente, as duas técnicas mais usadas para tentar minimizar o problema são: a construção 

de um aplicativo ou a adaptação do layout por meio de uma folha de estilos (CSS). 

Com a construção de um aplicativo, em geral o conteúdo parece ao usuário como uma 

extensão da maneira de navegar já conhecida. A utilização nesses casos é mais intuitiva e o conteúdo 

chega de forma mais natural. 

Há uma grande dificuldade nesse tipo de abordagem no que diz respeito à quantidade de 

plataformas disponíveis. Para cada plataforma seria necessário desenvolver um aplicativo diferente e 

prestar a devida manutenção, o que seria custoso. 

Já com a adaptação do layout com uma folha de estilos CSS, virtualmente, qualquer 

dispositivo móvel poderia receber uma interface adaptada de acordo com as dimensões de sua tela. 

Essa abordagem seria menos custosa, pois a categorização dos aparelhos não seria mais feita de acordo 

com a plataforma e/ou sistema operacional. 

Na aprendizagem em dispositivos móveis o hardware e software devem ser combinados de 

forma a serem quase ignorados pelo usuário para que o conteúdo possa ser a principal preocupação do 

aprendiz. 

ESTUDO DE CASO 

Para demonstrar o uso e a aplicabilidade dos dispositivos móveis em sala de aula, foi feita uma 

pesquisa em um colégio localizado na zona sul de São Paulo, que tem 1.200 alunos, considerado de 

classe média alta, com universo de pesquisa de 95 alunos de faixa etária entre 9 a 18 anos e 21 

professores especialistas e polivalentes que passaram a usar os dispositivos em sala de aula este ano. 

O método de pesquisa utilizado foi quantitativo e as técnicas utilizadas referem-se à coleta de 

dados através (por meio) de um questionário, no qual foram levantados os seguintes aspectos: 

série/ano; quais tipos de dispositivos móveis usam; a utilização do celular como recurso para falar e 

acessar redes sociais; comunicação por meio de mensagem; com qual finalidade acessam em aula, a 

sensação de utilizar em sala e em como seu uso é facilitado. 

Os dados foram tabulados em três subgrupos, 5º e 6º ano (de 9 a 11 anos, 36 alunos), 7º, 8º e 

9º (de 12 a 14 anos, 29 alunos) e Ensino Médio (de 15 a 18 anos, 30 alunos). Essa divisão baseou-se 

nos estágios de desenvolvimento de Piaget: o operatório concreto (dos 7 aos 11 anos), em que as 

crianças têm capacidade de classificação, agrupamento, reversibilidade e conseguem realizar 
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atividades concretas, que não exigem abstração, e o operatório formal (dos 12 anos até a vida adulta), 

no qual ocorre a transição para o modo adulto de pensar. Durante esta segunda fase, desenvolvem a 

capacidade de raciocinar sobre hipóteses e ideias abstratas, forçando-nos a analisar o Ensino Médio 

separadamente, pois estes encontram-se mais autônomos, com uma visão para continuidade da vida 

acadêmica universitária e profissional. 

Com relação ao uso dos dispositivos móveis, podemos constatar que os alunos de 5º e 6º anos 

utilizam muito mais os tablets do que os demais, enquanto no Ensino Médio eles preferem o uso do 

celular, como mostra o gráfico abaixo. Podemos justificar essas informações baseando-se na 

concepção sócio-construtivista de Piaget em que, até os 11 anos, ainda precisam do concreto, imagens 

maiores, com manuseio mais fácil. 

Figura 1 – Dispositivos Móveis Utilizados 

Dispositivos 
Móveis 

5º e 6º 
anos 

7º ao 9º 
ano 

Ensino 
Médio 

% total 

Tablet 25% 6,9% 3,3% 12,6% 
Celular 25% 48,2% 56,7% 42,2% 
Notebook 13,8% 13,8% 20% 15,8% 
Netbook 0 0 6,7% 2,1% 
iPod 27,7% 24,3 10% 21% 
Nenhum 8,5% 6,8% 3,3% 6,3% 

Fonte: Autores 

 

Conforme a pesquisa, os alunos não têm utilizado o celular somente para falar, resultado que 

contraria o uso feito pelos professores. O mesmo acontece com relação ao uso de redes sociais: os 

professores, normalmente, não acessam pelos dispositivos, enquanto os nossos discentes são nativos 

digitais, conforme já explicado, vivem totalmente conectados. Na faixa etária de 5º e 6º anos, os 

alunos quase não utilizam para comunicação por meio de mensagem devido às características de 

desenvolvimento dessa faixa etária. 

Figura 2 – Uso do Celular – Para falar 

 Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 
5º e 6º  anos 16,9% 5,5% 41,6% 22,2% 13,8% 
7º ao 9º ano 3,4% 20,7% 44,8% 20,7% 10,4% 
Ensino 
Médio 3,4% 6,7% 36,7% 20% 33,2% 

Professores 0 0 9,5% 28,6% 61,9% 
Fonte: Autores 

 

Figura 3 – Uso do Celular – Acesso a Redes Sociais 

 Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 
5º e 6º  anos 8,3% 13,8% 11,1% 33,4% 33,4% 
7º ao 9º ano 6,9% 6,9% 6,9% 17,2% 62.1% 
Ensino 
Médio 

0 10% 16,7% 33,3% 40% 

Professores      
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Fonte: Autores 

 
Figura 4 – Uso do Celular – Comunicação através de Mensagem 

 Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 
5º e 6º  anos 25% 16,7% 13,9% 25% 19.4% 
7º ao 9º ano 3,4% 17,3% 24,1% 20,7% 34,5% 
Ensino 
Médio 

0 3,3% 10% 33.3% 53,4% 

Professores 9.5% 0 14,3% 19,1% 57,1% 
Fonte: Autores 

 

Ao confrontarmos os questionários de alunos e professores com relação à aprendizagem, 

apenas um professor não permite o uso dos dispositivos móveis, e os que permitem não exploram todo 

seu potencial. Nessa parte do questionário, tanto aluno como professores colocaram mais de uma 

opção.               

Figura 5 – Uso em sala de Aula 

 5º e 6º 
anos 7º a 9º anos Ensino 

Médio 
Imagens 66,7% 51,7% 90% 
Textos 66,7% 75,9% 33,4% 
Vídeos 41,6% 24,1% 16,7% 

Calculadora 2,7% 3,5% 0 
Nenhum 0 3,5% 0 

Fonte: Autores 

 

Figura 6 – Uso em sala de aula (visão do professor) 
 Professor 

Pesquisa 57,1% 
Imagens 71,4% 

Vídeo 4,8% 
Elaboração de Trabalhos 14,3% 

Dicionário 9,5% 
Fonte: Autores 

 

Como demonstram os dados, tanto professor quanto aluno entendem que tais dispositivos 

ajudam no aprendizado, motivam, melhoram a qualidade, concentração, o trabalho de colaboração 

com os colegas, a participação em aula e o interesse. 
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Figura 7 – O uso do dispositivo móvel ajuda (visão do aluno) 
 5º e 6º 

anos 7º a 9º anos Ensino 
Médio 

Pesquisa 80,5% 72,4% 86,6% 

Imagens/Vídeos 72,4% 31,03% 30% 

Interesse 72,4% 13,8% 26,6% 

Aprendizagem 82,7% 37,9% 36,6% 

Nenhum 3,44% 0 0 

Fonte: Autores 
 

 
Figura 8 –O uso do dispositivo móvel ajuda 

(visão do professor) 
 

 
 Professor 

Concentração 57,1% 
Qualidade 71,4% 

Participação em aula 4,8% 
Colaboração com os colegas 14,3% 

Fonte: Autores 
 

A maioria dos alunos respondeu que utiliza somente com a solicitação do professor e alguns 

por iniciativa própria, e que se sentem tranquilos ao trabalharem dessa forma. Com relação aos 

professores, apenas um não vê diferença, não sente que traz uma melhora na qualidade e interesse 

quando utilizado em aula. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discussão sobre o uso das tecnologias na educação formal é antiga, embora a maioria dos 

educadores reconheça a sua contribuição para os processos de ensino e aprendizagem. Entre a 

revolucionária linguagem de programação LOGO, criada por Seymour Papert, até hoje, com o acesso 

à internet, a popularização dos celulares, notebooks e tablets, muito se opinou e se especulou sobre as 

mudanças que elas trariam para a educação. 

Com a web 3.0 e sua característica colaborativa que estimula a autoria e a partilha dos 

conhecimentos, aliadas às tecnologias móveis, outra dinâmica deveria se estabelecer nas salas de aula. 

É difícil pensar nesse mundo tecnológico e em um currículo baseado no lápis e papel e 

centrado na figura do professor. Significa pensar em um currículo para a era digital, pensar em uma 

escola híbrida, em uma aprendizagem que pode se dar em qualquer lugar, independente da sala de 

aula. 

Podemos concluir que o potencial das tecnologias para transformar e melhorar a educação não 

reside nelas próprias, mas antes de tudo nas propostas e intencionalidade do professor.  Apesar de o 
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uso da tecnologia ser promissor, qualquer análise ainda é parcial e cabe muita investigação sobre sua 

efetividade e evidência de melhorias para a educação. No entanto, o resultado só será positivo se 

aliado a um professor com boa formação, preparado, que entenda o aluno como um sujeito complexo, 

atrelado a investimentos na infraestrutura física da escola, mudanças de currículo e investimentos em 

sua capacitação. 
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Janete Maria da Silva 
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Resumo: Este artigo realiza uma revisão bibliográfica de trabalhos apresentados e publicados 

nos Anais Eletrônicos do IV Simpósio Hipertexto e Tecnologias na Educação, realizado em Recife em 

2012, que exploram o uso do Facebook em educação. Depois de selecionar e analisar individualmente 

seis trabalhos apresentados no evento, este artigo compara sua abrangência, seu contexto, seu foco, sua 

metodologia, suas propostas e seus resultados, identificando um tema comum: a linguagem. Ressalta-

se também a importância da escolha de uma teoria de ensino/aprendizagem para trabalhos similares. O 

artigo conclui que a utilização de redes sociais em educação requer mudanças importantes no desenho 

didático de aulas e cursos. 

Palavras-chave: Facebook. Educação. Redes Sociais. 

 

Abstract: This article reviews papers presented and published in the Electronic Proceedings of 

the IV Symposium Hypertext and Technologies in Education, held in Recife in 2012, exploring the 

use of Facebook in education. After selecting and individually analyzing six papers presented at the 

event, this article compares its comprehensiveness, its context, its focus, its methodology, its proposals 

and results, identifying a common theme: the language. The text also emphasizes the importance of 

choosing a theory of teaching/learning for similar works. The article concludes that the use of social 

networks in education requires major changes in the design of educational classes and courses. 

Keywords: Facebook. Education. Social Networks. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O final do século passado trouxe ao mundo contemporâneo, no campo da comunicação, 

mudanças significativas. De modo particular, os recursos de comunicação digital obrigaram vários 

setores da sociedade a se distanciarem de formas tradicionais e se apropriarem de meios mais rápidos e 

interativos na veiculação de informações e construção do conhecimento. 
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A cibercultura, desenvolvida na década de 70, vinculada aos computadores pessoais e que hoje 

está em metamorfose com as tecnologias móveis, firmando-se como cultura do século XXI, foi a 

grande responsável pela criação de novas formas de comunicação, modificando, consequentemente, o 

modo de vida das sociedades. 

Fato contemporâneo, o uso das novas tecnologias passou pelo mesmo estágio que há tempos 

passaram a TV, a propaganda e outros recursos midiáticos, a priori vistos como ameaça à ordem 

estabelecida no que se refere à busca e aquisição do conhecimento. Assim como a literatura, em 

tempos idos, o surgimento e expansão da mídia preconizou efeito de desordem na sociedade; 

desordenou o que estava ordenado. O mesmo se pode dizer dos parâmetros estabelecidos para tempo, 

espaço, lugar, ensinar, aprender. Todos esses termos ganharam novo significado com o advento das 

novas tecnologias.  

Criado em 2004, o Facebook tem como missão tornar o mundo mais aberto e conectado, 

propondo: “criar um mundo mais aberto e transparente, o qual acreditamos que criará mais 

entendimento e conexão.” (FACEBOOK, 2013b). Destinado aos educadores, o Facebook criou um 

“Guia do Facebook para Educadores” e “Facebook para Conselheiros escolares”. Os professores 

contam também com orientações sobre segurança, modelo de cidadania, como admistrar um perfil 

pessoal e profissional e as possibilidades de manter sua privacidade utilizando as configurações e 

também os modelos mais comuns de utilizar o Facebook em sala de aula, criando páginas ou grupos. 

Neste texto, comentaremos algumas experiências realizadas com o uso do Facebook como 

ferramenta de apoio à educação, já que ele faz parte do cotidiano de um considerável contingente, 

dentre os quais alunos de educação básica, universitários e estudantes de diversas línguas. 

FACEBOOK NA EDUCAÇAO SUPERIOR PRESENCIAL  

A pesquisa de Camêlo (2012) teve como objetivo utilizar as redes sociais especificamente para 

práticas pedagógicas, a serem avaliadas em seus aspectos positivos e negativos no que diz respeito ao 

ensino-aprendizagem, bem como ao envolvimento dos sujeitos nestes processos. 

O Facebook foi a rede social escolhida para uma experiência com alunos de determinada 

instituição, durante o horário de aula. O desafio era mostrar que, longe de ser uma ferramenta de 

distração, a rede poderia ser um modo de validar o atrativo que a conectividade é hoje na vida das 

pessoas. O grupo propôs aos estudantes estudar, descobrir, construir, agregar novos conhecimentos, 

significá-los e produzir academicamente, estando online. 

O projeto foi desenvolvido com alunos de quatro turmas. No curso de Design, com o primeiro 

período do turno da manhã, a disciplina de História da Arte e do Design (HTA); com o segundo 

período noturno, a disciplina de Fundamentos da Comunicação (FCOM); e com o quinto e último 

período do curso (os formandos), a disciplina de Avaliação da Comunicação Visual (AVCV). E no 
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curso de Redes de Computadores, com o quinto período (este curso tem seis períodos), a disciplina de 

Metodologia Científica (MET). 

Grupos abertos dos quais participaram professores e alunos foram criados para possibilitar a 

interação e o compartilhamento do andamento e dos resultados dos trabalhos que, vale ressaltar, 

tinham ligação com situações cotidianas, como por exemplo a observação do trânsito nas 

proximidades da universidade, com as obras para os jogos da copa.  

Este movimento possibilitou a criação de uma dinâmica diferenciada e, como diz Camêlo, 

inimaginável num espaço de sala de aula tradicional. Observou-se que postagens eram feitas a 

qualquer momento e o feedback era imediato, o que facilitava acelerar o andamento do projeto, já que 

não era necessário esperar a próxima aula para socializar os resultados. 

Esta realidade envolve, supostamente, uma demanda maior de tempo para trabalho, já que é 

necessário permanecer online para acompanhar o projeto; no caso do grupo de pesquisadores, eram 

remunerados para fazer tal trabalho. De qualquer forma, constatou-se que a distância entre professores 

e alunos deixou de existir, já que tinham, a partir de então, a proximidade pela rede, neste caso, o 

Facebook. Isso levou a um questionamento: o contato em rede social acarreta mudanças no 

relacionamento entre professores e alunos?  

Para responder a esta e outras perguntas, foi proposto um questionário através do Google 

Docs. Resultado da pesquisa foi que a distância hierárquica entre o professor e o aluno num contexto 

de sala de aula cedeu lugar à proximidade, com a utilização da rede social. 

Malgrado o receio do advento midiático, assim como antes, ou até em proporção maior, 

considerando os diversos contextos, os pesquisadores consideram que atualmente os escritores 

marcam sua presença na rede, ao contrário do que se pensa. Os chats, blogs, perfis e outros constituem 

espaços de interação, de expressão e formação de opinião. A leitura e escrita fazem parte da vida 

cotidiana de pessoas que tem nome, lugar, perfil. 

Fato de consenso, a mídia e a sua linguagem são capazes de agregar uma gama robusta de 

vários recursos em um só espaço: o áudio, o vídeo, a imagem, o desenho, a charge, a informação, o 

efeito. O Facebook, site e rede social mais utilizada no mundo, é um espaço midiático que o ratifica; 

as experiências confirmam que com o apoio dele, os alunos passam de meros receptores do conteúdo 

acadêmico a construtores críticos do mesmo. A educação, por conseguinte, precisa passar da 

reticência ao uso destes meios para o proveito inteligente das vantagens que eles oferecem e, assim, 

modificar seu modus operandi. 
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ESPAÇO FACILITADOR DE INTERAÇÕES PEDAGÓGICAS 

O trabalho de Arcoverde e Barros (2012) consistiu em investigar perfis no Facebook de 

professores em processo de formação inicial, a fim de diagnosticar como esta rede social na internet 

tem sido utilizada e quais são as suas possíveis contribuições para o ensino. Apoiados na teoria de 

Tardif e Lessard (2009), os pesquisadores procuram indagar sobre a possibilidade de conceber a ideia 

de ensino inovador, que ultrapasse a sala de aula e reverbere de modo significativo seus efeitos em 

plataformas digitais, como o Facebook. Em outras palavras, a pergunta é: o “potencial” interativo das 

relações entre professores e alunos pode ser constatado em ambientes virtuais desta natureza? 

A seguir, análises de dois casos, nos quais os professores buscaram no Facebook um apoio à 

continuidade de uma atividade iniciada em sala de aula. Veremos, pois que os resultados apontam 

diferenças e oferecem elementos de avaliação. 

No primeiro caso, o professor busca dar visibilidade, através da sua página no Facebook, ao 

trabalho de produção textual desenvolvido em sala de aula. Além disso, procura motivar/instigar os 

alunos para que continuem produzindo textos de forma satisfatória.  

A pesquisa utilizou os seguintes procedimentos: 

a) Motiva à continuidade da produção, “[...] produção de artigo de opinião foi o ouro” e 

“[...] desde já felizes com o resultado” (persuasão - Tardiff e Lessard); 

b) Confere tratamento personalizado a determinados alunos - emocional: dá destaque e 

estimula a escrever cada vez melhor. 

c) Utiliza a função da coerção e exercício da autoridade: “E cadê as senhoritas Rayssa 

Paz, Geissy e Germana, não foram a aula pq?” e “Aguardamos as justificativas[...]”. 

Esta autoridade tem tom amistoso e não abusivo. 

Verificaram-se laços afetivos de ambas as partes: “Bjos a todos e uma ótima semana”. 

Os comentários postados pelos alunos (11) indicam efetiva participação na plataforma digital e 

um deles, em especial, denota aprendizagem significativa. 

Neste primeiro caso, observou-se também algo que merece atenção: o comentário espontâneo 

de uma aluna, ao entrar na rede e responder à pergunta do professor “...não foram à aula pq?”. 

“Aguardamos justificativas”, segundo os pesquisadores, “talvez não estivesse autorizado a circular na 

sala de aula”, considerando a realidade, hierarquia e poder que permeiam o ambiente escolar. A saber, 

a aluna responde com sinceridade que em um dia não foi porque se esqueceu e, em outro, porque tinha 

sono e preferiu dormir. 

No segundo caso, o professor mobiliza os alunos pela rede ao prosseguimento ao estudo de 

verbos iniciado em aula presencial. Ele mobiliza uma espécie de “lembrete” para os alunos a respeito 
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do prosseguimento do conteúdo (estudo de verbos) – típicos das aulas de Língua Portuguesa – e das 

atividades da aula subsequente 

Observou-se a utilização de recursos linguísticos: “Olá galerinha”, para mostrar proximidade. 

Laços afetivos podem, possivelmente reverberar seus efeitos na sala de aula. 

De forma análoga, o “preparem as gargantas” flagram esta tentativa de aproximação, além de 

provocar um tom de humor. 

Do ponto de vista da interatividade, apenas um aluno registra comentários no perfil, ainda que 

o professor motive, marcando os nomes em azul, com o objetivo de chamar a atenção para a postagem. 

Aqui aparece o dado da imprevisibilidade dos acontecimentos, parte da estrutura interna que 

parece reger as interações no ambiente de sala de aula, que também ocorre no presencial, assim como 

no virtual – neste caso, os alunos permanecem inertes. 

Como no caso anterior, aqui também uma fala espontânea quebra o dado da formalidade que 

certamente sofreria uma interdição em um ambiente de sala de aula. O aluno agradece a Deus pela 

professora ter se equivocado em relação ao dia da aula. 

Segundo Tardif e Lessard (2009, p. 249), “do ponto de vista da ação comunicativa, ensinar 

não é, tanto, fazer alguma coisa, mas fazer com alguém alguma coisa significativa.”  

Assim, o trabalho docente deverá considerar o outro como objeto de sua atenção e 

planejamento, e a partir disso é que irá desenvolver sua conduta, sua metodologia e fazer a escolha dos 

instrumentos que poderão ser significativos para ambas as partes. Motivação e instigação são duas 

palavras necessárias para que os alunos atribuam sentido à sua formação e aprendizado.  

Tardif e Lessard (2009, p. 235) também afirmam que “a interatividade caracteriza o principal 

objeto do trabalho do professor, pois o essencial de sua atividade profissional consiste em entrar numa 

classe e deslanchar um programa de interações com os alunos.” 

Neste processo de interações, o professor exerce a função de “maestro”, pois está no centro 

desta interatividade que pode ser regida por objetivos/finalidades diversos, além de outro elemento 

necessário, a significação, que deve ter como foco de interesse o aluno com quem se relaciona, ou 

seja, o professor buscará, em sua prática, desenvolver algo que seja significativo não para si, mas para 

o aluno. 

MOODLE E FACEBOOK COMO AMBIENTES PEDAGÓGICOS 

Araujo e Panerai (2012) buscaram estabelecer algumas possibilidades, bem como limitações, 

do Facebook e do Moodle em ambientes pedagógicos. A observação foi feita utilizando a etnografia 

virtual, metodologia de pesquisa para pesquisas na internet caracterizada pela imersão do pesquisador, 
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uma observação no espaço virtual, de modo a compreender as nuances deste contexto cibercultural 

consoante ao objeto estudado. Aqui, o objetivo era compreender as formas de participação dos 

discentes no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e na Rede Social Facebook. 

Foram utilizados os seguintes procedimentos: observação dos momentos de aula presencial; 

questionário com perguntas de múltipla escolha e abertas com os discentes, através da ferramenta 

Google Docs; divulgação de links para textos, vídeos, músicas, eventos e avisos sobre leituras 

indispensáveis, fotos de momentos alunos em sala de aula, sugestão de busca de textos, imagens ou 

vídeos sobre tecnologias e seus usos nos processos de ensino e aprendizagem à distância. 

Em relação às possibilidades do Moodle, a pesquisa afirma que é um dos ambientes virtuais 

mais utilizados a nível mundial para cursos online ou como apoio ao ensino presencial. É um software 

livre, em que é possível realizar adaptações. Integra uma série de mídias e interfaces, para atender aos 

objetivos, às necessidades e aos interesses dos participantes. Sua complexidade permite a utilização de 

amplos recursos, como: fórum de discussão, enquete, chat, wiki, glossário, tarefa, lição, diário, 

gerência de notas, links para arquivos, links para sites, pastas de arquivos, quadro de avisos, 

calendário, blog, RSS, áudios, vídeos, editor HTML. O Moodle é extremamente robusto, suportando 

dezenas de milhares de alunos em uma única instalação. 

Em relação às limitações do Moodle, aponta desafios: a utilização do mesmo como forma de 

depósito de textos trabalhados de forma expositiva e verticalizada, contrariando os princípios da 

interação e da colaboração. É uma plataforma centrada na instituição; sua implementação é cara, 

mesmo para ferramentas gratuitas. As disciplinas não mantêm uma comunicação entre si e com o 

exterior – são isoladas umas das outras; o desenho didático da plataforma muitas vezes é elaborado 

sem levar em consideração a realidade de seu público. Pode resultar em um ambiente engessado e que 

inviabilize a concretização da interatividade. 

Sobre as possibilidades do Facebook, o texto afirma que é uma ferramenta popular, fácil de 

usar, que não necessita de desenvolvimento interno ou de aquisição de software; útil para alunos, 

professores e funcionários, além de permitir a integração de diversos recursos (RSS feeds, blogs, 

twitter, etc.). Apresenta uma enorme interatividade e potencial pedagógico, podendo facilitar os 

processos de ensino e aprendizagem. 

Sobre as limitações do Facebook, o texto ressalta a presença de elementos que levam à 

distração, como anúncios e avisos, falta de um sistema de filtro, busca e organização da informação; 

falta de comunicação síncrona por áudio e/ou vídeo. 

A pesquisa foi realizada com alunos do 8º período do Curso Presencial de Licenciatura em 

Pedagogia, disciplina Introdução à Educação a Distância, de uma instituição federal. 
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Houve interação dos alunos entre si e com os professores, comentando, discutindo textos e 

propondo novos tópicos. O Facebook se consolidou num espaço interativo, comunicativo, de 

cocriação e compartilhamentos, com acesso diário, ferramenta de fácil acesso. Já o Moodle não teve a 

mesma frequência de acessos e a plataforma era desconhecida por 67% dos que participaram da 

pesquisa, embora boa parte o tenha avaliado como uma ferramenta de grande vantagem para uso, 

ainda que tenha apresentado algumas fragilidades, como por exemplo problemas com senha e sistema 

fora do ar.  

AS POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DO FACEBOOK 

Diante de um contexto que permeia o atraso do sistema educacional, as mudanças no papel do 

professor e do aluno, as teorias de aprendizagem que não se contemplam as redes sociais digitais e as 

redes sociais como um espaço de construção colaborativa de relacionamentos, Brescia e Costa (2012) 

relataram, através do uso da rede social Facebook, como os educadores atuam e como o Facebook 

pode auxiliar na aprendizagem dos alunos. 

Para a pesquisa, foram selecionados cinco grupos, de maneira que os pesquisadores 

precisaram ir além do Facebook para encontrá-los, já que grande parte dos grupos são “fechados”. 

Para entrar em contato com esses grupos necessitou-se buscar no Google.com e também em 

comunidades da rede social Orkut com objetivos educacionais. Com o consentimento dos educadores 

foi possível acessar os grupos e realizar o estudo.  

Foi aplicado um questionário para os membros dos seguintes grupos de pesquisa: dois grupos 

de ensino médio, um grupo de graduação, um grupo de pós-graduação e um ensino de línguas, no qual 

a faixa etária abrangente foi de 15 a 66 anos. 

Para a análise do resultado relacionado com a grande porcentagem (97%) que utilizam o 

Facebook todos os dias, os autores exploraram o conceito de mudança do papel do professor 

(MATTAR, 2012), bem como do aluno e do modelo escolar (TAPSCOTT, 2010), já que estes 

estudantes buscam e se informam de outras maneiras, como aponta a pesquisa: “57% dos respondentes 

utilizam a rede social Facebook para o compartilhamento de informações e 76% utiliza as redes 

sociais para se manter informado diariamente.” (BRESCIA; COSTA, 2012). Além destes resultados, 

constatou-se também que 34% dos estudantes ficam de 6 a 12 horas conectados em redes sociais.  

Os pesquisadores tentaram apontar quais as ferramentas que esses estudantes utilizavam com 

mais frequência, com a intenção de apresentar aos professores as melhores formas de alcançar os 

alunos. As três ferramentas mais utilizadas são: grupos, fotos e bate-papo.  
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GÊNEROS DIGITAIS: A INTERAÇÃO NO FACEBOOK 

A pesquisa de Almeida (2012) preocupa-se com os gêneros digitais e mostra a utilização do 

Facebook como recurso para o ensino e aprendizagem a partir dos vínculos de leitura de dois grupos 

de alunos do 7º ano da Escola Professora Elisa Coelho, no município de Garanhuns, Pernambuco. 

A autora explora o trabalho com a linguagem, utilizando os teóricos Mikhail Bakhtin e Ângela 

Dionísio para delimitar o tema. Ambos pensam a linguagem como uma ação humana que tem como 

objetivo a interação social e a representação da realidade e da cultura.  

A autora propõe uma discussão sobre a leitura desta linguagem que permeia a sociedade, uma 

leitura além da observação dos textos ou das imagens. É proposto que o olhar sobre os gêneros digitais 

compreenda: a leitura como um processo multimodal, que se faz presente ao passo que o trabalho com 

redes digitais permeia diferentes meios de reprodução.  

A preocupação com gêneros se reflete à medida que a autora descreve que qualquer espécie de 

texto pode pertencer a um determinado gênero, que os gêneros são construtos sociais, que proliferam 

dentro das novas tecnologias e que “tendo a linguagem o ambiente escolar que a produz, a reproduz e 

a utiliza para o ensino aprendizagem, as situações sociais e os meios que materializam o efetivo uso a 

interação social não podem estar desvinculados do ensino.” (ALMEIDA, 2012).  

A pesquisadora adotou um questionário para realizar a pesquisa, que foi distribuído para os 

dois grupos. A primeira questão era a respeito dos recursos utilizados no trabalho de leitura na escola, 

e não houve nenhuma citação de recursos tecnológicos. Já na leitura feita em casa, a maioria 

respondeu: livro didático, TV e internet. Quando foram questionados sobre o principal meio de contato 

com a leitura diariamente, as respostas foram: internet, redes sociais e livros (didático, literatura). 

Os estudantes foram questionados sobre o que é interpretado nos textos na escola, com uma 

breve descrição do que são recursos semióticos. Os estudantes indicaram que usam todos os recursos 

semióticos, da mesma forma que utilizam esses recursos para interpretarem situações cotidianas. É 

válido ressaltar que a escola não possui aparatos tecnológicos.  

A partir desta pesquisa, a autora propôs criar um grupo com os alunos no Facebook para 

utilizá-lo como ferramenta de aprendizagem colaborativa. Os grupos têm como objetivo discutir os 

trabalhos com leitura e escrita desenvolvidos. A autora descreve a experiência como uma iniciativa 

para possibilitar “momentos de interação e aprendizagem coletiva”. (ALMEIDA, 2012). 

PRÁTICAS DE LEITURA/ESCRITA NO FACEBOOK 

Silva (2012) aponta resultados parciais de sua pesquisa, relacionados ao ambiente digital e os 

gêneros textuais. Assim como no caso de Almeida (2012), Silva utiliza-se do aparato teórico de 
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Ângela Dionísio para questão de gêneros multimodais, além de Luiz Antônio Marcuschi para o 

cenário de linguagem como manifestação verbal. 

A autora acredita existir uma lacuna entre os gêneros textuais hoje estudados e os gêneros 

multimodais, já que: “em nossa cultura a linguagem está tornando-se cada vez mais visual, e isso exige 

que as práticas de leitura/escrita nas escolas e nas universidades sejam repensadas como também 

atualizadas.” (SILVA, 2012). Perante este contexto, Silva propõe em sua pesquisa contribuir para 

preencher esta lacuna através da análise de 50 exemplares de gêneros multimodais provenientes de 

uma pesquisa com universitários e de suas postagens no Facebook. 

A autora selecionou diferentes gêneros que foram analisados da seguinte maneira: “a partir do 

contexto em que estão inseridos como também através da observação dos movimentos retóricos que 

contribuem para a realização e a identificação dos propósitos comunicativos.” (SILVA, 2012). 

Propósitos comunicativos ainda não possuem definições e são fundamentais para a construção, 

interpretação e uso de gêneros, pois sem os propósitos, não se tem um gênero. 

Silva delimitou, dentro dos gêneros multimodais, alguns propósitos, como: realidade social, 

post sobre o “Genocídio de uma tribo”; crítica à política, “promessas de candidato”; valores, “O 

silêncio e o sorriso”; questões geradas pelo próprio uso do Facebook, “Não perca o foco”. 

Todos os posts apresentados acima estavam vinculados a uma imagem, inseridos em um 

contexto que pertencia à realidade e ao perfil de cada um destes estudantes, que pode se caracterizar 

como um gênero multimodal.  

Independente da mensagem, estes estavam tentando se comunicar com a sociedade, se 

expressar, dizer (ou compartilhar) o que pensam e convidar os integrantes da realidade a participar 

desta discussão, pois alguns posts tinham a mensagem direta: “não perca o foco” e “e vc?”  

A autora finaliza relembrando a importância dos estudantes serem capaz de ler: “tanto o texto 

verbal quanto o imagético. Dessa forma eles poderão contribuir para o desenvolvimento do letramento 

visual dos seus educandos.” (SILVA, 2012). 

COMPARAÇÕES ENTRE AS PESQUISAS 

Todos os artigos revisados têm propostas relacionadas ao uso do Facebook e educação, porém 

não somente para a educação básica e formal. São trabalhos destinados a grupos de ensino 

fundamental II, ensino médio, graduação, pós-graduação e ensino de línguas. Podemos observar que 

não temos trabalhos designados à pesquisa com salas de fundamental I e/ou menores. Este fato deve-se 

às regras de uso do Facebook, já que é proibida a participação de menores de 13 anos.  

Brescia e Costa (2012) se surpreenderam com a diferença da quantidade de mulheres e 

homens em sua pesquisa sobre as possibilidades pedagógicas do Facebook. Podemos observar que, 
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além de as mulheres serem maioria no Brasil, superando os homens em 3.941.891 (Censo 2010 – 

IBGE, 2010), elas estão estudando mais que os homens (PNAD-IBGE, 2009) e correspondem a 53% 

do Facebook. 

Os contextos dos trabalhos variam bastante, o que nos mostra a extensa possibilidade de usar o 

Facebook como uma ferramenta de apoio ao ensino presencial. Os problemas propostos nas pesquisas 

também têm grande variedade, porém podemos observar semelhança entre alguns trabalhos. 

Esses trabalhos se assemelham ao passo que tratam de um mesmo tema: a linguagem. Os 

artigos de Almeida (2012) e  Silva (2012) relatam a importância do trabalho com gêneros e destacam 

os gêneros digitais que, por sua vez, utilizam-se de compostos multimoldais que, segundo Marcuschi 

(2008, apud ALMEIDA, 2012, p. 04): “mais do que em qualquer outra época, hoje proliferam gêneros 

novos dentro de novas tecnologias, particularmente na mídia eletrônica”. Já o artigo de Arcoverde e 

Barros (2012) tem a preocupação com a divulgação dos textos produzidos em sala de aula e como se 

dá a comunicação com os alunos através do Facebook. Neste ponto, cabe uma pergunta: será que 

apenas a transposição do texto produzido em sala de aula para um ambiente virtual pode caracterizar 

um gênero digital?  

Há uma ampla variedade no foco do problema das pesquisas analisadas. Algumas se 

concentraram no educador e como este utilizava o Facebook com os alunos; outras, na perspectiva do 

aluno e como este se relacionava com a rede social; outras ainda sobre como são feitos os posts do 

Facebook pelos educandos; e também há trabalhos que observaram a sala de aula e o perfil de alunos 

sem utilizar a rede e a propuseram somente depois da pesquisa.  

Independe da questão a ser discutida em cada trabalho, a maioria dos pesquisadores utilizou o 

questionário como metodologia. O trabalho de Silva (2012) se diferencia, pois seleciona 50 posts na 

rede, “gêneros com propósitos diferentes, compostos por imagens e palavras, os quais foram 

analisados a partir do contexto em que estão inseridos como também através da observação dos 

movimentos retóricos que contribuem para a realização e a identificação dos propósitos 

comunicativos.” 

Como todos os artigos estão relacionados com educação, sentimos extrema necessidade, de 

que cada pesquisador pudesse ter escolhido uma teoria de ensino/aprendizagem, ou ao menos testado 

uma teoria de ensino/aprendizagem em seu trabalho relacionado com tecnologia. Brescia e Costa 

(2012) apresentam esta preocupação, apontando que não é possível escolher apenas uma teoria de 

ensino/aprendizagem para relacionar com as redes sociais digitais, pois segundo Coutinho e Moreira 

existem “oscilações entre uma e outra teoria, em consonância com a sua base epistemológica e com as 

circunstâncias socioculturais dos países nos quais emergiram” (2004 apud BRESCIA E COSTA, 2012, 

p. 04). 
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CONCLUSÃO 

Tendo apresentado parcialmente o resultado de uma pesquisa bibliográfica, chegamos a 

algumas conclusões, começando pelo dado de conhecimento de que a web é parte da vida das pessoas 

atualmente, que dela fazem uso diariamente com finalidades diversas, desde o entretenimento à busca 

por assuntos de interesse mais acadêmico.  

Isso significa que fazer o uso de redes sociais como ferramenta de apoio pedagógico é valer-se 

de um instrumento cotidiano da vida do aluno e integrá-lo com o cotidiano da sala de aula, 

possibilitando que ela tenha paredes permeáveis; é dizer que se estenda para além dos limites de 

espaços e lugares. Os meios virtuais, se assim podemos dizer, cumprem a função de potencializar os 

processos de ensino e aprendizagem e de extensão da sala de aula. 

Se a educação no contexto do ciberespaço requer uma mudança no desenho didático, significa 

que a escola e a sala de aula passam por um processo de adequação em que o estático, o linear, o 

unilateral, o homogêneo e rígido cedem lugar à intuição, à interação, ao compartilhamento, à 

construção do saber significativo, à cocriação e à colaboração entre os que autores de um processo de 

ensino e aprendizagem. 
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Resumo: Este artigo reflete sobre a produção de materiais didáticos para educação a distância, 

explorando especificamente os conceitos de objetos de aprendizagem e games epistêmicos. 

Inicialmente, o texto discute as relações entre tecnologias digitais e educação e traça um rápido 

histórico das relações entre sociedade, mídias e objetos; depois de discutir brevemente o conceito de 

educação online, explora especificamente os conceitos de materiais didáticos e objetos de 

aprendizagem; por fim, discute o conceito de games epistêmicos. O artigo baseia-se em revisão 

bibliográfica e estudos de casos. O processo de produção de material didático para educação a 

distância é, portanto, contextualizado de uma perspectiva social e tecnológica. O texto conclui que o 

material didático em educação a distância não pode mais ser concebido como um objeto estático, mas, 

ao contrário, deve ser pensado como um componente dinâmico do ecossistema da educação online. 

Palavras-chave: Material Didático. Educação a Distância. Objetos de Aprendizagem. Games 

Epistêmicos. 
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Abstract: This article reflects on the production of pedagogical resources for distance 

education, exploring specifically the concepts of learning objects and epistemic games. Initially, the 

text discusses the relationship between digital technologies and education and paints a quick history of 

the relationship between society, media, and objects; after briefly discussing the concept of online 

education, it specifically explores the concepts of teaching materials and learning objects; finally, it 

discusses the concept of epistemic games. The article is based on literature review and case studies. 

The process of producing teaching materials for distance education is thus contextualized through a 

social and technological perspective. The paper concludes that the pedagogical resources in distance 

education can no longer be conceived as static objects, but rather it should be thought of as a dynamic 

component of the ecosystem of online education. 

Keywords: Pedagogical Material. Distance Education. Learning Objects. Epistemic Games. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A educação a distância (EaD) tem crescido em ritmo intenso nos últimos anos, especialmente 

a partir do desenvolvimento da internet na década de 1990. Dentre os diversos elementos necessários 

para o sucesso de um projeto em EaD, o processo de produção de materiais didáticos é um dos mais 

importantes. Nos últimos anos, objetos de aprendizagem passaram a ser largamente utilizados nesse 

processo. 

Este artigo aborda a produção de materiais didáticos para educação a distância, com foco em 

objetos de aprendizagem. Entretanto, não discutiremos aqui os aspectos ideológicos do uso de objetos 

de aprendizagem em EaD, nem o design instrucional que pode guiar sua produção. O texto procurará 

contextualizar a produção de materiais didáticos para EaD em um cenário de inter e 

transdisciplinaridade, em que tecnologias, seres humanos e objetos se misturam e interagem. 

Inicialmente, o artigo discute as relações entre tecnologias digitais e educação. Em seguida, 

traça um histórico das relações entre sociedade, mídias e objetos. Na terceira seção, o texto aborda 

rapidamente algumas características de educação online. A seção seguinte explora o conceito de 

materiais didáticos para EaD e a quinta seção apresenta o conceito de objetos de aprendizagem. Por 

fim, é utilizado como exemplo o processo de produção de games epistêmicos. 

TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO 

Segundo Santaella (2010), as sociedades humanas estão passando por um choque futurista 

como consequência, principalmente da revolução das ciências da informação, projetada pelas vias das 
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tecnologias digitais, das redes e dos dispositivos midiáticos. E não se trata de um caminho solitário: 

muitos campos de pesquisas científicas estão envolvidos nesse desafio, com destaques para robótica, 

nanotecnologia, vida artificial, ciências cognitivas, design, meta-materiais, ecologia e engenharia, 

dentre outros, que vêm desde os meados do século XX misturando-se e acelerando seus 

desenvolvimentos. 

A consequência disso mostra-se também na economia, onde empregos ligados à indústria da 

informação crescem em larga escala. Os processos de produção, capital e gestão são intensamente 

dependentes de sistemas informacionais. Sua penetração no social e no real já tem tanto caráter básico, 

através de sua larga rede de infraestrutura implantada e em implantação, quanto estratégico, pelo seu 

poder de gerenciamento e geração de conhecimento.  

O futuro das tecnologias digitais, como mostram, por exemplo, os trabalhos de Sterling 

(2005), promete uma influência ainda maior do que a atual. Os objetos passarão a ser mais 

inteligentes, tendo aspectos computacionais e de telecomunicação em sua constituição, tornando-se 

cada vez mais atuantes e interagentes com os seres humanos. 

A estética atual teve como estopim definitivo a convergência explosiva entre computadores e 

telecomunicações, onde as sociedades aumentaram sua potência conectiva, de produção de memória e 

sua velocidade de processamento informacional como nunca antes observado, gerando uma situação 

de armazenagem, recuperação e compartilhamento de informações, que implicam também numa 

revolução nos modos das pessoas acessarem conhecimento e, portanto, educarem-se. 

A palavra educação tem sua raiz no latim educare, tendo como cognato educere e significa 

guiar, conduzir para fora. No seu sentido básico, educação é a atividade de conduzir para fora. No 

contexto da revolução digital, as soluções que emergem no campo da educação estão ligadas às 

tecnologias de educação a distância, onde o humano moldado a essa cultura dá novas formas aos 

tradicionais meios e objetos de aprendizagem com o intuito de fazer face aos seus novos desafios. 

BREVE HISTÓRICO SOBRE SOCIEDADE, MÍDIAS E OBJETOS 

Segundo Santaella (2004), o tempo clássico caracterizava-se principalmente por suas mídias e 

objetos estáticos. Pedras, livros, pergaminhos, estátuas, quadros e relíquias, situados em escolas, 

bibliotecas, mosteiros, museus, teatros, praças e igrejas, são alguns exemplos. Nestes locais, os 

suportes e objetos externos quase não se moviam e não eram dotados de tecnologia. As linguagens 

eram impressas, talhadas e, escritas a mão em um único suporte por vez, e dificilmente alteradas; 

levavam muito tempo para serem produzidas, e alterá-las dependia de mais um longo tempo de 

atuação e dedicação de seu autor. Portanto, um contexto onde a educação era pautada pela presença 

física, pela leitura e pela observação sobre um real em baixo ritmo, exigindo dos intérpretes 

movimentos internos e imaginários para dar sentido e vida a essas linguagens. 
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Com o advento da reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 2000) como consequência da 

influência da industrialização na cultura e na arte, suportes estáticos começaram a adquirir certa 

dinâmica e o objeto externo começou a mover-se de algum modo e ganhar novas possibilidades para 

ser construído. Ambientes e paisagens também começaram a ganhar vida para além de si através da 

fotografia e das filmagens. 

Santaella (2007) destaca cinco eras tecnológicas e seus dispositivos de mídia: (1) os meios de 

comunicação de massa eletromecânicos; (2) os eletroeletrônicos; (3) o surgimento de aparelhos, 

dispositivos e processos de comunicação narrowcasting; (4) o surgimento dos computadores pessoais 

ligados a redes teleinformáticas; e (5) os dispositivos de comunicação móveis. Em cada uma dessas 

etapas, são registrados traços que emergem nas características dos sujeitos formados e formadores 

desses contextos culturais. 

As tecnologias eletromecânicas possibilitaram os suportes de geração do reprodutível técnico, 

que nos apresentavam como suportes da linguagem jornais, fotos, livros e cinemas. A educação, nesse 

contexto, ligava-se ao sentido da movência, de um leitor que folheia as páginas do jornal, de 

diagramas com textos e imagens, do olhar descontínuo na orientação entre os sinais e as luzes nas 

grandes cidades. As visões ocorriam a partir do interior do trem, dos bondes e dos carros, similares ao 

das câmeras do cinema, arte definidora do pensamento moderno. Os suportes passaram a poder ser 

reproduzidos mais facilmente em função da industrialização e os objetos adquiriram um grande poder 

para serem reproduzidos, alterados e distribuídos. Esses mesmos objetos ganharam, ainda de maneira 

tímida, uma capacidade de modularização, onde texto e imagem passaram a conviver mais 

corriqueiramente em sua concepção. 

O momento seguinte nos levou à era da difusão, onde o rádio e a televisão passaram a ser o 

principal meio. O gigantismo dessa estrutura foi possibilitado pela sua acessibilidade em termos de 

transmissão e custos para o público, que acabou desencadeando a ascensão da cultura de massas 

(SANTAELLA, 2007). Tal contexto levou a uma dispersão em larga escala da vida em movimento, 

exercendo um papel importante na expansão e reforma da percepção do sujeito e seu coletivo e dos 

modos dos mesmos se educarem, pois as características moventes passaram a ser características da 

maioria, das pessoas e dos objetos observados através desses suportes. Um salto importante foi a 

possibilidade de se adicionar, na concepção desses objetos, a linguagem sonora, que passou a compor 

o diagrama textual e imagético predominante na era anterior. 

A tecnologia do disponível adicionou um primeiro momento de controle e modulação do 

sujeito sobre os suportes e conteúdos midiáticos. O fato de poder ter um controle remoto em mãos para 

alterar canais ou gravar músicas e ouvir em seu walkman, tirar cópias de documentos e formar novas 

composições, escutar música nos carros e nos aviões deu a facilidade e agilidade necessária para uma 

nova etapa de reforma na educação do sujeito. O contexto cultural já estava pautado no movimento de 
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seus horizontes midiáticos pelas revoluções anteriores, e a isso se somou o novo movimento de 

controle e modulação, oferecendo um maior grau de liberdade ao sujeito para escolher, dentro 

daqueles suportes disponíveis, quais objetos em forma de conteúdos iria acessar, ou ainda quais novos 

objetos iria conceber. 

Portanto, o real modifica-se adquire novas qualidades, movimentos gravados por tecnologias 

específicas, com linguagens mais plásticas e ricas, carregando também a perspectiva de alguém no 

processo de registro do mundo. Um processo ainda predominantemente analógico, mas que já 

especulava sobre a mente do humano mais intensamente que seus precursores. 

O quarto período é caracterizado pelo surgimento dos computadores pessoais, ligados a redes 

teleinformáticas. É uma história com facetas diversas, envolvendo projeto, memória, linguagem, 

circuito lógico, programas e alguns dispositivos, entre os quais se destacam os que permitiram a 

convergência dos computadores com as telecomunicações (SANTAELLA, 2007). Esses dispositivos 

midiáticos são ainda suportes capazes de reter algo de nossa memória em forma de linguagem 

informacional, composta principalmente de uma matriz básica de sonoridade, visualidade e escrita em 

sua superfície (SANTAELLA, 2001); e ainda trazer algo novo, prover novidades de sua programação 

ou de outros atores informacionais desse sistema, ou outros indivíduos conectados a uma rede. As 

tecnologias do acesso têm como seu principal advento a internet, um universo de informação “que 

cresce ao infinito a passos largos e se coloca ao alcance da ponta dos dedos” (SANTAELLA, 2007, p. 

198), onde o poder de produção dos objetos explode, assim como crescem exponencialmente as 

formas de trocas e relações entre os atores desse mundo. Isto naturalmente está também implodindo as 

bases tradicionais da educação. Todos têm acesso entre si, podendo comunicar-se e estudar, e, 

juntamente, têm acesso a um mundo de objetos de aprendizagem disponíveis nessas possibilidades de 

suas formas digitais. 

Esse agente externo com o qual nos habituamos a trabalhar em conjunto passou a ter 

visivelmente uma capacidade de ação definidora sobre a educação, tanto através de seus softwares 

quanto de outros sujeitos conectados à rede. O movimento educacional passou a ter seu privilégio no 

domínio das transformações contínuas e em rede, distanciando-se fortemente da ideia de estabilidade, 

estrutura, presença, hierarquia, derretendo e liquefazendo (BAUMAN, 2003), por exemplo, noções de 

escola, livros físicos, disciplinas estáticas e relação entre professor e aluno. 

Como consequência de toda essa ebulição, onde meios anteriores abrem o caminho para o 

surgimento de novos e se reformam nessa nova realidade (MCLUHAN, 1964), a etapa final, que 

caracteriza a atualidade, são as tecnologias da conexão contínua. À medida que a comunicação entre as 

pessoas e o acesso à Internet desprenderam suas âncoras geográficas – modems, cabos e desktops –, 

espaços públicos, rua, parques, todo o ambiente urbano foi adquirindo um novo desenho que resulta da 

intromissão das vias virtuais de comunicação e acesso a informação enquanto a vida vai acontecendo 
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(SANTAELLA, 2007, p.199), e os espaços se tornaram altamente moventes, líquidos pelo contágio do 

virtual. Essas tecnologias levaram também a um desenraizamento definitivo do sujeito; os desktops, 

talvez a última fronteira estática dos ambientes, viraram smartphones e passaram a ser carregados no 

bolso. Esses aparelhos, por exemplo, criaram a possibilidade de carregar no bolso as novidades do 

computador, da gravação e reprodução, das músicas e dos vídeos, dos e-mails e textos, do acesso à 

internet sem limites de espaço e tempo. Tudo passou a mover-se e em alta velocidade, criando esse 

oceano virtual onde o indivíduo e as sociedades estão imersas e funcionando cada vez em um novo 

modelo cultural. 

Trata-se de um cenário cujo real sofreu uma profunda transformação. Humanos não são mais 

os únicos atores da educação; os objetos dotados de inteligência computacional passaram a especular 

sobre o mundo com eles, em modos diferentes, é verdade, mas de maneira ativa e determinante. E o 

real também sofreu misturas e reformas, passando cada dia mais a ter configurações em suas 

qualidades que permitem sua identificação pelos dispositivos, pelos seus pares. Trata-se de um mundo 

informacional adquirindo a dimensão do mundo humano e, nesse sentido, os objetos computacionais 

conseguem identificar padrões, testar e generalizar entendimentos. Eles estão em seu mundo que está 

misturado ao mundo sensível do humano, todos dialogando e atuando concomitantemente. E, nesse 

contexto, a educação a distância e os objetos de aprendizagem para este tipo de ambiente acabam por 

adquirir uma grande relevância para a educação dessa geração, com a tendência de, em breve, 

tornarem-se os recursos mais relevantes. 

EDUCAÇÃO ONLINE 

Professores e instituições de ensino interessados em educar a distância necessitam 

compreender esse novo processo de educação/formação do ser humano. Ressaltemos: este processo 

acontece em diferentes ambientes. As instituições e/ou docentes necessitam de sensibilidade para gerar 

e manter movimento, pois, como vimos, vivemos em um espaço de movimentos e seus reflexos. 

Estamos diante de um processo de educação que necessita de movimento ação reflexão-ação, 

onde professor-aluno e/ou aluno-aluno poderão estar separados geograficamente. Mas o tempo 

também se inclui na EaD – dependendo do tipo de atividade escolhida pelo grupo de alunos e 

professores, eles poderão ou não estar conectados ao mesmo tempo. 

Dias e Leite (2010) registram que a educação a distância é utilizada há muito tempo, com 

diferenças marcantes no que diz respeito aos recursos disponíveis para executá-la em cada fase de 

tempo. Outra referência fornecida pelas autoras é o marco histórico da EaD em gerações. Mediante as 

pesquisas dessas autoras, podemos mencionar de três a cinco gerações de EaD. Mattar (2011) 

apresenta três gerações: (1) os cursos por correspondência; (2) a inserção de outras mídias (rádio, TV e 

cinema educativos, e CD, entre outras) e as universidades abertas; e (3) a educação online.  
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Para planejar a EaD nesta primeira etapa do século XXI, precisamos utilizar as tecnologias 

digitais como aliadas. Silva (2012) afirma que as novas tecnologias digitais interativas renovam a 

relação do usuário com a linguagem, com o texto e com o conhecimento, alterando, 

consequentemente, a forma da comunicação. Essas tecnologias podem, naturalmente, auxiliar na 

organização da EaD, mas como desenhar as interações, o ambiente de aprendizagem, a aula, o curso e 

o material didático? 

Neste artigo atentamos para a terceira geração, a EaD online, mediada pela Internet e 

possibilitando a utilização de diversas ferramentas. Essa modalidade de EaD impulsiona mudanças de 

conceitos e práticas. Por meio da EaD online podemos, por exemplo: agregar vários ambientes de 

aprendizagem; redefinir ambientes presenciais; reorganizar a modelagem das aulas; definir outros 

papéis ao docente; e produzir material pedagógico vasto e diversificado. É este último ponto que 

exploraremos no restante do texto. 

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA EAD 

Os materiais educacionais ou didáticos tiveram sua origem registrada junto com os precursores 

do livro, o volumen e o códex. Na época, o ato de ler era muito difícil, uma vez que o códex tinha um 

tamanho muito grande e o volumen, por sua vez, era formado por várias folhas de papiro coladas e 

enroladas em um cilindro de madeira formando um rolo. 

Foi no século XV, com o surgimento da imprensa com Gutenberg, que os primeiros materiais 

didáticos começaram a ser produzidos. Mas, afinal, o que significa material didático? 

Segundo Bandeira (2013, p. 14), “o material didático pode ser definido amplamente como 

produtos pedagógicos utilizados na educação e, especificamente, como o material instrucional que se 

elabora com a finalidade didática”. 

Os materiais didáticos estão naturalmente vinculados ao tipo de suporte que possibilitam 

materializar o conteúdo. Aqueles que têm como suporte as novas tecnologias são largamente utilizados 

na educação a distância. O século XXI, com a proliferação de tecnologias, ambientes virtuais de 

aprendizagem e um novo tipo de ensino baseado no computador e na Internet, a EaD online, exige 

novas formas de produção de materiais educacionais, dentre os quais passaram a se destacar os objetos 

de aprendizagem. 

OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

Behar et al (2009, p. 66) entendem por objetos de aprendizagem “qualquer material digital, 

como, por exemplo, textos, animações vídeos, imagens, aplicações, páginas web de forma isolada ou 

em combinação, com fins educacionais”. Pode-se perceber que as autoras posicionam os objetos de 

aprendizagem como instrumentos autônomos, podendo ser criados e/ou utilizados como parte de um 
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determinado conteúdo ou como sua totalidade. Essa suposta autonomia dos objetos de aprendizagem 

tem sido criticada por vários autores, o que, entretanto, não é o tema deste artigo. 

Há várias outras definições para a expressão. O Learning Technology Standards Committee6 

do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), por exemplo, define learning objects, em 

um sentido amplo, como uma entidade, digital ou não digital, que pode ser usada, reusada ou 

referenciada durante a aprendizagem suportada por tecnologia. 

O projeto e a produção de um objeto de aprendizagem podem obedecer a etapas comuns ao 

design instrucional, como a análise do contexto e do público-alvo, conhecimento ou elaboração dos 

objetivos de aprendizagem e domínio de ferramentas de autoria, dentre outras. Mas é essencial que se 

evite a rigidez que caracteriza o design instrucional tradicional, buscando-se maior flexibilidade 

pedagógica.  

Para ilustrar esse processo, utilizaremos o exemplo de jogos eletrônicos. 

GAMES EPISTÊMICOS 

Shaffer (2008) desenvolve o conceito de games epistêmicos, mundos virtuais criados a partir 

de práticas profissionais e que desenvolvem o pensamento inovador. Eles ajudariam os jogadores a 

aprender a pensar como engenheiros, planejadores urbanos, jornalistas, arquitetos e outros 

profissionais inovadores.  

Shaffer explora ainda o conceito de ‘terceiro lugar’ de Ray Oldenburg, que apontaria para 

espaços como cafés, centros comunitários, lojas, clubes e acampamentos, dentre outros, onde as 

pessoas se encontram, discutem problemas e criam comunidades, livres das expectativas de casa e do 

trabalho. Games epistêmicos seriam justamente um tipo de ‘terceiro lugar’ ou ‘terceiro espaço’ entre a 

educação formal e os games comerciais, a instrução formal e o livre divertimento, em que o foco é o 

aprendizado, não as forças mercadológicas dos games comerciais ou os imperativos institucionais das 

escolas. Eles podem, inclusive, ser jogados fora da escola, mesmo porque a escola de hoje não é um 

espaço ideal para inovação.  

Shaffer realiza ainda uma reflexão muito interessante. Tem se tornado cada vez mais barato 

produzir um game, tanto que alguns desenvolvedores de games têm defendido o conceito de indie 

games, o desenvolvimento independente de games, assim como no cinema, por exemplo, existem 

filmes independentes. Games epistêmicos, desenvolvidos nessa perspectiva, seriam alternativas 

políticas e financeiras para acelerar as mudanças na escola. Segundo Shaffer, o que os alunos 

                                                        

 

6 http://ltsc.ieee.org/wg12/ 
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aprendem na escola não é transferido para o mundo real com facilidade; existe um abismo entre, de 

um lado, os fatos e as regras que os alunos memorizam para as provas nas escolas, e, de outro lado, o 

aprendizado que eles precisam utilizar para resolver problemas reais. Nos games epistêmicos não 

existe essa desconexão, pois em vez de aprender fatos, informações e teorias primeiro, e depois tentar 

aplicá-los, os fatos, as informações e as teorias são aprendidos e lembrados porque foram necessários 

para jogar o game - ou seja, para resolver algum problema do mundo real, em primeiro lugar.  

A principal mudança gerada com o uso de games epistêmicos, portanto, seria pararmos de 

pensar que o objetivo principal da escola é ensinar matemática, ciências ou estudos sociais – e então, 

por consequência, produzirmos materiais didáticos (e estáticos) para esses objetivos. Games permitem 

criar mundos virtuais em que podemos pensar de maneiras diferentes. Para Shaffer, eles representam 

uma mudança no mesmo nível das mudanças geradas com a linguagem, a escrita e a imprensa. 

Desenvolvem uma maneira profissional e prática de ver, pensar e atuar em problemas importantes, 

suportada pela reflexão com a ajuda de colegas. 

CONCLUSÃO 

Procuramos mostrar que o material didático em EaD não pode ser concebido como um objeto 

estático, mas, ao contrário, deve ser pensado como um componente dinâmico do ecossistema da 

educação e da vida online. Elaborar material didático para EaD não pode ser sinônimo de uma linha de 

produção industrial de textos em pdfs, arquivos de Flash e testes de múltipla escolha, guiados por 

regras rígidas de design instrucional. O contexto de interdisciplinaridade que marca a modernidade, a 

mobilidade e liquidez associadas às tecnologias digitais e várias outras características que analisamos 

neste artigo, devem guiar uma concepção mais flexível de materiais ou objetos de aprendizagem que 

levem em consideração o design de interações. E games são apenas um dos exemplos de materiais 

didáticos (ou objetos de aprendizagem) que podem ser produzidos para EaD, nessa perspectiva. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir as potencialidades e os desafios do uso da 

Plataforma Educopédia na educação, a partir da perspectiva de um grupo de professores de uma escola 

do ensino fundamental do Município do Rio de Janeiro. A pesquisa foi desenvolvida com cinco 

professores que responderam a um questionário semiaberto, após participarem de uma apresentação 

sobre a Educopédia realizada pela primeira autora deste trabalho. Todos os professores consideraram a 

interface gráfica e de navegação da Educopédia clara e de fácil manuseio. Dentre os principais 

aspectos positivos, foram destacadas a autoria docente no desenvolvimento dos conteúdos e a natureza 

multimidiática das aulas digitais. Os aspectos negativos citados foram à falta de interesse no uso de 

TIC por parte de alguns professores, a sobrecarga de trabalho docente e os possíveis problemas 

decorrentes da implementação de políticas públicas nas escolas. Estes resultados reforçam a 

importância de se articular às políticas de disseminação de recursos educacionais digitais, estratégias 

que potencializem a autoria e atuação docente como criadores de atividades educativas inovadoras. 

Palavras-Chave: Tecnologias de Informação e Comunicação, Ensino Fundamental, 

Educopédia, Percepção de professores   
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Abstract: This work has the objective to discuss the potencialities and the chalenges of the 

use of Educopedia Plataform in Education, starting from the perspective of a group of teachers from a 

school of the Primary Education of the municipal district of Rio de Janeiro. The research was 

developed with five teachers, who answered a questionnaire after taking part of a presentation about 

the Educopedia that was done by the first author of this work. All the teachers considered the graphic 

interface of the navigation, clear and easy to deal with. Among the principal positive aspects were 

detached the teacher authorship in the development of the contents and the multimidia nature of digital 

classes. The negative aspects that were pointed were the lack of interest of some teachers in using 

TICs, the overload of teachers'work and the current problems deriving from the introduction of public 

politics in schools. These results reinforce the importance of adding strategies to enhance teacher 

authorship and performance as creators of innovators pedagogical activities to the politics of 

dissemination of digital educational resources. 

Keywords: Information and Communication Technologies, Primary Education, Educopedia, 

Teachers perception. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Tendo em vista o número crescente de políticas voltadas para a implementação de Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) na educação básica, é fundamental investigar as formas de 

apropriação destes programas pelas escolas brasileiras.  

Como aponta Mendonça (2010), no que diz respeito especificamente às políticas disseminadas 

pelo Ministério da Educação, pode-se observar que existem quatro principais eixos de ação em 

desenvolvimento: Infraestrutura, Conexão, Conteúdos digitais e Formação de professores. 

No que diz respeito ao eixo dos conteúdos digitais, sem desconsiderar a relevância da 

democratização de materiais educativos, o que se tem observado é que o esforço empenhado no 

desenvolvimento e disseminação dos objetos de aprendizagem e dos recursos educacionais abertos, 

não é acompanhado, muitas vezes, por uma preocupação sobre os aspectos pedagógicos envolvidos 

em seu desenvolvimento e na análise de sua utilização (BUTSON, 2003; KAY & KNAACK, 2008). 

Este quadro é ressaltado por diversos autores que enfatizam que a discussão em torno dos OA e dos 

REA, geralmente, se detém muito mais nos seus aspectos técnico-operacionais e de design, do que nas 

suas estratégias de utilização e suas implicações para o processo educativo (GIANNELLA, 2007; 

PARRISH, 2004). 
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No sentido de valorizar o papel docente na construção de conteúdos e estratégias pedagógicas 

com o uso de recursos digitais, alguns repositórios disseminados por iniciativas governamentais 

incentivam a produção colaborativa dos mesmos, com a participação de pesquisadores e professores 

de escolas. Neste sentido, em 2010, no Município do Rio de Janeiro, foi criada a Educopédia, uma 

plataforma de aulas digitais, elaboradas por professores da rede. 

Partindo-se do pressuposto de que a forma como as TIC são integradas nos processos 

educativos depende de uma série de fatores próprios dos contextos locais, incluindo as percepções e 

valores dos atores envolvidos, este trabalho tem como objetivo discutir as potencialidades e os 

desafios do uso da Plataforma Educopédia na educação, a partir da perspectiva de um grupo de 

professores de uma escola do ensino fundamental do Município do Rio de Janeiro. 

 

POLÍTICAS DE DIFUSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO: UM BREVE PANORAMA HISTÓRICO E ALGUMAS 
QUESTÕES PARA REFLEXÃO 

Diversos autores que analisam a trajetória histórica dos programas e das políticas de 

informática educativa no Brasil apontam que sua origem esteve atrelada ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisas realizados em diferentes universidades, no início da década de 1970 (VALENTE 

e ALMEIDA, 1997). O projeto Educação com computadores (EDUCOM), por exemplo, que começou 

a ser planejado em 1981 e foi implantado em caráter experimental a partir da parceria entre cinco 

universidades (UNICAMP, UFRGS, UFMG, UFBE e UFRJ) e escolas públicas, é um marco na 

história da informática educativa do país e pode-se dizer que as primeiras formulações políticas nesta 

área foram consolidadas a partir dele (MORAES, 1997; VALENTE e ALMEIDA, 1997).  

Discutindo a trajetória inicial da informática na educação brasileira e, em especial, a 

implantação do projeto EDUCOM, Valente e Almeida (1997) apontam que, embora tenhamos sido 

influenciados por modelos de outros países, como EUA e França, o nosso programa apresentou 

particularidades importantes. Em primeiro lugar, os autores destacam que as decisões e propostas 

relacionadas à informática educativa, em sua origem, nunca foram totalmente centralizadas pelo MEC, 

havendo ampla participação/negociação com as instâncias acadêmicas. Disso decorrem as outras 

particularidades, pelo menos no que diz respeito às bases de implantação do EDUCOM: do ponto de 

vista metodológico, o projeto foi desenvolvido a partir de experiências concretas e por uma equipe 

interdisciplinar formada pelos professores das escolas escolhidas e pelos pesquisadores envolvidos nas 

diferentes universidades, gerando produtos e conhecimentos sobre este processo de implantação; do 

ponto de vista da fundamentação pedagógica, houve uma grande preocupação em não repetir os 

modelos externos de uso automatizado do computador, procurando se desenvolver propostas 

interativas e construtivas de ensino-aprendizagem. Neste sentido, foi muito marcante a influencia da 
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abordagem construcionista de Papert, que norteava o olhar e o trabalho dos pesquisadores brasileiros 

envolvidos nestas experiências iniciais (ALMEIDA, 2008).  

Nas análises de diferentes autores sobre a fase de consolidação do primeiro programa de 

informática educativa (Proninfe), que foi oficialmente implantado em 1989, percebe-se que embora 

este tenha sido desenvolvido a partir de uma metodologia participativa e de uma visão critica sobre o 

uso do computador, houve uma série de desafios e obstáculos que limitaram seus avanços 

(ALMEIDA, 2008; SOUZA e LINHARES, 2011). Se por um lado o contexto de desenvolvimento 

deste programa foi marcado por um panorama de instabilidade política e sucessivas interrupções de 

financiamento, além da abertura prematura para o mercado estrangeiro, o que sem dúvida prejudicou 

sua consolidação, por outro, faltou, também, uma maior integração deste programa a uma reforma do 

sistema educacional como um todo. Afinal, o uso de TIC precisa ser acompanhado de uma 

discussão/revisão mais ampla sobre a organização da escola e das universidades, sobre a visão e o 

papel do ensino, sobre a infraestrutura necessária para a mudança e a formação dos professores. Neste 

sentido, Valente e Almeida (1997) pontuam, por exemplo, certas fragilidades dos programas de 

formação de professores (FORMAR) desenvolvidos na época que, embora tenham trazido 

contribuições para o campo, representaram, em alguns casos, experiências descontextualizadas em 

relação à realidade docente, modelo que, muitas vezes, continua sendo perpetuado até hoje. 

A década de 1990 foi marcada por um cenário mundial de intensas reformas educacionais 

impulsionadas, em grande parte, pela Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 

1990). Assumindo o compromisso de universalização da educação básica e, mais tarde, também da 

educação superior os países em desenvolvimento, com forte influência e apoio financeiro de diferentes 

organismos internacionais (UNICEF, PNUD, BM) intensificam a corrida para a formação de suas 

populações para a chamada nova economia global. Neste contexto, temos um intenso cenário de 

debate sobre as finalidades e consequências desta corrida: se por um lado, não há dúvidas sobre o 

necessário investimento na educação como forma para combater as desigualdades sociais do país, por 

outro são lançados questionamentos sobre que educação, para quem e para o que, estariam voltados 

tais investimentos (BARRETO, 2010; GATTI, 2008).  

No Brasil, temos como marco deste momento a promulgação da nova LDB de 1996 que 

embora tenha favorecido uma série de avanços no sistema educacional, por outro, como analisam 

diversos autores (BARRETO, 2010; GATTI, 2008), impulsionou o desenvolvimento de processos 

formativos aligeirados e massificados, que no caso da formação de professores, por exemplo, resultou 

na supervalorização da educação continuada, sem o mesmo incentivo na melhoria da formação inicial.  

No contexto de reformas no sistema educacional, o desenvolvimento de programas de 

integração de TIC na educação é revigorado e os mesmos questionamentos feitos em relação às 

mudanças do sistema educacional como um todo são reforçados, ainda mais tendo em vista a 
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perspectiva instrumental que muitas vezes paira sobre o uso destas ferramentas. Dentre os diferentes 

programas e ações direcionados à integração de TIC na educação desencadeados a partir de meados da 

década de 1990, pode-se destacar a criação da Secretaria de Educação a Distância (1996), o Programa 

TV Escola (1996), o Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo, 1977) e o Programa de 

Formação de Professores em Serviço (Proformação, 1999). 

Com a criação da Secretaria de Educação a Distância, em 1996, esta instância passa a gerir e 

regulamentar as ações nesta área, o que para alguns pesquisadores trouxe certas ambiguidades: ao 

mesmo tempo em que as ações em torno do uso das TIC passam a ser associadas quase que 

diretamente a programas de EaD (gerando a dicotomia educação presencial X EaD), a EaD ao invés de 

ser pensada como modalidade educacional, muitas vezes é reduzida ao simples uso das tecnologias 

educativas (BARRETO, 2003). Esta crítica ao enfoque instrumental da EaD permeia também o debate 

sobre as finalidades e os resultados de programas como o Proinfo, mais diretamente relacionado a 

distribuição de equipamentos para as escolas, e o TV Escola e o Proformação, voltados para a 

formação docente, que embora tenham sua contribuição, foram desenvolvidos de maneira fragmentada 

e muitas vezes desvinculada de uma preocupação com a melhoria efetiva da qualidade da educação, 

sem falar da pouca participação das próprias instituições formadoras neste processo.  

Ainda neste contexto vale destacar o desenvolvimento do Programa Sociedade da Informação 

(SocInfo, 1999), vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Nelson Pretto (2003), que 

participou da discussão sobre o desenvolvimento deste programa como coordenador do Grupo 

Temático da área de Educação reforça que embora a tônica deste programa tenha sido o 

desenvolvimento de um projeto de inclusão social, por meio das TICs, este processo só poderia se 

efetivar se estivesse centrado em uma lógica diferente daquela imposta pelo mercado internacional; se 

estivesse pautado na valorização da educação pública brasileira e no seu potencial gerador (e não 

apenas consumidor) de produtos e conhecimentos.  

Com base em análises recentes de autores como Pretto (2006) e Dourado (2008) sobre as 

políticas públicas brasileiras relacionadas com o desenvolvimento e a integração de TIC na educação 

pode-se perceber que embora sejam necessárias mudanças ainda mais profundas, alguns avanços 

significativos podem ser destacados não só no domínio do ministério da educação, mas também da 

cultura e da ciência e tecnologia. Dentre eles, pode-se destacar: Fortalecimento do Programa de 

Inclusão digital, com ações como a implantação de Telecentros comunitários, difusão da Internet 

Banda Larga e da TV Digital; Implantação da Política de desenvolvimento e integração de software 

livre, com destaque especial para a reconfiguração do PROINFO, já que este foi implantado 

originalmente com software proprietário e Disseminação dos Pontos de cultura, projeto em que as TIC 

se constituem ferramentas de construção e difusão de cultura local. 
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Em relação à EaD, análises recentes sobre a trajetória desta modalidade (DOURADO, 2008; 

SEGENREICH, 2009) apontam para sua efetiva institucionalização, especialmente no âmbito do 

Ensino Superior, sendo regulamentada pelo mesmos sistemas de credenciamento, recredenciamento e 

avaliação do SESU e da SAPIENS. Embora haja uma concentração da oferta desta modalidade por 

instituições privadas, é crescente o incentivo no setor público e a criação da UAB procura dar 

sustentação a este processo, principalmente no que diz respeito à formação de professores. Sobre a 

formação de professores e o papel da EaD neste processo vale destacar a criação do Sistema Nacional 

de Formação de Professores e da nova CAPES (que incorporou a UAB) que buscam, dentre outras 

questões, integrar os diferentes níveis de ensino e retomar a expansão dos cursos de formação inicial 

(DOURADO, 2009). 

Sem desconsiderar os esforços no sentido de consolidar e aprimorar as políticas educativas de 

integração das TIC e de EaD, é preciso analisar criticamente seu impacto na qualidade dos processos 

formativos, como o fazem diversos autores que questionam a persistente dicotomia entre sistemas 

presenciais e a distância (WARRDENSKI et al, 2012), alertam para o processo de precarização 

docente (BARRETO, 2003; 2010) e reforçam a necessidade de maior articulação entre estas políticas e 

o sistema educacional como um todo (PRETTO, 2006). 

 

METODOLOGIA 

A PLATAFORMA EDUCOPÉDIA 

A Educopédia é uma plataforma online de aulas digitais organizadas segundo os temas, 

competências e habilidades contempladas nas orientações curriculares da Secretaria Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro. Cada disciplina possui 32 aulas com recursos em diferentes formatos 

(textos, vídeos, animações, jogos etc) que correspondem às semanas do ano letivo, e incluem os planos 

e apresentações em power point para aqueles professores que desejarem utilizá-las em suas aulas com 

os alunos (Educopédia, online).  

Seus recursos podem ser acessados em qualquer local e qualquer hora: dentro de sala de aula, 

de maneira online ou off-line, ou fora do contexto de aula, de acordo com os interesses de alunos e 

professores. 

Todas as aulas são elaboradas e revisadas por professores da rede municipal de ensino do Rio 

de Janeiro. 

 

PARTICIPANTES E INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 
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O trabalho foi desenvolvido com cinco professores de uma Escola Municipal do Rio de 

Janeiro que aceitaram participar da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os cinco professores atuam no magistério há mais de 15 anos, sendo quatro formados em Letras - dois 

em português e dois em inglês - e um em História. Todos possuem computador e acessam a Internet 

diariamente em casa. Com foco na prática docente, todos os professores indicaram utilizar a Internet 

como fonte de atualização. Quatro professores costumam pesquisar e coletar recursos didáticos para 

utilizar em aula e dois professores também se comunicam com os alunos, por meio de correio 

eletrônico e/ou chat. 

Como os professores nunca tinham utilizado a Educopedia, foi realizada uma exposição sobre 

a plataforma, apresentando-se sua estrutura geral e três exemplos de aulas digitais relacionas às 

disciplinas dos participantes (Língua Portuguesa, Inglês e História). Ao final da exposição, os 

professores responderam a um questionário semiaberto com seis perguntas sobre: (1) elementos de 

interface e navegação (2) principais aspectos positivos, (3) principais aspectos negativos (4) formas de 

integração em aula (5) Desafios para implementação no contexto escolar, (6) possibilidade de uso fora 

do contexto escolar. 

As respostas foram analisadas por meio da técnica de análise do conteúdo de Bardin (1977). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No que diz respeito à interface gráfica e de navegação da Educopédia, todos os professores 

apontaram que a apresentação visual da plataforma é agradável e que a mesma é de fácil manuseio e 

orientação: 

• A apresentação visual da plataforma é muito boa, com fontes, estilo de escrita, 
formatação, imagens e ícones adequados. (P1) 

• A plataforma é clara, direta e intuitiva e para utilizá-la não é necessário treinamento 
ou mediação de outras pessoas. (P5) 

Como discutem diversos autores, os elementos da interface gráfica de um ambiente de 

aprendizagem são tão importantes quanto os aspectos pedagógicos, já que uma estrutura mal 

organizada, desagradável visualmente e de difícil navegação pode desorientar professores e alunos 

fazendo com que os mesmo não consigam se engajar na atividade proposta (GALVÃO e LEITE, 

2012; NASCIMENTO, 2006). 

Em relação aos aspectos positivos da Educopédia, aqueles que se sobressaíram nas respostas 

dos professores foram à valorização da autoria docente no desenvolvimento dos conteúdos e a 

natureza multimidiática das aulas digitais. 
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• Um ponto positivo é o desenvolvimento do lado autor do professor. (P2) 

• As aulas são bastante dinâmicas e disponibilizam objetos de aprendizagem 
diversificados como vídeos, animações, imagens, jogos, podcasts, quizzes. (P1) 

O fato de as aulas disponíveis na Educopédia serem concebidas e desenvolvidas pelos 

professores da rede municipal pode trazer outros benefícios para o processo educativo, além do 

próprio acesso aos recursos digitais. Por um lado, para o professor autor, isto representa a 

oportunidade de refletir sobre as possibilidades de integração de TIC na prática da construção de 

materiais educativos digitais (GIANNELLA, 2007). Por outro, como as aulas são pensadas pelos 

agentes fundamentais do processo educativo que vivem o cotidiano do ensino, isto pode fazer com que 

as mesmas constituam-se materiais educativos situados e próximos da realidade do professor e do 

contexto escolar. 

As aulas da Educopedia contemplam uma grande diversidade de recursos em diferentes 

mídias, possibilitando múltiplas formas de representação do conhecimento, potencial já bastante 

caracterizado na literatura do campo da Tecnologia Educacional (MAYER, 2008). No entanto, vale 

ressaltar que seu uso pleno depende de questões de infraestrutura, tais como a qualidade dos 

equipamentos e do acesso à Internet. 

Estas questões aparecem nas respostas dos professores ao comentarem os possíveis desafios de 

integrar a Educopédia em suas práticas de ensino: 

• Acredito que se surgirem dificuldades/desafios de natureza pedagógica, estes serão 
facilmente resolvidos. Poderá haver dificuldades de ordem técnica: computador não 
funcionar, dificuldade de acesso à internet etc. (P3) 

• Muitas dificuldades, principalmente na parte operacional, pois as escolas ainda não 
estão preparadas para utilizar o recurso das salas de informática. Primeiro com relação 
à qualidade da banda larga, segundo com a infraestrutura da escola (laboratórios com 
apenas 10 máquinas e turmas com 40/50 alunos) e terceiro com a efetividade das 
máquinas propriamente ditas, a manutenção não é eficaz, fato que acaba diminuindo o 
quantitativo de computadores. (P2) 

Como pode ser observado na literatura, de uma maneira geral, as questões técnicas e de 

infraestrutura são aquelas que mais se destacam nas falas dos professores como entraves para o uso de 

TIC (MENDONÇA, 2010). Este tipo de desafio é classificado por Ertmer (2005) como uma barreira 

de primeira ordem, um fator extrínseco ao professor que dificulta sua prática com as tecnologias. Já os 

fatores intrínsecos, ou barreiras de segunda ordem, incluem atitudes e crenças sobre o uso de TIC no 

ensino e, segundo Bai e Ertmer (2008), são os desafios mais difíceis de superar. 

Ao serem questionados sobre os aspectos negativos da Educopédia, os elementos citados 

foram o desconhecimento do projeto e desinteresse por parte de alguns professores, a sobrecarga de 

trabalho docente e os possíveis problemas decorrentes do processo de implementação de políticas 

governamentais: 
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• Embora pareça contraditório, o pouco conhecimento por parte dos professores a 
respeito do projeto, a falta de interesse de alguns profissionais que acham tratar-se de 
mais um projeto da Secretaria Municipal de Educação e o próprio cotidiano corrido 
dos profissionais para estudar e se capacitar para aplicação das aulas (P4) 

• Estar sujeito às questões políticas do governo municipal (P2)  

Embora não se possa realizar nenhuma afirmação em relação aos significados dos comentários 

sobre a filiação governamental da Educopédia, é possível tecer algumas reflexões. Como discutem 

diversos autores, as políticas de difusão e implementação de TIC nas escolas ainda são marcadas, de 

uma maneira geral, por uma visão instrumental e carecem de uma reflexão mais aprofundada sobre 

suas potencialidades pedagógicas (BARRETO, 2004; PESCE, 2007).  No Brasil, esta questão é 

apontada por diversos teóricos da educação que reivindicam uma apropriação crítica da tecnologia, 

como contraponto à disseminação de práticas descontextualizadas de massificação do conhecimento, a 

partir da oferta de modelos “instrucionais” fechados, com pouca ou nenhuma participação dos 

principais agentes do processo educativo: professores e alunos (PRETTO, 2006; STRUCHINER e 

GIANNELLA, 2012). Soma-se a estas questões, o fato de as escolas terem que lidar com diversos 

projetos simultâneos e, muitas vezes, descontinuados. 

Três professores indicaram ainda não ser possível analisar os aspectos negativos, o que reforça 

a necessidade de se realizar futuros estudos que investiguem o processo de integração da Educopédia 

em contextos naturais de ensino-aprendizagem. 

Buscando antecipar possíveis formas de utilização da Educopédia nas práticas de ensino, foi 

perguntado aos professores de que maneira adotariam seus recursos: como elemento motivador da 

aula, como parte integrante do planejamento ou como reforço ao conteúdo apresentado em sala de 

aula. Quatro professores responderam que utilizariam os recursos como elemento motivador das aulas 

e um professor assinalou as três alternativas: 

• Associar a exposição de um conteúdo com uma das aulas para motivar e tornar o 
conteúdo mais atraente. (P2) 

• Acredito que a Educopédia possa ser utilizada em minha prática pedagógica em 
diferentes momentos: como elemento motivador – utilizando um vídeo ou uma 
animação de uma das aulas digitais como sensibilização para a abordagem de um 
determinado tema; como parte integrante do planejamento – incluindo as aulas digitais 
da Educopédia na prática diária das aulas presenciais; como reforço ao conteúdo 
apresentado em sala de aula – solicitando aos alunos que complementem os estudos 
dos conteúdos abordados em sala de aula, acessando a Educopédia e realizando as 
atividades fora do horário de aula. (P1) 

Embora as aulas da Educopédia sejam estruturadas de maneira que os professores possam 

integrar todo o seu conteúdo no ensino em um determinado tópico curricular, isto não quer dizer que 

os docentes precisem seguir a sequência completa, nem utilizar todos seus recursos. Pelo contrário, 

partindo do pressuposto de que cada contexto de ensino-aprendizagem possui suas particularidades, 
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não se pode conceber a Educopédia, ou qualquer outro repositório de recursos digitais, como um 

elemento formatador das práticas educativas (GIANNELLA, 2007). Como discutem diversos autores, 

as perspectivas da reutilização e da co-autoria devem ser consideradas elementos chave no processo de 

integração de objetos de aprendizagem no ensino (PRETTO, 2012). 

Finalmente, quando questionados sobre a possibilidade de as aulas disponíveis na Educopédia 

possibilitarem o aprendizado para além das aulas presencias, todos os professores responderam 

positivamente: 

• Sim, porque professores e alunos podem acessar as atividades não apenas na escola, 
mas em qualquer outro lugar, em qualquer horário, possibilitando assim um 
desenvolvimento constante (P1) 

• Sim, porque estão relacionados com fatos do dia-a-dia e as várias atividades 
apresentadas oferecem níveis de dificuldade variados, atendendo às necessidades 
individuais dos alunos. (P3) 

• Claro, se o aluno estiver motivado. Tudo dependerá da condução do professor e do 
envolvimento dos alunos. (P4) 

Nestes comentários podemos observar reflexões que vão de encontro ao que é relatado na 

literatura em relação à articulação entre atividades presenciais e a distância: aulas e/ou recursos 

digitais podem potencializar o ensino presencial, desde que haja um planejamento adequado e 

acompanhamento por parte dos professores (MENDONÇA, 2010); a diversidade de recursos 

disponíveis pode proporcionar diferentes níveis de complexidade e formas de representação do 

conhecimento, facilitando um aprendizado direcionado (MAYER, 2008).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou compreender as percepções de um grupo de professores sobre as 

potencialidades e os desafios da utilização da Plataforma Educopédia em suas práticas de ensino. De 

uma maneira geral, ao mesmo tempo em que os professores mostraram-se positivos ao uso da 

Educopédia, reforçaram o complexo cenário de fatores envolvidos no processo de integração de 

recursos educativos digitais.  

Assim como é discutido na literatura (BARRETO, 2004; PRETTO, 2006), os professores 

destacaram desafios que envolvem não apenas aspectos de caráter técnico e pedagógico, mas também, 

questões relacionadas à forma como as políticas de integração de TICs são implementadas nas escolas, 

sem considerar as particularidades destes contextos. Neste sentido, ao discutir os sentidos dados às 

TIC pelas políticas brasileiras, Barreto (2004) analisa como estas remetem, muitas vezes, à 

precarização do trabalho docente e propõe que “(...) reverter esse quadro requer a formação de 
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professores no/pelo trabalho com as TIC e requer, portanto, que não lhes atribua o estatuto de meros 

instrumentos para quaisquer finalidades” (BARRETO, 2004, p. 1188).       

É na contramão desta visão que os professores envolvidos neste estudo reforçaram a 

importância do papel docente tanto na autoria das aulas digitais disponíveis na Educopédia, quanto na 

forma de sua integração ao processo educativo e, também, no acompanhamento dos alunos.  

Embora a perspectiva da autoria e da reutilização sejam elementos chave na discussão sobre 

objetos de aprendizagem, percebe-se que a literatura nesta área ainda concentra-se mais nos aspectos 

técnicos do desenvolvimento e compartilhamento destes recursos, deixando em segundo plano o papel 

dos sujeitos envolvidos no processo educativo: professores e alunos (BUTSON, 2003; GIANNELLA, 

2007; PARRISH, 2004). Assim, ressalta-se a importância de que trabalhos futuros investiguem as 

formas de apropriação dos objetos de aprendizagem em contextos naturais de ensino-aprendizagem, 

considerando as particularidades dos contextos, as dinâmicas pedagógicas e as percepções de 

professores e alunos. 
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