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EDITORIAL	
  
Prezados leitores,
“Uma palavra caída
das montanhas dos instantes
desmancha todos os mares
e une as terras mais distantes…”
Cecilia Meireles
É com orgulho que apresentamos a edição 206 da Revista Tecnologia Educacional da
ABT - RTE. Neste número, como de costume, contamos com artigos que abordam o estado da
arte da tecnologia educacional: novos conceitos, recursos tecnológicos e práticas educacionais
são alguns dos temas abordados, com a maestria de sempre, pelos nossos articulistas. Trazemos,
para o deleite dos nossos leitores, textos acadêmicos e resultados de pesquisas sendo conduzidas
nas mais conceituadas instituições de ensino do Brasil e do exterior: metodologias de gestão de
portfólios de projetos; meta-cognição; lógica difusa; estratégias discursivas; sistemas de tutoria;
EAD; TIC; Mobile-learning, entre outros.
Boa leitura!
Comissão Editorial.
p.s.:
Renovando o nosso compromisso com a ampliação dos espaços de discussão,
realizamos na Cidade de São Sebastião do Paraíso – MG, nos dias 17 e 18 de Novembro de
2014, o V Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional. Na oportunidade, a partir dos
diversos trabalhos apresentados, pudemos constatar o avanço nas pesquisas sobre as tecnologias
para a integração do desenvolvimento educacional em suas interfaces na sociedade (Educação,
Educação a Distância, Inclusão, Meio Ambiente e Saúde). No próximo número da RTE
publicaremos os resumos das mesas redondas e das palestras proferidas no evento.

A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA	
  
Alexandre Lucas Souza Barbosa
Especialista em Tecnologia Educacional
Professor da Universidade Iguaçu / UNIG
Resumo: O presente artigo tem como proposição fomentar, discutir e refletir sobre a
utilização da Informática e do Computador como ferramenta no contexto educacional
considerando suas infindas possibilidades. A pesquisa de cunho bibliográfico foi desenvolvida a
partir dos autores: José Gregório de Llano & Mariella Adrián, Sanmya Feitosa Tajra, Ligia
Silva Leite, Mírian P. S. Z. Grinspun, entre outros que foram citados ao longo do estudo. Nossas
considerações apontam para a necessidade de se dar continuidade a discussão do referido tema,
reiterando a necessidade de conscientização dos educadores quanto a utilização da Informática
como Ferramenta a serviço do processo de ensino/aprendizagem.
Palavras-chave: Tecnologia, sociedade, educação e informática educativa.
Abstract: This article is proposing to promote, discuss and reflect on the use of
Information and Computer as a tool in the educational context considering its endless
possibilities. A search of bibliographic nature was developed from the authors: José Gregorio de
Llano & Mariella Adrián, Sanmya Tajra Feitosa, Ligia Silva Leite, Mírian PSZ Grinspun,
among others that were mentioned throughout the study. The paper argues for the need to
continue the discussion of this issue, reiterating the need for awareness among educators about
the need to use the Computer as a tool in the service of the teaching / learning process.
Keywords: Technology, society, education and educational computing.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos temos percebido o surgimento vertiginoso de novas tecnologias que
permeiam os mais diversos segmentos da sociedade. Esta avalanche de equipamentos, serviços e
soluções tecnológicas estão cada vez mais, impactando a forma como o homem se relaciona
com o mundo e a sociedade onde está inserido.
Dentre os diversos setores afetados pelas mudanças ocasionadas pelas TIC’s
(Tecnologias da Informação e Comunicação), está o campo educacional em seus múltiplos
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níveis e segmentos, que em virtude deste dinamismo acelerado precisou e/ou precisa reformular
não apenas a educação em si, mas, também, a forma como ela acontece.
Por estes e outros motivos é que o presente artigo tem como principal objetivo tratar –
em linhas gerais – das Tecnologias Educacionais.
Entretanto, pela amplitude informacional que essas tecnologias nos apresentam, este
estudo dará centralidade a Informática/computador inserida como ferramenta/meio no contexto
educacional.
Onde pesquisaremos os impactos, a importância e as potencialidades de utilização desta
tecnologia

como

meio

para

alcançar

os

objetivos

estabelecidos

no

processo

de

ensino/aprendizagem.
Para fundamentar teoricamente este trabalho estão presentes – através de suas obras
literárias – por terem centralidade no referido tema autores como: José Gregório de Llano e
Mariella Adrián (2006), Mírian Paura

Sabrosa Zippin Grinspun (2009), Lígia Silva Leite

(2012) e Sanmya Feitosa Tajra (2012).
Enfim, esperamos que este artigo ao invés de apresentar-se como algo estanque,
definitivo ou conclusivo acerca do tema/título em questão, sirva para fomentar a continuidade
do debate e da reflexão sobre este assunto que se mostra tão pertinente no meio educacional nos
dias atuais.
Pois falar sobre novas tecnologias ou tecnologias da informação e comunicação, é falar,
também, sobre a “cultura do nosso século”, e esta, precisa ser tratada no contexto da educação
em suas múltiplas formas de uso.
NOVAS TECNOLOGIAS, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO
Embora este artigo tenha como objetivo principal tratar da Informática em suas
potencialidades educacionais, vamos iniciar nossa esta conversa abordando um assunto cuja
amplitude abarca questões da sociedade, da educação e, principalmente, a influência das
tecnologias da informação e comunicação no modo como nos relacionamos com o mundo.
Sendo assim, podemos afirmar que os avanços das novas tecnologias, em particular, dos
meios de comunicação, contribuíram para mudar hábitos, concepções de vida e de cultura na
sociedade em que vivemos.
E estes avanços, embora sejam acentuados pelas tecnologias mais recentes, não são
características exclusivas do Século XXI, assim como comumente pensamos. Pois, se olharmos
atentamente para a história da evolução humana perceberemos que desde os primórdios, o
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homem sempre se utilizou de tecnologias, e estas, de uma forma ou de muitas, acabavam
sempre modificando seu modo de agir.
A história do homem coincide com a história das técnicas, [...]. Inicia-se com
a utilização de objetos que se transformam em instrumentos naturais e
permanecem como um aspecto cada vez mais complexo do processo de
construção das sociedades humanas. (GRINSPUN, 2009, p. 184).

Deste modo podemos perceber que a técnica e/ou tecnologia é tão antiga quanto o
homem em suas múltiplas fases na história, levando-nos a perceber que o conceito de tecnologia
não está restrito apenas ao surgimento de instrumentos ou dispositivos, mas sim, e
principalmente, dos conhecimentos adquiridos e aplicados para solucionar problemas existentes
no cotidiano do homem.
Pois segundo Vargas (1994), a atualidade do termo – tecnologia – foi tão grande que
seu significado alargou-se sendo seu significado abordado sob vários enfoques “visando
finalidades diferentes, em busca de soluções para problemas específicos de áreas diferentes”.
Corroborando com a amplitude do significado mencionado pelo autor supracitado,
Grinspun afirma que:
A tecnologia caracteriza-se, de uma maneira geral, como um conjunto de
conhecimentos, informações e habilidades que proveem de uma inovação ou
invenção científica, que se operacionaliza através de diferentes métodos e
técnicas e que é utilizado na produção e consumo de bens e serviços.
(GRINSPUN, 2009, p. 75).

Para melhor entendermos o quão amplo é o conceito de Tecnologia, e como estas estão
classificadas, vale ressaltar os três grupos apresentados por Tajra (2012, p. 41):

CLASSIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
GRUPO
Tecnologias Físicas

Tecnologias
Organizadoras

Tecnologias Simbólicas

CARACTERÍSTICAS
São inovações de instrumentos físicos, tais como caneta
esferográfica, livro, telefone, aparelho celular, satélites,
computadores. Estão relacionadas com a Física, Química e
Biologia.
São as formas de como nos relacionamos com o mundo; como os
diversos sistemas estão organizados. As técnicas de gestão pela
qualidade total é um exemplo de tecnologia organizadora. Os
métodos de ensino, seja tradicional, construtivista, montessoriano,
são tecnologias de organização das relações de aprendizagem.
Estão relacionadas com a forma de comunicação entre as pessoas,
desde a iniciação dos idiomas escritos e falados à forma como as
pessoas se comunicam. São os símbolos de comunicação.

Ainda segundo a autora essas tecnologias estão intimamente interligadas e são
interdependentes. Ao escolhermos uma tecnologia, estamos intrinsecamente optando por um
tipo de cultura, a qual está relacionada com o momento social, político e econômico.
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Por isso a questão da tecnologia está tão intimamente ligada ao desenvolvimento do
homem, pois, não faz sentido admitir a tecnologia sem verificar a sua relação com a sociedade
onde está inserida.
Complementando a classificação apresentada pela autora acima mencionada, cabe aqui
ressaltar, também, as categorias tecnológicas apresentadas por Leite (2012, p. 10):

CATEGORIA

CARACTERÍSTICA

Tecnologias Independentes
Tecnologias Dependentes

São as que não dependem de recursos elétricos ou
eletrônicos para a sua produção e/ou utilização.
São as que dependem de um ou vários recursos ou
eletrônicos para serem produzidos e/ou utilizadas.

Como podemos observar, tratar das tecnologias (sejam elas Físicas, Organizadoras,
Simbólicas, Independente ou Dependente) é um tema bem mais extenso e profundo do que por
vezes imaginamos.
Haja vista que tais recursos e/ou soluções acabam por influenciar, significativamente,
inúmeras questões sociais. Sendo este, outro aspecto importante sobre as tecnologias, sua
capacidade de modificar o “comportamento” e, por que não dizer, a cultura de alguns
seguimentos sociais.
Basta que façamos uma pesquisa sobre os impactos causados por tecnologias como o
Livro – depois de Gutemberg – o jornal, o rádio, a televisão, o vídeo cassete, o DVD, o
computador, a internet dentre tantos outros mais.
Enfim, cada uma destas tecnologias provocou, em seu tempo histórico, uma ou mais
mudanças na sociedade onde fora inserida e que foi conduzindo a sociedade para o modo como
a conhecemos hoje.
Uma vez tendo tratado, ainda que de maneira bem sintetizada, das questões iniciais
concernente a relação entre tecnologia e sociedade, voltemos ao cerne deste trabalho cujo foco
está na aplicabilidade destas tecnologias no setor educacional. Pois como vimos, a presença
inegável da tecnologia em nossa sociedade constitui-se na justificativa para que os profissionais
da educação façam uso delas.

Ou seja, parece não existir motivos para manter as novas

tecnologias fora dos muros da escola.
Entretanto, embora pareça óbvio que tais recursos e/ou soluções viessem a fazer parte
do cotidiano escolar, as coisas não são tão simples como parecem:
No inicio da introdução dos recursos tecnológicos de comunicação na área
educacional, houve uma tendência a imaginar que os instrumentos iriam
solucionar os problemas educacionais, podendo chegar, inclusive a substituir
os próprios professores. Com o passar do tempo, não foi isso que se
percebeu, mas a possibilidade de utilizar esses instrumentos para sistematizar
9

os processos e a organização educacional e uma reestruturação do papel do
professor. (TAJRA, 2012, p. 39).

Percebemos deste modo que grande parte dos profissionais da educação se opuseram a
introdução de tais recursos em suas práticas pedagógicas.
E ainda que pareça contraditório, em pleno Século XXI, onde estamos em meio aos
mais diversos dispositivos e soluções tecnológicas, muitos educadores continuam a oferecer
resistência às novas tecnologias.
Quando mencionamos as novas tecnologias, o fazemos pelo fato de termos uma
facilidade em lidar e aceitar as antigas tecnologias com maior tranqüilidade. Pois um professor é
capaz de lidar com muita naturalidade com a existência do quadro negro, o giz, o livro e o
caderno em uma sala de aula. Sem, contudo, se dar conta de que está diante de diversas
tecnologias, que outrora, eram novas e foram incorporadas ao nosso cotidiano de tal forma, que
hoje parecem as coisas mais naturais do mundo.
Pois segundo Tapscott (1997), tecnologia só é tecnologia quando ela nasce depois de
nós. O que existia antes de nascermos faz parte de nossa vida de forma tão natural que nem
percebemos que é uma “tecnologia”.
Talvez essa afirmação nos permita entender o porquê da resistência de alguns
educadores em relação à utilização das novas tecnologias, ou num termo muito mais adequado
aos profissionais do ensino, Tecnologias Educacionais.
Embora possamos “encontrar inúmeras justificativas para a resistência de alguns
educadores”, as tecnologias merecem estar presentes no cotidiano escolar primeiramente porque
estão presentes na vida, e também para diversificar as formas de produzir e apropriar-se dos
conhecimentos. Tajra (2012, p. 17).
Dentre as inúmeras Novas Tecnologias surgidas nos últimos anos, há de se considerar o
Comutador, a Informática e a Internet como sendo os maior expoentes dentre elas. Uma vez que
tais recursos trouxeram uma infinidade de soluções para o cotidiano de diversos setores da vida
social. Dentre os quais, a educação.
Talvez o computador figure como expoente tecnológico por funcionar como um grande
aglutinador

das

varias

tecnologias

existentes

e,

principalmente,

pelo

poder

interação/comunicação que o mesmo agregou a sociedade. Tanto que esta, acabou

de

sendo

rotulada como sociedade da informação e do “conhecimento”:
A sociedade contemporânea está mergulhada em um caudaloso fluxo
comunicacional e, mediante esse fato, há quem afirme que estamos vivendo a
Era do Conhecimento. Entretanto, o conhecimento exige reflexão (tempo e
maturação) e seleção (critério, crítica), duas práticas um pouco démodés para
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nossos dias. Havendo necessidade de um rótulo, chamemos de Era da
Informação este cenário pós-moderno. (FREIRE, 2011, p. 52).

E é justamente esta nova tecnologia – o computador/informática – que figura como o
maior representante desta era da informação e do conhecimento o tema central deste trabalho.
A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE ENSINO
Para iniciar nossa conversa neste capitulo, acreditamos ser importante elucidar uma
questão que, por vezes, confunde aqueles que se interessam pela inserção da informática na
educação.
Dentre as diversas maneiras possíveis de relacionamento entre educação e informática,
observemos as quatro que foram apresentadas por Neto (1999):

FORMAS DE USO DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO
O computador é visto/utilizado como uma
ferramenta pedagógica que auxilia processo de
ensino/aprendizagem.
Os
computadores
são
utilizados
no
desenvolvimento de atividades temáticas por grupos
Informática Educacional
de alunos na realização de trabalhos, onde estes
fazem uso de diferentes recursos da informática.
Neste caso a informática serve para auxiliar o
processo de ensino, onde o reforço dos conteúdos
Informática na Educação
apresentados em sala de aula é feito por softwares
educativos.
É quando se utiliza os recursos computacionais para
Informática aplicada à Educação
o gerenciamento administrativo e acadêmico da
instituição de ensino.
Em meio às diversas possibilidades de uso da informática inserida na educação
Informática Educativa

apresentadas pelo autor acima citado, neste trabalho, optamos por dar centralidade a Informática
Educativa.
Entretanto, não é de nosso interesse discorrer sobre questões técnicas referentes aos
modelos e à utilização de softwares educativos nas escolas, sobre a implementação de um
projeto de informática educativa, a instalação de laboratórios dentro das escolas, aspectos
técnicos ou questões similares.
Nosso objetivo maior é adentrar pelo caminho da reflexão sobre a informática
educativa, como sendo uma vertente dentre as novas tecnologias a serem utilizadas como
ferramenta pedagógica no seio da escola por parte de nossos educadores. Tecnologia esta que já
é amplamente utilizada por nossos jovens/alunos, ainda que sem a devida intencionalidade
pedagógica.

11

Tal centralidade justifica-se pelo fato de – em pleno Século XXI – ainda termos um
percentual considerável de educadores oferecendo a resistência sobre a qual falamos
anteriormente, e é justamente esta resistência por parte de alguns educadores que nos
impulsionou a pesquisar com maior profundidade este tema tão relevante.
Pois se fizermos uma análise mais criteriosa veremos que o conceito de Tecnologia
Educacional é bem mais extenso e profundo do que costumeiramente se pensa:
A Tecnologia Educacional fundamenta-se em uma opção filosófica, centrada
no desenvolvimento integral do homem, inserido na dinâmica da
transformação social; concretiza-se pela aplicação de novas teorias,
princípios conceitos e técnicas, num esforço permanente de renovação da
educação. (LEITE, 2012, p. 9).

É justamente por entendermos as novas tecnologias educacionais desta forma, que
optamos por tratar da reflexão crítica acerca do papel do educador frente a esse mar de
“novidades” tecnológicas. Tendo como eixo central a informática educativa.
A prática pedagógica com o uso do computador (internet) pressupõe aprender
sobre o computador, com o computador e como o professor e o aluno se
sentem em relação à tecnologia. Há necessidade de uma postura crítica diante
da tecnologia na educação, diante da relação entre tecnologia e educação, ou
seja, devemos buscar caminhos que conduzam o professor a praticar um
ensino de qualidade em meio às mudanças velozes e estruturais das esferas
dos conhecimentos, saberes e práticas que ocorrem na atualidade. (FREIRE,
2011, p. 73).

Talvez você possa estar se perguntando: Por que refletir sobre a informática educativa e
não sobre outras tecnologias educacionais? Por que este tema (a informática no contexto
educacional e no processo de ensino e aprendizagem) é tão importante para ser amplamente
discutido pelos educadores na atualidade?
Tão somente porque hoje as ferramentas fundamentais da tecnologia já não são o arado
e as maquinarias industriais, mas, cada vez mais, a informática e as redes de comunicações.
Dar ênfase ao tema proposto não significa que estamos desmerecendo qualquer outra
tecnologia, significa apenas que, no tempo histórico no qual estamos inseridos, é o que faz parte
de nossa cultura e realidade.
Nos tempos atuais, a escola não pode se conformar com ensinar a seus
educandos a ler e escrever, como único mecanismo de superação pessoal. Se
o que queremos é formar nossos educandos para que tenham oportunidades
na sociedade na qual lhes coube viver, devemos assumir o novo desafio da
alfabetização da informática. (LLANO & ADRIÁN, 2006, p. 25).

Neste mesmo sentido, observemos o que fora dito por Sancho e Hernández (2006):
O âmbito da educação, com suas características específicas, não se diferencia
do resto dos sistemas sociais no que se referem à influência das TIC. Deste
modo, também foi afetado pelas TIC e o contexto político e econômico que
promove seu desenvolvimento e extensão. Muitas crianças e jovens crescem
12

em ambientes altamente mediados pela tecnologia, sobretudo a audiovisual e
a digital. Os cenários de socialização das crianças e jovens de hoje são muito
diferentes dos vividos pelos pais e professores. O computador, assim como o
cinema, a televisão e os videogames, atrai de forma especial a atenção dos
mais jovens que desenvolvem uma grande habilidade para captar suas
mensagens. (SANCHO & HERNÁNDEZ, 2006, p. 19).

Isso não quer dizer que precisamos ensinar a informática pelo fato de ser informática e
por isso termos a obrigação de trazê-la para dentro das escolas ou salas de aula, é muito mais
que isso, é uma questão de mudança social e cultural.
O mundo está se confrontando com o nascimento de uma nova era, de um
novo sistema social, em que o conhecimento, o acesso e as aptidões para usar
as novas tecnologias serão o elemento-chave da economia e da geração de
riquezas. (LLANO & ADRIÁN, 2006, p. 26).

Como podemos observar, se não assumirmos o desafio de formar nossos educandos
com as habilidades necessárias para se inserirem na “sociedade da informação”, então os
estaremos “condenando” às piores condições. Uma vez que a informação e o conhecimento são
fatores importantíssimos de produção nesta nova sociedade.
Vele salientar que, nas linhas destes últimos parágrafos, estamos nos referindo apenas a
utilização da informática/computador como fim. Ou seja, quando a inserção do computador nas
práticas educativas é voltada para a alfabetização digital.
Em outras palavras, é quando educamos PARA informática, objetivando preparar o
aluno/cidadão para saber usar essa tecnologia e ter condições de interpretar seus efeitos sociais.
Contudo, para que consigamos educar para a informática com maestria, precisamos
deixar de encarar os computadores como “coisas que chegam” e que têm um efeito próprio
sobre os nossos educandos e sobre as nossas escolas. Llano e Adrián (2006).
Estas ferramentas só produzirão algum efeito, se nós, os agentes, que
construímos a vida da escola, formos nos apropriando delas, transformandoas em recursos a nosso serviço e integrando-as a todos os outros recursos dos
quais dispomos, a fim de atingirmos o fim de uma melhor educação para os
nossos educandos. (LLANO & ADRIÁN, 2006, p. 32).

Não queremos com isso, afirmar que a informática/computador é a uma panacéia e/ou
solução para os problemas com os quais nos deparamos nos estabelecimentos de ensino.
Pois grande parte dos problemas enfrentados nos sistemas educacionais e,
conseqüentemente, nas escolas – e estamos falando de educação pública – vão muito além da
"mera” inserção destas “máquinas” no processo de ensino. Estes – os problemas – são bem mais
extensos e complexos.
Em linhas gerais, se tais tecnologias forem inseridas no contexto escolar sem a devida
criticidade, podem causar mais problemas ao processo de ensino do que se imagina.
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Na verdade estamos querendo dizer que:
A informática educativa supõe o uso das tecnologias da informação e
comunicação com intencionalidade pedagógica, integrando-as como recursos
dentro do planejamento do processo de aprendizagem. Dito de uma forma
mais simples, supõe utilizar os computadores para que os educandos
aprendam algo. (LLANO & ADRIÁN, 2006, p. 35).

Desta forma percebemos que um elemento de fundamental importância é a
intencionalidade pedagógica com a qual se realiza as atividades. Onde a diferença está em quem
e para que utiliza tais tecnologias com vista no alcance de seus objetivos educacionais.
Neste momento entramos numa outra vertente, a de educar PELA informática. Algo que
consiste em usar essa tecnologia como um recurso auxiliar no processo de ensino/aprendizagem.
Se o fim transcende o uso dos computadores e se orientam a atingir objetivos
educativos, estamos diante de um caso de informática educativa. Llano e Adrián (2006).
Ou seja, os recursos da informática precisam estar integrados dentro das atividades
regulares do educador, sendo utilizados em diversas etapas do processo de formação.
As escolas devem integrar os novos meios para todos os alunos em todos os
aspectos do currículo. Até o momento, o cenário típico de incorporação das
TIC no ensino foram as atividades extracurriculares, a criação de uma nova
disciplina (programação, páginas da web, etc.) ou o uso eventual em uma
determinada disciplina de determinadas aplicações didáticas. Mais difícil é
encontrar escolas em que o computador seja considerado um recurso de uso
cotidiano de busca, criação e pesquisa. (SANCHO & HERNÁNDEZ, 2006,
p. 28).

Quando pensamos em educar PARA a informática dentro de um estabelecimento de
ensino, estamos preocupados em propiciar ao educando o acesso a informação e formação para
utilizar tais ferramentas. Para tal, “basta” apenas que a escola ponha a disposição dos mesmos,
um laboratório de informática com um professor especifico da disciplina (professor de
informática) para ensiná-los a usar o computador e suas diversas ferramentas.
Entretanto, quando o foco é educar PELA informática – e aqui entra o educador de
qualquer disciplina – o computador deixa de ser o fim para se tornar um meio pelo qual
pretendemos alcançar os fins educativos.
Nesta

perspectiva

o

computador

e

a

informática

são

vistos

como

ferramenta/instrumento.
Podemos citar como exemplo um professor de geografia que, objetivando trabalhar
questões sobre espaços geográficos, leva seus alunos ao laboratório de informática da escola
para aplicar na prática os conceitos abordados em sala, e para tal, utiliza o Google Maps, um
programa disponível gratuitamente pelo navegador do Google que permite a visualização de
endereços em qualquer parte do globo nos modos mapa e satélite.
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Neste sentido, o papel do professor é dar significação ao uso da tecnologia e produzir
conhecimento com base em um labirinto de possibilidades que, nos permitirá ver o computador
como algo que trouxe novas situações de aprendizagem que o professor deve gerenciar para o
enriquecimento de suas atividades profissionais.
Como podemos observar a Informática Educativa é bem mais do que apenas
computadores nas escolas, ou como dispositivos que venham demonstrar que a mesma está
“antenada” e pronta para oferecer aos seus egressos o melhor da atualidade.
Informática educativa é, na verdade, utilizar a informática e o computador como
ferramenta pedagógica para alcançar objetivos bem definidos.
Nesse sentido, o planejamento das atividades pedagógicas deve ser feito
levando-se em consideração os objetivos e competências a serem atingidos e
o conhecimento que se tem sobre os alunos, e não a tecnologia que se
pretende usar, não perdendo de vista seu caráter de meio para atingir um fim.
(LEITE, 2012, p. 16).

Para isso, o professor deve ter clareza do papel delas (as tecnologias) enquanto
instrumentos que ajudam a construir a forma de o aluno pensar, encarar o mundo e aprender a
lidar com elas como ferramentas de trabalho. Leite (2012).
Talvez neste momento haja a seguinte pergunta: qual dentre as duas vertentes
apresentadas é a mais importante? Utilizar a educação para a informática ou a educação pela
informática?
A resposta é muito simples: os dois caminhos são importantíssimo e devem ser
trabalhados concomitantemente nas instituições de ensino.
Pois se de um lado está o educar para a informática, onde o aluno recebe a qualificação
para lidar com as exigências da atualidade (a alfabetização tecnológica).
Do outro lado, está o educar pela informática, onde o professor se utiliza das
tecnologias da informação e comunicação para potencializar sua prática de ensino.
Entretanto, precisamos lembrar que o professor só pode fazer uso das novas tecnologias
quando este, possuir um mínimo de conhecimentos necessários para isso, pois, como pode um
professor utilizar um instrumento e/ou ferramenta para ensinar sem que o mesmo saiba utilizá-la
como aluno que aprendeu?
E nesse ponto voltamos a falar sobre a resistência de muitos educadores quando
confrontados pela necessidade de adequação/resposta as demandas sociais e culturais do meio
profissional onde está inserido.
A saber, a sociedade da Informação e do conhecimento que exige tal qualificação por
ser altamente informatizada.
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Levando-nos ao entendimento de que o educador que não se adequar a essas novas
demandas estará se colocando as margens do desenvolvimento, não apenas tecnológico, mas,
sim, e também, social.
Surge aqui, então, a necessidade de falar sobre a alfabetização tecnológica do professor:
Vivenciar novas formas de ensinar e aprender, incorporando as tecnologias,
requer cuidado com a formação inicial e continuada do professor. Nesse
sentido trabalhamos com base no conceito de alfabetização tecnológica do
professor, desenvolvido a partir da ideia de que é necessário ao professor
dominar a utilização pedagógica das tecnologias, de forma que elas facilitem
a aprendizagem e que sejam objeto de conhecimento a ser democratizado e
instrumento para a construção de conhecimento. (LEITE, 2012, p. 15).

Cabe aqui ressaltar que de acordo com a autora acima mencionada, essa alfabetização
tecnológica não pode ser compreendida apenas como o uso mecânico dos recursos, mas deve
abranger também o domínio crítico da linguagem tecnológica.
Nesta mesma linha de pensamento, observemos o que fora dito por José Gregório de
Llano e Mariella Adrián (2006) sobre a necessidade de formação do professor:
Os educadores são, antes de qualquer coisa, pessoas que vivem dentro de um
processo permanente de aprendizagem, de crescimento pessoal e profissional,
imersos num contexto social que exige participação de nossa parte. À
semelhança de nossos educandos, devemos tentar não ficar excluídos desta
sociedade tecnológica e fazer os esforços necessários para nos apropriarmos
dela e obtermos novas possibilidades de intercâmbio, de comunicação, de
expansão de crescimento pessoal, social e profissional. (LLANO &
ADRIÁN, 2006, p. 67).

Em outras palavras, antes de pensar em inserir nossos educandos na sociedade
tecnológica dentro das escolas, devemos como usuários, nos aproximar destes recursos e
valorizar as suas potencialidades em nossa prática profissional.
Lamentavelmente precisamos concordar com a afirmação feita por Tajra (2012), quando
diz que poucos são os professores que percebem que o ponto de partida de qualquer mudança é
um processo interno de sensibilização para uma nova realidade. Onde muitos não estão
sensibilizados quanto ao uso da informática na área educacional.
Ainda neste mesmo sentido, a autora supracitada faz a seguinte observação quanto ao
despertar para essa nova realidade:
O professor deve estar aberto para as mudanças, principalmente em relação à
sua nova postura, o de facilitador e coordenador do processo de ensinoaprendizagem; ele precisa aprender a aprender, a lidar com as rápidas
mudanças, ser dinâmico e flexível. Acabou a esfera educacional de detenção
do conhecimento, do professor “sabe-tudo”. (TAJRA, 2012, p. 98).

A referida autora dá continuidade ao assunto pontuando a importância da capacitação do
professor:
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A capacitação do professor deve envolver uma série de vivências e conceitos,
tais como conhecimentos básicos de informática; conhecimento pedagógico;
integração de tecnologia com as propostas pedagógicas; formas de
gerenciamento da sala de aula com os novos recursos tecnológicos em
relação aos recursos físicos disponíveis e ao “novo” aluno, que passa a
incorporar e assumir uma atitude ativa no processo; revisão das teorias de
aprendizagem, didática, projetos multi, inter e transdisciplinares. (TAJRA,
2012, p.99).

Pelas questões apresentadas nestas citações percebemos o quão importante é, para a
educação atual, atentar para a reflexão sobre a utilização e inserção da informática educativa nas
escolas.
Valorizando os impactos destas novas ferramentas tecnológicas no processo de ensino e
aprendizagem, bem como, a importância da formação dos educadores no que se refere as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) como um meio para a sua permanente
formação acadêmica e atualização profissional.
Não queremos dizer com isso que o educador deva estar preocupado em tornar-se
especialista em tudo que diz respeito à informática e ao uso do computador.
Ou mesmo que este é o ponto central para a formação de todo e qualquer profissional da
educação.
Mas sim, que é preciso ter um mínimo de conhecimentos para estar incluído na
realidade que nos cerca e dar conta das exigências que nos são “impostas” em meio a tantas
mudanças, de uma sociedade que a cada dia se torna mais dinâmica quando se trata de
novidades tecnológicas.
Por isso os educadores devem estar muito atentos ao que se refere a formação para essas
novas tecnologias, dando uma atenção especial as tecnologias da Informática a serviço da
educação, pois, neste segmento tecnológico:
A formação deve acontecer em dois sentidos: primeiro, como usuários do
computador, o que requer um conhecimento básico das ferramentas da
informática; segundo, em nível pedagógico, no intuito de tirar proveito de
suas vantagens no fazer educativo do educador. A capacitação técnica em
informática é o ponto de partida na formação em tecnologias. Não se trata de
nos tornarmos peritos em informática, mas de adquirir as habilidades
necessárias para nos tornarmos usuários competentes. (LLANO & ADRIÁN,
2006, p. 69).

Corroborando com tal linha de pensamento, observemos o que fora dito Freire (2011)
sobre a formação tecnológica necessária ao professor:
Para que o professor desempenhe seu papel pedagógico com competência e
sintonizado com os desafios da contemporaneidade que inclui a integração da
mídia na perspectiva da TE, é necessário que ele seja um professor
alfabetizado tecnologicamente. Isso significa que ele precisa possuir domínio
técnico, pedagógico e crítico da tecnologia. Enfim, ser um professor que
conhece a mídia, suas potencialidades e limitações enquanto recurso para
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construção de conhecimento e que se sente confiante para defender seu uso
na sala de aula, mas também se sente confiante para rejeitar com fundamento
sua integração na sala de aula, quando necessário pedagogicamente.
(FREIRE, 2011, p. 74).

Se como educadores assim o fizermos, estaremos reconhecendo que os meios
tecnológicos são uma parte cultural e social na atualidade e que necessitamos nos adequar para
dar conta de fazer uma educação também atual.
O professor/educador que atenta para esta necessidade está fazendo uma leitura crítica
da importância das novas tecnologias da informação e comunicação na própria formação e na
formação de seus alunos. Trazendo para o seio do processo de ensino e aprendizagem todas as
potencialidades que nos estão disponíveis para agregar a construção de conhecimentos
significativos.
Algo que muito nos preocupa é a constatação de que nos dias atuais, em se tratando da
ampla e adequada utilização das novas tecnologias, em muitos casos, vivemos numa sociedade
cuja escola “é” do Século XIX, o professor “é” do Século XX e o aluno do Século XXI.
Por isso a resistência a tais novidades precisa ser discutida e vencida. Pois assim como a
tecnologia para o uso do homem expande suas capacidades, a presença dela na sala de aula
amplia seus horizontes e seu alcance em direção à realidade. Leite (2012).
CONCLUSÃO
Ao longo deste estudo tivemos como objetivo principal a reflexão sobre o uso da
Informática como Ferramenta Pedagógica. Uma vez que no cenário atual esta vertente figura
como uma das principais ferramentas disponíveis dentre as Novas Tecnologias Educacionais.
A pesquisa realizada nos fez visualizar de forma um pouco mais clara, a importância do
referido tema para o campo educacional, e o quanto precisamos avançar ainda mais para
alcançar o ideal necessário de equilíbrio entre o surgimento destas novas tecnologias e a
utilização delas em nossa prática de ensino.
Não deixando de lado a devida análise critica sobre os reais benefícios provenientes da
inserção destas novas tecnologias e, a reflexão sobre os melhores caminhos para que estas
façam parte do cotidiano escolar.
Queremos aqui destacar que em momento algum tivemos a pretensão de esgotar o
referido tema, mas sim, de fomentar ainda mais a discussão sobre o mesmo.
O que ficou patente diante de nossos olhos é a amplitude do que ainda precisa ser
discutido, com base no aprofundamento dos conhecimentos necessários para uma boa e
completa utilização dos recursos trazidos pelas Tecnologias da Informação e Comunicação.
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Esperamos que a pesquisa estampada nas páginas deste trabalho possa trazer
significativa contribuição a quem sobre ele se debruçar, subsidiando, não de maneira estanque,
mas, complementar a construção de conhecimentos acerca do título proposto.
Aos que ainda se mantiverem resistentes quanto à utilização, não apenas desta, mas, de
toda e qualquer nova tecnologia, deixo a seguinte frase: “A mente que se abre a uma nova ideia
jamais voltará ao seu tamanho original”. Albert Einstein.
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Resumo - Este artigo apresenta uma proposta para o tratamento das respostas ao acaso,
com foco nas respostas de Questões do Tipo Múltipla Escolha também conhecido como QME,
por ser uma ferramenta muito utilizada em avaliações de desempenho e adotado por Ministérios
entre outros meios de avaliações sobre a educação, este estudo procura oferecer uma proposta
durante exames a distância ou mesmo presencial com uma grande quantidade de participantes,
este formato torna o processo de avaliação uma tarefa mais complexa, procurando medir e
aprovar os participantes de concursos ou de outros tipos de avaliações de desempenho. Com a
crescente utilização de sistemas de computadores a distância, como os oferecidos pelos
Ministérios da Educação, a tendência é que os Governos procurem mais alternativas para
atender um público ainda maior e mais carente, com o objetivo de aumentar e melhorar a
educação em todo o país. Este estudo procura oferecer alternativas ao modelo tradicional de uso
de QMEs, tendo uma abordagem distinta, mais simples e direta sobre o tratamento dos
resultados durante as avaliações, o foco deste trabalho está voltado para a educação e os
métodos de avaliações atualmente utilizados pelos governos e ministérios no Brasil.
Palavras-chave: Teoria de Resposta ao Item, Metacognição, Resposta ao Acaso,
Lógica Difusa, Questões do Tipo Múltipla Escolha.
Abstract - This article presents a proposal for the treatment of random responses,
focusing on the responses of Type Multiple Choice Questions also known as MEC, as a tool
widely used in performance evaluations and adopted by Ministries and other means of
assessments of education, this study seeks to offer a proposal during exams or even face away
with a lot of participants, this format makes it much more complex the evaluation process,
seeking to measure and approve participants in contests or other types of reviews performance.
With the increasing use of computer systems at a distance, as offered by the Ministries of
Education, the trend is that more governments seek alternatives to meet an even greater and
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more needy public, with the goal of expanding and improving education around the country.
This study seeks to offer alternatives to the traditional usage model QMEs, having a distinct,
more straightforward about the treatment of the results during the evaluation approach, the
focus of this work is focused on education and the methods of assessments currently used by
governments and ministries in Brazil.
Keywords: Item Response Theory, Metacognition, Response to Chance, Fuzzy Logic,
Type Multiple Choice Questions.

INTRODUÇÃO
A principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho é a crescente utilização de
computadores para a realização de treinamentos, testes e provas, principalmente a distância no
qual o próprio computador, ou site é quem realiza o cálculo dos resultados durante a avaliação
do aluno.
Segundo dados de 2013 da Universidade Aberta do Brasil (UAB, 2013) apresentada
pelo MEC (Ministério da Educação) sobre a evolução da educação a distância, para as escolas
públicas têm em 2013: 96 instituições públicas cadastradas e autorizadas; sendo 667 polos; 1248
cursos disponíveis.
As questões do tipo múltipla escolha são muito utilizadas durante os processos de
avaliações, sendo que algumas regras de aplicações são apresentadas por órgãos
governamentais, particulares ou mesmo por algumas instituições de ensino (TOMAZ, 2006,
p.3). Um dos desafios com a aplicação destes tipos de testes é conseguir aferir se a pessoa que
está respondendo uma questão de múltipla escolha, realmente tem certeza ou não de sua
resposta.
A metacognição utilizada na psicologia colabora com o gerenciamento do
conhecimento, procurando comparar resultados informados pelo estudante, antes e após uma
determinada avaliação, demonstrando realmente o que foi compreendido e informado antes dos
resultados.
Outro fator de motivação é a utilização da Informática e da Matemática como apoio na
avaliação de respostas para questões do tipo múltipla escolha.
Alguns estudos utilizam a lógica Fuzzy, a qual vem despertando interesse de muitos
pesquisadores já há muito tempo. Muitos autores apresentam suas experiências no primeiro
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contato com esse campo extremamente vasto. Segundo Machado et al. (2007), isso acontece
porque a teoria de conjuntos Fuzzy e os conceitos de lógica Fuzzy, podem ser utilizados para
traduzir em termos matemáticos a informação imprecisa expressa por um conjunto de regras
linguísticas.
A vivência profissional no desenvolvimento de sistemas de computadores para
avaliações de desempenho em empresas privadas demonstra dificuldades em analisar se uma
resposta errada ou correta, realmente demonstra o conhecimento de uma pessoa sobre uma
determinada questão.
Durante períodos de experiência em contato com empresas privadas, na elaboração de
materiais para avaliação de desempenho e educação, fortaleceu ainda mais esta dificuldade,
demonstrando que realmente existe um ponto que necessita de maiores estudos e propostas,
mesmo em participações em exames para o governo e instituições de ensino é possível se
perceber esta situação, como no caso do ENEM.
Isto proporcionou um interesse maior sobre o assunto que envolve o tratamento de
resultados em avaliações de desempenho, utilizando questões do tipo múltipla escolha.
Sendo observado nos ministérios da educação, entre universidades, escolas e empresas
privadas, a criação e utilização de regras especificas que envolvem a criação de questões do tipo
múltipla escolha, a qual ainda é um desafio em seu desenvolvimento, bem como a possibilidade
de se aferir a certeza de uma resposta obtida em situações de aplicação de exames, por meio da
internet e em grande escala.
A crescente necessidade da realização de avaliações de desempenho de resultados
durante provas e testes por meio de computadores é apresentada em diferentes artigos e
materiais bibliográficos, isto incentiva o estudo sobre novas aplicações de técnicas disponíveis
no meio científico e educacional.
Segundo informações da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais
de Ensino Superior (ANDIFES, 2012): o MEC pretende triplicar matrículas em educação a
distância e alcançar 600 mil alunos até 2014, em 2012 o total de alunos era de 210 mil.
Em 2013 o MEC apresenta uma quantidade de 96 instituições federais e estaduais
autorizadas e credenciadas para os cursos a distância. A evolução dos cursos a distância é
destacada pelo MEC, com início em 1998, como segue:
A partir de 1998, observa-se um crescente envolvimento de Instituições de Ensino
Superior com pedidos de credenciamento para cursos de educação a distância, como mostra o
aumento nos pedidos de credenciamento e autorização de cursos superiores regulares de
educação à distância:
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TABELA 1: A evolução dos pedidos de credenciamento para cursos de educação a
distância DEPES (2002).
FONTE: MEC/SESu/DEPES, maio de 2002 (DEPES, 2002).

1998
08

1999
14

2000
05

2001
10

2002
47

Em 2013 já existem 96 instituições credenciadas (UAB, 2013), a intenção do MEC é
chegar a 100 unidades Federais e estaduais credenciadas em 2014 (ANDIFES, 2012).
Com isso o número de matrículas também vêm aumentando conforme apresentado a
seguir, principalmente em centros privados de educação.

TABELA 2: A evolução de matrículas EaD na Educação Superior (2002 a 2011).
FONTE: INEP/MEC – Censo da Educação Superior, 2011. (MEC309)
Ano	
  
Total	
  
Pública	
  
Privada	
  
2002	
  
40.714	
  
34.322	
  
6.392	
  
2003	
  
49.913	
  
39.804	
  
10.107	
  
2004	
  
59.613	
  
35.989	
  
23.622	
  
2005	
  
114.642	
  
54.515	
  
60.127	
  
2006	
  
207.206	
  
42.061	
  
165.145	
  
2007	
  
369.766	
  
94.209	
  
275.557	
  
2008	
  
727.961	
  
278.988	
  
448.973	
  
2009	
  
832.125	
  
172.696	
  
665.429	
  
2010	
  
930.179	
  
182.602	
  
748.577	
  
2011	
  
992.927	
  
177.924	
  
875.003	
  

FIGURA 1: A evolução de matrículas EaD na Educação Superior (2002 a 2011).
FONTE: INEP/MEC – Censo da Educação Superior, 2011. (MEC309).

23

TABELA 3: Processo de reconhecimento de cursos EaD em instituições de cursos
superiores em tramitação, segundo o ano, e etapas, sem ato emitido segundo o (MEC309).
Em	
  Despacho	
  
Em	
  outras	
  
Ano	
  
Saneador	
  
fases	
  
Total	
  
Todas	
  as	
  etapas	
  
	
  e	
  etapas	
  
2007	
  
28	
  
39	
  
67	
  
2008	
  
28	
  
59	
  
87	
  
2009	
  
36	
  
75	
  
111	
  
2010	
  
25	
  
42	
  
66	
  
2011	
  
28	
  
80	
  
108	
  
2012	
  
102	
  
61	
  
163	
  
2013	
  
51	
  
45	
  
96	
  
Total	
  
299	
  
400	
  
699	
  

O trabalho desenvolvido neste estudo proporciona também novas possibilidades de
aplicação, oferecendo uma grande oportunidade de utilização em instituições de ensino e em
processos de exames de contratações para governos, entre outras possibilidades comerciais e
particulares.
TRATAMENTO DE RESULTADOS
Para este trabalho, deverá ser utilizada a escala do IDH apresentada pelo SIMMP (2014,
p.1) na Tabela 4 para o tratamento dos resultados, com os conceitos Alto, Médio e Baixo. As
notas deverão ter uma escala de 0 a 10, como apresentada pelo IFSC (2013), no qual instituições
como a USP utilizam esta mesma escala.
Na variação da escala deverão ser considerados os valores: 0 a 5,99 como Baixo, 6,0 a
7,99 como médio e valores acima de 8,0 deverão ser considerados como Altos. A média deverá
ser considerada como 6,0, tomando como modelo instituições apresentadas pelo IFSC (2013),
como a IFBA (2014) e pela UFSCAR (2014).
Para as questões deverão ser utilizadas perguntas sobre aritmética (matemática para o
ensino fundamental nacional da 5ª a 9ª série) considerando o Nível 0 apresentado pelo INEP
(2013, p.1) sobre o SAEB, no qual considera alunos nesta faixa, àqueles que necessitam ter no
mínimo, conhecimentos sobre multiplicar e dividir com dois algarismos e trabalhar com frações.
As questões que deverão ser utilizadas neste trabalho serão do tipo alternativa, ou
questões de múltipla escolha (QME), com apenas três opções, sendo apenas uma a correta,
como por exemplo:
Quanto é 10 dividido por 5?
a) 2,5
b) 2
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c) 5,2
A resposta correta é somente a B) 2.
A utilização de questões do tipo múltipla escolha é baseado na Teoria de Resposta ao
Item ou TRI apresentada por Klein et al. (2009, p. 20, apud KLEIN, 2003), utilizada pelo
SAEB, permitindo a obtenção de resultados de desempenho cognitivo dos estudantes durante
avaliações.
O público alvo que participa da pesquisa deverá possuir no mínimo o nível
universitário, podendo ter pós-graduação ou mesmo mestrado ou doutorado, considerando
grande parte do público universitário. Sendo assim se considera que o Nível 0 apresentado pelo
INEP (2013, p.1), o qual é um nível básico do estudo fundamental, consiga ser interpretado
com facilidade pelo público.
Por analogia dos valores utilizados no KMA apresentado por Chinen et al. (2006, p.
210) na Tabela 5 deste trabalho, em que são utilizados os valores -1 a -0,25 para uma
classificação de KMA Baixo, entre -0,25 a +0,50 para KMA Médio e de +0,50 a +1,0 para
KMA Alto, mas considerando apenas valores positivos, teríamos uma variação de 0,25 para
cada classificação, com uma escala entre 0 e 1.

TABELA 4: Classificação das notas para a Confiança.
FONTE: Chinen et al. (2006, p. 210).
Índice	
  
Classificação	
  
Confiança	
  

Interpretação	
  

O	
  aprendiz	
  não	
  
estima	
  
0,25	
  
Confiança	
  Baixa	
  
corretamente	
  seu	
  
conhecimento.	
  
O	
  aprendiz	
  comete	
  
alguns	
  erros	
  
Confiança	
  
0,50	
  
médios	
  ou	
  erros	
  
Média	
  
grandes	
  na	
  sua	
  
estimativa.	
  
O	
  aprendiz	
  na	
  
maioria	
  das	
  vezes	
  
1.00	
  
Confiança	
  Alta	
   estima	
  o	
  seu	
  
conhecimento	
  
corretamente.	
  
O tratamento da Confiança utiliza estes valores como critérios. Foram criados botões de
seleção para as opções Alta (valor numérico 1), Média (valor numérico 0,50) e Baixa (valor
numérico 0,25). Para cada seleção realizada pelo estudante, é somado o valor representativo
para cada opção, em uma variável para armazenamento geral.
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Para o reflectómetro da Confiança foram utilizados valores com variações entre 0 e 10,
com variação de 0,25 pontos para representar a dispersão, tendo como base o modelo
apresentado por Chinen et al. (2006, p.210) na Tabela 5, sendo assim o reflectómetro, utiliza
uma escala de >0 e menor que < 0,50 considerado Baixa, >=5,0 e <7,25 considerado Médio,
maior que 7,25 considerado Alto, tomando como referência a Tabela 4 como apresentado por
SIMMP (2014) sobre o IDH.
2

“A Lógica Difusa se baseia em regras montadas com variáveis linguísticas , o que torna
mais intuitivo a modelagem do sistema.” Vahldick et al. (2008, p.1, apud Pedrycz, 2004)
Wilges et al. (2010) explicam que diversas pesquisas propõem métodos, ferramentas e
3

ambientes de acompanhamento de desempenho baseados em conjuntos Fuzzy como, por
exemplo: Satisfatório, Insatisfatório e Regular, onde o professor relaciona o grau de pertinência
desses valores dentro de intervalos de notas, assim como uma base de regras.
Na pesquisa desenvolvida por Wilges et al. (2010, p.6) são utilizados os seguintes
estados possíveis de nível de aprendizagem Regular, Bom e Excelente. São consideradas as
seguintes regras durante a avaliação: alunos na faixa de 0,8 podem receber um estimulo
pedagógico, o agente estudante indica qual módulo é o mais adequado ao estudante.
Estudantes abaixo de 0,6 devem continuar no modo tutoria, fortalecendo a teoria e
prática, estudantes abaixo de 0,6, em apenas um tipo de avaliação, devem ser conduzidos a
desafios pedagógicos, ou teóricos dependendo da situação.
Com base nestas variáveis, foi construído o modelo Difuso, tendo como entradas os
desempenhos práticos e teóricos no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), sendo utilizada
4

uma função de pertinência gaussiana , tratando a mudança de estado entre as variáveis
linguísticas.
“A Lógica Difusa faz uso da Teoria dos Conjuntos Fuzzy (TCF), buscando representar
o pensamento humano, ou seja, ligar a linguística e a inteligência humana, pois vários conceitos
são bem definidos por palavras do que pela matemática.” (Rissoli et al., 2006, p. 42)
Os autores caracterizam o tratamento do conjunto difuso da seguinte forma:

2

Variáveis linguísticas são aquelas que armazenam palavras ao invés de números, como por exemplo:
uma variável chamada Resultado pode armazenar os valores “Alto”, “Médio”, “Baixo”.
3

A tradução para “Fuzzy Logic” é apresentada em diferentes trabalhos como sendo: Lógica Difusa ou
Lógica Nebulosa.
4

Pertinência Gaussiana trata os valores entre 0 e 1, como por exemplo: 0.01, 0.02, 0.9 até, 0.99.
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Inferências: Tirar por conclusão; deduzir pelo raciocínio. Admissão da verdade
de uma proposição, que não é conhecida diretamente, em virtude da ligação
dela com outras proposições já admitidas como verdadeiras.
Exemplo: Faltam-me elementos para inferir a sua honestidade.
•

Regras: Exemplo: Se NotaFinal <5 então Reprovado...
Função de pertinência: Que tenha conveniência; que seja apropriado. Exemplo:
Características gerais para a preparação de um relatório: pertinência, clareza,
exatidão; Se 2.33 pertence a Média (0..5), então Retorna 1, senão Retorna 0
(Pertinência Booleana ).
• Variáveis linguísticas: Transformar números em palavras: Exemplo. Se NF > 8
então Resultado = Ótimo.
Algumas regras são apresentadas pelos autores, ao se utilizar um conjunto de tópicos,
•
•

ou informações durante uma avaliação, que necessitem de um tratamento para transformação
em um resultado linguístico ou numérico, como por exemplo:
Regras apresentadas por Malvezzi et al. (2010, p.8):
If (Vlteste is Muito_Bom) and (Vlchat is Insuficiente) and (Vlforum is Bom) and
(Vltarefa is Insuficiente) then (output is Regular);
Regras apresentadas por Wilges et al. (2010, p.7):
If (desempenhoPraticoAVA is Regular) and (DesempenhoTeoricoAVA is Regular) then
(avaliacaoGeral is Regular)(1);
Rissoli et al. (2006, p.39)

não detalham as regras, mas comentam sobre o

relacionamento do conjunto de valores obtidos e a sua transformação em variáveis linguísticas,
ao oferecer maiores detalhes sobre a Lógica Difusa, apresentando também a necessidade de um
especialista em avaliações para o seu desenvolvimento.
5

Wilges et al. (2010, p.3) comentam a utilização de análise estatística no sistema AVA
(Ambiente Virtual de Aprendizagem), para cálculos de notas e avaliação de desempenho, na
verdade a utilização da estatística é comum durante a realização de avaliações, no qual se deseja
chegar próximo a um valor, existente em um conjunto de valores ou resultados.
Nos artigos apresentados a utilização da estatística é comumente utilizada para se tratar
resultados, e a maior parte do Raciocínio é feito por meio da Estatística.
Rissoli et al. (2006,p. 41) referem-se a Lógica Difusa para o tratamento da incerteza
encontrada nas informações, durante o processo de avaliação, por meio de modelos
matemáticos, para que as informações vagas possam ser tratadas de forma precisa e rigorosa.

5

Análise estatística, Raciocínio Estatístico e Pensamento Estatístico referem-se à utilização da estatística
para se chegar a uma conclusão.
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No Expert SINTA (Sinta 2012, p. 8) o tratamento da incerteza é realizado juntamente
com a teoria das possibilidades.
Rissoli et al. (2006, p. 42) comentam sobre a utilização da Teoria da Probabilidade e a
Lógica Probabilística

em seu artigo, descrevendo a sua utilização para o tratamento de

imperfeições nas informações obtidas durante o processo de avaliação, sendo aplicadas para o
tratamento de incertezas.
No sistema Expert SINTA (Sinta 2012, p. 7) também é apresentado o fator certeza com
uma abordagem sobre a teoria das possibilidades, inclusive o Expert SINTA utiliza esta
abordagem como sua principal característica.
A equipe do Expert SINTA (Sinta 2012, p. 8) apresenta a seguinte regra para tratamento
da confiança, em um sistema especialista desenvolvido para o tratamento de pragas em
cajueiros.
SE fumagina = sim, ENTÃO suspeita de praga = mosca branca, confiança (CNF) 70%.
Assim sendo, supondo que a confiança da igualdade fumagina = sim é 80%, teremos
que a variável suspeita de praga será atribuída o valor mosca branca, com a respectiva confiança
0.80 * 0.70 = 0.56 = 56%.

FIGURA 1. Tratamento da Confiança.
FONTE: (Sinta 2012, p. 8)

Como por exemplo: para o tópico do estudo: Raiz Quadrada
1) Qual é a raiz quadrada de dois elevado ao quadrado?
Respostas: A ( ) – 8 , B ( ) – 2 ou C ( ) - 4
Como resultado, poderíamos ter: Respostas = 10 / Acertos = 5 / Erros = 5
Resultado Final = 5 = Ruim
Um exemplo para a regra aplicada seria:
Se NotaFinal <6, Então Ruím
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Se NotaFinal >=6 e <8, Então Bom
Se NotaFinal >=8, Então Ótimo

FIGURA 2. Regras para as notas.
FONTE: Desenvolvido pelo próprio autor.
6

Utilizando a função de pertinência booleana para verificar se a nota de corte 6 foi
alcançada, teríamos:
Se o Resultado da NotaFinal pertence ao conjunto >=6:
Se NotaFinal >=6 Então VLAprovado=1,
Se NotaFinal<6 então VLAprovado=0.
Se VLAprovado=1 Então VLResultado=Satisfatório.
Se VLAprovado=0 Então VLResultado=Insatisfatório.

TABELA 5. Exemplo de Resultados.
FONTE: Desenvolvido pelo próprio autor.
Questão
Valor Numérico
1
1
2
0
3
0
4
1
5
1
6
0
7
0
8
1
9
1
10
0
5

6

Valor Linguístico
Certo
Errado
Errado
Certo
Certo
Errado
Errado
Certo
Certo
Errado
Insatisfatório

Pertinência Booleana trata apenas dois valores como por exemplo: 0 e 1 (existe ou não existe),

desprezando casas decimais entre 0 e 1, diferentemente da Pertinência Gaussiana.
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No exemplo a NotaFinal>=6 não foi alcançada, desta forma é utilizado o conjunto
difuso juntamente com as regras, para se determinar se o aluno necessitará de maior reforço
antes de evoluir no estudo ou treinamento.
PROPOSTA
A proposta que deverá ser apresentada está baseada nos artigos estudados, sendo uma
pequena peça em um contexto de treinamento e avaliações, com a possibilidade de ser parte de:
Sistemas Especialistas, Sistemas Inteligentes, Jogos Interativos, podendo também ser utilizado
em provas, testes, concursos públicos e vestibulares.
A utilização de questões do tipo múltipla escolha ainda é um assunto em estudo em
diferentes órgãos que envolvem a educação, pois não existe uma regra clara para a sua
aplicação. O que existem são propostas isoladas, com a finalidade de colaborar com o seu
desenvolvimento.
Os estudos sobre o desenvolvimento de questões do tipo múltipla escolha foram
realizados com base no manual disponibilizado pelo Ministério da Educação de Minas Gerais –
Guia de Elaboração e Revisão de Questões e Itens de Múltipla Escolha (EDUCMINAS, 2012, p.
4). Também foi utilizado o manual do Instituto Innovare - Soluções em Educação e Saúde
(TOMAZ, 2006, p.3).
A elaboração de itens e questões não se restringe, entretanto, à avaliação da
aprendizagem escolar, mas aplica-se às diversas modalidades e tipos de avaliação, como os
processos seletivos (vestibulares e concursos públicos), os exames de certificação escolar
(exames supletivos), certificação profissional e ocupacional (Exames da OAB, Exames de
Suficiência), as avaliações de sistema ou avaliações em larga escala (PROEB, SAEB, ENEM).
Todas essas avaliações utilizam itens e questões como seu principal instrumento para
avaliar os conhecimentos e saberes necessários ao perfil avaliado (EDUCMINAS, 2012, p.4).
Elaborar questões de múltipla escolha (QME) é uma ciência emergente. Ainda há
poucos estudos científicos que fundamentam o processo de construção deste tipo de itens.
Boa parte das orientações está baseada num conjunto de regras e normas propostas por
alguns educadores especialistas em avaliação, muito mais fruto da experiência do que em
investigações com rigor científico.
Embora em número reduzido, alguns estudos mais recentes têm contribuído para um
melhor entendimento do processo de como elaborar e como não elaborar QME (TOMAZ 2006,
p. 3).
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Os manuais estudados apresentam propostas para a elaboração de questões do tipo
múltipla escolha, procurando assim apresentar as questões em um formato que possibilite um
melhor entendimento do aluno, alguns exemplos são: A utilização de imagens; Preenchimento,
ou seleção de respostas; Associativa; Resposta única;

Afirmação completa; Ordenação;

Lacunas.
Como apresentado no manual do Ministério da Educação de Minas Gerais
(EDUCMINAS, 2012, p. 5), ao se elaborar questões para avaliar, é necessário estar atento a
alguns aspectos:
da comunicação eficiente: linguagem clara e objetiva, vocabulário apropriado
aos conteúdos, habilidades e competências alvo da avaliação, apresentação de
elementos suficientes para que o avaliando entenda precisamente o que e como
deve responder;
• da metodologia de ensino: o que se avalia é uma aprendizagem memorizada,
uma aprendizagem compreensiva ou uma aprendizagem crítica;
• da função dos resultados: os resultados serão analisados construtivamente, para
que o professor faça um diagnóstico de necessidades pedagógicas, para
acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem de seu aluno, para decidir
sobre a certificação ou para seleção dos melhores em um concurso;
• da concepção de aprendizagem, conhecimento ou saberes: avaliam-se os
conhecimentos conceituais e factuais (saber), as habilidades de lidar com esses
conhecimentos (saber fazer) ou a competência de utilizá-los eficientemente
(fazer); avaliam-se os conhecimentos sobre atitudes e as atitudes;
• da didática: que estrutura a questão deve ter, quais elementos devem ser
informados ao avaliando, como tornar a questão atrativa para que haja empenho
em responder, que nível de complexidade a questão deve ter, como torná-la
básica, mais compreensiva, evitando-se o supérfluo cansativo e enfadonho;
• da correção linguística: como garantir os elementos da textualidade, qual
pontuação é mais adequada, que ordem gramatical estabelecer entre os
elementos da questão, qual vocabulário é pertinente;
• do princípio da educabilidade: avalia-se acreditando que todos aprendem e que
os resultados da avaliação indicam o que cada aluno necessita como
atendimento específico tendo em vista assegurar o seu desenvolvimento
contínuo;
• do nível a que a avaliação se destina: qual é o grau de complexidade que os
itens podem apresentar para que sejam adequados aos objetivos da avaliação e
ao nível de desenvolvimento do aluno avaliado.
O manual do Ministério da Educação de Minas (EDUCMINAS, 2012, p. 3) ainda
•

explica que não há normas para garantir boas questões se não houver conhecimento atualizado
dos conteúdos a serem avaliados nem a intenção de aprimoramento contínuo.
Acrescentando ao exemplo da questão do tipo múltipla escolha apresentada
anteriormente, é utilizada mais uma pergunta sobre a confiança, como segue:

1) Qual é a raiz quadrada de dois elevado ao quadrado?
Resposta

Confiança
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()8

( ) Alta

()2

( ) Média

()4

( ) Baixa

Deverá então ser selecionada apenas uma resposta e uma confiança, sendo a confiança
Alta, caso ele possua total certeza sobre a resposta; Média, caso ele não tenha total certeza, mas
ainda acredita ser a certa; Baixa: caso ele não tenha nenhuma certeza sobre a resposta.
Para cada confiança selecionada é atribuído um valor numérico, como por exemplo:
Alta = 1, Média = 0.50 e Baixa = 0.25, estes valores deverão ser utilizados nas regras
apresentadas a seguir.
No sistema desenvolvido é utilizada a fórmula para tratamento do conjunto Fuzzy
apresentada por Rissoli et al. (2006, p.43) para o cálculo da nota de corte.

FIGURA 3. Fórmula para tratamento do conjunto Fuzzy (TCF).
FONTE: Rissoli et al. (2006, p.43)

GrauDsp: variável que armazena o grau de disparo de um conjunto Fuzzy
Conj: Indica o conjunto usado no cálculo, sendo neste caso o conj={sig-psico} ; {sigpsico} = 6/Multiplicação, 6/Divisão
QtdNota: Indica a quantidade de tópicos com a nota x
GrauPrt: Informa o grau de pertinência da nota x. [0,1] (Rissoli et al., apud Klir 1995)
QtdTopico: Quantidade de tópicos avaliados durante o teste (Divisão, Multiplicação)
Também é utilizado o modelo para tratamento do conjunto Fuzzy, apresentado por
Tanscheit (2012, p.26), como segue:
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FIGURA 4. Modelo de tratamento do conjunto Fuzzy (TCF).
FONTE: Tanscheit (2012, p. 26).

Como entrada no processo de Fuzzificação, são selecionados os registros que
participarão do cálculo de acordo com o que foi definida para a nota de corte, neste caso a nota
6.
No processo de inferência é aplicada uma função de inferência que utiliza regras
preestabelecidas, para identificar se a nota pertence ao conjunto, por exemplo: se a nota 5
pertence ao conjunto >= 6, neste caso a nota não pertence e é retornado o valor 0. O processo de
Defuzzificação retorna o resultado final como Insatisfatório ou 0, de acordo com o que for
especificado como critério de saída.
A seguir deverão ser apresentadas algumas regras que foram utilizadas, com a
finalidade de facilitar o entendimento de sua utilização na proposta.

Regras para a Nota Final (NF):
Se NF<6, então Baixa
Se NF>=6 e <8, então Média
Se NF >=8, então Alta

FIGURA 5. Regras para a Nota.
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FONTE: Desenvolvido pelo próprio autor.

Regras para a Confiança Final (CF):
Se CF<5, então Baixa
Se CF>=5 e <7,5, então Média
Se CF>=7,5, então Alta

FIGURA 6. Regras para a Confiança.
FONTE: Desenvolvido pelo próprio autor.
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TABELA 6. Exemplo de resultados com a confiança.
FONTE: Desenvolvido pelo próprio autor.
Questão

Valor
Numérico

Valor
Linguístico

Valor
Numérico da
Confiança

Valor
Linguístico
da
Confiança

1

1

Certo

1.00

Alta

2

0

Errado

1.00

Alta

3

0

Errado

0.50

Média

4

1

Certo

1.00

Alta

5

1

Certo

0.25

Baixa

6

0

Errado

1.00

Alta

7

0

Errado

1.00

Alta

8

1

Certo

1.00

Alta

9

1

Certo

0.50

Média

10

0

Errado

1.00

Alta

TOTAL

5

Baixa

8.50

Alta

Neste ponto foi possível obter a Nota e a Confiança, acrescentando-se a Confiança aos
trabalhos apresentados pelos principais autores que tratam apenas a nota, desta forma os
resultados permitem identificar se em uma resposta se houve certeza ou não, proporcionando
outro caminho para a avaliação.
Observando jogos de vídeo games, foram identificados recursos para a utilização de
“Scores”, que é uma nota final sendo somada a outras obtidas pelo jogador durante um jogo,
pois os pontos que o jogador conquista é uma soma de diferentes ações, tais como: efetuar
golpes difíceis, ir mais longe a diferentes regiões do jogo, encontrar objetos, ser mais rápido,
entre outros.
Assim foi utilizado um relacionamento entre a Nota e a Confiança para se criar uma
terceira variável, a qual foi denominada de “Desempenho”. Esta relação utiliza as mesmas
regras como as apresentadas anteriormente, proporcionando um acréscimo de recursos que
possibilitam avaliar os resultados de forma não tradicional, propondo uma análise diferente para
a obtenção dos resultados.
No Desempenho Geral é aplicada a seguinte regra de tratamento:
A relação entre Nota Final (NF) e Confiança Final (CF) é igual ao Desempenho, sendo:
1 - Se NF = Média e CF = Média então Desempenho = Médio
2 - Se NF = Média e CF = Alta então Desempenho = Médio
3 - Se NF = Média e CF = Baixa então Desempenho = Baixo

35

4 - Se NF = Baixa e CF = Alta então Desempenho = Baixo...
Como resultado para a Tabela 2, temos aplicada a Regra 4: Se NF = Baixa e CF = Alta
então Desempenho = Baixo
Desta forma o conjunto de resultados é apresentado desta forma:

FIGURA 7. Relatório Final.
FONTE: Desenvolvido pelo próprio autor.
Observando este relatório final, existe uma falta de alinhamento dos resultados,
possibilitando supor que a confiança do aluno está muito acima do seu relacionamento com a
nota, isto demonstra que houve muitas respostas erradas, sendo informado um alto grau de
certeza, sendo que os ponteiros dos gráficos não estão nivelados.
Os resultados propõe uma nova análise não considerando apenas a nota final, mas sim
todo o desempenho e confiança durante a realização do teste, servindo de apoio a decisão, isto
possibilita ao tutor tomar novas medidas corretivas e de direcionamento durante os estudos.
A nota de corte ou de aprovação poderá ser utilizada da mesma forma como apresentado
pelos autores com a lógica difusa, isto permite um ponto de atenção, pois não significa que um
aluno que tirou uma nota boa possuiu realmente confiança de suas respostas, isto poderá ser
alterado ou julgado em conjunto com o desempenho final apresentado, como por exemplo:
Se o Resultado da NotaFinal pertence ao conjunto >=6:
Se NotaFinal >=6 Então VLAprovado=1;
Se NotaFinal<6 então VLAprovado=0;
Se VLAprovado=1 Então VLResultado=Satisfatório;
Se VLAprovado=0 Então VLResultado=Insatisfatório;
Podendo ser utilizada mais esta regra em conjunto com o resultado Fuzzy:
Se VLResultado = Satisfatório e Desempenho = Baixo então Reprovado;
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Se VLResultado = Satisfatório e Desempenho = Médio então Aprovado;
Se VLResultado = Satisfatório e Desempenho = Alto então Aprovado;
Neste momento está sendo utilizado o raciocínio estatístico neste trabalho como fonte
de estudo para tratamento dos resultados esperados, bem como no processo de avaliação dos
resultados fornecidos pelo estudante.
“Raciocínio refere-se aos processos pelos quais as pessoas avaliam e geram argumentos
lógicos aplicando o conhecimento na consecução de metas.” (CAPOVILLA et al., 1997, p.
120).
Walton (1990) explica que o raciocínio ocorre dentro de um discurso ou argumento,
diferentemente de outros autores que explicam que raciocínio e argumento são sinônimos,
conforme o autor: “Raciocínio é a elaboração de suposições denominadas premissas (ponto de
partida) e o processo de mover estas premissas para a conclusão (ponto de chegada) por meio de
regras”.
Capovilla et al. (1997, p. 120) argumentam que a resolução de problemas é um estudo
ligado ao raciocínio, o qual é composto de três categorias:
1) Raciocínio dedutivo: como as pessoas inferem as consequências das
informações oferecidas;
2) Raciocínio indutivo: procuram compreender como as pessoas formulam e
testam hipóteses de maneira a descobrir regras gerais;
3) Raciocínio estatístico: procura compreender como as pessoas fazem inferências
de natureza probabilística;
Garfield (2002) explica que o raciocínio estatístico é “a maneira com que as pessoas
raciocinam com ideias estatísticas e como percebem a informação estatística”, comparando
conceitos, avaliando resultados de uma variável ou um conjunto de variáveis como, por
exemplo, em um banco de dados.
Seguem alguns exemplos apresentados por Garfield (2002):
Equívocos conceituais sobre as medidas de tendência central (confusão sobre a
média como o ponto central);
• Amostras boas são aquelas que apresentam uma alta porcentagem da população,
sem se preocupar com o processo de seleção;
Em computação o raciocínio estatístico é utilizado quando não é possível afirmar com
•

exatidão um determinado fato, embora seja possível realizar uma previsão do grau de
probabilidade de alguns resultados. Também é utilizado para determinar a estatística da
frequência de possíveis exceções, segundo Santos et al. (2013), associando fatores de certeza
juntamente com regras para validar uma conclusão com base nas evidências descritas pelo
antecedente desta regra, sendo essa uma forma para modular o raciocínio estatístico.
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Como apresentado no capítulo 2, o raciocínio estatístico é normalmente apresentado em
diversos trabalhos, para se explicar o pensamento sobre possíveis resultados que deverão ser
calculados, voltando o pensamento para os resultados aproximados e adotando a estatística
como ferramenta para cálculo.
Na incerteza sobre resultados, o raciocínio estatístico colabora para se conseguir medir a
aproximação de um resultado a um determinado valor, possibilitando uma tomada de decisão e
assim facilitar a escolha por aproximação.
Por exemplo, em um evento público no qual a estimativa é feita por meio do metro
quadrado, em que a quantidade de pessoas é medida com o pensamento de que uma pessoa
ocupa em média 1 metro quadrado, aumentando o espaço ou metro quadrado, poderemos ter
resultados estimados da quantidade de pessoas que estão no evento.
Neste caso o resultado poderá informar a quantidade de pessoas em determinado evento,
sendo a tomada decisão realizada sobre os resultados obtidos, podendo posteriormente definir se
houve uma grande quantidade de público ou não, dependendo das regras que foram
estabelecidas.
Este mesmo pensamento é utilizado para o cálculo de tráfego nas cidades, no qual não
se tem a medida exata do tamanho que o trânsito está ocupando, a estimativa é feita imaginando
que um veículo ocupa em média 3 metros de comprimento, assim este pensamento é utilizado
para se calcular de forma estatística o tamanho do trânsito em quilômetros.
Silva (2007) destaca que o Raciocínio Estatístico e o Pensamento Estatístico andam de
forma simultânea; com a evolução de um deles, o outro também evolui, e vice-versa.
CONCLUSÕES
Como conclusões deste trabalho foram demonstradas as principais características
durante o processo de avaliação de desempenho utilizando a lógica difusa, juntamente com uma
proposta para o tratamento destes resultados, em exames que utilizam questões do tipo múltipla
escolha ou QME.
A utilização da confiança propõe um tratamento para o conhecimento do aluno, durante
a seleção de respostas, para aferir sua certeza sobre as respostas apresentadas, a utilização de
novas regras comparando os resultados com as notas e a confiança, também propõe outro
caminho para o tratamento dos resultados apresentados.
A utilização das novas regras para se conseguir chegar ao desempenho do aluno, propõe
aplicações que podem ser utilizadas com outros tipos de direcionamentos, de acordo com o
desempenho de quem participa da avaliação, podendo ser utilizada em diferentes situações.
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Este estudo faz parte de um projeto mais detalhado, o qual utiliza um sistema protótipo,
também são aplicados laboratórios para a análise de resultados. Por meio desta proposta
pretende-se apresentar novos caminhos para a utilização de recursos já conhecidos, mas de
forma diferente, tendo como base, trabalhos reconhecidos e publicados em congressos com
reconhecimento nacional.
Os resultados deste estudo proporcionam novas abordagens em diferentes tipos de
exames, como por exemplo: em exames públicos, vestibulares, treinamentos de uma forma em
geral. Este estudo ainda propõe a utilização das regras apresentadas em conjunto com processos
manuais ou mesmo em conjunto com outras possibilidades e sistemas.
Como evolução deste estudo, são aplicadas regras para a definição dos valores, como as
utilizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Humano (IDH), apresentado pelo SIMMP (2014,
p.1), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) comentado por Andrade (2008,p.62),
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) INEP (2013), National
Assessment of Educational Progress (NAEP) apresentado por Rodrigues (2007, p.107), entre
outros órgãos responsáveis por avaliar resultados na área da educação.
Outra contribuição deste trabalho envolve a metacognição, que é o conhecimento do
estudante sobre o quê ele realmente conhece sobre o assunto, comparando o seu conhecimento
com as suas respostas, efetuando assim uma comparação entre os resultados, identificando os
seus pontos fracos, proporcionando ao tutor, outras alternativas para a tomada de decisão, em
comparação com o modelo tradicional, o qual apenas considera as respostas como objeto de
análise.
Durante um exame o estudante pode apenas “chutar” uma resposta, estando a distância
o tutor não conseguirá identificar se mesmo uma resposta correta foi respondida com um alto
grau de confiança ou não, esta situação nos leva a refletir sobre o modelo tradicional,
incentivando a busca de novas possibilidades por meio de estudos.
Durante a realização dos laboratórios foi possível perceber a discrepância sobre o real
conhecimento do estudante e as suas respostas, proporcionando uma detecção de desvio no que
se trata do conhecimento do estudante e seu conhecimento. Os resultados dos laboratórios ainda
colaboraram para melhorias no sistema, como requisitos funcionais e não funcionais, além de
contribuições para a operação.
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Resumo: A EAD é uma modalidade educacional que está em expansão no Brasil. Esta
modalidade na qual existe a separação física entre quem aprende e quem ensina. Nesta
modalidade, atualmente, se faz uso de recursos das tecnologias de informação e comunicação
que se por um lado facilita a comunicação, por outro observa-se que ela é um atributo humano e
que depende das pessoas envolvidas nos processos educacionais que ocorrem pela grande rede.
Deste modo, a EAD é uma modalidade para a qual nem todas as pessoas se adaptam. Neste
cenário ocorrem a evasão escolar e a perda de sustentabilidade de muitos cursos. O objetivo do
presente trabalho é apresentar os resultados de um estudo comparativo entre dois sistemas de
tutoria de EAD. O trabalho foi realizado em instituições localizada na região sudeste onde há
uma grande quantidade de alunos estudando na modalidade. Os sistemas de tutoria têm custos e
nem sempre o mais barato é aquele que apresenta mais sustentabilidade.
Palavras-chave: sistemas de tutoria, EAD, TIC, educação a distância.
Abstract: Distance learning (DL) is an educational modality that is expanding in
Brazil. In DL there is physical separation between who learns and who teaches. In this mode,
currently, it makes use of features of information and communication technology on the one
hand facilitates communication, on the other hand we observe that it is a human attribute and it
depends on the people involved in educational processes that occur for large network
technologies . Thus, the DL is a modality for which not all people fit. In this scenario occur

42

truancy and loss of sustainability of many courses. The aim of this paper is to present the results
of a comparative study between two systems of mentoring EAD. The work was carried out in
institutions located in the southeastern region where there are a lot of students studying in the
sport. The tutoring systems are costly and not always the cheapest is the one that presents more
sustainability.
Keywords:

Tutoring systems, Distance learning, Information and comunication

technology.

INTRODUÇÃO
A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade em crescimento em quantidade de
cursos e alunos no Brasil. Cerca de 15% dos alunos matriculados no ensino superior brasileiro
estudam nessa na modalidade (INEP, 2012).
Há mais de um milhão de alunos matriculados em cursos superiores na EAD. Quando se
contabiliza os alunos em geral, considerando outros níveis educacionais a quantidade de alunos
é muito maior. Em 2012 havia 5.772.466 alunos matriculados em cursos na modalidade EAD,
seja graduação, pós, cursos livres ou executivos (BORBA, 2014).
Nem todos estudantes têm facilidade em aprender as distância pois essa modalidade, em
geral, exige muita escrita seja para realizar as atividades, ou na participação em fóruns. Além
disso, como não há a presença física, há alunos de cursos que sentem a solidão e têm
dificuldades em lidar com a autonomia nos estudos.
A EAD atual é uma modalidade que necessidade de muita tecnologia de informação.
Um dos pontos favoráveis é a disseminação do uso dos computadores e redes na sociedade. No
Brasil, em 2016 se espera ter uma quantidade de computadores igual a quantidade de pessoas da
população brasileira (MEIRELLES, 2014).
Os computadores e a tecnologia de informação e comunicação estão cada vez mais
presentes na vida humana e o Brasil segue essa tendência, a qual está facilitando as atividades
econômicas, sociais e culturais que fazem uso dessas tecnologias.
Outro ponto forte nos cursos EAD está na tutoria que tem a função de acompanhar os
alunos ao longo de uma disciplina ou curso. Na EAD há uma grande evasão que muitas vezes
pode ser relacionada com a tutoria e seus sistemas.
O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo comparativo em relação à
sustentabilidade entre dois sistemas de tutoria e formação para atuar na EAD.
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Quando se projeta um sistema educacional EAD para cursos superiores regulares, de
longa duração, em princípio se pressupõe que se desenvolve o mesmo, para que ele exista por
muito tempo pois haverá investimentos e é razoável que se espere obter retorno em relação aos
mesmos. Nas linhas seguintes, aborda-se os sistemas e sua sustentabilidade. A seguir fala-se
sobre a metodologia, os resultados e discussões e considerações finais.
SISTEMAS, TUTORIA EAD E SUSTENTABILIDADE
A educação é um sistema que é constituida por muitos subsistemas. Um sistema é um
todo, ou um conjunto de componentes interagentes e interdependentes, ou as partes do todo, que
atuam juntos para se alcançar um objetivo comum e ele pode ser constituido por subsistemas
que são parte do mesmo e que também podem ser consideradas como sendo outros sistemas
(BERTALANFFY, 1975, BOGHI; SHITSUKA, 2007, STAIR, 2010; LAUDON; LAUDON,
2011, VALE, 2012).
Os sistemas podem ser naturais como é o caso do sistema solar, ou artificiais que são
aqueles desenvolvidos por pessoas para a sociedade. Dentro da categoria dos sistemas artificiais
se desenvolvem sistemas, na sociedade, para ajudar outros sistemas a funcionarem. Este é o
caso dos sistemas de informação dentro do sistema escola os quais apoiam o funcionamento
desta.
A EAD é um sistema que, atualmente, pode fazer uso de muitos recursos e subsistemas
que incluem entre outros: os cursos, as disciplinas, o sistema acadêmico de controle de notas, o
sistema do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) com suas ferramentas, o sistema de
tutoria com sua organização, os tutores e suas formações.
Quando se desenvolve um sistema para cursos superiores, em princípio, pensa-se pelo
menos na duração e um dos objetivos é que o mesmo seja um sistema permanente, ou seja, que
dure por muito tempo. Neste sentido, chega-se ao conceito de sustentabilidade, que está
relacionado com persistência ao longo do tempo.
Sustentabilidade é algo para um futuro desejável (MOLES, 2008). Para se alcançar esse
futuro e necessário que haja um desenvolvimento. A sustentabilidade pode contar com várias
dimensões: social, econômica, ecológica, espacial e cultural (SACHS, 2000). O conceito é
bastante amplo e considera várias dimensões. Em relação aos sistemas, a sustentabilidade é a
capacidade dos diversos sistemas da Terra, incluindo as economias e sistemas culturais
humanos, de sobreviverem e adaptarem às condições ambientais em mudança(MILLER, 2013).
O conceito de sustentabilidade é muito amplo e abrangete e pode-se aplicar o mesmo
aos sistemas humanos artificiais como é o caso dos sistemas de tutoria EAD. Estes são
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formados por: objetivos, estrutura hierárquica de pessoal, horários, formas de trabalho, regras,
número de alunos atendidos por tutor e formação exigida para atuação na tutoria.
O tutor é o elemento principal nos sistemas de tutoria. É ele quem faz a linha de frente
com o aluno e do seu trabalho pode-se diminuir a sensação de isolamento do aluno que está
participando de um curso a distancia por meio de uma ferramenta de AVA que funcine numa
plataforma de Internet.
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SUA VERIFICAÇÃO PELAS PALAVRAS
As Representações Sociais (RS) são as formas de “enxergar” alguma coisa vistas pelo
“senso comum” de um grupo. O trabalho com as representações sociais começou com o
sociólogo Emile Durkein e no começo da década de 60 foi estudado por Mosocovici e
posteriormente foi definido por Jodalet (SEGA, 2000).
As RS correspondem ao que se observa da opinião de um grupo e não individual e elas
são fruto de vivências, crenças, valores e o que afeta o grupo social.
Uma das formas de se verificar as representações sociais é por meio da avaliação das
regularidades observadas nas palavras escritas pelos membros do grupo em consideração. As
palavras utilizadas pelas pessoas de uma determinada esfera comunicacional podem ser
associadas ao gênero do discurso e permitem que se realize a análise (BAHKTIN, 2000).
Por meio do estudo das construções linguísticas pode-se compreender para analisar
textos da mídia e as ideologias que deram origem aos mesmos. Desta forma, pode-se utilizar
essa análise para identificar as representações sociais presentes num texto.
METODOLOGIA
Pesquisar é buscar, construir e desenvolver um conhecimento novo. A pesquisa deve ser
realizada seguindo-se passos, critérios e formas de trabalhar (SEVERINO, 2007, YIN, 2010,
LUDKE; ANDRÉ, 2013).
Na presente

pesquisa realiza-se um estudo comparativo, qualitativo onde não se

preocupa com números, porcentagens ou critérios estatístico. O estudo é realizado em em
relação à sustentabilidade de dois sistemas de tutoria. Considera-se a sustentabilidade dos
cursos EAD em relação à existência dos mesmos por longo período. Faz-se a comparação entre
o sistema A e o B.
Os sistemas neste estudo foram escolhidos em virtude de serem dois sistemas diferentes
na forma de organização e formas de trabalho. São sistemas funcionantes, que atuam no mesmo
município e que levam a resultados diversos. Ambos têm a sede na região sudeste do Brasil, que
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conta com grande quantidade de cursos tutores e público para esta modalidade educacional. Por
questões éticas e a pedido dos envolvidos, preservou-se nomes e denominações.
Para se realizar o estudo, levantou-se dados dos dois sistemas junto às respectivas
coordenações, junto aos tutores e aos alunos. Foram feitas entrevistas com os atores dos
processos educacionais e com os educandos dos dois processos, envolvendo dois
coordenadores, 6 tutores (três de cada curso) e alunos de uma turma de cada curso de cada
sistema. Estes responderam a questões simples e abertas em relação ao seu curso: Você gosta do
seu curso? A interação ou comunicação com os tutores do curso é boa? Você indicaria o mesmo
para algum amigo? No caso dos alunos, o questionário foi passado no respectivos encontros
presenciais sendo que houve 40 respondentes de A nos quais se considerou 24 nos quais se
observou regularidades. No caso de B, houve 23 respondentes e 21 com regularidade. As
respostas com regularidades se constituiram no “corpus” da pesquisa. O estudo foi realizado nos
meados primeiro semestre de 2014 em alunos que ingressaram no início do ano letivo.
DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS
O sistema A tem um diretor de EAD e coordenador, conteúdo é

adquirido

externamente, trabalha-se com aulas resumidas que gravadas em vídeos para uso pelos
professores e tutores presenciais e a distância que atuam em várias disciplinas e cursos. Como
cada curso conta com cerca de 60 ingressantes por turma, os tutores atuam atendendo centenas
de alunos de turmas diferentes. Ao longo de 5 anos, alguns cursos de tecnologia EAD foram
desativados por contarem com poucos alunos e cursos com novas denominações foram
criados. Muitas vezes juntam-se alunos de turmas e cursos diferentes em disciplinas
semelhantes para diminuir custos. A Figura 1 ilustra um modelo simplificado do sistema de
tutoria em questão.

Figura 1 – Sistema de tutoria da Faculdade A
No sistema A os tutores não contam com formação específica na área que atuam, e a
instituição considera que a diretora, o coordenador e os tutores têm formação em EAD devido
terem cursado uma capacitação de 8h de duração em EAD e o software de EAD Ambiente
Virtual de Aprendizado (AVA) utilizado é o moodle.

46

No sistema B há um coordenador geral ou gerente de EAD, coordenadores de cada
curso, professor (que atua como tutor de EAD) e tutor presencial (que também atua na EAD)
para cada disciplina há em média 30 alunos.

Figura 2 – Sistema de tutoria da Faculdade B.

O gerente conta com mestrado em EAD, os coordenadores de curso possuem formação
na área de atuação: alguns contam com doutorado outros mestrado. Os tutores contam com
mestrado e especializações em EAD, e graduação presencial e em EAD concluídas. O AVA
neste caso é um sistema de desenvolvimento próprio e já é utilizado há cerca de 8 anos na
instituição e está sendo sempre aperfeiçoado por programadores e webdesigners internos.
A Instituição evita juntar alunos de cursos diferentes, mesmo que de área próximas.
Enquanto a instituição A passou pelo reconhecimento dos cursos com nota suficiente, B contou
com avaliações consideradas muito boas. A desistência nos cursos de B é menor que A.
Os alunos de A, reclamam do sistema e da pouca assistência oferecida pelos tutores,
enquanto os de B elogiam a estrutura e os tutores. Observa-se que os alunos da instituição B
elogiam o trabalho que é realizado na mesma e afirmam que indicariam a mesma para os
amigos.
DISCUSSÃO
Verifica-se que tudo começa pelos objetivos, missão, visão e valores das instituições.
Quando um curso é desenvolvido, possivelmente, ele herda uma série de coisas que já vem da
cultura institucional. No caso das duas instituições para facilitar a comparação fez-se o Quadro
1 seguinte:
Quadro 1 – Comparação entre dois sistemas de tutoria.
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Item de
contribuiç
ão

Estrutura
de pessoal

Produção de
conteúdo

Avaliação
externa
do MEC

Interação
com
alunos
pelo AVA

Representaç
ões sociais
dos alunos

Sustent
abilidade

Sistema A

Menos
pessoas

Adquirido
Externamente

Suficiente

Menor

EAD é
complicada

Menos

Sistema B

Mais
pessoas

Desenvolvido
“in house”

Boa

Maior

É muito bom
estudar a
distância

Mais

O quadro apresentado facilita a comparação entre os dois sistemas de tutoria.
Um dos aspectos que chamou a atenção dos pesquisadores é o fato da instituição B
contar com tutores que haviam estudado na EAD e isso faz pensar que os mesmos, tendo esse
tipo de vivência, além da presencial, poderiam atuar de modo mais aderente às necessidades e
possibilidades dos alunos desta modalidade.
Há a limitação do número de alunos por turma na faculdade B: este fator, é importante
pois o tutor tem que lidar com um número grande de alunos e se esse número é elevado, isso
dificulta o trabalho do mesmo.
Na interação um para muitos, os tutores podem ter dificuldade em atender uma
quantidade maior de alunos numa turma. Tudo leva a crer que o sistema A conta com uma EAD
mais sutentável.
A interação precisa ocorrer num tempo que seja viável para o aluno. Caso um aluno faça
uma postagem ou uma questão e o retorno só ocorra semanas após: quando ocorra o atraso na
resposta ou na interação, está pode até perder o sentido e não ser mais útil. Pelo motivo exposto,
é importante que ocorra a interação num período que seja viável, ou seja, o mais rápido
possível.
Os tutores de B, em geral, contam com mais estudo em relação a A e isso devido à
política de constratação de professores em B que é mais rigorosa. Em B também se constatou
que os tutores e professores acabam ganhando mais salário por serem contratados para ficarem
mais horas na institiução e desta forma eles trabalham ou em regime integral ou parcial, ao
passo em que na instituição A os professores e tutores são horistas.
Tudo leva crer que os custos da instituição A podem ser menores que os da B pelo fato
da mesma contar com uma estrutura mais enxuta e menos especializada, porém em termos de
resultados ao longo do tempo, como os alunos de B indicariam a instituição para seus amigos,
há uma possibilidade grande da mesma e seus cursos terem mais sustentabilidade e este fato é
coerente com os resultados dos cursos terem continuidade ao longo do tempo.
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Muitas vezes as instituições pensam em usar a EAD como uma forma de economizar
com a diminuição dos custos e por outro em ampliar os ganhos com uma quantidade maior de
alunos. Ocorre que a EAD como qualquer atividade humana tem custos e estes estão
relacionados com o que se pretende realizar: quanto mais se pretende fazer, maiores serão os
custos.
As RS observadas indicam que os alunos em B consideram que o sistema é bom e por
conseguinte indicariam o sistema B para seus amigos. No caso de A as representações sociais
não ficaram muito claras, pois houve mais divergências de opinião, mas prevaleceu a ideia
comum de que o ensino a distância é difícil, não são todas as pessoas que conseguem
acompanhar o mesmo e que depende muito mais do perfil do aluno do que do trabalho realizado
pela instituição em si.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sistemas de tutoria se constituem num fator importante para a sustentabilidade dos
cursos EAD. Sustentabilidade conta com conceitos complexos e amplos, envolvendo vários
aspectos como é o caso da sustentabilidade financeira, ambiental, das relações etc.
Os sistemas de tutoria têm que ser planejados para atender a filosofia da instituição e
dos respetivos cursos. Quando o planejamento considera as necessidades dos alunos, os custos
podem ser maiores pois haverá mais pessoal, horas de atendimento das tutorias e material
produzido de acordo com o público e suas realidades.
No estudo se verificou que o sistema mas planejado, que também era o mais caro, por
contar com mais pessoal e com os mesmos mais qualificados, porém esse sistema contava com
mais sustentabilidade.
Comparando-se os dois sistemas e verificou-se também que o sistema B, apresentou
coerência em relação à avaliação realizada pela MEC obtendo uma avaliação melhor nos
quesitos do mesmo.
A EAD é uma modalidade educacional que tem seus custos e diferentemente do que
pensam alguns dirigentes de instituições, que pensam em usar a modalidade para economizar, é
preciso pensar em termos de outros parâmetros entre os quais se encontra a sustentabilidade
objeto do presente estudo.
As RS também foram favoráveis ao sistema B, considerando-se que os alunos desse
indicariam o mesmo para seus amigos, ao passo que em A, as representações indicavam que
nem todas pessoas estavam preparadas para estudar nessa modalidade.
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Sugere-se para estudos futuros que se verifique a influência dos tutores que têm
formação em alguma graduação EAD em relação à aderencia dos mesmos em relação à turmas
EAD.
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METODOLOGIAS	
  DE	
  GESTÃO	
  DE	
  PORTFÓLIO	
  DE	
  PROJETOS	
  
DE	
  TI	
  

José Carlos Junqueira1
Os trabalhos publicados a respeito de gerenciamento de portfólio de projetos possuem
abordagens que enfocam normalmente a alocação de recursos e a priorização dos projetos. Estas
abordagens propõem métodos para a otimização da gestão de portfólio através de técnicas
qualitativas e ferramental matemático, tendo como objetivo final a maximização do retorno do
investimento para a organização. Para que estes métodos sejam factíveis e corretos, a estratégia
da organização deve ser utilizada como bússola, indicando quais objetivos serão os mais
auspiciosos para a organização. Porém, devido à globalização e a consequente mudança dos
eixos tradicionais de negócio no ambiente empresarial, existe uma volatilidade constante e com
efeitos normalmente imprevisíveis em relação aos fatores e critérios determinantes para uma
correta definição dos parâmetros de avaliação. Considerando as defasagens de tempo entre a
definição da estratégia, a definição das ações necessárias para atendimento destas estratégias, a
seleção dos projetos associados a estas ações e a concretização destes projetos, considerando-se
também a pressão pelos rápidos resultados e a frustração dos executivos pelo não alinhamento
com suas expectativas – a escolha de uma metodologia que amenize estas características é
delicada e necessariamente customizada. Para uma correta avaliação da melhor solução, deve-se
levar em consideração não só a filosofia, os conceitos e o ferramental das metodologias
existentes, mas também a possibilidade de uma abordagem mais holística, menos cartesiana e
mais flexível da solução. Ou seja, os resultados devem ser analisados não somente como uma
comparação com o previsto e o realizado. Mas se o produto final é aderente à realidade e
necessidade da organização no momento de sua entrega. Para este tipo de avaliação é preciso
uma adaptação do trinômio filosofia-conceito-ferramenta frente aos resultados de forma
aderente à organização. Trata-se de uma tarefa contínua e com diversos vieses de interpretação.
A definição do portfólio de projetos de TI que seja aderente às necessidades da organização
envolve conceitos de negócio, avaliações tecnológicas, operação com análises de alto nível,
dualismo e dicotomia entre análise e síntese de necessidades. Envolve além de definições e
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escolhas, uma sinergia entre as diversas áreas da organização. Implica em cumplicidades e
posturas proativas. O objetivo do presente trabalho é apresentar os conceitos principais da
Gestão de Portfólio de Projetos, com ênfase na área de TI e que além das metodologias
propostas, há de se considerar a flexibilidade que cada ferramenta embute e que pode
comprometer seu desempenho em situações de mudanças de estratégia da organização.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Hipoteticamente, um processo decisório simples e clássico, para o qual existem algumas
opções disponíveis e consenso sobre a solução de um problema, envolve o entendimento do
contexto do problema, sua análise e a escolha de uma das opções e, posteriormente, a avaliação
dos resultados da decisão, podendo ou não haver retroalimentação. Para este tipo de processo
decisório, é usual uma avaliação profunda de qualquer situação antes de se tomar uma decisão.
Posteriormente, finalizada a ação ou o processo fruto desta decisão, pode-se avaliar qualitativa e
quantitativamente se a mesma foi a acertada entre as opções disponíveis no momento de sua
escolha, pela análise de variáveis disponíveis ao término do processo e desconhecidas no
momento desta decisão, mas visíveis, e até óbvias no momento desta segunda avaliação.
A complexidade sempre esteve presente não só no mundo dos negócios como em todas
as áreas de conhecimento da humanidade. Porém, atualmente, devido à dinâmica dos meios e
dos contextos e do massivo conteúdo das comunicações, a impressão geral é que o mundo ficou
mais complicado e que as decisões devem ser tomadas na mesma velocidade em que as questões
que as incitam, aparecem e desaparecem. Esta nova postura é derivada de diversos fatores,
dentre eles pode-se citar a disponibilização de ferramentas que ajudam a modelar cenários da
realidade para facilitar o processo decisório. Em oposição ao processo decisório simples e
clássico, mais cauteloso e criterioso, a pressão constante por velocidade na tomada de decisões
normalmente não deixa espaço para uma avaliação posterior. Independentemente do método
utilizado para chegar a uma decisão, uma vez efetuado, passa-se à execução sem que
reavaliações constantes da decisão sejam realizadas, principalmente em relação ao meio, que é
mutável e complexo. Reconsiderar uma decisão tomada pode ser uma demonstração de fraqueza
em nossa sociedade, particularmente no ambiente de negócios.
De acordo com Drucker (1999), os desafios que as empresas terão que enfrentar neste
século não serão resolvidos através dos tradicionais livros e manuais de administração, mas
através do gerenciamento dos trabalhadores do conhecimento. Para Drucker, estes trabalhadores
do conhecimento seriam uma nova classe de trabalhadores para os quais a produtividade do
trabalho executado seria medida de forma qualitativa e não quantitativamente. Porém, é
consenso que para que haja uma avaliação de qualidade em um determinado trabalho e seu
resultado esperado, faz-se necessário saber quais tarefas serão executadas e como serão
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executadas. A partir destes parâmetros iniciais, em princípio, se aceita que, sabendo-se o que
fazer e como fazer, no intervalo de tempo entre o início e o fim desta tarefa, as mudanças devem
ser evitadas para que os parâmetros de avaliação instituídos no início da tarefa, ou seja, de
prazo, de custo e o resultado esperado, não sejam alterados e, portanto, possam ser avaliados em
relação ao padrão estipulado antes do início das tarefas.
De acordo com Maximiano (2000), pode-se citar a administração científica, baseada nas
teorias de Taylor e o modelo japonês de administração (sistema Toyota de produção), como
formas clássicas de avaliação da produtividade de processo; pode-se ainda considerar a
administração baseada em Kaizen, que orienta a inclusão de pequenas variações no processo
com o objetivo de obter-se uma melhor produtividade. Porém, para qualquer modelo adotado, a
avaliação quantitativa e qualitativa do resultado esperado é baseada na premissa de considerar
as condições iniciais, desconsiderando-se que pode ter havido alterações substanciais que as
invalidariam como critério.
Por outro lado, segundo Castells (2006), “o paradigma da tecnologia da informação não
evolui para o seu fechamento como um sistema, mas rumo à abertura como uma rede de acessos
múltiplos. É forte e impositivo em sua materialidade, mas adaptável e aberto em seu
desenvolvimento histórico. Abrangência, complexidade e disposição em forma de rede são seus
principais atributos.”
Portanto, trazer esta afirmação para o universo de avaliação de mudanças na estratégia
da empresa significa dizer que a evolução constante dos meios e fontes de pesquisa para
determinação dos melhores parâmetros de prazo, custo e resultado esperado de um projeto,
determina mudanças constantes a cada interação no processo, ou, no limite, durante a interação.
Como esta mutabilidade é diretamente relacionada com o trinômio prazo-custo-resultado
esperado, a própria mutabilidade influencia também o motivo gerador da tarefa, podendo, por
sua vez, alterar a viabilidade do projeto como um todo.
De acordo com os institutos de pesquisa de mercado e dos grupos de profissionais da
área de gerenciamento de projetos (Standish Group), em média 52% dos projetos iniciados em
uma organização terminam em fracasso, e 32% terminam com sucesso parcial, ou seja, no
prazo, mas fora do custo estipulado, ou terminam fora do prazo e custo estipulados. Somente
cerca de 16% dos projetos iniciados em uma organização terminam dentro do prazo e custo
estipulados. Porém, infelizmente, os mesmos institutos de pesquisa e grupos de trabalho não
avaliam a aderência destes projetos à estratégia e realidade da empresa no momento da
conclusão dos projetos. A análise limita-se à avaliação da performance do projeto considerandose os resultados finais comparados às suas projeções com os parâmetros iniciais.
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A gestão de portfólios de projetos é uma disciplina cuja importância vem crescendo nas
organizações com o mesmo grau em que cresce a preocupação com o retorno do capital
investido em novos produtos e serviços. Esta abordagem evita uma visão fechada e restritiva,
como a utilização de uma teleobjetiva em um quadro, onde o ambiente e o contexto são
desprezados para proteger o escopo dos projetos e a consistência dos parâmetros iniciais.
Devem sempre ser consideradas variáveis importantes na avaliação e na gestão do portfólio de
projetos como um processo dinâmico, e não somente aquelas que servem para criação de
métricas para medições de resultados.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O objetivo das organizações é obter melhores resultados no curto, médio e longo prazo,
sendo que estes resultados são derivados de decisões alinhadas com o seu planejamento
estratégico. De acordo com Moldoveanu (2000), administrar atualmente é lidar com escolhas
que exibem uma combinação desafiadora de características incluindo ambiguidade, incerteza,
complexidade e risco, envolve uma grande malha de elementos e consequências interrelacionadas e que demanda uma consideração especial. Endereçar um pedaço escolhido do
quebra-cabeça significa que vários outros são afetados por esta escolha, fazendo que a divisão
do quebra-cabeça em partes menores na tentativa de solucionar parte por parte seja ineficaz.
Tais escolhas complexas não podem ser feitas fechadas em fronteiras operacionais estreitamente
definidas. É necessário lidar simultaneamente com uma vasta malha de variáveis
interconectadas e opções inter-relacionadas em possibilidades enigmáticas.
Em termos práticos, a exigência por respostas rápidas é normalmente relacionada com a
avaliação de resultados frente aos orçamentos das organizações. O orçamento de uma
organização, de acordo com Kaplan (1997), é uma expressão quantitativa do fluxo monetário
usado para determinar se um plano financeiro irá atender aos objetivos da organização. Pode-se
considerar que a combinatória resultante da gestão de portfólio de projetos é uma das variáveis
que compõem um plano orçamentário de uma organização.
Mas como uma organização chega ao seu plano orçamentário? Uma das respostas
dentre as possíveis alternativas é a elaboração do plano orçamentário baseado no histórico da
organização incluindo neste, um ajuste porcentual considerando os objetivos e metas da
organização para o período futuro. Esta abordagem, apesar de simplista, ainda é muito utilizada
no meio empresarial. Uma outra alternativa é através da elaboração e implementação de um
Planejamento Estratégico. Mintzberg (2008) levantou diversas falácias e riscos relacionados ao
Planejamento Estratégico ao pé da letra. Dada à velocidade das mudanças, volatilidade dos
recursos e, ao mesmo tempo, a inflexibilidade das metodologias e ferramentas disponíveis, o
planejamento de longo prazo, característica típica do planejamento estratégico, tem sido
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aplicado somente em organizações muito grandes e transnacionais. Apesar de sofrerem a mesma
exposição ao mercado que as pequenas, estas organizações possuem mais lastro para suportar a
volatilidade, porém, possuem também uma inércia maior para mudanças de rumo.
Segundo Hoskisson (2010), as razões pelas quais as organizações estão em constante
competição umas com as outras, relacionam-se à disputa para obter acesso aos recursos
necessários para sua sobrevivência, para receber ganhos acima da média e para proporcionar
retorno de investimentos aos seus stakeholders. Porém, de acordo com Day e Schoemaker
(2007), a metodologia intitulada visão periférica pode ser utilizada pela organização para
entender, e até prever, o surgimento de um cenário totalmente novo para a arena do mercado em
que a empresa está inserida e antecipar-se à concorrência.
De acordo o diagrama apresentado na figura 1, o processo do Planejamento Estratégico
tem com objetivo uma abordagem racional para prover à organização as ferramentas necessárias
para a competitividade através do estudo dos ambientes externos e internos, identificando as
oportunidades e ameaças e determinando assim, como usar as principais competências da
organização para atingir seus objetivos.

Figura 2. Processos do Planejamento Estratégico
Fonte: HITT, Michael A. et AL, Strategic Management: Competitiveness and Globalization

Seguindo as linhas de fluxo no diagrama da figura 1, os Processos do Planejamento
Estratégico, as análises e a definição da missão são as entradas do processo e são utilizadas
como fundamentos para as ações de formulação e implementação do planejamento estratégico
em uma organização, sendo que a formulação e a implementação devem ser integradas
simultaneamente. Já a competitividade estratégica é a saída, ou resultado, do processo. A forma
de avaliação do sucesso ou fracasso destas ações estratégicas, que visam à competitividade
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estratégica, é realizado através do feedback, que permite a retroalimentação pela leitura dos
ambientes externo e interno e, consequentemente, o ajuste das ações originais, para alcançar os
objetivos da organização. Normalmente o Planejamento Estratégico de uma organização é
elaborado com horizontes de longo prazo. A formulação e a implementação, conforme Falconi
(1996), são desdobradas em diretrizes estratégicas que, por sua vez, desdobram-se em metas no
nível mais operacional.
GERENCIAMENTO DE VÁRIOS PROJETOS – PORTFÓLIO DE PROJETOS
O termo portfólio é utilizado praticamente todas as áreas da atividade empresarial, como
sinônimo de destaque, na área financeira, de acordo com o Morgan Stanley’s Dictionary of
Financial Terms (http://www.morganstanleyindividual.com/customerservice/dictionary, recuperado
em 25, abril, 2010), é definido como sendo:
um conjunto de investimentos em fundos mútuos, ações, debêntures entre
outros, tendo como objetivo o aumento do valor do portfólio como um todo
através da seleção de investimentos que produzam retornos seguros em
quaisquer climas econômicos, reduzindo-se o risco do investimento com a
diversificação do portfólio.

Na área de projetos, o termo portfólio refere-se ao processo de identificação e seleção
de projetos que, mais do que outros projetos, sirvam da melhor forma para alcançar os objetivos
da organização. A figura 2 apresenta um mapa das atividades correlatas entre a gestão de
portfólio financeiro e a gestão de portfólio de projetos.
Quando cada projeto é avaliado individualmente, o processo todo é simplificado, pois
existe uma metodologia bem estruturada e técnicas a serem aplicadas desde a iniciação até o
encerramento. E é assim que deve ser. A metodologia proposta pelo PMBOK (2008) é
necessária e suficiente para levar a bom termo os projetos iniciados com seus objetivos, escopo
e métricas de acompanhamento bem definidos. Mas, para atender aos objetivos e às diretrizes de
uma organização, como avaliar, sistemática e continuamente quais dos projetos disponíveis são
os mais prioritários para alocação dos recursos existentes? Da mesma forma que as
organizações disputam pela primazia de mercados, os projetos por sua vez também concorrem
pelos recursos de uma organização, sejam os recursos financeiros, sejam os recursos de equipe,
ou os de infraestrutura. A metodologia e seus processos para o gerenciamento e avaliação
contínua do conjunto de projetos adequados para a organização, deve ser necessariamente
distinta da metodologia utilizada para o gerenciamento dos projetos individualmente. Esta
metodologia é chamada de portfólio de projetos.
De acordo com Bonham (2005), a disciplina de gerenciamento de portfólio de projetos
está em uso desde os anos 70, quando as organizações de manufatura perceberam que era
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possível aplicar as teorias financeiras de gerenciamento de portfólio de Markowitz (1959) na
gestão de portfólio de projetos.
A utilização dos conceitos da Teoria Moderna de Portfólios em outros ambientes além
do ambiente financeiro pode ser exemplificada por fábricas de remédios que usam a gestão de
portfólio para desenvolvimento de projetos de drogas para atacar doenças conhecidas, pelas
companhias de construção com portfólios de contratos para construções a partir de plantas
baixas, e por empresas de consultoria e auditoria que possuem portfólios de clientes a serem
auditadas anualmente. Ainda segundo Bonham, estes exemplos de portfólios de projetos devem
a ser atendidos com projetos que melhor mitiguem os riscos e produzam o aumento no capital
investido. No caso de mudança de cenário econômico para uma situação menos favorável, a
tendência é suspender e até cancelar projetos ao invés de modificá-los.

Figura 2 – Mapeando as atividades da MTP para o GP
Fonte: BONHAM, Stephen S. IT Project Portfolio Management.

Para que seja possível uma correta avaliação dos projetos em execução em uma
organização, é necessário que estejam disponíveis dados precisos e atualizados sobre custos,
cronograma, entregas (deliverables) e da alocação de recursos de cada projeto. Desta forma, o
sistema de gerenciamento de portfólio proporcionará à organização uma imagem atualizada e
precisa de onde estão alocados os recursos orçamentários. E, consequentemente, este
conhecimento proporcionará a habilidade para reagir rapidamente a condições externas de
mercado, redirecionando continuamente os valiosos recursos empresariais àqueles projetos que
resultem numa posição competitiva mais favorável. Um portfólio ideal terá um grupo
balanceado de projetos que esteja completamente alinhado com a estratégia organizacional
atual.
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Na visão gerencial atual, um sistema de gerenciamento de portfólio ideal deve estar em
contato contínuo e coerente com os objetivos estratégicos da organização, já que este determina
a direção e, consequentemente os critérios de seleção e as condições para a gestão do portfólio
e, por conseguinte, a continuação dos projetos. Por sua vez, os atributos de cada projeto
modificam o mix do portfólio na medida em que estimativas atualizadas de custos e duração são
comparadas com seus valores originais, disparando a seleção natural dos projetos. Tipicamente,
um sistema de gerenciamento de portfólio utiliza o avanço de cada projeto do portfólio
combinado com seus atributos de escopo orçado-custos-duração à luz dos objetivos estratégicos
atuais da organização a fim de estabelecer se o projeto deve seguir em frente, ter sua prioridade
reduzida ou até ser descontinuado. Assim, em alguns casos, um projeto que seja razoavelmente
bem conduzido pode ser terminado simplesmente porque seu resultado esperado não é mais
considerado como prioridade para a organização.
As metas e suas medidas, definidas por Falconi (1996), podem, em alguns casos, ser
iniciativas representadas por projetos. O conjunto de projetos necessários para atingir uma
determinada meta é definido como sendo um programa. Portanto, uma forma eficaz de
representar e acompanhar as iniciativas representativas dos desdobramentos das diretrizes pode
ser através do conceito de Portfólios de Projetos. Como representado na figura 3, é possível
integrar o conceito de Portfólio de Projetos, e descrever, em uma forma macroscópica, o
Planejamento Estratégico de uma organização.

Figura 3. Mapa conceitual do Planejamento Estratégico integrado com o Portfólio de Projetos
Fonte: Junqueira, J.C. (2008). Usando o Pensamento Integrador na definição de Portfólios de Projetos.
Dissertação de mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, São Paulo, Brasil.
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PROCESSOS DA GESTÃO DE PORTFÓLIO DE TI
De acordo com Bonham (2005) o processo de seleção é um processo periódico que deve
considerar as propostas de projetos e os projetos em andamento que estejam alinhados com os
objetivos da organização e que não excedam a capacidade de recursos disponíveis.
Ainda Bonham (2005) define que um portfólio deve ser maximizado em referência à
metas corporativas como a lucratividade, deve ser balanceado através de várias dimensões (mais
comumente entre risco e retorno) e deve ser alinhado com as unidades de negócio e finalmente
com a estratégia da organização. Já de acordo com Magalhães (2007), um bom método de
priorização deve considerar as definições fundamentais do planejamento estratégico empresarial
(Missão, Visão, Estratégia, Objetivos Estratégicos, Iniciativas, etc.). No caso de Tecnologia da
Informação, os projetos realizados também são decorrentes de um desdobramento da estratégia
da organização. A missão será cumprida em conformidade com a visão, através da execução
efetiva da estratégia, a qual será realizada através do atendimento dos objetivos estratégicos e da
implementação das iniciativas propostas. A estratégia e os objetivos estratégicos dependem,
para que se alcance o sucesso, da identificação e superação de determinados fatores críticos.
Estes, por sua vez, serão traduzidos em necessidades de informação a serem supridas através de
Sistemas de Informação, desenvolvidos a partir de projetos de Tecnologia da Informação.
Kaplan (2005) alerta que as organizações desperdiçam muitas horas e muito dinheiro a
cada vez que é necessário tomar decisões a respeito de priorização de projetos. Todas as
organizações possuem algum tipo de processo de tomada de decisões, para algumas, este
processo é ad-hoc. Estas organizações administram informalmente através da cadeia de
comando da organização, e mesmo quando implícita ou explicitamente escolhem por não
decidir, estão tomando uma decisão. Quanto mais oculto o processo de tomada de decisão, mais
horas a organização desperdiça revisitando como tomar decisões. Segundo Kaplan, este tempo é
perdido tentando descobrir quem toma as decisões, tentando agendar reuniões para coordenar as
ações com estas pessoas. Perde-se tempo e recursos reinventando os entregáveis requeridos para
a tomada de decisão e tentando tomar decisões baseados em informações incompletas;
discutindo assuntos subjetivos e desentendendo-se devido à falta de definições e modelos;
perde-se tempo ainda tentando obter consenso sobre desinformação e confusão e repetidamente
revisitando discussões causadas por decisões tomadas incorretamente. Como consequência, o
processo de gerenciamento dos projetos do portfólio aproxima-se do exibido na figura 5.
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Figura 5 – Pipeline típico de projetos
Fonte: KAPLAN, Jeffrey D. Strategic IT Portfolio Management. Washington: PRTM, 2005.

Um processo de gerenciamento de portfólio eficiente deve minimizar este tipo de
desperdício assegurando que os projetos candidatos não receberão verba ou recursos antes que
os business cases sejam coerentes e que sejam revisados frente aos outros projetos do portfólio.
Quando a gestão de portfólio é realizada através de processos definidos, o gerenciamento dos
projetos assemelha-se à figura 6.

Figura 6 – Pipeline ideal de projetos
Fonte: KAPLAN, Jeffrey D. Strategic IT Portfolio Management. Washington: PRTM, 2005.

Segundo Maizlish (2005), o objetivo da gestão de portfólio de Tecnologia da
Informação é entregar valores mensuráveis de negócio – tangíveis e intangíveis – através do
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alinhamento e aperfeiçoamento das estratégias de negócio e a TI. A gestão de portfólio de
Tecnologia da Informação é uma combinação de pessoas, processos, tecnologia e informação,
que provê a administração e operação no dia-a-dia, assegurando que os investimentos em
Tecnologia da Informação respeitem o planejamento. Desvios furtivos de escopo, redundâncias
e riscos são identificados rapidamente. Recursos corretamente alocados proporcionam o melhor
retorno, fazendo com que toda e qualquer alteração no portfólio de TI, proveniente de um
redirecionamento de negócio, seja eficiente e eficazmente executado.
Ainda de acordo com Maizlish (2005), os elementos da gestão de portfólio de
Tecnologia da Informação existem em todas as organizações e possuem praticamente as
mesmas metas e objetivos; maximizar o valor, tanto tangível como intangível, e administrar
riscos e custos. A fim de conduzir estes elementos na direção correta para os objetivos, é
necessário uma estrutura de trabalho (framework) que contenha informações sobre cada projeto
ou ativo e os investimentos necessários, realçando aspectos positivos e negativos de cada
investimento. A análise do portfólio de Tecnologia da Informação fornece informações tais
como: as áreas específicas que necessitam de melhorias, as falhas nos requisitos e arquitetura, se
existe desalinhamento com a estratégia corporativa, as áreas bem atendidas e outras que
necessitam de atenção e assim por diante. Maizlish (2005) afirma que apesar dos benefícios
advindos da análise do portfólio de Tecnologia da Informação, a maioria das organizações ainda
utiliza modelos financeiros simples e diretos para realizar decisões sobre investimentos.
A gestão do portfólio de TI, segundo Maizlish (2005), composta pelo portfólio de
pesquisa de TI, pelo portfólio de projetos de Tecnologia da Informação e pelo portfólio de
ativos de TI, é esquematicamente representado na figura 4 e seus componentes descritos a
seguir. Vale ressaltar que apesar dos processos serem apresentados sequencialmente, na
realidade eles ocorrem concorrentemente, de modo assíncrono e não linear.
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Figura 4 – Processos da Gestão de Portfólio
Fonte: MAIZLISH, Bryan; HANDLER, Robert. IT Porfolio Management – Unlocking the Business
Value of Technology.

O portfólio de pesquisa em Tecnologia da Informação é uma estrutura usada na
vanguarda do ciclo de vida de TI. Nesta fase, os investimentos são classificados como conceitos
ou ideias, portanto, valores, custos, benefícios e riscos são variáveis difíceis de quantificar. O
portfólio de pesquisa alinha, prioriza e balanceia novas tecnologias as quais são a base para os
facilitadores estratégicos e para a transformação do negócio. Porém, dada sua característica de
imponderabilidade, o portfólio de pesquisa é suscetível ao corte de custo, já que a maioria das
organizações foca no curto prazo e iniciativas sustentáveis e de baixo risco em detrimento das
iniciativas e incubações experimentais de alto risco e de longo prazo. Maizlish (2005) pondera
que o portfólio de pesquisa de Tecnologia da Informação só funciona otimamente quando a área
de Tecnologia da Informação e a área de Negócios possuem um alto relacionamento funcional,
o que só ocorre em somente 2% das organizações.
O portfólio de projetos de Tecnologia da Informação recebe como entrada e
direcionamento o planejamento estratégico da organização, requisições internas e externas,
demandas amadurecidas do portfólio de pesquisa de Tecnologia da Informação e necessidades
levantadas pelo portfólio de ativos de TI. Os projetos de Tecnologia da Informação são
avaliados baseados nas entradas e premissas dos business cases. Os business cases detalham o
alinhamento com o negócio, a avaliação dos stakeholders, dependências críticas e restrições,
riscos, valores, custos, benefícios e conformidade com a legislação. Os projetos de Tecnologia
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da Informação são ativos intangíveis por não terem ainda comprovada sua missão ou gerado
valor para o negócio. Entretanto, para Maizlish (2005), os investimentos nos projetos do
portfólio de projetos de Tecnologia da Informação são os blocos que alicerçam a execução das
estratégias, fundamentais para executar as mudanças que são críticas para a sobrevivência da
organização. Falhar em administrar eficientemente os projetos de uma maneira repetitiva pode
destruir uma organização. O portfólio de projetos de Tecnologia da Informação tem como foco
todos os projetos em desenvolvimento em uma organização, consolidando em um única visão
todos os valores e riscos envolvidos. A gestão deste portfólio depende da expertise em projetos,
programas e programas corporativos.
Um ativo de Tecnologia da Informação é definido por Maizlish (2005) como sendo
qualquer recurso operacional sob o domínio da área de TI, podendo ser uma aplicação, um
servidor, um processo ou mesmo pessoas. Portanto, o portfólio de ativos de Tecnologia da
Informação fornece uma estrutura de trabalho para catalogar e monitorar continuamente o
alinhamento com a estratégia de negócios da organização, valor, riscos, custos e o equilíbrio
associado com a infraestrutura, software, gerenciamento de RH, processos, dados e
informações. O portfólio de ativos de Tecnologia da Informação normalmente representa o
maior gasto da área de Tecnologia da Informação em uma organização. A avaliação e análise do
portfólio de ativos baseiam-se na ponderação dos critérios de condição técnica e valor funcional
dos ativos para o negócio, sendo que esta ponderação pode ser definida de acordo com o tipo de
indústria, de acordo com o usuário final ou com a maturidade no ciclo de vida da aplicação.
Como em uma organização existem diversos projetos aguardando a oportunidade para
serem contemplados em uma seleção e iniciar sua implementação, faz-se necessário que as
ferramentas utilizadas tenham embutidas regras de avaliação que possibilitem comparações
precisas sobre fatores comuns. O processo de seleção de projetos é um processo crítico e que
pode envolver tanta complexidade quanto o processo homônimo do portfólio financeiro.
PROCESSOS DE SELEÇÃO DE PROJETOS DO PORTFÓLIO
A decisão sobre a seleção de um projeto de Tecnologia da Informação dentro de um
portfólio e, posteriormente, a priorização dos projetos selecionados, são tarefas extremamente
difíceis, pois cada projeto traz seus próprios benefícios esperados, custos e riscos, e estas
características são, na maioria dos casos, raramente conhecidas antecipadamente, ou seja, são
incertezas e não variáveis, de difícil comparação entre os projetos, e que necessitam ser
analisadas.
Portanto, o processo de seleção de projetos do portfólio de projetos de Tecnologia da
Informação é um processo de decisão dinâmico através do qual uma lista de projetos candidatos
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é constantemente atualizada e revisada. Neste processo, ocorrem decisões com as seguintes
ações como consequências:
Os novos projetos são avaliados, selecionados e priorizados;
Os projetos existentes podem ser acelerados, eliminados ou perder prioridade;
Os recursos são alocados e realocados aos projetos ativos;

Magalhães (2007) considera que o processo de decisão sobre o portfólio é caracterizado
por informações incertas e mutáveis; oportunidades dinâmicas, múltiplos objetivos e
considerações estratégicas, interdependência entre projetos e múltiplas decisões. E que o
método de priorização de projetos deve contemplar algumas necessidades da organização,
resumidas pelos seguintes requerimentos:
A estratégia corporativa da organização deve ser considerada e refletida na lista de prioridades
dos projetos;
A importância de cada projeto deve ser explicitada de forma clara, pois o nível de esforço para o
gerenciamento de tal projeto deve ser proporcional à sua prioridade estratégica;
A flexibilidade necessária para refletir o dinamismo das mudanças nos planos da organização;
A simplicidade e a rapidez necessária para viabilizar sua utilização com grandes quantidades de
projetos.

As sinergias positivas e negativas entre os projetos devem ser consideradas.
Magalhães (2007) define a seguinte lista de critérios que devem ser considerados na
escolha de uma metodologia que se deseje empregar para a seleção e priorização de projetos de
Tecnologia da Informação:
Comparável: a metodologia deve prover um sistema comum de indicadores para a comparação
dos diferentes projetos, de modo a permitir a análise dos benefícios individuais de cada projeto
sob as mesmas perspectivas;
Custo: o custo do emprego da metodologia deve ser razoável, ou seja, muito menor que o valor
dos benefícios potenciais dos projetos analisados;
Facilidade de utilização: a metodologia deve ser fácil de ser empregada e de ser compreendida.
As variáveis a serem analisadas devem relacionar-se diretamente com os parâmetros do mundo
real considerados como significativos para a análise de determinado projeto;
Flexibilidade: a metodologia deve permitir a geração de resultados válidos sob diferentes
cenários em que a organização possa vir a estar submetida. De modo ideal, o modelo deve se
auto-ajustar em resposta às mudanças no cenário em que a organização se encontra inserida;
Realismo: a metodologia deve permitir a relação com a realidade da situação em que se dá a
análise, incluindo os diversos objetivos estratégicos traçados para a organização;
Simulação: deve ser possível através da metodologia a simulação dos resultados previstos pelo
projeto analisado, em concordância com a estratégia traçada pela organização, levando-se em
conta múltiplos períodos de tempo.
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As metodologias normalmente empregadas para a seleção e priorização de projetos
podem ser qualitativas, semi-quantitativas e quantitativas. Entre as metodologias qualitativas e
as quantitativas a diferença encontra-se no nível de acuracidade das informações e no foco mais
ou menos estreito de análise, bem como nos estágios e na maturidade que os projetos a serem
analisados se encontram. A cultura da organização também irá influenciar na escolha da
metodologia a ser utilizada, porém, como regra geral, a predominância é pela abordagem
quantitativa, sendo que as técnicas de quantificação vão desde as puramente intuitivas até às
extremamente analíticas. Magalhães (2007) define que os principais grupos de técnicas são os
seguintes:
Ordenamento: comparação dos projetos aos pares, de forma intuitiva;
Pontuação: utiliza-se um conjunto de critérios explícitos com ou sem ponderação. Os projetos
são classificados segundo o total de pontos obtidos somando-se as notas em todos os critérios;
Análise de risco: uso de índices de probabilidade para apuração do risco (técnico, comercial e
econômico) em relação ao quociente benefício/custo;
Pontuação por índices econômicos: utilizam-se índices como TIR (Taxa Interna de Retorno),
VPL (Valor Presente Líquido), VPLU (Valor Presente Unitário), "Payback" (Tempo de retorno
do investimento), Relação Benefício-Custo, etc., calculados a partir do fluxo de caixa de cada
projeto;
Métodos formais de otimização: utilizam-se rotinas de programação linear ou similares para
selecionar a alternativa que maximiza a função lucro, a partir do modelo de cada projeto.

Kaplan (2005) propõe que devem ser utilizados documentos e procedimentos
padronizados pela própria equipe responsável pela seleção do portfólio, já que as ferramentas
são apenas aparatos, que por si só não garantem decisões efetivas. A metodologia proposta por
ele, diferentemente de Maizlish (2005), deriva de metodologias tradicionais da área de TI, como
COBIT e ITIL.
Portanto, para Kaplan (2005), mais importante do que possuir as ferramentas ou adaptar
e utilizar outras metodologias, é a necessidade de criar consciência na organização para a
governança de TI, ou seja, que todos dividam a responsabilidade no gerenciamento correto dos
investimentos em TI. Se a governança de Tecnologia da Informação e a gestão de portfólio não
são bem entendidos dentro de uma organização então existe uma oportunidade para criar
processos institucionalizados com o objetivo de aumentar a eficácia e eficiência.
Ambiguamente, atrasos ou sobrecarga excessiva para a tomada de decisão na gestão do portfólio
traduz-se em uma oportunidade de criar um método mais eficiente de gerenciamento do
portfólio.
Já Bonham (2005) apresenta outros argumentos para utilizar outras ferramentas na
seleção do portfólio, para ele, no mercado da informação e o conhecimento é uma das
ferramentas mais poderosas para o sucesso. Portanto, as organizações que sabem como extrair
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as informações, manipulá-las e usá-las da maneira mais rápida são as que estão mais aptas a
ganhar o mercado.
ÍNDICES PARA GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO
Katz e Manzione (2008) definem iniciativa como um projeto com duração finita e que
suporta um objetivo estratégico e afirmam que, apesar da evolução na utilização de
metodologias para priorizar e selecionar as iniciativas, ainda persiste um longo caminho a
percorrer na gestão e prestação de contas. A gestão é crítica não só para a avaliação do
investimento como também para a demonstração de resultados (ROI – Return on Inititiative).
Cada modelo para revisão de projetos, em qualquer categoria de programas, seria
composto por vários índices que adequariam o projeto à satisfação da organização. Os índices
que fazem parte de um modelo de gerenciamento de portfólio podem ser divididos em duas
categorias distintas: a categoria que mapeia aqueles que lidam com os atributos da organização
patrocinadora e a categoria que mapeia aqueles que lidam com as características dos projetos
idealizados para atingir as metas organizacionais. Quando um modelo destes é utilizado para
avaliar um projeto, sua atratividade é dependente de como o projeto se enquadra nestas duas
categorias.
A categoria dos índices que caracterizam a organização inclui aqueles que focalizam os
objetivos do negócio, a estratégia, a lucratividade, as condições de mercado, taxas de
atratividade e o crescimento econômico geral. Os índices relativos à organização podem ser
tanto quantitativos, quanto qualitativos. Índices quantitativos são geralmente financeiros,
possuem uma fórmula definida e são relativamente fáceis de determinar. Índices qualitativos são
geralmente baseados na estratégia, competitividade ou aceitação mercadológica. Índices
organizacionais qualitativos tendem a ser mais baseados na experiência e subjetivos. A
categoria dos índices que caracterizam o projeto, por outro lado, relaciona-se com desempenho
ou desempenho previsível de projetos individuais, especificamente custos, cronogramas e
entregas (deliverables). Os índices relativos a projetos descrevem, algumas vezes, as variações
entre os valores planejados e atuais dos atributos de escopo-custos-cronograma do projeto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo estudo e comparação das diversas metodologias apresentadas neste trabalho, podese enumerar alguns problemas crônicos destas metodologias ao se aumentar o campo de visão
com uma lente tele-zoom de observação. Ou seja, quando tenta-se visualizar não só a solução
pontualmente proposta, normalmente bem direcionada pelo raciocínio cartesiano, mas também a
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aderência desta solução com os ambientes externo e interno e os reflexos em uma possível
solução mais holística.
Para Martins (2003), um projeto bem sucedido é aquele entregue dentro do orçamento,
com um produto com qualidade com qual o cliente ficou satisfeito e que a equipe manteve o
moral elevado. Já segundo o PMBOK (2008), um projeto chega ao fim quando seus objetivos
foram alcançados ou quando se torna claro que os objetivos do projeto não serão ou não
poderão mais ser atingidos. Porém, o que se pode falar a respeito das alterações de prioridades
durante a execução dos projetos e como estas alterações podem mudar os objetivos do projeto
quando inseridos em um contexto maior como um portfólio de projetos? Apesar da literatura do
PMI para a matéria para o Gerenciamento de Portfólios e Programas, a difusão dos conceitos
ainda é tímida entre os profissionais envolvidos e, principalmente, entre os executivos das
organizações. Ainda de acordo com o PMBOK (2008), a natureza temporária dos projetos se
aplica também a outros aspectos dos empreendimentos, pois a oportunidade ou os nichos de
mercado são usualmente temporários – a maioria dos projetos tem um espaço de tempo limitado
para produzir seus produtos e serviços. Ainda, uma alternativa proposta pelo próprio PMI é
absorver e trabalhar a gestão de portfólio e, de maneira não reducionista, criar programas e
projetos que não sejam estanques para cada momento ou necessidade da organização.
Em relação às abordagens quantitativas de priorização de projetos, Magalhães (2007)
alerta que a maioria das metodologias possui fatores que dificultam operacionalmente sua
aplicação em situações com grande número de projetos para serem analisados. Pois devido à
predominância do uso de critérios financeiros, torna-se difícil considerar adequadamente a
questão estratégica na priorização e, principalmente, a interdependência entre os projetos.
Segundo Maizlish (2005), as organizações não suportam mais se manter no escuro com
respeito ao número de projetos em andamento, aos recursos alocados a estes projetos e à falta de
integração e interoperabilidade entre os ativos de TI. Todos estes fatores drenam recursos
valiosos resultando em alto nível de risco para a organização como um todo. Ao mesmo tempo,
a complexidade, as mudanças rápidas e a volatilidade continuam a proliferar, fazendo com que
os investimentos em tecnologia sejam cada vez mais e mais incertos e arriscados. Infelizmente a
maioria das organizações sofre da mesma combinação de processos ineficientes e ineficazes e
pobremente institucionalizados, esta situação generalizada é que faz com que melhorias que a
gestão de portfólios de projetos sejam tão complexas para serem implementadas.
A partir deste trabalho foi possível avaliar que não se trata de uma questão de
ferramentas de tecnologia da informação ou de metodologias específicas. As organizações
devem compreender os contextos em que encontram-se inseridas para avaliar um mix de
metodologias e ferramentas que proporcionem possibilidades reais de diagnosticar quais
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investimentos são mais adequados à sua realidade. E não somente metodologias que permitam
avaliar o êxito ou não do cumprimento de seus próprios postulados.
Resumidamente, sobre os pressupostos, deve-se levar em consideração a Gestão da
Complexidade para reavaliação dos processos de identificação de métricas de maneira coerente
e alinhada ao Planejamento Estratégico da Organização. Sobre a questão da investigação, a
Gestão de Portfólio de Projetos deve ser alinhada à estratégia empresarial para alavancar
benefícios e deve também ser balizada em mecanismos de absorção das mudanças externas e
internas à organização.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
APGAR, David (2009). Conducting a Risk Strategy Audit: Managing Learnable Risks. Boston:
Harvard Business Press.
BAUMAN, Zygmunt (2007). Tempos Líquidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
BONHAM, Stephen S. (2005). IT Project Portfolio Management. Norwood: Artech House.
CASTELLS, Manuel (2006). A Era da Informação: economia, sociedade e cultura; v.1 A
Sociedade em Rede. São Paulo: Ed. Paz e Terra.
COLLIS, David J.; MONTGOMERY, Cynthia A. (2008). Competing on Resources.
Watertown: Harvard Business School Publishing.
DAY, George S.; SCHOEMAKER, Paul J.H. (2007). Visão Periférica – Como Perceber os
Indícios de Sucesso (ou de Fracasso) de Sua Empresa. Porto Alegre: Bookman Companhia
Editora.
DINSMORE, Paul C. et AL. (2003). Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro: Qualitymark.
DRUCKER, Peter (1999). Management Challenges for the 21st Century. New York:
HarperCollins.
FALCONI, Vicente (1996) Gerenciamento pelas Diretrizes. Belo Horizonte: Fundação
Christiano Otoni.
HAYES, Robert; PISANO, Gary; UPTON, David; WHEELWRIGHT, Steven (2008).
Produção, Estratégia e Tecnologia – Em Busca da Vantagem Competitiva. Porto Alegre:
Bookman Companhia Editora.
HOSKISSON, Robert E.; HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HARRISON, Jeffrey S.
(2010). Estratégia Competitiva. São Paulo: Cengage Learning.
JUNQUEIRA, J.C. (2008). Usando o Pensamento Integrador na definição de Portfólios de
Projetos. Dissertação de mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, São
Paulo, Brasil.
KAPLAN, Jeffrey D. (2005). Strategic IT Portfolio Management. Washington: PRTM.
KAPLAN, Robert S. et AL. (1997). Management Account. New Jersey: Ed. Prentice-Hall.
KATZ, Keith; MANZIONE, Travis (2008). Maximize Your “Return on Initiatives” with the
Initiative Portfolio Review Process. Watertown: Harvard Business School Publishing.

68

LUZIO, Fernando (2010). Fazendo a Estratégia Acontecer – Como Criar e Implementar as
Iniciativas da Organização. São Paulo: Cengage Learning.
MAGALHÃES, Ivan L.; PINHEIRO, Walfrido B. (2008). Gerenciamento de Serviços de TI na
prática – uma abordagem com base no ITIL. São Paulo: Novatec.
MAIZLISH, Bryan; HANDLER, Robert (2005). IT Portfolio Management – Unlocking the
Business Value of Technology. New York: John Wiley & Sons.
MARKOWITZ, Harry M. (1959). Portfolio Selection. New York: John Wiley & Sons.
MAXIMIANO, Antônio C. A. (2000) Teoria Geral da Administração: Da Escola Científica à
Competitividade na Economia Globalizada – 2ª Edição. São Paulo: Editora Atlas.
MINTZBERG, Henry (2008). Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico. Porto Alegre:
Bookman Companhia Editora.
MOLDOVEANU, Mihnea (2000). Mindful Thinking: Cognitive Strategies for adapting in the
age of uncertainty. Toronto: Rotman Magazine.
PMI – Project Management Institute (2008). PMBOK Guide – Project Management Body of
Knowledge – Fourth Edition. Pennsylvania: PMI Inc.
PMI – Project Management Institute (2008). The Standard for Portfolio Management – Second
Edition. Pennsylvania: PMI Inc.
The Standish Group. http://www.standishgroup.com. Acesso em: 16 mar 2008.
SABBAG, Paulo Y. (2009) Gerenciamento de Projetos e Empreendedorismo. São Paulo:
Editora Saraiva.

69
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Resumo: Este artigo discute a partir do conceito de mobile-learning, a relação entre
acesso e oportunidades para aprendizagens, especialmente de línguas estrangeiras, propiciadas
por tecnologias de comunicação e informação móveis.
Abstract: This article discusses on the concept of mobile-learning, the relationship
between access and opportunities for learning, especially of foreign languages afforded by
mobile.

1. INTRODUÇÃO
Com o crescente acesso e uso de dispositivos móveis de comunicação, favorecidos por
funcionalidades continuamente renovadas e atraentes a muitos perfis de usuários, o âmbito do
mobilie-learning tem se tornado cada vez mais pertinente como objeto e campo de pesquisa,
em que são tratadas problemáticas de aprendizagem com propósitos formais, híbridos,
informais, incidentais (MARSIK & WATKINS, 2001), observados com alto grau de autonomia
e escolhas.
Plataformas digitais ubiquas já dominam hábitos correntes da sociedade atual,
ampliando-se de forma vertiginosa, independentemente de classe social, gênero, grau de
escolaridade ou idade. A mobilidade digital deixou de ser futuro, é realidade diária.
Aplicativos têm surgido no mercado com interfaces desenvolvidas especialmente para
smartphones e/ ou tablets, a partir do conceito do Mobile first, cujo acesso ocorre com toque no
display, incluindo um alto valor intuitivo e amigável nas formas de acesso e interação com
interfaces. Dentre sua grande variedade há aplicativos dedicados a inúmeras finalidades,
abrangendo facilidades para a vida cotidiana, como calcular gastos de calorias em uma
caminhada, encontrar um restaurante perto de casa, bem como para a aprendizagem, nos quais
incluiem-se os aplicativos voltados ao ensino de línguas. Nesta linha, procuramos discutir no
presente artigo a relação entre o acesso, as oportunidades e uso de aplicativos móveis que
“ensinam” algo, inclusive línguas.
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Neste contexto, professores de línguas recebem reflexos de tais avanços e devem se
questionar quanto às novas dimensões da tarefa de ensinar a aprender, forçando uma imediata
reflexão sobre suas práticas atuais, a fim de não comprometê-las em futuro próximo por conta
de tais mudanças. Há um mundo híbrido que se interpõe aos modelos conhecidos e praticados
na pedagogia de ensino, visto de modo geral. Moura (2010), aponta autores como Castells
(2004), Sharples et al., (2005) entre outros, os quais aludem ao aparecimento de um novo
paradigma social que as tecnologias móveis vieram trazer ao cotidiano.
Kukulska-Hulme & Traxler (2005) definem o Mobile Learning como um novo modo de
aprendizagem quando são acessados computadores portáteis, telefones celulares, smartphones
que possam levar à aprendizagem de modo portátil, espontâneo, pessoal e motivador.
2. UMA DECORRÊNCIA: INCORPORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
CONTEMPORÂNEAS
Se analisarmos o surgimento e a evolução de tecnologias digitais de comunicação e
informação, bem como a forma como são incorporadas no dia a dia das pessoas, transformando
estilos de vida, hábitos, competências, relacionamentos e processamento da inteligência, entre
outras capacidades, contataremos um fluxo intermitente, que continuamente apropria-se de
ferramentas/aplicativos por um tempo indeterminado até que possam ser substituídos por outros
mais poderosos, mais fáceis de lidar e que preenchem necessidades momentâneas. Na realidade,
o que tem surpreendido é a rapidez com que hábitos se modificam e a obsolescência ocorre.
Este fluxo, formado por uma trama de fatores, associa-se à facilidade de acesso, custos
cada vez mais baixos de dispositivos de comunicação e informação e número crescente de
usuários já alfabetizados ou nativos no uso dessas tecnologias ubiquas. Ele ocorre em um
movimento contínuo, iniciado, principalmente, a partir do advento da Internet/Web com seus
desdobramentos em ferramentas e aplicativos, e afeta diretamente os âmbitos da organização em
sociedade. Institui-se a relação acesso a tecnologias, oportunidades e pertinência para seu uso.
Nas recentes décadas tem se

presenciado uma relação contínua entre tecnologias

emergentes e seus usos e acessos, por conta de avanços em termos de funcionalidade, facilidade,
operacionalidade, disponibilidade, provocando mudanças na forma de viver, aprender e se
relacionar entre as pessoas.
Para ilustrar esta afirmação, apresentamos um painel abaixo, que não é exaustivo,
porém pode servir como referência em relação ao surgimento de ferramentas e aplicativos com
funcionalidades imediatamente identificadas, utilizadas e vistas como oportunidade.
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Ano
1995

Ferramenta
Surgimento da Internet
pública no Brasil

Funcionalidade
A rede de computadores saiu do âmbito
científico das universidades e passa a ser
comercial.
1996
ICQ
Programa de comunicação instantânea
1998
Google
Ferramenta de busca de sites na internet
1
2002
Smartphone no Brasil
Dispositivo móvel Kyocera modelo QCP 6035
2003
Skype
Programa de telefonia/ local e internacional/
comunicação por voz/mensagens em textos/
envio de arquivos
2004
Banda larga – Web 2
Ampliação da passagem de dados e novos
serviços incorporados, facilidade para assistir a
vídeos/ jogos
2004
Facebook
Rede social contemplando várias comunidades e
grupos de interesse/ interconexão de pessoas.
2005
Youtube
Site de apresentação de vídeos/ comunidades de
troca e publicação
2006
Twitter
Rede social de envio de mensagens com limite
de 140 caractéres.
2009
What’sapp
Aplicativo de envio de mensagem texto; vídeos e
áudios
2010
Instagram
Rede social de publicação de fotos
Quadro 1 – Painel não exaustivo de ferramentas tecnológicas suas funcionalidades – fonte
própria autora
Deste modo, as tecnologias digitais, além de se tornarem convergentes e
complementares, têm se centrado nos mecanismos da mobilidade transformandos espaços
físicos, como cafés, transportes públicos, ou bancos de praças em locais de acesso e atuação em
várias formas de comunicação, inclusive de aprendizagem. Não só nativos digitais como
também os “não nativos” descobrem oportunidades de praticar ações que se desdobram em sua
vida social, pessoal e profissional.
O fluxo de incorporação de tecnologias é acelerado e apresenta, geralmente,
características incrementais, pois procura aperfeiçoar alguma ferramenta ou

recurso já

conhecido. Por exemplo, em pouco tempo, celulares saltaram de uma condição de comunicação
de dado de voz, passando a transmissão de pequenas mensagens textuais, arquivos de som,
assumiram funções de máquinas fotográficas, calculadoras, tornando-se, em seguida, aparelhos
“inteligentes” (smarts), chegando a plataformas multimídia.
Este fato reestruturou a função comunicativa cotidiana, por conta da mobilidade pela
conectividade, principalmente pela expansão da rede 3 G e do 4G. Assim, neste mesmo ritmo, o

1
Vide mais informação sobre os smartphones: http://tecnologia.culturamix.com/eletronicos/ahistoria-da-smartphones
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termo ubiquidade reforçou a formação de novos hábitos, comunidades e redes de pessoas
envolvidas por tais aparatos e que compartilham interesses comuns. O homo mobilis tornou-se
real em pouco tempo, pois faz parte do cotidiano e contempla o perfil de pessoas que vivenciam
a conectividade 24 horas por dia em suas vidas.
3.QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS DA APRENDIZAGEM – E- LEARNING E MLEARNING
O E-learning surge como conceito para o âmbito da aprendizagem na medida em que as
TIC’s inseridas na Web são utilizadas no âmbito educacional, oferecendo novos métodos e
formatos baseados no computador e nas tecnologias (Moura, 2010).
Para Paulsen (2003, apud Moura 2010), M-learning deriva do termo E-learning e é uma
forma de aprendizagem digital que pode ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar com a
ajuda de um dispositivo de computação móvel. O autor reforça que dispositivos móveis devem
ter a capacidade de apresentar conteúdos de aprendizagem e proporcionar uma comunicação
bidireccional sem fios entre professor e alunos.
Para Moura (2010) há

três fases na linha evolutiva do M-learning “ i) foco no

dispositivo; ii) foco na aprendizagem fora da sala de aula e iii) foco na mobilidade do
aprendente em M-learning” p. 47. A fase com foco no dispositivo surgiu a partir de meados dos
anos 90, em que se destacam os PDAs, tablets, laptops e celulares, que poderiam ser utilizados
para finalidades de formação e ensino. Na segunda fase do M-learning tem seu foco na
aprendizagem fora da sala de aula. Assim, a ênfase era dada aos trabalhos de campo, em que a
mobilidade faria o diferencial no acesso, como cursos de profissionalização, visitas a museus e
acompanhamento fora dos limites da sala de aula. Já na terceira fase, que teve seu foco na
mobilidade do aprendiz, destacaram-se os estudos com preocupação com a interação com as
interfaces propostas para a tela dos dispositivos móveis.
Tais estudos apontavam vantagens na prática dessas ações pedagógicas, entre elas:
portabilidade, tamanho do dispositivo, formas e qualidade de conectivade, custos e utilização,
interfaces de fácil interação, além da relação imediata com fatos do mundo real. Como também
apontam algumas desvantagens: tamanho do display, facilidade para a perda de dados,
problemas com bateria e com as conexões em rede.
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Pesquisas2 sobre os usuários de smartphones têm revelado hábitos que incidem nas
capacidades individuais, coletivas, ou mesmo na cultura, contexto, formas de conhecimento
mais autonônomo, que, necessariamente, devem afetar diretamente as formas de produzir
conhecimento.
No âmbito das questões que tratam a natureza da aprendizagem, alguns expoentes
teóricos podem ser citados, como as abordagens de base construtivo-evolutiva e cogntivista
(LEFRANÇOIS, 2013); a aprendizagem adaptativa; a aprendizagem por meio da construção de
novas conexões em processos colaborativos (SIEMENS, 2004; 2009); e interação com
tecnologias que revisam os âmbitos da atenção e foco (GOLEMANN, 2014), a aprendizagem
profunda e a aprendizagem intuitiva (NMC: Relatório Horizon – edição educação básica, 2014).
Deste modo, é legítimo fazer recortes teóricos que possam, sobretudo, incorporar o
aspecto da mobilidade e aprofundar o entendimento sobre os processos que modelam essas
formas de aprendizagem.
4. PLATAFORMAS E DIMENSÕES DA MOBILIDADE DIGITAL
As plataformas tecnológicas da mobilidade são ambientes de acesso, produção e
recepção de conteúdos, os quais demandam tratamento das informações, objetividade na busca,
escolhas, seleção, análise, autonomia, entre outros aspectos que envolvem, principalmente,
funções da cognição e da comunicação. Porém, ainda deve-se avaliar seus impactos, positivos
ou negativos, frente aos atores e seus modos de construir conhecimento. Lemos (2011) expõe
duas noções importantes para compreender as dimensões da mobilidade: a extensibilidade e a
acessiblidade. A extensibilidade seria a capacidade de cada pessoa ou grupo de superar
dificuldades de movimento. Já a acessibilidade seria a potência para alcançar o ponto desejado
(Kawan, 2007, apud Lemos, 2011).
Mais especificamente, no contexto de aprendizagem de línguas, estas plataformas de
comunicação móvel promovem acessos de diferentes naturezas no que tange aos conteúdos: 1)
aqueles que viabilizam a aprendizagem mais autônoma e autogerida, por exemplo dirigida por
aplicativos; 2) aqueles que surgem a partir de eixos da colaboração e da inter-atiração com as
pessoas que se envolvem livremente nesta tarefa de prover tutorias e 3) aqueles que dependem
de uso de estratégias de aprendizagem compatíveis a estes ambientes ubiquos.

2 Indice Qualcomm da Sociedade de Inovação (QuISI) de março/2014, indicam que no Brasil, os
usuários de smartphones têm as seguintes características: 78% usam mensagens instantâneas; 65% fazem
download de aplicativos; 64% usam multimídia online; 25% usam o smartphone para jorgar online; 25%
usam serviços bancários móveis; 11% compraram algo nos últimos três meses usando o celular.
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5. EXPERIÊNCIA NO MUNDO DAS TECNOLOGIAS MÓVEIS COMO
PRESSUPOSTO PARA APRENDIZAGENS
Algumas questões pertinentes para a área de estudos: em que medida a facilidade de
acesso aos dispositivos móveis conduz de fato à aprendizagem? Qual é o fator promotor deste
empenho em se orientar por caminhos aparentemente dispersos para aprender algo? Como se
resolve a questão do foco, concentração e atenção indispensáveis para o processamento de
sentidos para a aprendizagem? Para traçar alguns caminhos em busca dessas respostas,
primeiramente, é importante mencionar um pressuposto importante, que são experiências
cotidianas das pessoas com tecnologias móveis, relacionadas a interesses, finalidades, práticas e
motivações. Mensagens escritas, formatadas e trocadas, navegação em interfaces de dispositivos
móveis, posts em redes sociais são ações realizadas inúmeras vezes ao longo do dia e em
contextos sociais vigentes. Isso constitui uma gama de experiências cotidianas que, direta ou
indiretamente, podem sustentar ações voltadas a finalidades de aprendizagem.
Infere-se, porém, que quando se transfere tais experiências para o âmbito da
aprendizagem, pode-se ampliá-las e aprofundá-las, utilizando-se capacidades diversas como
agilidade no acesso, busca, encontro e interpretação de informações, formas de absorção de
conteúdos, capacidade seletiva, habilidade para navegar e discernir sobre qual aplicativo a
eleger e como utilizá-los, entre outros aspectos. Trata-se de fatores não só basicamente
construídos pela familiaridade de acesso a estes ambientes, porém viabilizados pelo alto grau
cognitivo de fixação, atenção, coordenação e organização experiências, gerados por interações
cada vez mais complexas entre pessoas e dispositivos móveis.
Neste sentido, estas experiências pelas quais as pessoas passam com dispositivos
móveis controem um diferencial de modus operandi, que não pode ser somente entendido como
resultado de conhecimento prático, porém pode ser fundamental para sustentar outros processos
que levem os sujeitos a aprender. As experiências, diretamente, podem proporcionar mais
segurança e domínio dos dispositivos móveis e aplicativos e insidem em um empoderamento
em espaços digitais sociais para a aprendizagem.
Usher (2013) desenvolveu um “mapa da aprendizagem experiencial”, trabalhando seus
elementos em quadrantes, a partir de dois eixos: 1º) a autonomia e adaptação e o 2º): a
aplicação e a expressão, expandindo-se para a crítica, estilos de vida, vocacional e confessional.
O autor discute a característica ambigua destes aspectos, os quais por uma perspectiva podem
ser transformadores e ao mesmo tempo opressores. Segundo ele:
(...) “em um dado momento e de acordo com o contexto, estas tendências
podem estar presentes e em conflito. Deste modo, ela oferece um terreno
ambiguo e contestável, onde diferentes estratégias e pressupostos
socioeconômicos e culturais podem ser articulados de maneira diferencial.”
(USCHER, 2013, p 200).
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Para Uscher, a aprendizagem experiencial pode ser vista como uma estratégia
pedagógica, pois pode ser empregada como um questionamento contínuo e de resistência às
formas de poder que nos situam como sujeitos. O autor, no entanto, considera que a
aprendizagem não deriva somente da experiência, ao contrário, experiência e aprendizagem
estão sempre em uma dinâmica interativa, em que o desejo, a identidade e auto-expressão são
cultivadas continuamente.
6. PROCESSOS DE ATENÇÃO E FOCO NO ÂMBITO DO MOBILE-LEARNING
As tecnologias de informação e comunicação usadas em contextos da ubiquidade do
mobile-learning também instigam à revisão de fatores de atenção e foco na aprendizagem.
Assim, as experiências diversas, que envolvem retenção/ interação/ atenção/ dispersão/
concentração/ motivação/ memória e o interesse afetam diretamente processos de inteligência e
da cognição. Segundo Goleman (2014), as formas de concentração, foco e atenção, estão sendo
continuamente destituídas, abrindo-se para outra perspectiva, a qual, ao invés de facilitar, pode
complicar a vida das pessoas.
Para Goleman, atualmente, as pessoas, não apenas os jovens, sentem-se invadidas por
tecnologias digitais móveis, como por smartphones, que pressionam realizar a todo momento
atividades do mundo on-line. Todos esses recursos, em sua visão, estão invadindo o espaço
privado e afetando a concentração. Assim, a falta de foco pode comprometer diretamente as
formas de relações, conexões para o conhecimento, pois dificultam a aprendizagem. O
pesquisador centraliza sua crítica na falta de foco, pois reconhece que vivemos uma
sobreposição de ofertas de atenção, que dividem nossa concentração, nossa mente, nosso modo
de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Não se definem fronteiras sobre em que
momento nos desligamos destas relações com o mundo digital on-line, e de estarmos
plenamente off-line. Para o autor, esta divisão entre estes dois mundos está caindo por terra,
pois praticamente grande parte da vida está regida pelo on-line e ubiquo. O mundo off-line, o da
vida real, traz uma série de demandas, represadas em função do mundo on-line: são e-mails,
mensagens SMS; blogs, posts no facebook, instagram e no twitter que preenchem espaços da
vida off-line por ações cotidianas, implicando a gestão de tempo pelas pessoas para atender tais
demandas. Estes fatores descompensam a atenção e foco, misturando mundos e necessidades.
A atenção, segundo o autor, é uma forma de competência que serve para realizar
determinadas tarefas e implica uma série de operações mentais, como compreensão do fato,
memória, resgate, percepção, interesse e motivação. Ela não só prepara o terreno para que algo
seja realizado em termos cognitivos, bem como acompanha todo este processo. A comunicação
interpessoal só flui na medida em que há envolvimento e atenção de seus participantes, ao
contrário, com dispersão não se pode construir sentidos, fator que move a comunicação. Assim,
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Goleman entende que esta capacidade humana da atenção foi e ainda é bastante menosprezada e
que tem seu papel fundamental na construção do conhecimento. O autor destaca ainda que na
área das ciências cognitivas a atenção é tratada como uma forma de concentração, seleção,
consciência aberta e envolve o gerenciamento das operações mentais envolvidas.
7. O QUE DIFERENCIA A APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS NO MOBILE-LEARNING
Não existe uma linha que divide claramente os modos de aprendizagem de línguas entre
outras formas de aprendizagem. Há indícios de diferenciais para aprendizagem de línguas,
porém não devem ser considerados exclusivos. Estes relacionam-se com os resultados da
atividade ativa e passiva da competência linguística e cultural sobre o domínio de determina
língua estrangeira. O aprendiz de língua estrangeira prepara-se para uma perfomance produtivacomunicativa, objetivando: fazer-se entender, responder, interagir e engajar-se socialmente em
outra língua. O mundo da tecnologia abriu indiscutivelmente novas perspectivas e que precisam
ser avaliadas pelos resultados de suas práticas. Sem dúvida, houve um aumento na quantidade
de oportunidades para aprender, porém deve-se ainda conhecer de que forma estes processos
têm impactado a qualidade destas aprendizagens. A vida mobile dos aprendizes de língua está
reforçada pelas oportunidades, seja para rever vocabulário, exercitar estruturas linguísticas,
treinar pronúncia, simular situações

para o uso da língua estrangeira, aproximando-se de

contextos reais.
Trimm (2001), no quadro de referência europeu para línguas - Gemeinsamer
europäischer Referezrahmen für Sprachen-

apresenta

linhas norteadoras para práticas de

ensinar e aprender línguas estrangeiras. Entre elas, estão as seguintes perguntas:
O que os aprendizes devem fazer com a língua-alvo?
O que eles devem aprender para estar na condição de alcançar a língua-alvo?
Quem são os aprendizes de língua estrangeira: idade, gênero, nível sócio-econômico,
nível de escolaridade?
Quais conhecimentos, capacidades e experiências os aprendizagem devem ter?
Qual tipo de acesso os aprendizagem têm a materiais e obras de consultas, como livros
didáticos, gramáticas, meios audiovisuais, computadores e software?
Tais pressupostos ainda são pertinentes mesmo quando a aprendizagem de línguas
ocorre em ambientes de alta oferta tecnológica móvel. Contudo, deve-se considerar que a
dimensão pedagógica do ambiente das quatro paredes da sala de aula para o ensino de línguas
iniciou seu movimento de revisão nas últimas três décadas, marcado pelo advento da internet
com suas variadas ferramentas de aplicação educacional, recursos didáticos abertos, objetos de
aprendizagem com alto grau de autonomia, híbridos e reforçado pelos dispositivos móveis.
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Entretanto, o ponto de apoio à aprendizagem de línguas ainda é fortemente dependente
dos materiais de ensino impressos, materializados em manuais de ensino, com textos
didatizados e preparados para conduzir alunos e professores a caminhos de aprendizagem e
ensino previamente orientados e controlados. Essa tendência ainda prevalece, porém observa-se
a incorporação de design de atividades, absorvendo uma arquitetura de aprendizagem que
abandona paulatinamente o modelo da repetição de estruturas, na forma delivery, passando para
abordagens mais participativas, colaborativas e menos dependentes do ensino baseado no nível
culto da língua-alvo.
Atualmente, espera-se que o aprendiz de língua estrangeira esteja mais bem preparado
para buscar diferentes alternativas de acesso à língua. Os professores, por sua vez, estão mais
conscientes do uso de tecnologias para propriar formas mais satisfatórias os objetos de
aprendizagem e o uso de recursos abertos e de natureza colaborativa, mas precisam ainda saber
como fazer isso.
As fontes de apoio didático mais fechadas, como manuais de ensino, propiciavam o uso
de formas de avaliação com observação de aspectos mais tangíveis e controláveis, normalmente
baseadas em in-puts (o que foi ensinado) e out-puts (o deveria ter sido aprendido), o que eram
deficientes para descrever a capacidade de domínio da língua pelos aprendizes. Acreditava-se
que aprender uma língua dependeria da atuação quase que exclusiva dos professores, como
fonte de informação, de modo que alunos eram encaixados em processos de desempenho por
conta de tais construtos, criando fortes relações de dependência ao que o professor oferecesse.
Posteriormente, com o aparecimento de CDs em multimídia, iniciou-se um movimento
voltado a elementos do audiovisual (ilustrações/sons/animações), em que o design da
interatividade levava o aprendiz a experimentar percursos diferentes de acesso ao conteúdo, ao
mesmo tempo em que acessava situações mais próximas da realidade pela variedade de fontes
reais. Hoje, a extensão dessas abordagens sinaliza para mais outras direções. Há um movimento,
a partir do uso de aplicativos em dispositivos móveis que incorpora o apoio à aprendizagem
pelo suporte de falantes ativos, os quais assumem a tarefa de produtores de conteúdo,
envolvidos em redes sociais e em nós de contato com outros outros aprendizes.
Estes espaços das ações de aprendizagem instituem um diferencial importante que é a
proximidade com a língua-alvo, em razão de vivências em situações de engajamento linguístico.
Como desdobramento, observa-se que a noção de correção gramatical, prática de nível culto,
começa a ceder espaço às trocas mais espontâneas, menos “corretas” gramaticalmente, porém
mais comunicativas, movidas por interesses e motivações variadas. Nestas ambiências o
requisito é a informalidade da linguagem, definida pelas trocas cotidianas que dão o tom
coloquial dos conteúdos assimilados e aprendidos.
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Os aprendizes de línguas estão, desta maneira, tornando-se individuos cada vez mais
ativos no mundo digital, pois podem transitar em diferentes mundos digitais simultaneamente,
explorando diferentes soluções, como usar as redes sociais para interações em língua estrangeira
(GARCIA, 2014); usar programa como skype/ hangout para contatos com falantes nativos, ou
outros estudantes, criar e participar de blogs que apresentem conteúdos ou que se propõem a
discutir com outros aprendizes problemáticas de aprendizagem de línguas, assistir a vídeos no
youtube para acessar músicas e situações para compreensão audiovisual, entre outras formas.
Por tais aspectos, utilizam diferentes competências que extrapolam questões linguísticas,
incorporando cada vez mais as competências mais comunicativas, sociais, culturais e
pragmáticas com proximidade ao mundo real e não didatizado para estes fins.
Neste caso, estes aprendizes utilizam plataformas de comunicação redesenhando canais
de aprendizagem por diversos caminhos, ativando a diversidade de opções de acesso à línguaalvo por ações de interatividade. Opera-se uma transformação de ferramentas que não são
originalmente pedagógicas, principalmente pelo seu uso com finalidade pedagógica, pois
estimulam alguma forma de aprendizagem. Hillman, Willis & Gunawardena (1994) sugerem
que a extensão na qual um aluno é proficiente em um meio específico correlaciona-se
positivamente com o sucesso que o aluno tem em extrair informações do meio.
8. ACESSO, PROCESSAMENTO INTELIGENTE DA INFORMAÇÃO
Informações sobre todos os assuntos possíveis estão disponíveis, acessíveis no plano do
contato, da proximidade, do operacional, mas prescindem de refinamento, análise, apropriação
e organização para que realmente possam se transformar em conhecimento.
Quando se remete ao contextos de aprendizagem de língua, constata-se que na cultura
de redes deve haver um nó que consiga atar as atitudes de pessoas, de grupos que se unem por
objetivos comuns, principalmente quando o foco é alcançar resultados com a aprendizagem de
línguas. Trata-se de uma capacidade diferenciada de processamento inteligente que interage
com diferente plataformas e convive com este inerente grau de dispersão.
O conteúdo gerado no âmbito das tecnologias sociais “nos pegaram de surpresa”, afirma
Clay (2010), pois vivíamos nas décadas anteriores em “verdadeiras retomas” e de uma hora para
outra inverteu-se esta regra, pelo surgimento da “cultura participativa”. Nesta

linha,

ganha

força nos contextos da aprendizagem os termos: atuação, participação e oportunidade. Participar
é aproveitar a oportunidade para agir e usufruir da disponibilidade e da presença do outro. Criase nesta oportunidade ações de alto grau comunicativo e cognitivo como questionar, responder,
argumentar, enfim, expressar-se e aprender com essas práticas. O interessante, como assinala
Clay, é que as mídias sociais têm provado que gostamos de produzir, consumir e compartilhar.
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Isso é um passo essencial para aproveitar as oportunidades de aprendizagem, seja esta
totalmente autônoma ou contextualizada pelo blended-learning.
Towner & Muñoz (2011) afirmam que a maioria dos indivíduos envolvem-se no mundo
digital de forma ativa como usuários de tecnologia. Contudo, o uso pessoal de ferramentas das
mídias sociais não necessariamente se transfere para as suas atividades de aprendizagem.
Segundo estes autores, alguns estudos têm mostrado que os alunos não gostam das "invasões"
do seu espaço pessoal pelas instituições para apresentar atividades de aprendizagem.
Por outro lado, para Towner & Muñoz, (2011), há evidências de que os estudantes
podem estar abertos para usar o ambiente das mídias sociais para apoiar atividades
educacionais. Sob esta percepção pode-se entender que atividades informais de aprendizagem
podem se unir a atividades mais formais, ou àquelas que se propõem a um sentido, à uma meta,
como por exemplo, ser competente para falar uma língua.
Para Downes (2007), quando os aprendizes interessam-se em fazer conexões com
outros indivíduos surgem oportunidades para a construção de redes de contato para a
aprendizagem pessoal, tratando questões e problemas reais. Esta abordagem implica valorizar as
conexões entre os aprendizes como base de construção de um conhecimento mais rico sobre
determinado assunto. Os aprendizes têm de se envolver em redes, construindo suas conexões
(PLN), como enfatiza Bozarth (2011). Esta atividade implica também buscas e pesquisas na
Internet, capacidade de avaliação e seleção, bem como de organizar e compartilhar o que
conseguiu pesquisar, para que os outros participantes também possam usufruir deste resultado.
Assim, os alunos sob esta abordagem desenvolvem um senso de colaboração, que se estende
além das possibilidades visíveis e atuais.
Hurtado e Cartes (1977) trabalharam o conceito de “senso de pertencimento”, usado
para descrever os intercâmbios com integração social. Contudo, eles defendem um senso de
pertencimento como uma medida distinta da integração. Este senso abrange um fator
psicológico, focado nos sentimentos subjetivos dos estudantes para buscar a conectividade ou a
coesão com a instituição aos quais pertencem. Os referidos autores realizaram um estudo
longitudinal explorando este conceito e concluíram que este seria essencial para a persistência
dos estudantes, incluindo uma medida separada de sentido de pertencimento ao examinarem
tanto a participação em atividades particulares bem como o que a participação significa para o
estudante.
O conceito de pertencimento, trabalhado pelos referidos autores, encaixa-se no campo
da metodologia de ensino de língua estrangeira, principalmente quando se focalizam ambientes
de formalidade e informalidade das ações educacionais. Com o acesso e fácil usabilidade,
segundo Brown & Adler (2008), trocam-se muitas vezes os papeis de produtores e de
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consumidores de conteúdos. As fontes disponibilizadas digitalmente permitem que pessoas se
encontrem, troquem ideias e colaborem de diferentes maneiras, de forma que tais práticas
podem fomentar também diferentes modalidades de aprendizagem.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mobile-learning pode levar os aprendizes a abrirem novas capacidades de ação
pessoal, social e cognitiva e a reorientar novas fronteiras para relacionamentos, bem como
influenciar aprendizagens autogeridas, híbridas, responsáveis e colaborativas.
Os aprendizes de línguas, quando transitam em diferentes ambientes de comunicação
digital, responsabilizam-se por suas escolhas, de forma a poder conduzi-los à persistência ou ao
abandono dos estudos. Utilizam ferramentas tanto para trabalhar, para se relacionar com outras
pessoas quanto para aprender (BARNES & TYNAN, 2008).
Há uma invasão de territórios antes determinados por tempo e espaço, em função de
tarefas, modos de viver e conviver em sociedade, redefinindo fronteiras entre os ambientes
formais, incidentais e informais de aprendizagem.
Esse acesso de “uns aos outros” institui o imponderável e o imprevisível em formas
pouco tradicionais de aprendizagem. Neste sentido, mecanismos avaliadores ficam em processo
de espera, até que se renovem conceitos de como a aprendizagem ocorre e sobre como seus
protagonistas atuam nestes mesmos contextos.
A aprendizagem móvel propicia usos educacionais e sociais com abertura e diálogo
com diferentes níveis de apropriação de conhecimento e aberturas para o processo conectivo,
afetivo, motivação, interesse e envolvimento, basta ainda um aprofundamento sobre como
otimizar seus usos e alcance de objetivos.
Portanto, ter acesso às possibilidades do mobile-learning já pode viabilizar muitas
oportunidades de experiências voltadas a diferentes tipos de aprendizagem e isso, por si só, já
se traduz em um ganho. Resta trabalhar o equilíbrio deste lado quantitativo, representado pelo
grande número de usuários de dispositivos móveis, com o lado da busca de qualidade nas
diferentes formas de aprendizagens.
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Resumo: O e-mail é um gênero discursivo que pressupõe o computador como suporte.
Ele facilita a comunicação a distância, mas também possibilita interações perigosas. Por um
lado, o e-mail permite o envio de mensagens virtuais, sem barreiras de espaço e tempo. Por
meio dele, o internauta pode se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a
qualquer momento. Por outro lado, o e-mail é usado por hackers para envio de arquivos
maliciosos com a pretensão de capturar dados pessoais como senhas bancárias. Nesse artigo,
apresentam-se estratégias linguísticas de que o leitor de e-mail dispõe para se defender desses
criminosos virtuais. Para uma navegação segura, o internauta deve se posicionar de maneira
crítica diante dos e-mails, links e arquivos que recebe. Se ele não fez nenhuma compra pela
Internet, por exemplo, não faz sentido que receba uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
Palavras-chave: e-mail, hacker, vírus, enunciador, enunciado, enunciatário

Abstract: The email is a discursive genre that assumes the computer as support. It
facilitates the distance communication, but also makes possible dangerous interactions. On the
one hand, the e-mail allows you to send virtual messages without barriers of space and time.
Through it, the user can communicate with anyone anywhere, in the world, at any time. On the
other hand, the e-mail is used by hackers to send malicious file with the intention of capturing
personal data such as banking passwords. In this paper, are presented linguistic strategies that
the email reader has to defend these cyber criminals. For safe navigation, the user must position
themselves critically in the face of the e-mails, links and files that he receives. If he did not
make any purchase through the Internet, for example, it makes sense to get an Invoice
Electronic Services.
Keywords: email, hacker, virus, enunciator, statement, enunciatee
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1. INTRODUÇÃO
Click! Pronto! Mensagem enviada! Sem dúvida, o envio de mensagens pela Internet é
muito simples. Nesse contexto, destacam-se os posts de natureza pública em páginas como
Facebook, Twitter, Orkut e as mensagens privadas, geralmente, enviadas por meio de correio
eletrônico. Em relação ao e-mail, trata-se de um gênero discursivo que acumula praticidade e
inconveniência. Por um lado, ele representa uma mensagem escrita de envio instantâneo, sem
restrições de distâncias físicas, a partir de intenções pessoais, profissionais, escolares, entre
outras. Por outro lado, a composição de um e-mail, muitas vezes, ocorre a partir de informações
falsas com a pretensão de se transmitirem vírus para o computador destinatário.
Nesse caso, pretende-se apagar ou capturar informações armazenadas no computador
em uso pelo receptor do e-mail. Assim, usuários desse gênero discursivo precisam ficar atentos
a estratégias de autoproteção para evitar danos provocados por criminosos digitais. No Brasil, o
acesso à Internet doméstica ainda é restrito a classes favorecidas economicamente. Acerca disso,
Ferreira (2000, p. 224) afirma que “como o acesso ‘privado’ ao espaço da Internet está, por sua
vez, condicionado a preços de mercado dos microcomputadores e linhas telefônicas, podemos
afirmar que ainda é – enquanto bem de consumo e produção domiciliar – um privilégio das
camadas médias e das instituições.”
Entretanto, considera-se que o acesso à Internet extradoméstico, por exemplo, em lan
houses, em casa de familiares, amigos, na escola, no trabalho, permite que se amplie
consideravelmente o uso da Rede Mundial de Computadores no Brasil. Em relação a isso, “de
acordo com a Fecomércio-RJ/Ipsos, o percentual de brasileiros conectados à Internet aumentou
de 27% para 48%, entre 2007 e 2011. O principal local de acesso é a lan house (31%), seguido
da própria casa (27%) e da casa de parente de amigos, com 25%.” (ESTATÍSTICAS..., 2012).1
Nesse sentido, não se deve considerar que apenas usuários de computador doméstico estão
sujeitos aos riscos decorrentes da contaminação por vírus transmitidos pela Internet. No gráfico
a seguir, transcrito da página do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da
Comunicação (CETIC), representa-se o avanço da Internet no Brasil durante os últimos anos:

1

Informação disponível em < http://tobeguarany.com/internet_no_brasil.php˃. Acesso em 3 nov 2012.
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Na página do CETIC, informa-se que o número de internautas domiciliares saltou de 4,9
milhões em dezembro de 2000 para 41,4 milhões em junho de 2012. Em outras palavras, a
quantidade de pessoas que acessam a Internet em casa no Brasil aumentou quase nove vezes nos
últimos 12 anos. Em relação ao uso da Internet no Brasil, em parte, compete à escola o papel de
esclarecer vantagens e desvantagens, ou seja, favorecer a inclusão digital e, ao mesmo tempo,
mostrar os perigos decorrentes da navegação pós-Pessoa; que, antes do computador já dizia que
“navegar é preciso”. Nesse contexto, Ferreira (2000, p. 244) afirma que:
No que se refere à construção do conhecimento, a escola tem um papel
fundamental na socialização das condições materiais e simbólicas de acesso e
uso do computador, no duplo sentido de estender e qualificar a “sociedade
informática”, já que para a maioria das famílias o computador é (e será nos
próximos anos) um objeto estranho como ferramenta de ação e
conhecimento, inacessível economicamente.

Costuma-se chamar de maliciosos os e-mails contaminados; contudo a malícia não deve
estar apenas no e-mail, mas também no internauta que o recebe e, antes de clicar em qualquer
link, analisa a composição do e-mail em busca de sugestões ou até evidências linguísticodiscursivas de fraudes. Esse posicionamento crítico do internauta, leitor atento, aliado à
instalação de antivírus eficientes funcionam como estratégias de defesa contra danos ao usuário
da Internet e ao computador provocados por hackers.
2. ETHOS, PATHOS E LOGOS EM E-MAILS
De acordo com Aristóteles, citado por Hegenberg L. e Hegenberg F.E.N. (2009, p. 124),
os discursos argumentativos, isto é, que pretendem persuadir, convencer o ouvinte a assumir
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determinada postura, fundamentam-se no ethos (caráter do orador), no logos (conteúdos do
discurso) e no pathos (paixões do ouvinte). Os autores afirmam que:
Ethos diz respeito à credibilidade do orador, à maneira pela qual a
personalidade do orador pode influenciar seus ouvintes, fazendo-os crer no
que ele diz. Pathos alude aos apelos da emoção, feitos com o propósito de
alterar as opiniões do auditório. Esses apelos destinam-se a despertar fortes
sentimentos nos ouvintes, provocando incapacidade (pelo menos
momentânea) de julgar com isenção. Enfim, logos estaria associado ao uso de
dados objetivos e de matemática, visando tornar incontroverso o discurso.

Assim, grosso modo, há três fatores que interferem na eficiência persuasiva:
credibilidade do enunciador (ethos), emoções dos enunciatários (pathos) e padrões de raciocínio
(logos). Martins (2007, p. 27) afirma que “o logos diz respeito à argumentação racional
propriamente dita; o pathos concerne ao envolvimento e ao convencimento do interlocutor; o
ethos refere-se ao aspecto ético ou moral que o enunciador deixa entrever em seu discurso”.
Por meio de um enunciado, qualquer que seja, o falante ou redator pretende modificar
as informações do ouvinte ou leitor. Vale ressaltar que o enunciador, muitas vezes, deseja não
apenas modificar informações do enunciatário, mas também provocar ações neste. Sobre a
influência do enunciador no enunciatário por meio de um enunciado, Hegenberg L. e Hegenberg
F. E. N (2009, p. 124) afirmam que:
A credibilidade do orador, em termos emocionais, depende de sabedoria,
virtude e benevolência – que constituem o “caráter” do orador, seu ethos.
Mas o bom orador deve ser capaz de despertar paixões nos ouvintes. Não
basta colocar-se em dada atitude; precisa fazer com que o ouvinte se sinta
emocionalmente inclinado (pathos) a adotar a mesma postura. A retórica
aristotélica ressalta a “sedução da alma” e a coloca ao lado da demonstração
(logos).

Desse modo, a sedução do enunciatário no sentido de alterar-lhe opiniões ou provocarlhe atitudes, reações físicas depende de fatores objetivos, ligados ao logos, e subjetivos, ligados
ao ethos e pathos. Uma articulação eficiente entre essas três dimensões torna os enunciados
mais eficientes a fim de que o enunciador alcance o propósito estabelecido por meio de uma
enunciação. Qualquer descuido acerca da apresentação do logos e/ou do ethos pode provocar
uma interpretação negativa do enunciatário, ou seja, pode despertar emoções negativas em seus
pathos.
Portanto, a relação entre logos, ethos e pathos estabelecem o grau de eficiência
enunciativa, ou seja, determinam o poder argumentativo do enunciador no sentido de interferir
nas opiniões e condutas do enunciatário. Para Bellini (2006, p.10), “a argumentação supõe o
orador (ethos), os argumentos (logos) e o auditório (pathos), três partes que compõem o
triângulo argumentativo”. A seguir, representa-se o triângulo argumentativo, também chamado
triângulo retórico em Aristóteles:
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Fatores objetivos (logos) e subjetivos (ethos e pathos) correlacionam-se em qualquer
enunciação, ou seja, o enunciador, no interesse de ser ouvido, de ter considerados procedentes
seus enunciados, seleciona e sequencia itens verbais e não verbais, no sentido de convencer,
persuadir o enunciatário. Assim também ocorre em relação ao e-mail, gênero virtual que
pressupõe um ato discursivo instantâneo, de cunho pessoal ou impessoal, formal ou informal.
No intuito de seduzir o enunciatário, mobilizá-lo a aceitar determinada informação
como verdadeira, o enunciador, durante a elaboração de um e-mail, pressupõe os desejos do
enunciatário, procura antecipar-lhe possíveis reações ou contra-argumentos. Em outras palavras,
o enunciador utiliza, em seu enunciado, argumentos (logos) escolhidos a partir das aspirações
(pathos) de um enunciatário específico, que também condicionará a apresentação do caráter
(ethos) do enunciador.
No papel de enunciador, por exemplo, no caso de um e-mail comercial para uma
mulher, talvez a eficiência enunciativa seja ampliada se, além de bons preços (logos), o
enunciado pressupuser gentileza (ethos) por parte do vendedor, bem como, indicação de
produtos ou serviços que interessam (pathos) a ela. Convém que o enunciador manipule os
recursos linguísticos e extralinguísticos de que dispõe, tanto em nível objetivo, por meio da
seleção de argumentos verossímeis, quanto em nível subjetivo, por meio de um estilo, um tom
escolhido conforme o perfil do enunciatário.
No papel de enunciatário, cabe ao leitor de e-mail optar por abrir ou não abrir as
mensagens que lhe são endereçadas. Se optar por abrir, precisa escolher ainda se vai clicar em
algum link ou baixar algum anexo que, porventura, acompanhe o e-mail. Nesse momento,
instaura-se o risco de contaminação por e-mails fraudulentos. Muitas vezes, o internauta deixase levar pela sensibilização de seu pathos e clica impulsivamente em links e arquivos falsos, que
provocam danos ao computador e ao usuário, que pode ser vítima de estelionato virtual.
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Nesse caso, o fraudador cria um e-mail em que se configuram falsos ethos e logos na
intenção de atingir o pathos da vítima e convencê-la a comprar determinado produto ou serviço,
ou mesmo, a clicar em deteminado link ou arquivo que provoque a implantação de um vírus que
permita ao criminoso o acesso ao computador e captura de informações bancárias, tais como,
senhas, entre outras de cunho pessoal. Sobre vírus na Internet, Moraes (2011, p.04) afirma que:
Os vírus de computador são programas maliciosos desenvolvidos para
executar determinada tarefa após a infecção. Dentre essas atividades,
podemos citar a alteração e exclusão de arquivos do sistema operacional,
documentos confidenciais e a infecção de diversos outros arquivos que
podem ser levados para outros computadores por diversos meios, como a
própria internet.

Assim, um evento fictício, instaurado na Internet para fins criminosos, não terá o final
esperado pelo enunciador, se o enunciatário, receptor do e-mail, precaver-se, proteger-se contra
essas e outras mensagens falsas na Internet. Deve-se evitar uma postura ingênua e
desapercebida, em que se clica em qualquer link, baixa-se qualquer anexo, de maneira
inconsequente, que favorece a contaminação do próprio computador, a transmissão de
informações privadas.
3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE E-MAIL EM SALA DE AULA
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) de Língua
Portuguesa, de 6º a 9º anos a Educação Básica, o ensino de habilidades e competências
linguísticas deve fundamentar-se em gêneros discursivos reais, correntes em atos comunicativos
humanos. Contabilizam-se nesse documento pedagógico oficial 30 ocorrências da palavra
discurso, que evoca o sociointeracionismo bakhtiniano a partir da noção de língua em uso, em
contextos socialmente instaurados conforme necessidades humanas específicas, interativas, tais
como, agradecer, elogiar, pedir, informar, vender. Assim, as línguas representam ferramentas
úteis para a satisfação de necessidades inerentes à condição humana. Conforme os PCN (p.21):
As escolhas feitas ao produzir um discurso não são aleatórias – ainda que
possam ser inconscientes –, mas decorrentes das condições em que o discurso
é realizado. Quer dizer: quando um sujeito interage verbalmente com outro, o
discurso se organiza a partir das finalidades e intenções do locutor, dos
conhecimentos que acredita que o interlocutor possua sobre o assunto, do que
supõe serem suas opiniões e convicções, simpatias e antipatias, da relação de
afinidade e do grau de familiaridade que têm, da posição social e hierárquica
que ocupam. Isso tudo determina as escolhas do gênero no qual o discurso se
realizará, dos procedimentos de estruturação e da seleção de recursos
linguísticos.

Então, os gêneros discursivos, sejam orais ou escritos, diretos ou indiretos, pressupõem
uma intenção por parte do enunciador. No trecho transcrito dos PCN, percebe-se a relevância de
fatores subjetivos, ligados a ethos e pathos, na estruturação de enunciados, entre eles os e-mails:
“simpatia”, “antipatia”, “familiaridade”, “hierarquia”. O quadro a seguir, transcrito dos PCN
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(1998, p. 34), permite inferir que o ensino de língua portuguesa na segunda fase do Ensino
Fundamental deve pautar-se na alternância entre a prática e a teoria de modo que o educando
seja oportunizado a refletir sobre os artifícios de que dispõe para ampliar as próprias habilidades
e competências linguísticas:

Assim, salienta-se a necessidade de que as aulas de língua portuguesa favoreçam a
percepção de que as línguas se estruturam por meio de gêneros discursivos que usamos a partir
de nossas necessidades reais e particulares. Acerca do conceito de “gênero discursivo”, Bakhtin
(1992, p. 279), afirma:
Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão
sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o
caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias
esferas da atividade humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma
língua. A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou
escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra
esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as
finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e
por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua –
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo,
por sua construção composicional. Esses três elementos (conteúdo temático,
estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do
enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de
comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro,
individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos
relativamente estáveis de enunciado, sendo isso que denominamos gêneros
do discurso.

Desse modo, às postulações de Aristóteles (logos, ethos e pathos), que pressupõem os
atos discursivos a partir de elementos explícitos e implícitos, acrescentem-se as considerações
de Bakhtin (conteúdo temático, estilo e construção composicional) como teorias válidas para a
leitura profícua de um e-mail, que representa um “enunciado concreto e único” em que
emergem atributos e propósitos específicos desse gênero discursivo. Nesse contexto, numa aula
de “reflexão” sobre o uso linguístico, propõe-se que se apresente o seguinte e-mail, transcrito de
uma caixa de e-mail real, sendo que a identidade do enunciatário foi omitida por motivos éticos:

90

Convém mostrar aos alunos algumas estratégias de autoproteção a serem empregadas
antes de abrir um e-mail ou anexo que o acompanha. A partir de indícios estruturais e funcionais
de falsificação, opta-se entre ler ou não ler o e-mail, conservá-lo na caixa de e-mails ou excluílo. De acordo com Moraes (2011, pp. 30-31), para se proteger contra vírus, não bastam recursos
digitais como antivírus eficientes. São importantes recursos comportamentais relacionados a
atitudes do usuário de computador. O autor seleciona algumas perguntas que devem ser feitas
antes de decidir entre abrir ou não abrir um e-mail:
•
•
•
•
•
•

Eu conheço a pessoa que me enviou o e-mail?
Mesmo que eu conheça (remetentes podem ser forjados), estou aguardando
algum e-mail?
Empresas de segurança enviam vacinas e antivírus por e-mail? Se essas pessoas
não têm acesso ao meu computador, qual seria o interesse em ajudar?
Como sabem que eu estou devendo alguma coisa para alguém? E, mesmo que
esteja, o comunicado vem por e-mail?
Por que a pessoa não se identificou e enviou um e-mail informando que é meu
amigo e que o assunto é sério?
Se recebo um e-mail com um cartão virtual de uma pessoa conhecida, não é
melhor confirmar com ela antes de abri-lo?

Em relação ao e-mail analisado nesse artigo, sabe-se que o enunciatário não havia
comprado nenhum produto recentemente das Lojas Americanas. Esse fator, de cunho subjetivo,
ligado ao pathos do enunciatário do e-mail, sugere a recepção de uma mensagem maliciosa,
falsa, com finalidade estelionatária. Ainda em nível de pathos, o enunciador omite a
explicitação do produto teoricamente descrito na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica anexada a
fim de causar curiosidade no enunciatário: “O que foi mesmo que eu comprei? Não estou me
lembrando...”
Do ponto de vista estrutural, observam-se inadequações à norma padrão vigente no país,
ligadas ao ethos do enunciador, que o condenam: “COMPRA DEBITADO EM SEU CARTÃO
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EM 3 VESES SEM JUROS. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL E PRAZO DE ENTREGA”.
Esses descuidos linguísticos permitem ao enunciatário construir uma imagem negativa do
enunciador e, por isso, rejeitar o e-mail enviado por ele. Esse enunciado teria sido mais
“eficiente” ao propósito do enunciador se este tivesse respeitado as regras gramaticais
pertencentes ao idioma escolhido: COMPRA DEBITADA EM SEU CARTÃO, PARCELADA
EM TRÊS VEZES SEM JUROS. SEGUE ANEXA NOTA FISCAL E PRAZO DE
ENTREGA.
Nesse caso, as limitações do enunciatário em relação às habilidades e competências em
língua portuguesa previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) favoreceram a
autoproteção do enunciatário. Ainda do ponto de vista estrutural, em nível de logos, isto é,
acerca das informações ligadas não à voz do vendedor; mas, da instituição comercial, uma
pesquisa sobre os números indicados como Cadastro do Contribuinte Municipal (CCM), bem
como Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) permite relacioná-lo à Empresa UOL e não
às Lojas Americanas como se confirma, a seguir, em trecho de uma fatura, cujo nome do cliente
foi preservado:

Então, se o enunciatário conhecer regras gramaticais e estiver atento a detalhes
numéricos, estará mais “armado” contra falsificadores. No e-mail em questão, por se tratar de
mensagem comercial, formal, impessoal, convém que a estruturação esteja fundamentada em
regras previstas pela Gramática Normativa Brasileira (NGB). Por isso, espera-se que, em
“debitada” e “anexa”, haja concordância nominal; em “3 vezes”, haja adequação ortográfica.
Em relação ao número da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 14823624, também consta
em outro e-mail falso, teoricamente enviado pelas Casas Bahia:
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Essa aula deve ser adequada à faixa etária da turma, ou seja, não se espera que um aluno
de Ensino Fundamental tome conhecimento da terminologia de Aristóteles ou Bakhtin. Desse
modo, o vocabulário do professor deve estar acessível ao nível de letramento do aluno. O
professor, por meio de uma linguagem simples, deve direcionar a aula no sentido de valorizar os
conhecimentos linguísticos no mundo real, tanto quando se escreve, quanto se lê.
No caso do e-mail analisado, por exemplo, o professor deve estimular sua turma a ler
como se fossem detetives, de modo a investigar pistas de fraudes. Assim, pretende-se
desenvolver nesses adolescentes o senso crítico para ser usado quando estiverem no papel de
leitores de e-mails. O professor deve esclarecer que o(s) anexo(s) que geralmente acompanham
os falsos e-mails são mais perigosos do que o próprio e-mail. Então, convém pensar bem antes
de baixar anexos desconhecidos. Acerca disso, Andrade (2002, p.48) afirma que:
Um dos maiores transmissores de vírus atualmente é o e-mail. Mas não se
preocupe tanto, um simples e-mail não traz vírus, mas sim o arquivo anexo.
Existem algumas poucas exceções a essa regra, mas esse não será um assunto
tratado aqui. Então se não abrir anexos, você estará livre de vírus.

Assim, o professor deve mostrar que o e-mail, às vezes, é um “lobo em pele de
cordeiro”, ou seja, não pretende o que diz que pretende, não diz o que diz que diz. Nesse caso, é
importante que os alunos reconheçam que um ato discursivo não ocorre apenas a partir de
elementos explícitos. É preciso aprender a ler “nas entrelinhas”. Em outras palavras, o dito nem
sempre é verdadeiro e, às vezes, o não dito também deve ser considerado durante a leitura de
um enunciado. No caso do e-mail analisado, um não dito significativo foi a não informação do
produto “comprado”. É inegável que a segurança na Internet depende principalmente do
usuário. Acerca disso, Morais (2011, p.04) afirma que:
A solução pode ser resumida em mudança de comportamento no uso do
computador, entendimento de ameaças que nos cercam e uso de ferramentas
adequadas para prevenção de incidentes. Em todas as atividades relacionadas
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ao uso do computador e Internet, precisamos ter atenção e estarmos certos do
que estamos fazendo, não abrindo brechas para a contaminação de nossos
sistemas e controle de nossos computadores, que pode ser feito por um
hacker ou por golpistas, usando kits que podem ser comprados na Internet.

Para finalizar a aula, o professor pode abrir espaço para que os alunos relatem
experiências próprias ou de outrem relacionadas a mensagens falsas na Internet. Além disso, no
caso de e-mails imputados a empresas comerciais, deve-se ressaltar a necessidade de que essas
sejam informadas como fez um internauta, cuja identidade foi preservada, por meio do
Facebook:

Observa-se, nesse ato discursivo, que o internauta, durante a leitura do e-mail
posicionou-se de maneira crítica: “como não fiz compra nenhuma, acredito que seja vírus”. O
professor pode desenvolver em seus alunos essa competência para ler e-mail a partir do
oferecimento de e-mails reais para descrição e análise de sua estrutura e funcionalidade.
Percebe-se também por parte das Lojas Americanas uma resposta que confirma a não
legitimidade desse e-mail e o envolvimento no caso para evitar possíveis danos morais à
empresa. Enquanto os profissionais da informática não descobrem um meio eficiente de se
evitar o envio de vírus pela Internet; nós, leigos internautas, devemos usar nossas competências
linguísticas para nos proteger e ao nosso computador contra hackers.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o advento da Informática, algumas relações humanas se tornaram, em grande
parte, facilitadas e até condicionadas pelo computador. Por um lado, por meio dele, podemos
processar dados, arquivar informações, acessar a Internet, comprar, vender, fazer transações
bancárias, enviar mensagens visuais e/ou sonoras sem sair de casa. Por outro lado, quando
estamos numa fila de banco, por exemplo, e ouvimos que “o sistema caiu”, inferimos que houve
uma falha de informatização e, por isso, precisaremos esperar ou desistir. Nesse caso, nos
tornamos dependentes de um “sistema” que não é infalível, que não admite um “plano B”,
manual.
Assim, a informatização da sociedade mundial permite o arquivamento de conteúdos
visuais e sonoros das mais diversas naturezas, tais como, comprovantes de pagamento, fotos,
filmes, músicas, bem como a aceleração comunicativa por meio de mensagens instantâneas ou
e-mails, a disseminação imediata de notícias. Mas a Rede Mundial de Computadores também é
utilizada para a transmissão de vírus por hackers, que intencionam roubar informações pessoais
e privativas, tais como, senhas, números de cartão de crédito e telefone, endereços, entre outras
que podem ser usadas contra nós. Assim, o acesso à Internet requer instalação e atualização
periódicas de antivírus, bem como manutenção técnica do computador e astúcia do usuário a
fim de ampliar a eficiência e segurança nos ambientes virtuais.
De acordo com uma pesquisa feita pela Fecomércio-RJ/Ipsos, o percentual de
brasileiros conectados à Internet aumentou de 27% para 48%, entre 2007 e 2011. Então,
praticamente metade dos brasileiros tem acesso à Internet atualmente no Brasil. Essa tecnologia
está em nossas casas, em nosso trabalho, em nosso lazer, entre outras dimensões. Professores,
agentes sociais, estão envolvidos no processo de inclusão digital. Devemos oportunizar nossos
alunos ao uso do computador e, quando possível, da Internet na escola. Além disso, devemos
esclarecer-lhes quanto às vantagens e aos riscos inerentes ao uso da Rede Mundial de
Computadores. O uso da Internet por hackers e pedófilos, por exemplo, é uma realidade que
precisa ser abordada nas escolas.
Em relação aos mecanismos de defesa do internauta, o professor deve oportunizar
pesquisas, debates, descrição e análises de textos pertencentes a gêneros digitais possibilitados
pela Internet, entre eles, e-mails, scraps, tweets, msn, asks, gifts, emoticons. Em se tratando do
e-mail, objeto de pesquisa neste artigo, convém que o professor direcione as reflexões em sala
de aula de modo que o aluno perceba que não bastam antivírus para se proteger contra hackers.
Importa que assumamos uma postura crítica diante das mensagens que recebemos em nossa
caixa de e-mail. Precisamos ampliar nossas competências e habilidades linguísticas no sentido
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de perceber sugestões e até evidências de fraude em um e-mail. Em outras palavras, um bom
leitor está mais protegido do que um leitor desatento.
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Resumo: Nesse artigo, discutimos, sob a perspectiva de Bourdieu (2008), o papel de
uma Apresentação Virtual Multimídia (AVM) de Cálculo no que diz respeito ao “capital
cultural” trazido por alunos ingressantes na universidade. Discutimos ainda o uso dos ambientes
virtuais de aprendizagem associados a um curso presencial.

Refletimos sobre o uso dos

ambientes virtuais de aprendizagem associados a um curso presencial. A AVM aqui analisada é
fruto do projeto "Fomento ao uso de TIC nos cursos de graduação da UERJ", que propôs
incentivar a integração das modalidades de educação presencial e a distância, estimulando o
desenvolvimento de práticas metodológicas inovadoras, que fomentem o uso de tecnologias de
comunicação e informação nas disciplinas presenciais. Uma das práticas propostas foi o
desenvolvimento e o uso de apresentações virtuais multimídia (AVMs). Ao conceber estas
apresentações fomos confrontados com questões que vão além da forma e do conteúdo.
Palavras-chave: Ambientes virtuais. Apresentação Virtual Multimídia. Cálculo
Diferencial e Integral. Capital Cultural.
Abstract: In this article, we discuss from the perspective of Bourdieu (2008), the role
of a Virtual Multimedia Presentation (VMP) of Calculus with respect to the "cultural capital"
brought by students entering the university. We also discuss the use of virtual learning
environments associated with a classroom course. The technological development raises
questions about the use of new technologies for education. We discuss the use of virtual
learning environments associated with a classroom course. The VMP analyzed here is the result
of the project "Promoting the use of ICT in undergraduate of UERJ" that encourages the
integration of classroom and distance learning, stimulating the development of innovative
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methodological practices that foster the use of information and communication technologies in
the classroom disciplines. One of the proposals was the development and the use of multimedia
virtual presentations (AVMs). When designing these presentations were faced with issues that
go beyond form and content.
Keywords: Virtual environments. Virtual Multimedia Presentation. Differential and
Integral Calculus. Cultural Capital.

INTRODUÇÃO
O atual desenvolvimento tecnológico e a massiva presença da tecnologia em nossa
sociedade levantam a questão da utilização das novas tecnologias em prol da educação
(MORAN, 2000). Inseridos nesse contexto, discutimos o uso dos ambientes virtuais de
aprendizagem associados a um curso presencial. Frente à exigência de uma linguagem atual,
democrática e dinâmica, o ambiente virtual (AV) é um recurso que permite obter agilidade na
troca de informações e tem a capacidade de alcançar públicos diversos, sendo adequado e
propício para sincronizar o ensino presencial com o nosso tempo (IPAE, 2006).
Nessa perspectiva de aproximação, o projeto "Fomento ao uso de TIC nos cursos de
graduação da UERJ" propôs incentivar a integração das modalidades de educação presencial e a
distância, estimulando o desenvolvimento de práticas metodológicas inovadoras, que fomentem
o uso de tecnologias de comunicação e informação nas disciplinas presenciais. Uma das práticas
propostas foi o desenvolvimento e o uso de apresentações virtuais multimídia (AVMs). Ao
conceber estas apresentações fomos confrontados com questões que vão além da forma e do
conteúdo. Nesse artigo, vamos discutir, na perspectiva de Bourdieu, o possível papel de uma
AVM no que diz respeito ao “capital cultural” trazido por alunos ingressantes na universidade.
PROJETO "FOMENTO AO USO DE TIC NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ"
O projeto de Fomento às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nos cursos
de graduação presencial oferecidos pela UERJ foi contemplado no Edital Nº 15 DED/CAPES e
estava estruturado em três eixos norteadores: (a) Capacitação de Recursos Humanos; (b)
Produção de Conteúdos Educacionais e Materiais Didáticos e (c) Oferta de Disciplinas com uso
de TICs (ASSIS et al., 2012).
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Dentro do terceiro eixo norteador e associado à iniciativa de Fomento a novas propostas
que articulem o uso de metodologias presenciais e virtuais nas disciplinas de graduação, o
Instituto de Matemática e Estatística da UERJ ofereceu a disciplina Cálculo Diferencial com
aplicações à Economia (CDaE). Uma das metas propostas foi o desenvolvimento de AVMs
relativas a tópicos de Cálculo. A disciplina CDaE contou com o apoio e suporte do Laboratório
de Tecnologias de Informação e Comunicação da UERJ para desenvolvimento das AVMs.
Nesse artigo, apresentaremos e analisaremos a AVM produzida sobre o conceito de função no
que diz respeito ao “capital cultural” trazido por alunos ingressantes na universidade.
AMBIENTE VIRTUAL E APRESENTAÇÃO VIRTUAL
Tradicionalmente, o sistema educacional se concentra na preocupação em estimular a
racionalidade, relegando como aspecto secundário, estímulos que envolvem a afetividade e a
sensibilidade. Destacam-se as explicações racionais, a compreensão de contextos, períodos,
fórmulas, hierarquias, sistemas, organizações, enfim, interpretações que dissociam os aspectos
racionais do sensorial ou emocional. Entretanto, hoje temos uma educação que ressalta a
relevância das questões afetivas no transcorrer da aprendizagem, independentemente da idade
ou do nível de escolaridade. Ou seja, a dinâmica na comunicação entre indivíduos, o
acolhimento, o apreço, o sujeito afável e a procura pelo bem estar do grupo e de si mesmo.
Assim, a educação precisa incentivar as relações sociais, a cooperação, trabalhos em grupos,
reuniões e utilizar métodos e didáticas que estimulem o dinamismo e a comunicação
(GADOTTI, 2002). As TICs podem se constituir em uma ferramenta para dinamizar e criar
canais de comunicação no processo de ensino e aprendizagem.
Pode-se dizer que Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) consiste em uma
excelente opção de mídia que está sendo utilizada para mediar o processo de ensino e de
aprendizagem (KURZ, 2002). Com respeito a fins educacionais, o desafio é de motivar
atividades que se inspirem na autoridade do argumento, em ambiente aberto, livre, por vezes até
bem simples. Não é fácil criar senso de comunidade, evitando-se os extremos das adesões
simplórias e das agressões predatórias. No entanto, quando se consegue esse senso de
comunidade, em geral os estudantes confirmam aprender melhor.
As apresentações virtuais (AVs) são utilizadas em AVAs e consistem em mídias que
utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e permitir interação entre os atores do processo
educativo (PEREIRA, 2007, p.4).
AVM SOBRE O CONCEITO DE FUNÇÃO
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A AVM sobre o conceito de função foi produzida com o objetivo de fornecer mais uma
ferramenta para o processo de compreensão desse conceito. Ela apresenta o conceito de função
sob diferentes perspectivas, e ressalta a importância de se compreender e analisar a dependência
da função em relação a seus parâmetros.
A AVM consiste de uma apresentação simples, descontraída e objetiva. Ela traz
questionamentos sobre funções que podem ser abordados no cotidiano do aluno, através de
recursos que nos remetem a práticas habituais. Há, por exemplo, a utilização de recursos de
animação, para promover uma noção intuitiva do conceito de função, através de uma metáfora,
com uso da ação simples de soltar uma pipa. Destacamos abaixo um trecho do áudio em que
esta metáfora é apresentada. Ao longo de uma animação, a noção de dependência é explorada
no áudio:
Quando soltamos uma pipa, um dos fatores que controla seu vôo é o
movimento que fazemos com as mãos. Ao puxarmos ou soltarmos a linha,
interferimos no comportamento da pipa no ar. Nesse sentido, podemos dizer
que o vôo da pipa depende de nossos movimentos. Matematicamente,
dizemos que o vôo da pipa é uma função de nossos movimentos. (Trecho do
áudio da AVM, 20121).

BOURDIEU
Em “A Escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura”, Bourdieu
(2008) apresenta o sistema escolar como um dos fatores mais eficazes de conservação cultural.
Ele ressalta que “os mecanismos de eliminação agem durante toda carreira escolar, até os graus
mais elevados dela, e pesam com rigor desigual sobre os sujeitos das diferentes classes sociais”
(BORDIEU, 2008, p. 21). Essa perspectiva reflete as diferenças de êxito equivocadamente
atribuídas às diferenças de dons. Bourdieu traça também uma relação entre o nível cultural
global da família e o êxito escolar do aluno. Ele discute que em famílias com mesma
diplomação, a renda não exerce influência significativa sobre o êxito escolar, o que permite
concluir que a ação do meio familiar sobre o êxito escolar é quase exclusivamente cultural. Uma
análise levando em conta o nível cultural dos pais e antepassados, a residência e também um
conjunto de características do passado escolar, permite um cálculo preciso das esperanças de
vida escolar. No entanto, as crianças favorecidas pelo meio não devem seu bom desempenho
somente ao meio ou à ajuda direta dos pais. O bom desempenho é fruto também dos saberes e
gostos herdados. E os gostos e saberes culturalmente herdados, são usualmente atribuídos ao
dom. Pois não parecem resultar de uma aprendizagem, eles são transmitidos de maneira
invisível como que por osmose. Assim as atitudes a respeito da escola, cultura escolar e do
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Disponível em http://www.latic.uerj.br/uab/calculo/
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futuro oferecido pelo estudo dos membros das diferentes classes sociais, expressam os valores
da sua posição social. E tudo se passa como se as atitudes dos pais em face da educação dos
alunos fossem a interiorização do destino determinado para o conjunto da categoria social a qual
pertencem, e lembrado pela derrota ou êxito dos integrantes do seu meio, e também pelas
apreciações do professor que leva em conta, conscientemente ou não, a origem social do aluno e
corrige um prognóstico fundado unicamente na apreciação dos resultados escolares. Os
"objetivos das famílias" reproduzem a estratificação social que é de impossibilidade e
interdição. A estratificação social define as atitudes dos pais e dos alunos. Os alunos oriundos
das classes populares são prejudicados pela não facilidade de assimilar a cultura valorizada pela
escola e não ter propensão para adquiri-la, já os alunos das classes mais favorecidas devem às
famílias o encorajamento e exortação ao esforço escolar. Bourdieu (apud NOGUEIRA, 1989)
observou ainda que o nível de aspiração do aluno ou de sua família se dá pela probabilidade de
atingir o alvo visado. A escola por sua vez consagra as desigualdades tratando as aptidões
socialmente condicionadas como desigualdades de "dom" ou de mérito, exercendo uma função
mistificadora. Mesmo aqueles que a escola "liberou", mestres ou professores, colocam sua fé na
escola libertadora a serviço da escola conservadora.
A AVM DE FUNÇÃO E BOURDIEU
Em um primeiro momento, o conteúdo e o nível de aprofundamento explorados na
AVM de função podem ser considerados elementares para uma apresentação que se encontra
inserida em um curso em nível universitário. É importante lembrar que ela não se esgota como
recurso de desenvolvimento do conceito e está associada ao trabalho presencial e à medida que
as aulas (presenciais) do curso forem sendo ministradas, o conteúdo será desenvolvido na sua
íntegra e explorado de acordo com a necessidade que o mesmo pede, visando sempre o bom
nível do ensino.
A AVM sobre funções é um recurso adicional, e pode cumprir um papel fundamental
para aqueles que chegam à universidade com lacunas na formação matemática, decorrente de
uma educação desigual proveniente muitas vezes de outra desigualdade, a social.
Reconhecer que as desigualdades entre os alunos vão além das diferenças de
competência, capacidade ou oportunidade de frequentar boas escolas é um passo importante
para que o professor não se coloque apenas como mais uma engrenagem no processo de
preservação das desigualdades. Não se trata de facilitar ou “nivelar por baixo”, é preciso revisar
as expectativas e as considerações sobre o que é considerado simples e óbvio sob a perspectiva
da relação cultural construída com o conhecimento que os alunos trazem para a sala de aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O papel e a necessidade de uma AVM sobre o conceito de função vão além do fato de
ser um conceito básico mas de fundamental importância na construção do conhecimento
matemático. A AVM sobre o conceito de função reconhece que os alunos de CDaE não chegam
à universidade com o mesmo "capital cultural" e que ações que dialogam com essa realidade são
necessárias para se contrapor aos "mecanismos de eliminação que agem durante toda carreira
escolar, até nos graus mais elevados dela, e pesam com rigor desigual sobre os sujeitos das
diferentes classes sociais" (BORDIEU, 2008, p. 21).
Por isso, no âmbito educacional, haveremos de pensar de forma extensiva em diversas
áreas do conhecimento e de ensino, assim como em todos os segmentos da educação.
Independente de falarmos em educação básica ou de nível superior, vale a pena ressaltarmos a
importância de algumas ferramentas a serem utilizadas como facilitadoras nos processos de
ensino e de aprendizagem (POZO, 2007). Sob esse aspecto, AVM sobre o conceito de função,
procura somar e acrescentar conhecimentos utilizando as novas tecnologias em prol da
educação. Ela também se apresenta como uma entre outras opções, a ser associada ao ensino
tradicional apresentado nas salas de aula, para diversificação desta aprendizagem (ALMEIDA,
2000). Frente a isso contamos com a apresentação virtual como uma ferramenta capaz de
estender as possibilidades de ensino-aprendizagem e não de retê-las. Mais uma vez de modo que
se acrescente ao conhecimento do aluno, outras experiências, ou ainda vindo suprir a
necessidade de um suporte mais amplo. Sobretudo um dos pontos alvos a serem atingidos pelo
projeto é um desenvolvimento no processo de aprendizagem satisfatório que se traduzirá em um
bom desempenho por parte dos alunos.
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