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EDITORIAL 

Editorial 

A Associação Brasileira de Tecnologia-ABT alinhada ao processo contínuo de 

mudanças na educação, principalmente, no tocante à utilização das tecnologias vem, ao longo 

do tempo, possibilitando espaços de pesquisa, reflexão e análise no sentido de entender, 

melhorar e enriquecer a discussão em torno de questões emergentes que ocorrem na sociedade 

contemporânea. 

O surgimento das novas tecnologias da informação e da comunicação deu um novo 

impulso à educação a distância por meio de formas alternativas de geração e de disseminação do 

conhecimento. É preciso refletir sobre esse imenso potencial pedagógico que as tecnologias 

representam principalmente diante de ferramentas inovadoras e interativas. 

Na redefinição dos projetos pedagógicos, as instituições de ensino precisam incorporar 

novos princípios e diretrizes porque a cada momento novas ferramentas são disponibilizadas e 

precisam ser usadas pedagogicamente. Essas transformações se inserem num cenário que impõe 

uma ampla revisão na educação na forma de ensinar e de aprender. Para acompanhar as essas 

mudanças é fundamental promover transformações nos sistemas educacionais que se veem 

confrontados com novas funções e novos desafios. 

Esse cenário indica que a educação tem condições de contribuir para inserir o país neste 

novo contexto e o uso das ferramentas tecnológicas pode ajudar o Brasil a enfrentar os desafios 

na esfera educacional e social com que hoje se defronta. 

Na busca incessante de trazer novos conhecimentos a Revista Tecnologia Educacional–

RTE apresenta novos artigos que pretendem subsidiar debates e discussões de questões 

emergentes, apoiados em estudos e pesquisas, suportados por novas teorias de aprendizagem. 

No artigo O Currículo e a Formação de Professores Formadores Em ambientes 

Virtuais, Adriana Aparecida de Lima Terçario destaca a extrema importância de se planejar 

projetos de formação de formadores nesse ambiente, cujo currículo tem como pressuposto um 

enfoque colaborativo e com os recursos disponíveis no ambiente virtual e demais tecnologias 

uma visão interdisciplinar. Defende no planejamento a participação efetiva de profissionais 

como docentes autores/conteudistas, docentes tutores/mediadores, técnico-administrativos, 

designer educacional, web designer, suporte tecnológico e equipe gestora, provenientes de 

diferentes áreas porque favorece com que os aspectos pedagógicos, tecnológicos e de gestão 

sejam observados e contemplados. 
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Ana Paula Costa Assaife no seu estudo A Escola Na Era Da Interatividade propõe um 

questionamento que vai nortear o seu artigo dentro do enfoque da interatividade: O que é 

preciso para mudar a realidade da sala de aula ser chata? Afirma que para que a escola seja 

interativa é necessário interagir com o conhecimento de forma contextualizada e autêntica, ou 

seja, na sua visão a escola precisa ter profissionais engajados no meio tecnológico. Os recursos 

tecnológicos devem e podem ser utilizados, mas são somente recursos, o que torna sua aula 

interativa é o caminho que se constrói com o aluno no processo de ensino aprendizagem. 

Já o artigo Uma Proposta para Tratamento de Resultados em Avaliações de 

desempenho utilizando raciocínio estatístico e Lógica Difusa, Antonio Carlos Bento apresenta 

uma proposta inovadora para o tratamento de resultados em avaliações de desempenho, por 

meio da utilização da lógica difusa e do raciocínio estatístico. Destaca no seu estudo que 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. Na 

realidade o que existem são propostas isoladas, com a finalidade de colaborar com o seu 

desenvolvimento. 

Ainda nesse número, trazemos um trabalho elaborado por Gilcifran Vieira de Sousa que 

a partir de um estudo sobre As Novas Tecnologias no Auxilio do Ensino de LIBRAS na 

Modalidade a Distância nos leva a conhecer sobre a vivência do pesquisador com alunos surdos 

e o contato com a LIBRAS no curso de licenciatura. Apresenta a importância da tecnologia da 

informação no trabalho com LIBRAS na modalidade a distância levando em consideração o 

presente século. O trabalho em questão torna-se fundamental, porque permitiu ao pesquisador 

aprofundar seus conhecimentos em torno do ensino de LIBRAS dentro de uma perspectiva 

eminentemente humanística, por considerar os valores sociais, culturais, sociológicos e 

antropológicos como elementos construtores de uma educação.  

Karina Buttignon e Italo S. Vega propõem no seu artigo o Estudo de caso da Aplicação 

da Técnica OCC-RDD em um Experimento Metodológico no Ensino de Computação, pensar 

sobre as novas abordagens para o desenvolvimento de ambientes interativos de aprendizagem 

sendo que um dos objetivos é a elaboração de textos narrativos no contexto do ensino de nível 

superior da área computacional. O estudo apresenta os resultados de um estudo de caso do 

ambiente interativo construído com a técnica OCC-RDD. Como resultado final deste projeto, 

pretende-se que a técnica OCC-RDD aliado a uma roteirização de aula, possa contribuir com a 

academia, de forma a minimizar os efeitos de evasão escolar no curso de computação, no ponto 

de vista da dificuldade de aprendizagem. 

Boas Leituras para todos! 

Lúcia Martins Barbosa 
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O CURRÍCULO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

FORMADORES EM AMBIENTES VIRTUAIS 

CURRICULUM AND TRAINING OF TRAINERS TEACHERS IN 

VIRTUAL ENVIRONMENTS 

Adriana Aparecida de Lima Terçariol 

Doutora em Educação: Currículo (PUC/SP). Pesquisadora e Docente no Programa de Pós-

Graduação - Mestrado em Educação na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE-

Presidente Prudente-SP/Brasil). Docente no Curso de Pedagogia (Presencial/EaD) na 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE-SP/Brasil). 

 

Resumo: O crescimento acelerado de iniciativas a distância, especificamente, em 

ambientes on-line, em diversos níveis do ensino, inclusive na formação continuada de 

professores – motivou a construção deste artigo, enfatizando questões relacionadas ao currículo 

e a formação dos professores formadores atuantes nessa modalidade educativa. Neste sentido, as 

reflexões aqui apresentadas se configuram como análises parciais provenientes da pesquisa “Um 

Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line: Os Sentidos Construídos no 

Discurso Coletivo”, desenvolvida no contexto do Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esta pesquisa foi desenvolvida 

adotando como contexto o processo de formação de formadores desencadeado no âmbito do 

“Projeto Gestão Escolar e Tecnologias - PUC/SP”. Os pressupostos teóricos que embasaram as 

análises e demais ações deste estudo pautaram-se em temáticas voltadas para a formação de 

formadores, educação on-line e currículo. Como principais descobertas em relação ao currículo 

e a formação dos professores formadores que atuarão nessa modalidade educativa, concluiu-se 

que se faz de extrema importância planejar projetos de formação de formadores em ambientes 

virtuais, cujo currículo contemple um enfoque colaborativo, conteúdos relacionados à 

familiarização com os recursos disponíveis no ambiente virtual e demais tecnologias usadas no 

processo de formação, considerando as variáveis relacionadas ao fator tempo, bem como um 

viés reflexivo e estratégias para uma avaliação processual.  

 

Palavras-chaves: Currículo; Formação de Professores Formadores; Educação a 

Distância; Ambientes Virtuais de Aprendizagem; Docência On-Line.    

 

Abstract: The rapid growth of distance initiatives, specifically in online environments, 

in various levels of education, including continuing education of teachers - motivated the 
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construction of this article, emphasizing issues related to the curriculum and the training of 

trainers active teachers in this educational modality . In this sense, the ideas presented here are 

characterized as partial analyzes from the research "A Look at the Training of Trainers in 

Contexts On-Line: The Senses Constructed in Collective Speech", developed in the context of 

the Graduate Program in Education: Curriculum the Pontifical Catholic University of São Paulo. 

This research was conducted by adopting context as the process of training of trainers triggered 

under the "Project School Management and Technology - PUC / SP". The theoretical 

assumptions that supported the analyzes of this study and other actions were guided into 

thematic focused on the training of trainers, online education and curriculum. As main findings 

regarding the curriculum and the training of trainers teachers who will work in this educational 

modality, it was concluded that becomes extremely important to plan projects for training of 

trainers in virtual environments, whose resume contemplates a collaborative approach, content 

related to familiarity with resources available in the virtual environment and other technologies 

used in the training process, considering the variables related to the time factor, as well as a 

reflexive bias and procedural strategies for evaluation. 

Keywords: Curriculum; Teacher Training Trainers; Distance Education; Virtual 

Learning Environments; Teaching Online.  

 

 

INTRODUÇÃO 

As inúmeras possibilidades proporcionadas pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) aplicadas à Educação estendem-se para as ações pedagógicas 

desencadeadas na modalidade a distância, uma vez que esta modalidade educativa, ao longo da 

evolução tecnológica, aprimorou-se cada vez mais, articulando diferentes recursos tecnológicos 

(material impresso, rádio, sistema televisivo, computador, internet, etc.) para a viabilização de 

processos educacionais em diferentes níveis do ensino. Vale salientar aqui que, com os avanços 

no uso das TIC, especialmente da Internet em ações não presenciais, por meio do uso integrado 

de diferentes recursos e aproveitando-se das capacidades oferecidas por tais ferramentas, 

principalmente, da imagem, do som e do movimento, viabilizam-se ambientes de aprendizagem 

com facilidade para o acesso a informações atualizadas, possibilitando maior flexibilidade no 

estudo. 

Nesse sentido, com o surgimento das ferramentas de comunicação assíncronas (e-mail, 

fóruns, entre outras) e síncronas (chat, videoconferências, etc.), viabilizadas pela rede Internet, 

iniciativas na modalidade a distância favoreceram aos estudantes processos de comunicação, 
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independentes de barreiras de tempo e de espaço, não só com os professores, mas também com 

outros alunos do mesmo grupo de estudo.  Com isso, o processo de ensino e aprendizagem via 

Internet, devido suas características, contribuiu para o crescimento da educação on-line, 

favorecendo um modelo de aprendizagem mais flexível e com maior nível de interação entre os 

sujeitos envolvidos. 

A expansão da educação a distância on-line, como uma nova modalidade de educação, 

está crescendo e tornando-se uma tendência nas diversas áreas do conhecimento. Aqui, nesse 

cenário, de acordo com Palloff e Pratt (2002, p. 38) “a colaboração, os objetivos comuns e o 

trabalho em equipe são forças poderosas no processo de aprendizagem”. Assim, segundo as 

autoras, a interação ocorre com as teorias abordadas por meio dos diversos materiais 

disponíveis, com o ambiente de aprendizagem, com o professor e com os outros alunos. É 

importante destacar que, nesse contexto, o professor, como formador, atua como mediador da 

aprendizagem estimulando a construção dos sentidos, bem como a construção social do 

conhecimento por meio das interações. Além disso, propicia o feedback e favorece ao 

participante gerenciar seu próprio aprendizado, de acordo com sua disponibilidade de tempo e 

lugar. 

Por reconhecer o crescimento acelerado de iniciativas a distância – mais 

especificamente em ambientes on-line, em diversos níveis do ensino, inclusive na formação 

inicial e continuada de professores – neste artigo, discute-se o currículo e a formação dos 

professores formadores que atuam nessa modalidade educativa. Acredita-se que o papel 

desencadeado pelos formadores na mediação de práticas pedagógicas on-line torna-se de 

fundamental importância para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem em contextos 

não presenciais. Contudo, devido à formação da maioria dos formadores que desencadeiam 

essas ações, observa-se que eles não estão preparados para trabalhar com essa modalidade de 

ensino e com suas especificidades, principalmente, utilizar-se da tecnologia de maneira 

adequada. 

Portanto, a formação do formador para a educação on-line é considerada aqui necessária 

para o desencadeamento de processos educativos a distância, fundamentados numa abordagem 

que favoreça a construção de conhecimentos e não a mera transposição de práticas tradicionais 

para contextos não presenciais. Nesse sentido, sob a perspectiva da pesquisa qualitativa, a 

presente investigação aprofundou os estudos, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, 

a respeito do processo de formação de formadores, com o propósito de identificar e 

compreender quais são os indicadores de mudança evidenciados na prática docente 

experienciada em ambientes virtuais de aprendizagem.  
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Sendo assim, neste artigo o foco é apresentar reflexões e descobertas, a partir da análise 

das revisões bibliográficas realizadas ao longo da pesquisa
1
, no que se refere ao currículo 

voltado para a formação de formadores em ambientes virtuais. A seguir, apresentam-se então 

questões mais específicas sobre o currículo e as possibilidades dos ambientes virtuais para o 

desencadeamento da formação de formadores, visando à atuação em contextos on-line. 

O CURRÍCULO E A FORMAÇÃO DE FORMADORES EM AMBIENTES VIRTUAIS: 

ALGUMAS DESCOBERTAS 

No sentido de subsidiar a análise a respeito da temática “formação de formadores” em 

ambientes virtuais de aprendizagem, compreende-se que se torna necessário situá-la no âmbito 

das discussões sobre currículo, uma vez que os estudos desenvolvidos nesta área do 

conhecimento ainda não esclarecem o suficiente os aspectos relacionados à construção de 

currículos para projetos de formação continuada de formadores em contextos on-line. Por essa 

razão, optou-se por resgatar a etimologia da palavra currículo, com o intuito de encaminhar, 

posteriormente, as ideias que fundamentam o currículo aqui abordado. 

Etimologicamente o termo currículo origina-se a partir da palavra latina curriculum, 

derivada do verbo currere, que significa caminho ou percurso a seguir. Ao analisar seu 

significado, é possível identificar ainda a compreensão de currículo como sendo um curso, uma 

sequência ordenada de estudos. Encontra-se ainda o entendimento de que currículo caracteriza-

se como uma série de acontecimentos que marcam cultural e profissionalmente a carreira de um 

indivíduo. Ao problematizar a ideia de currículo como prescrição e, por efeito, a formação 

continuada de educadores, Ferraço (2005, p. 17) afirma que: [...] qualquer pretensão de engessar 

sentidos ou de estabelecer trilhos de pensamentos a serem seguidos é, sumariamente e todo 

tempo, violada pelos movimentos das redes cotidianas [...], que produzem danças e 

deslizamentos de significados impossíveis de serem previstos ou controlados. 

É nesse sentido que o autor aponta a necessidade de reconhecermos inúmeras 

possibilidades que emergem a partir do cotidiano para o conhecimento e, consequentemente, 

para o currículo e a formação continuada. Explica que a ideia de possibilidades também pode 

ser compreendida “[...] como potencialidades do imprevisível. Dessa forma, não estamos nos 

valendo de projeções utópicas idealizadas ou da ideia de futuro como predestinação. As 

                                                      

 

1
 Pesquisa “Um Olhar para a Formação de Formadores em Contextos On-Line: Os Sentidos Construídos 

no Discurso Coletivo”, desenvolvida no contexto do Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esta pesquisa foi desenvolvida adotando 

como contexto o processo de formação de formadores desencadeado no âmbito do “Projeto Gestão 

Escolar e Tecnologias - PUC/SP”. 



Página 11 

 

possibilidades aqui defendidas são as do presente, do vivido, não dadas, mas possíveis [...]”. 

(FERRAÇO, 2005, p. 17). 

Segundo essa abordagem é possível entender que o foco está nas relações estabelecidas 

entre os sujeitos e não mais no entendimento dos sujeitos como seres isolados. Sendo assim, o 

conhecimento, e especificamente, o currículo não pode ser reduzido a textos prescritos, muito 

menos, a singularidades subjetivas. O currículo, de acordo com essa concepção, “só é possível 

de ser pensado na dimensão das redes coletivas de fazeres-saberes dos sujeitos que praticam o 

cotidiano [...]”. (FERRAÇO, 2005, p. 18). Desse modo, torna-se possível concluir que, pelo fato 

de cada sujeito viver em contextos distintos, as possibilidades de conhecimento vinculam-se às 

relações entre esses contextos 

Almeida (2005, p. 03) compartilha da mesma ideia quando aponta que: “[...] o 

conhecimento é concebido como algo construído nas interações que o sujeito mantém com o 

contexto, a sociedade e respectivos símbolos culturais, caracterizando-se pela complexidade e 

provisoriedade”. Ao considerar as relações estabelecidas entre os sujeitos que habitam um 

ambiente educacional e entre esses e os diferentes contextos nos quais circulam, evidencia-se a 

importância do vivido em cada um desses ambientes para a construção de novos conhecimentos. 

É preciso reconhecer que a história de vida de cada sujeito e as respectivas interações 

desencadeadas ao longo dessa história contribuem para a formação de suas crenças, seus 

valores, desejos, linguagens e projetos de vida, além de favorecerem a ampliação das 

possibilidades para a sua aprendizagem. 

Em se tratando especificamente da criação de espaços de formação voltados ao 

aperfeiçoamento de educadores formadores viabilizados pela educação on-line, é possível 

apontar que, esse se torna um ambiente propício para que as histórias de vida e vivências 

obtidas em diferentes contextos venham à tona, ou seja, sejam socializadas, discutidas e 

compreendidas, tornando assim fontes para a construção de novos conhecimentos. Desse modo, 

a formação continuada via espaços de aprendizagem disponíveis na rede Internet, como é o caso 

dos ambientes virtuais, configura-se como uma oportunidade para que as possibilidades de 

conhecimento ampliem-se para os educadores e estudantes.  

Nesse sentido, a formação continuada é defendida como um processo que ocorre a partir 

do cotidiano e de temas/questões específicas. Sabe-se que currículo e formação continuada 

constituem-se, de acordo com o sistema, em propostas prescritivas de conteúdos e metodologias 

explicitadas em momentos de capacitações ou outros mecanismos. No entanto, torna-se 

necessário compreender que para os sujeitos do cotidiano “falar em currículo e formação 

continuada só faz sentido se considerarmos as marcas que esses sujeitos deixam nessas 
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prescrições, isto é, seus usos, ações, informações, alterações, realizações, negações, 

desconsiderações, argumentações [...]”. (FERRAÇO, 2005, p. 21 - 22).  

Deste modo, as atividades cotidianas vivenciadas por formadores e formandos oferecem 

condições para que tais marcas sejam efetivadas nos currículos em desenvolvimento. Por esta 

razão, é possível inferir então que, em um ambiente de formação on-line, os currículos adquirem 

condições de serem reconstruídos no percurso da ação, uma vez que existe a possibilidade de 

partir do que está prescrito, sistematizado, considerando também as experiências vivenciadas no 

cotidiano dos sujeitos que habitam o contexto educativo, conforme já mencionado.  

No entanto, para que isso seja possível, não podemos deixar de considerar de extrema 

importância que a concepção desse currículo também considere que a reflexão assume um papel 

fundamental na organização de um currículo para formação de formadores na modalidade aqui 

em discussão, podendo emergir a partir de situações nas quais o educador em formação é 

instigado a pensar sobre a sua prática. Em se tratando de reflexão sobre a prática, Freire (1996, 

p. 18), enfatiza que, “[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o 

da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática”. 

Neste sentido, torna-se de fundamental importância criar momentos ao longo da 

formação para que os formadores tragam à tona suas vivências, suas inquietações e/ou 

preocupações emergentes a partir de seu cotidiano. Com isso, adquirem a possibilidade da troca 

de experiência, do aprender a partir da prática do outro. Assim, ao tomar ciência dos 

encaminhamentos que outros colegas adotam para sanar algumas situações-problema da prática 

docente, o formador pode refletir e vislumbrar adequações das estratégias desencadeadas pelos 

pares para a resolução de ocorrências encontradas em seu contexto de atuação. 

Para Almeida (2004, p. 57) a “reflexão não é um pensamento qualquer. É um ato 

consciente direcionado pela necessidade de responder a uma indagação. Envolve um processo 

de investigação, ação e descoberta”. Vale lembrar aqui a importância do educador em formação 

olhar e refletir sobre a sua prática, tendo como pano de fundo um aparato teórico, realizando 

assim um movimento entre as teorias abordadas na formação e os acontecimentos que emergem 

de sua prática.  

Entretanto, diante da complexidade dos contextos de formação on-line é preciso 

reconhecer ainda que a construção do conhecimento desenvolve-se também em rede. Segundo 

esta concepção, todas as teorias e todos os conceitos estão interconectados. Aqui não há a 

existência de uma hierarquização dos mesmos, pois todas as áreas do saber são consideradas 

com a mesma intensidade de importância. Para Moraes (1997, p. 96), a concepção do 

conhecimento em rede implica “flexibilidade, plasticidade, interatividade, adaptabilidade, 
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cooperação, parceria, apoio mútuo e auto-organização. Representa que todo conhecimento está 

em processo de construção e reconstrução [...]”.  

Nessa perspectiva, os elementos estão conjuntamente conectados entre si, havendo 

ainda a possibilidade de, colaborativamente, os sujeitos em formação utilizarem o conhecimento 

para a sua própria reconstrução (MORAES, 1997). A autora aponta ainda que o conhecimento 

em rede pode ser reconhecido como processo, ou seja, algo que não se caracteriza 

absolutamente fixo, constituindo-se um instrumento para a transformação potencial do próprio 

conhecimento. Neste sentido, o conhecimento em rede está constantemente sendo tecido, 

elaborado, construído e reconstruído individual ou coletivamente, por meio de interações 

diversificadas. Giesta (2005) também enfatiza a importância dos cursos voltados para a 

formação de professores promoverem um currículo que favoreça a análise de problemas do 

cotidiano dos ambientes educacionais, a busca de soluções e a validação em situações práticas. 

“Questões que passam pela análise da ferramenta também merecem atenção: o tempo 

necessário para a familiarização com ela, suas carências, seus aspectos positivos e seu contínuo 

aprimoramento” (ABRAMOWICZ, 2001, p. 178). Não é possível imaginar que todos os 

participantes de um curso on-line conheçam as tecnologias que serão utilizadas durante o seu 

desenvolvimento. Por esse motivo, faz-se necessário prever no planejamento um módulo ou um 

momento no início do processo de formação, denominado, por exemplo, como ambientação, no 

qual sejam abordados aspectos práticos e teóricos sobre as principais funcionalidades, 

especificamente, do ambiente virtual de aprendizagem e dos demais recursos tecnológicos a 

serem utilizados.  

O uso de diversas mídias digitais apresenta uma variedade significativa de contribuições 

para os cursos estruturados de forma on-line, por essa razão é interessante pensar em avaliar 

suas funcionalidades, ao longo de toda a formação, visando ao seu aperfeiçoamento e melhor 

articulação às demais tecnologias adotadas no curso. Suas potencialidades materiais, imagéticas, 

linguísticas e sonoras podem favorecer à criação e à aprendizagem. “Outro aspecto favorável é 

que os múltiplos códigos linguísticos oferecidos pela tecnologia digital [...] facilitam o respeito 

aos estilos singulares de aprendizagem, o que muitas vezes não é tão plausível numa situação 

presencial” (OLIVEIRA, 2002, p. 98). 

Considerar ainda a necessidade de redimensionar o fator tempo torna-se também de 

fundamental importância, pois, em processos de formação desencadeados em espaços on-line, o 

tempo é um fator a ser administrado de modo diferente do presencial. Isto implica em várias 

questões, dentre elas: a articulação dos tempos presenciais e virtuais; a participação nas 

atividades (pelos alunos); o tempo gasto nas mediações, o planejamento e replanejamento do 

percurso durante o processo (pelos formadores); entre outros aspectos. 
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Ao falarmos da articulação dos tempos presenciais e virtuais referimo-nos à necessidade 

de formadores e formandos organizarem-se para o desenvolvimento e/ou participação nos 

diversos momentos assíncronos e síncronos que podem existir num processo de formação nessa 

modalidade. Quando às atividades assíncronas, permitem que a qualquer momento os 

participantes conectem-se ao ambiente virtual no qual o curso é desenvolvido para se inteirarem 

das discussões já desencadeadas pelos demais colegas. Nesse instante, podem analisar e 

verificar com cautela em que ponto da discussão poderiam e gostariam de contribuir, 

manifestando suas opiniões sobre o assunto abordado. No caso das atividades síncronas, o 

desafio é maior, pois coordenar o tempo de modo que a maioria ou todos os participantes 

possam se conectar num mesmo momento, isto é, no dia e horário agendados não é uma tarefa 

nada fácil. Instigar todos os participantes a se manifestarem diante do grupo nestas atividades 

síncronas também exige certa habilidade do mediador. O planejamento prévio destes momentos 

síncronos é fundamental para que professores e alunos atinjam os objetivos pretendidos. 

Em se tratando de iniciativas de formação continuada para professores e/ou gestores 

escolares, torna-se necessário considerar também que os dirigentes responsáveis pela instituição 

pública ou privada, precisam em seu planejamento prever a possibilidade de que nem todos os 

participantes têm facilidade para o acesso aos recursos tecnológicos exigidos para a realização 

do curso (ou por falta de um computador ou acesso à Internet, por exemplo), considerando 

assim a reorganização de sua estrutura própria para apoio àqueles que dela necessitarem para 

participarem nas atividades propostas.  

Quando essa iniciativa não for possível de ser realizada, Cortelazzo (2006) recomenda 

que o incentivo ao uso de outros espaços, como, por exemplo, as bibliotecas municipais, lan 

houses, centros comunitários, entre outros, deve ser estimulado, considerando ainda a 

possibilidade de busca de parcerias institucionais que contribuam para a oferta de um espaço 

apropriado para cursistas e formadores garantirem o cumprimento de seus papéis com 

eficiência. 

Quanto ao tempo gasto nos cursos é de conhecimento de todos os formadores que já 

atuaram em ambientes virtuais que “[...] o tempo necessário para ministrar esse tipo de curso é 

duas ou três vezes maior do que o tempo de um curso presencial” (PALLOFF; PRATT, 2002, p. 

76). Realmente, em experiências nessa modalidade de ensino, observa-se que a afirmação das 

autoras se confirma na prática. A dedicação do formador para analisar e oferecer feedback às 

atividades desenvolvidas pelos formandos, acessar e responder as mensagens de dúvidas 

pedagógicas, contatar via telefone e/ou e-mail os formandos que se ausentam do espaço de 

formação por algum motivo, planejar os encontros presencias (quando existentes), organizar o 

processo de avaliação no sistema virtual, entre outras ações, integram o rol de tarefas a serem 

desenvolvidas pelo formador.  
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Infelizmente, nem todos os gestores de programas de formação em espaços virtuais 

possuem essa visão, menosprezando o tempo estimado para a mediação, o que justifica a 

necessidade de sua capacitação. Ao considerar em seu planejamento os aspectos que podem 

impactar no fator tempo, a instituição promotora do processo de formação on-line terá maiores 

chances de obter sucesso no desenvolvimento do currículo proposto no período estimado. “Mas, 

para isso, os hábitos precisam se transformar, as crenças precisam ser abaladas e reorganizadas” 

(CORTELAZZO, 2006, p. 444), de modo que os sujeitos envolvidos no planejamento desses 

cursos tenham condições de reconhecer suas especificidades e o potencial dos ambientes 

virtuais de aprendizagem para a implementação de projetos de formação continuada de 

educadores fundamentados em uma abordagem que considere um enfoque colaborativo e a 

importância da vivência de valores, tais como: a tolerância, a solidariedade, o respeito, a 

responsabilidade e o compartilhamento. 

“Em um enfoque colaborativo, alunos e professores desempenham papéis ativos, 

criativos, constroem conjuntamente conhecimentos, apontando para uma nova interação 

pedagógica a ser perseguida incansavelmente” (ABRAMOWICZ, 2001, p. 178). É preciso 

compreender que, ao trabalharem em conjunto, ou seja, de forma colaborativa, formadores e 

formandos produzem um conhecimento mais profundo enquanto se tornam mais 

interdependentes (PALLOFF; PRATT, 2002). No entanto, faz-se necessário considerar que 

aprender a ser interdependente implica em ser estimulado a atuar colaborativamente no contexto 

no qual se está inserido. Isso pode ser previsto e proporcionado no momento de elaboração do 

planejamento do projeto de formação, a ser desenvolvido de forma on-line. 

Ao ser estruturado, a partir de um enfoque colaborativo, o currículo de cursos voltados 

para a formação de formadores em ambientes virtuais, além de contribuir para a solução de 

problemas emergentes no contexto de atuação e/ou cotidiano dos formadores, de acordo com 

Palange (2009, p. 382), propicia ainda “o desenvolvimento de competências necessárias no 

mundo e, em especial, no mundo do trabalho, e essa pode ser uma contribuição de um curso on-

line, qualquer que seja seu conteúdo”.  

Almeida (2001) aponta, o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais à 

atuação profissional nos dias atuais. É preciso reconhecer que, com os inúmeros recursos 

tecnológicos presentes em nosso cotidiano, o acesso à informação pode ser feito por diversas 

formas; no entanto, o desenvolvimento dos currículos, dos cursos desencadeados em ambientes 

virtuais precisam prever estratégias que favoreçam a percepção dos formandos quanto às 

possibilidades que o mundo virtual oferece ao aprendizado, bem como a necessidade de 

selecionarem as informações e transformá-las em conhecimento. 
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Ainda vale salientar que, “destaca-se, nesse contexto, a importância da avaliação 

processual que permite aos cursos serem continuamente replanejados e aperfeiçoados” 

(ABRAMOWICZ, 2001, p. 179). Do ponto de vista institucional, é importante a implementação 

de um sistema de avaliação que produza, efetivamente, correções na direção da melhoria de 

qualidade do processo pedagógico, com o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento e a 

criação de novas propostas de formação nessa modalidade educativa. Este processo avaliativo 

permitiria uma reflexão dos agentes envolvidos na gestão do processo e possibilitaria uma 

reavaliação das ações. Para ter sucesso, esta avaliação precisa envolver os diversos atores: 

professores-alunos, formadores, equipes pedagógica, tecnológica, produção de material, 

administradores, entre outros participantes. 

No aspecto avaliativo da aprendizagem, são fundamentais as táticas de interação e 

mediação que oportunizem ao formador em formação desencadear processos reflexivos a ponto 

de desenvolver e analisar seus próprios trabalhos. “Nunca será suficiente a ênfase colocada na 

importância de avaliar todos os aspectos de um curso on-line, do desempenho dos alunos 

individuais à eficiência do curso e do professor, bem como à eficiência de todo o programa”, 

salienta Palloff e Pratt (2002, p. 187). Por esta razão, torna-se de fundamental importância que 

os currículos voltados para formações na modalidade a distância, via Internet, apresentem 

claramente as estratégias que serão adotadas para a viabilização de uma avaliação processual. 

Enfim, após discutir a importância de planejar projetos de formação de formadores em 

ambientes virtuais, cujo currículo contemple um enfoque colaborativo, conteúdos relacionados à 

familiarização com os recursos disponíveis no ambiente virtual e demais tecnologias usadas no 

processo de formação, considerando as variáveis relacionadas ao fator tempo, bem como um 

viés reflexivo e estratégias para uma avaliação processual, serão apresentadas as considerações 

finais a respeito da temática “currículo e formação de formadores em ambientes virtuais”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS... 

No presente artigo, ao abordar a questão referente à formação de formadores para a 

construção de contextos de aprendizagem em ambientes virtuais, aponta-se a necessidade de se 

propor um modelo de currículo que não seja linear, fechado sobre si próprio. Ao contrário 

defende-se “um tipo de currículo dinâmico, em construção, aberto à adaptação a uma situação 

concreta e singular, à reflexão crítica, à tomada de decisões competente e à resolução de 

problemas reais, que não se resolvem pela aplicação imediata da teoria aprendida” (COSTA; 

PERALTA, 2001, p. 06). 

Considera-se, ainda, de extrema relevância para o exercício de uma ação competente, a 

construção de ambientes que favoreçam a tomada de decisão autônoma, individualmente ou 
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partilhada com os pares. Diante desta perspectiva, os autores apontam o trabalho com projetos 

e/ou planos de ação como um modelo curricular favorável à efetivação dos apontamentos aqui 

apresentados em contextos de formação de formadores em ambientes on-line. Diante desse 

cenário, é preciso compreender que, ao vivenciarem a construção de um projeto ou plano de 

ação durante o seu processo de formação, os formadores terão condições de mobilizar 

conhecimentos, bem como desenvolver na ação as competências e capacidades intelectuais, 

afetivas e sociais.  

Neste sentido, as ideias de Schlünzen (2000) encontram-se em sintonia com esta 

perspectiva, pois a autora defende a necessidade de os cursos voltados à formação de 

educadores para o uso das TIC em práticas pedagógicas deixarem de priorizar fórmulas ou 

atividades prontas para serem aplicadas, sem adaptação ao real contexto de atuação dos 

docentes em formação. Sendo assim, ao retornarem aos seus ambientes de trabalho, encontram 

dificuldades em implementar com autonomia as ações recomendas durante seu curso. Na 

tentativa de mudar essa situação, a autora aponta também a importância de se favorecer aos 

educadores em formação momentos de planejamento conjunto de atividades que possam ser 

desencadeadas em seus ambientes de atuação por meio de projetos que favoreçam a reflexão e 

sistematização de conceitos, bem como a análise das práticas e posturas. Desse modo, “na 

construção do produto, na resolução do problema, toma-se consciência de conhecimentos 

previamente adquiridos que se mobilizam para a acção; o projeto contribui para a construção de 

uma aprendizagem autônoma e significativa” (COSTA; PERALTA, 2001, p. 07). Na opinião de 

Almeida (2004, p. 56) “a aprendizagem é significativa quando a experiência ocorre em 

situações interativas que conduzam à investigação e à descoberta segundo um continuum 

experiencial”.  

Contudo, torna-se de extrema relevância que o planejamento de um projeto voltado para 

a formação de formadores em espaços de aprendizagem viabilizados pelas redes telemáticas 

evidencie claramente quais serão os objetivos do projeto e, mais especificamente, dos cursos 

que se constituirão como seu objeto. Nesse documento, faz-se necessário observar um 

diagnóstico criterioso do público-alvo a que se destinam cada um de seus cursos, bem como 

quais serão os procedimentos metodológicos, os materiais didáticos, os recursos tecnológicos, a 

descrição da infraestrutura, dos métodos de avaliação, entre outras informações importantes. 

Ao desenvolver tal ação, é preciso reconhecer que as decisões básicas a serem tomadas 

na estruturação de um currículo são políticas e sociais e, por essa razão, são responsabilidades 

de uma equipe multidisciplinar. Em se tratando, especialmente, de um projeto de formação on-

line, a participação de profissionais (docentes autores/conteudistas, docentes 

tutores/mediadores, técnico-administrativos, designer educacional, web designer, suporte 
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tecnológico e equipe gestora) provenientes de diferentes áreas favorece com que aspectos 

pedagógicos, tecnológicos e de gestão sejam observados e contemplados. 

No entanto, é importante compreender que a organização das equipes multidisciplinares 

- responsáveis pela concepção, implementação e acompanhamento de um projeto de formação 

na modalidade on-line - diferencia-se de acordo com as instituições, considerando sua 

infraestrutura tecnológica, pedagógica e de gestão. Na opinião de Sacristán e Gómez (1998), 

vale considerar ainda que, para as instituições educacionais tornarem-se protagonistas no 

planejamento e desenvolvimento do currículo, de forma geral, faz-se necessário estimular o 

surgimento de uma nova cultura. Enfim, para que haja uma transformação geral da instituição, 

bem como dos currículos voltados para a formação continuada, é preciso que o desenvolvimento 

da autonomia seja coerente com um bom funcionamento, implicando novas “formas de 

governo, políticas de desenvolvimento curricular com assistências aos professores, mais 

recursos, tempo e um sistema de controle de qualidade” (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 253). 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABRAMOWICZ, M. Formação de professores em ambientes virtuais colaborativos: 

repercussões na reflexão de currículo. In: ALMEIDA, F. J. (Org.). Educação a distância: 

formação de professores em ambientes virtuais e colaborativos de aprendizagem – Projeto 

NAVE. São Paulo: s.n., p. 172- 179, 2001. 

ALMEIDA, M. E. B. Formando professores para atuar em ambientes virtuais de aprendizagem. 

In: ALMEIDA, F. J. (Coord.). Educação à distância: formação de professores em ambientes 

virtuais e colaborativos de aprendizagem – Projeto NAVE. São Paulo: PUC/SP, p. 20 – 40, 

2001. 

______. Inclusão digital do professor: formação e prática pedagógica. São Paulo: Editora 

Articulação, 2004. 

______. Tecnologias na educação, formação de educadores e recursividade entre teoria e 

prática: trajetória do Programa de Pós-Graduação em Educação e Currículo. Revista E- 

Curriculum. São Paulo, v. 1, n. 1. 2005. Disponível em: <http://www.pucsp.br/ecurriculum> 

Acesso em: 02 jul. 2009. 

AXT, M.; MARASCHIN, C. O enigma da tecnologia na formação docente. In: PELLANDA, 

N.; PELLANDA, E. (org.). Ciberespaço: um hipertexto com Pierre Lévy. Porto Alegre: Artes e 

Ofício, p. 90-105, 2000.  

CORTELAZZO, I. B. C. Ambientes virtuais de aprendizagem: possibilidade de novas formas 

de avaliação. In: SILVA, M.; SANTOS, E. (Orgs.). Avaliação da aprendizagem em educação 

on-line. Edições Loyola: São Paulo, p. 435 – 448, 2006.  



Página 19 

 

COSTA, F. A.; PERALTA, M. H. E-learning: formação de formadores para a construção de 

contextos de aprendizagem significativa. In: ESTRELA, A.; FERREIRA, J. Tecnologias em 

Educação. Lisboa, Secção Portuguesa da AFIRSE, 2001. Disponível em: 

<http://aprendercom.org/miragens/wp-content/uploads/2007/06/costaperalta2001elearning.pdf> 

- Acesso em: 28 jun. 2009. 

FERRAÇO, C. E. Currículo, formação continuada de professores e cotidiano escolar: 

fragmentos de complexidade das redes vividas. In: FERRAÇO, C. E. Cotidiano escolar, 

formação de professores (as) e currículo. São Paulo: Cortez, p. 15 – 42, 2005.  

FULLAN, M.; HARGREAVES, A. A escola como organização aprendente: buscando uma 

educação de qualidade. Trad. Regina Garcez. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.  

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25ª ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GIESTA, N. C. Cotidiano escolar e formação reflexiva do professor: moda ou valorização do 

saber docente? Araraquara: Junqueira & Marin Editores, 2005.  

MORAES, M. C. O paradigma educacional emergente. Campinas: Papirus, 1997. 

MOREIRA, M. G. A composição e o funcionamento da equipe de produção. In: LITTO, F. M.; 

FORMIGA, M. (Orgs.). Educação a distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson Education 

do Brasil, p. 370 – 378, 2009.  

OLIVEIRA, L. M. P. Educação a distância: novas perspectivas à formação de educadores. In: 

MORAES, M. C. Educação a distância: fundamentos e práticas. (Org.). Campinas, SP: 

UNICAMP/NIED, p. 91 – 104, 2002. 

PALANGE, I. Os métodos de preparação de material para cursos on-line. In: LITTO, F. M.; 

FORMIGA, M. (Orgs.). Educação a distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson Education 

do Brasil, p. 379 – 385, 2009. 

PALLOFF, R. M.; PRATT, K. Construindo comunidades de aprendizagem no ciberespaço. 

Tradução Vinícius Figueira. Porto Alegre: ArtMed, 2002. 

RODRIGUES, S. C. Rede de conversação virtual: engendramento coletivo-singular na 

formação de professores. Tese (Doutorado) - Programa de Informática Aplicada à Educação - 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2007.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22ª. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I. P. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: 

ArtMed, 1998. 

SILVA, M. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 4ª ed., 2006. 

SCHLÜNZEN, E. T. M. Mudanças nas práticas pedagógicas do professor: criando um 

ambiente construcionista, contextualizado e significativo para crianças com necessidades 

especiais físicas. Tese (Doutorado) - Programa de Pós – Graduação em Educação e Currículo - 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2000. 

 



Página 20 

 

A ESCOLA NA ERA DA INTERATIVIDADE, POR: ANA KOAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL LOMAS DE ZAMORA – 

ARGENTINA 

Ana Paula Costa Assaife  

Mestrado Gestão de Políticas Universitárias para o MERCOSUL - Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora – Buenos Aires- cursando.  

Pós-Graduação: Supervisão Escolar – UCAM - 2003  

Pós-Graduação: Psicopedagogia – UCAM – 2002  

Pedagogia – UERJ – 1992-1996 – Jovens e Adultos 

 

O que é preciso para mudar a realidade da sala de aula ser chata? 

Quando fui a Genebra com a minha irmã para um evento literário, uma coisa que muito 

me chamou a atenção foi à forma como as crianças e jovens iam e viviam a escola. È muito 

comum encontrarmos com os grupos nas ruas tendo aulas ao ar livre com seus professores, 

associando conteúdo e realidade. Existe melhor interatividade do que essa? 

Esses grupos são divididos e desafiados a responderem sobre o assunto tratado através 

de estórias, realidade, brincadeiras, fatos e exercícios, o que cria o hábito da leitura, da música, 

da cultura. Outro olhar interativo! 

Uma interatividade não somente com as tecnologias, mas com a vida. Aonde as 

conexões fazem sentido e as analogias transitam facilmente. 

As mídias interativas são inúmeras na atualidade e o grande desafio hoje é saber utiliza-

las como aliadas do processo ensino-aprendizado, uma vez que não temos treinamentos e cursos 

de como utilizar as mesmas e os mesmos não existem, porque essas tecnologias não foram 

criadas para atender a Educação, mas sim ao mercado. 

Nosso desafio está em criar maneiras de utilizar essas tecnologias a favor e não contra, 

como vem ocorrendo com frequência. 

A 1ª barreira a ser vencida é a da resistência. Sim precisamos estar inseridos nesse 

universo tecnológico que rodeia nossos alunos, não adianta fugir disso. 

Atualmente, as crianças já nascem com “chip”, ou seja, inseridas no mundo virtual. 

Cinema 3D, Smart TV, jogos digitais, e.books, tablets, EAD, lousa digital, iphones, ipads e 

tantas outras ferramentas tecnológicas, das quais elas tem acesso e trazem para a sala de aula. 

Não podemos deixar de interagir com elas. Precisamos nos apropriar delas em nossas 

aulas. 
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Interatividade é a faculdade de troca de informações e conhecimentos entre meios 

distintos. Homem e máquina, homem e mundo, homem e homem. 

Fazemos isso desde sempre. Então porque não utilizamos tais recursos em sala de aula, 

ou melhor, porque utilizamos esses recursos de forma tão limitada? 

A resposta é simples: Muitos acreditam que as máquinas irão ocupar nosso espaço. 

Talvez isso ocorra em longo prazo, porém temos que adequar nossa prática, hoje. Fato: a escola 

não é mais a mesma. A tecnologia está a serviço da humanidade, cabe a cada um de nós, 

direcionar seu uso e aplicabilidade. Já disse antes que muitos recursos não visam à educação, 

mas isso não impede seu uso, é preciso adequar. 

Uma aula de história da arte pode ser muito bem aproveitada com visitas virtuais a 

museus. Uma visita real pode ser registrada em uma foto digital que pode ser manipulada em 

sala de aula, utilizando software adequado em uma aula de história geral, por exemplo. 

Como podemos utilizar as redes sociais para divulgar e promover debates sobre temas 

atuais. Importante lembrar aos alunos que o mundo virtual é alimentado por experiências no 

mundo real e para que elas sejam novidade é preciso viver. 

Esse é outro fator importante a ser trabalhado, em que a escola tem papel fundamental, 

pois obriga o individuo a interagir homem a homem, promovendo as relações reais e sociais. 

Atualmente, o mundo é tecnológico não podemos mudar isso, precisamos entender a 

educação como processo decisivo na formação dessa nova sociedade cibernética. 

As relações ganham novo perfil, assim como as linguagens e a própria educação. 

Como transformar a escola na era da interatividade? 

Basta dar um tablet ao aluno? 

Utilizar o facebook? 

Fazer pesquisas utilizando os navegadores? 

Utilizar e.books, i.phones e i.pads? 

Isso nos torna uma escola atual e interativa? 

A resposta é não. Para que a escola seja interativa é necessário atender e interagir com o 

conhecimento de forma contextualizada e autêntica. Como assim? 

O que quero dizer é que a escola precisa ter profissionais engajados no meio tecnológico 

que sejam multiplicadores desses recursos de forma a atender as necessidades e realidades de 

cada aluno e da própria instituição com o objetivo de ensinar e não somente de utilizar o 

recurso. 
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Aprender é se apropriar, ou seja, é ter significado, utilizar o facebook para postar uma 

resposta certa ou errada em sala de aula, contribui em que para o aprendizado desse aluno?  

Dar uma aula expositiva na lousa digital ou no data show da mesma forma que você 

utilizava a lousa comum, mudou seu método de aula em que? 

Os recursos tecnológicos devem e podem ser utilizados, mas são somente recursos, o 

que torna sua aula interativa é o caminho que você constrói com o seu aluno nesse processo 

ensino- aprendizagem. 

È preciso mudar a maneira de ensinar, a interação está além da sala de aula. Aprender a 

conviver com a dualidade de ter e não ter recursos, basear esse saber em desafios e 

contextualizar sempre! 

Revolucionar a sala de aula da mesma forma que a revolução tecnológica mudou nossa 

forma de assistir TV e ouvir música. 

Não dá para apagar tudo que sabemos e começar do zero, mas precisamos sim 

incorporar as tecnologias para abrir novas possibilidades. 

A tecnologia potencializa a sala de aula e evidencia a figura do professor como 

mediador da aprendizagem uma vez que a sala de aula é mista, ou seja, professor compartilha 

espaço com o uso das ferramentas tecnológicas, essa união permite abranger mais alunos em 

relação as suas diferenças cognitivas e favorece a individualização do aprendizado. 

As ferramentas tecnológicas não uniformizam, pelo contrário, elas multifacetam, pois 

possibilitam que o tempo seja distribuído dentro das necessidades e anseios de cada aluno. 

Importante lembrar que o que faz diferença no uso das tecnologias é como organizamos 

o processo de pensar. 

Hoje o maior educador dos nossos jovens é mídia, nossas crianças e jovens tem acesso a 

novas culturas muito rápido, pois, as mesmas estão disponíveis na rede. 

As novas tecnologias podem servir para nada ou serem proveitosas se produzirem 

massa critica e a única forma de integrar essas tecnologias na escola é utilizarmos metodologias 

mais interessantes, desenvolvendo sensibilidade para novas percepções.  

Na verdade as tecnologias nos fazem repensar o papel do professor e da escola. 

Faz-se urgente o despertar para a transformação na prática docente. Nossos currículos 

precisam ser repensados. 

Ouvi em um Congresso de Educação no ano de 2012 que na Índia as crianças de uma 

aldeia aprendiam a escrever debaixo de uma árvore com gravetos na areia. Essa 
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tecnologia/metodologia é uma enorme interatividade. Ela permite conectar o aluno ao 

conhecimento e partilhar seu desenvolvimento. 

Exemplo do uso das tecnologias para casos reais das necessidades reais dos alunos e 

professores. 

Não existem respostas certas ou solução milagrosa para os inúmeros problemas 

educacionais que enfrentamos. A questão é o que fazemos? Como ajudamos a transformar os 

processos educativos? 

Foco nas relações, afinal aprendemos uns com os outros! 

Reflexão crítica é fundamental para se pensar nas tecnologias educacionais.  

A sociedade mudou, assim como a forma de ensinar precisa se adequar a essas novas 

tendências, não podemos perder a essência, mas precisamos estar inseridos nos novos contextos 

sociais. Reaprender é fundamental. 

Lembre-se o perfil do aluno mudou. A tecnologia pode distanciar, mas também pode 

aproximar realidades e necessidades. Trabalho colaborativo e ousadia podem transformar a 

escola. 

As escolas obsoletas precisam acabar. Escola são pessoas. Pessoas são valores.  

Pode ser que daqui a 20 anos as escolas físicas não existam mais e nós professores 

sejamos representados por robôs programados a responder questões informativas. Mas não 

deixaremos de existir, nossa forma de interagir é que será diferente. 

Nosso papel cada vez mais é partilhar e não transmitir, o processo de aprendizagem 

acontece de variadas formas e a construção do conhecimento ocorre na troca, na interação. 

Hoje estamos no século XXI e a Educação ganha mundo através dos ambientes virtuais 

de aprendizagem aonde os conhecimentos vão sendo compartilhados. A Ead vem ganhando 

novas modalidades e formatos garantindo uma ampliação do saber. Assim como o professor o 

conceito de escola vem mudando e criando novas experiências e metodologias. Ousar e 

experimentar são verbos ativos neste contexto, os alunos buscam a todo instante um 

aprendizado mais colaborativo e participativo onde os desafios e a tecnologia estejam presentes 

e nós educadores precisamos estar preparados e inseridos nesse universo virtual onde a 

criatividade e o encantamento entre tecnologia e educação transforma o processo de 

aprendizagem em um processo constante de inovação e troca. 

Inovação é romper as barreiras do medo e da resistência ao desconhecido, pois a 

tecnologia não é mais nova e aprender a lidar com a complexidade do mundo virtual de forma 

simples e prática. Estamos na era do compartilhamento! É fundamental que a escola esteja 
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incluída nesse universo virtual dividindo e articulando os saberes através de uma aprendizagem 

mediada, nós professores precisamos desafiar nossos alunos e ser desafiados por eles para que o 

processo educacional se alinhe com o mundo conectado. 

Olhando assim, parece assustador, porém não é!!!  È somente um processo de mudança 

na forma de ensinar e aprender, um método mais multidisciplinar que exige cada vez mais de 

nós professores. Não existe mais espaço para aulas sem sentido e repetidas, os alunos hoje, 

buscam contextualidade e novidade em sua forma de aprender. 

Nossos jovens são multitarefas, digitais e imediatistas os conteúdos precisam ser 

atrativos e dinâmicos, ou seja, precisar ser atualizado e contextualizado na vida desses 

estudantes, aulas interativas e colaborativas são os novos caminhos para a educação. 

O tempo caminha e não temos mais tempo para não ter tempo de aprender novas 

tecnologias e mudar novas práticas em sala de aula, transformando esse espaço em um ambiente 

de descoberta e prazer. 
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Resumo - Este artigo apresenta uma proposta para o tratamento de resultados em 

avaliações de desempenho, por meio da utilização da lógica difusa e do raciocínio estatístico, 

tendo como base  trabalhos apresentados por diferentes autores na área de educação e 

tecnologia. Sendo parte de um projeto denominado “Proposta para Tratamento de Resultados 

em Avaliações de Desempenho Utilizando o Raciocínio Estatístico e a Lógica Difusa”. Com os 

estudos realizados sobre trabalhos que apresentam a utilização da Lógica Difusa em tratamentos 

de resultados em avaliações de desempenho de estudantes, os quais foram apresentados sistemas 

desenvolvidos para a educação a distância, aproveitando as mesmas técnicas para o tratamento 

das respostas durante testes e avaliações, os quais utilizam questões do tipo múltipla escolha ou 

QME. Esta proposta apresenta uma parte do projeto, o qual utiliza em conjunto o raciocínio 

estatístico e o pensamento estatístico, também é apresentado na proposta original em forma de 

um sistema protótipo desenvolvido para demonstrar o funcionamento das regras e para 

confirmar os resultados, utilizado também como parte de um laboratório. 

Como apresentado por alguns autores neste trabalho, questões do tipo múltipla escolha 

são um desafio na sua construção para se conseguir aferir o real conhecimento do estudante 

durante a realização de exames que utilizam este modelo.. 

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho, Regras, Confiança, Lógica Difusa, 

Questões do Tipo Múltipla Escolha. 

 

Abstract - This article presents a proposal for the treatment of results on performance 

measures through the use of fuzzy logic and statistical reasoning, based on papers presented by 

different authors in the area of education and technology. Being part of a project entitled 

"Proposal for Treatment Results in Performance Evaluations Using Statistical Reasoning and 
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Fuzzy Logic." With studies on works that exhibit the use of Fuzzy Logic in treatments results in 

performance evaluations of students, which developed systems for distance education were 

presented, taking advantage of the same techniques for the treatment of answers during tests and 

evaluations, which use multiple choice questions or QME type. This proposal presents a part of 

the project, which uses jointly the statistical reasoning and statistical thinking, is also presented 

in the original proposal in the form of a prototype system developed to demonstrate the 

operation of the rules and to confirm the results, also used as part a laboratory.  

As shown by some authors in this paper, multiple-choice questions are a challenge in its 

construction to achieve assess the actual knowledge of the student during examinations that use 

this model ..  

Keywords: Performance Evaluation, Rules, Trust, Fuzzy Logic, Type Multiple Choice 

Questions. 

 

INTRODUÇÃO 

Mesmo nos dias de hoje, os resultados em avaliações de desempenho ainda são uma 

preocupação durante a realização de provas, exames e testes, principalmente ao se utilizar 

sistemas de treinamento em computadores a distancia.  

Isto proporciona um desafio interessante, que é a investigação de propostas que possam 

colaborar para a difícil tarefa de se realizar uma avaliação, principalmente à distância na qual 

não se têm o contato com a pessoa que está sendo avaliada. 

A principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho é a crescente utilização de 

computadores para a realização de treinamentos, testes e provas, principalmente à distância, no 

qual o próprio computador ou site é quem realiza o cálculo dos resultados durante a avaliação 

do aluno.  

As questões do tipo múltipla escolha, são muito utilizadas durante os processos de 

avaliações, algumas regras de aplicações são apresentadas por órgãos governamentais e 

particulares ou mesmo por algumas instituições de ensino. Um dos desafios com as aplicações 

destes tipos de testes é conseguir aferir se a pessoa que está respondendo uma questão de 

múltipla escolha realmente possuí certeza, ou não de sua resposta. 

Outro fator de motivação é a utilização da Informática, Educação e Matemática como 

instrumentos no desenvolvimento deste material. 

A necessidade de utilização de avaliações de desempenho durante provas e testes por 

meio de computadores, é apresentada em diferentes artigos e materiais bibliográficos, alguns 
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trabalhos apresentam a lógica difusa, como auxiliador para o tratamento de resultados, sendo 

este o principal foco de estudo desta proposta.   

Existe então uma oportunidade, que é realmente identificar se a seleção de uma 

resposta, durante uma avaliação de desempenho, que utiliza questões do tipo múltipla escolha, 

teve realmente alguma certeza por parte de quem a respondeu, validando se é possível a 

utilização da lógica difusa para contribuir com o tratamento do cálculo dos resultados ao final 

da avaliação. 

As seguintes questões e hipóteses envolvem esta pesquisa: 

- A lógica difusa pode de alguma forma colaborar para o tratamento de questões do tipo 

múltipla escolha? Hipótese: Deverão ser utilizados métodos como o tratamento da confiança, 

estes métodos auxiliam na aproximação dos resultados e da certeza com base em estatística e a 

lógica difusa. Desta forma pretende-se validar os resultados, por meio de laboratórios e testes 

empíricos.  

- Como tratar uma questão de múltipla escolha para fornecer informações se o avaliado 

realmente sabe ou não a resposta? Hipótese: Para se tentar resolver a incerteza sobre as questões 

do tipo múltipla escolha, é aplicada uma segunda pergunta, avaliando se o aluno possui certeza 

de sua resposta, considerando regras para pontuação sobre cada resposta.  Desta forma não 

apenas a nota deverá ser importante, mas sim todo o desempenho durante o teste. Isto poderá 

proporcionar apoio para a tomada de decisões. 

MÉTODOS 

A metodologia abordada no desenvolvimento deste trabalho está baseada nos trabalhos 

de Lakatos (2010) e Silva (2008), os quais apresentam referências estruturais e de conteúdo para 

a formatação e criação de trabalhos científicos, tomando como estudo experiências acadêmicas 

e profissionais. 

Os caminhos comentados por Silva (2008, p.14), a qual apresenta a classificação de 

pesquisas cientificas quanto a natureza de duas formas: Pesquisa básica: é aquela realizada sem 

uma aplicação prática prevista, envolvendo verdades e interesses universais; Pesquisa aplicada: 

é aquela realizada com uma aplicação prática prevista, envolvendo verdades e interesses locais. 

Tomando como analogia esses modelos, este trabalho adota a forma de abordagem a 

classificação quanto a natureza de uma pesquisa básica, pois se trata de uma apresentação do 

projeto na qual não deverá ser utilizado práticas para se avaliar resultados, não possibilitando 

uma tomada de decisão com relação aos dados e informações fornecidas e coletadas por 

participantes. 
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No objeto de pesquisa principal é aplicado o modelo de pesquisa aplicada, pelo fato de 

possuir um extenso conteúdo relacionado aos resultados, este conteúdo deverá ser demonstrado 

em outros artigos desenvolvido pelo autor, sendo que a proposta deste trabalho é a de apresentar 

a proposta e o como se chegou até ela.  

O universo pesquisado abrange o território nacional, utilizando estudos sobre os 

fundamentos ou teorias relativas ao desenvolvimento de materiais para avaliação de 

desempenho, podendo apresentar algumas técnicas ou métodos de origem estrangeira, devido a 

necessidade de utilização de teorias básicas. 

TRATAMENTO DE RESULTADOS 

“A Lógica Difusa se baseia em regras montadas com variáveis linguísticas
2
, o que torna 

mais intuitivo a modelagem do sistema.” Vahldick et al. (2008, apud Pedrycz, 2004) 

Wilges et al. (2010, p. 6) explicam que diversas pesquisas propõem métodos, 

ferramentas e ambientes de acompanhamento de desempenho baseados em conjuntos Fuzzy
3
 

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 

uma função de pertinência gaussiana
4
, tratando a mudança de estado entre as variáveis 

linguísticas. 

 

                                                      

 

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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“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: 

 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. 
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Wilges et al. (2010, p. 3 ) comentam a utilização de análise estatística
5
  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. 39) 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. 

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 (2012, p. 8) 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 (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%. 

 

                                                      

 

5
   Análise estatística, Raciocínio Estatístico e Pensamento Estatístico referem-se à utilização da estatística 

para se chegar a uma conclusão. 
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Figura 1: Tratamento da Confiança. 

Fonte: SINTA (2013, p. 8). 

 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

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, foi realizado 

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). 

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. 
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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). 

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. 4), 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. 
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O manual do Ministério da Educação de Minas (EDUCMINAS, 2012, p. 4) 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.  

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  

Se NotaFinal >=6 e <8,  Então  Bom  

Se NotaFinal >=8, Então Ótimo 

 

Figura 2: Regras para as notas.  

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Utilizando a função de pertinência booleana
6
 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. 

 

 

  

                                                      

 

6
 Pertinência Booleana trata apenas 2 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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Tabela 1: Exemplo de Resultados. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

Questão Valor Numérico Valor Linguístico 

1 1 Certo 

2 0 Errado 

3 0 Errado 

4 1 Certo 

5 1 Certo 

6 0 Errado 

7 0 Errado 

8 1 Certo 

9 1 Certo 

10 0 Errado 

 5 Insatisfatório 

 

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. 

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 

 ( ) 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. 
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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} ; {sig-

psico} = 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] (Klir 1995, apud Rissoli et al., 

2006, p. 44). 

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: 

 

 

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.  
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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. 

Fonte: Desenvolvido pelo 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 autor. 
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Tabela 2: Exemplo de resultados com a confiança.  

Fonte: Desenvolvido pelo 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 

 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 

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 
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Desta forma o conjunto de resultados é apresentado desta forma: 

 

Figura 7: Relatório Final. 

Fonte: Desenvolvido pelo 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; 

Se VLResultado = Satisfatório e Desempenho = Médio então Aprovado; 

Se VLResultado = Satisfatório e Desempenho = Alto então Aprovado; 
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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) 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 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, p. 30) destaca que o Raciocínio Estatístico e o Pensamento Estatístico 

andam de forma simultânea; com a evolução de um deles o outro também evoluí 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 por SIMMP (2014), 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) comentado por Andrade (2008), Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) INEP (2013), National Assessment of 

Educational Progress (NAEP) Rodrigues (2007), 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 responder ao acaso uma resposta, estando a 

distância, o tutor não conseguirá identificar se 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. 

Pelo fato de possuir um conteúdo extenso, os resultados da pesquisa de campo deverá 

ser apresentada em outros artigos desenvolvidos pelo autor. 
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RESUMO: A escolha do tema deve-se à  vivência do pesquisador  com alunos  surdos 

e  o contato com a LIBRAS, assim como a oportunidade de desenvolver um livro para o ensino 

de LIBRAS em curso de licenciatura na modalidade à distância. Do ponto de vista teórico, a 

importância da pesquisa está em fomentar essa modalidade de ensino. Para isso, é 

imprescindível que se considerem as novas tecnologias de informação presentes neste processo 

de ensino. Este trabalho caracteriza uma pesquisa de cunho descritivo e explicativo, lançando 

mãos dos referenciais teóricos, livros, revistas e internet, que enriquecem esta temática. 

Palavras – Chaves: Língua Brasileira de Sinais. Ensino a Distância . Inclusão Social e 

Educacional. 

 

ABSTRACT: The choice of theme caused due to the researcher's experience with deaf 

students and contact with the pound and the opportunity to develop a book for the teaching of 

pounds in degree course in distance mode. Do theoretical point of view, the importance of 

research is to foster the teaching of pounds in the sport to distancia. Para it is essential that 

consider the new information technologies in this teaching process. This paper aims to promote 

the importance of working the pounds in the distance taking into account the present century 

that fosters ensino. Este this work features a survey of a descriptive and explanatory, laying 

hands of theoretical references in books and internet magazine that enrich this issue. 
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INTRODUÇÃO 

A ausência de uma graduação tem excluído muitas pessoas do mercado de trabalho, a 

falta de uma formação superior tem distanciado-as  do tão sonhado trabalho, principalmente 

pela exigência da sociedade, uma vez que o diploma  é fator  preponderante para adquirir 

conhecimento e qualificação. 

Muitos poderiam ter um destino diferente se tivessem acesso à educação superior. 

Alguns, muito cedo envolve-se em atividades laborais por conta da necessidade que a família 

tem. Uma grande maioria, abandona ou nem chega  à conclusão de  seus estudos primários, 

quando conseguem vencer essa fase, frustram-se na busca de uma graduação. Fatores diversos 

colaboram para tal realidade desde a ausência de cursos de graduação até o concorrido 

vestibular. Essas e outras barreiras estão sendo rompidas com o novo paradigma na Educação 

Superior, que é o ensino na modalidade à distância (EaD). Essa modalidade de ensino tem 

favorecido a muitos a possibilidade de  graduar-se. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância da tecnologia da 

informação no  trabalho com LIBRAS na modalidade à distância levando em consideração o 

presente século.  

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

A informação sempre desempenhou um papel relevante em todas as atividades 

humanas, principalmente naquelas que utilizam processos suscetíveis de análise, 

encaminhamento e decisão. Atualmente a informação, juntamente com o conhecimento, forma o 

grande binômio da era informacional. Na verdade, informação gera conhecimento e 

conhecimento gera informação, havendo, portanto, plena interatividade entre ambas. Segundo 

Vieira (2000), a informação, como base para o desenvolvimento de atividades como no mundo 

dos negócios, na vida acadêmica, em todas as organizações, públicas e privadas e, também, na 

atividade política, é essencial para produzir conhecimento, julgamento e o exercício do poder. 

É, igualmente, fundamento para a prática do trabalho com eficiência, racionalização e agilidade, 

movimentando os processos nas diversas instâncias e hierarquias burocráticas.  

A tecnologia da informação tem introduzido alterações substanciais no modo de vida 

das pessoas e das organizações. Mas é bom ter sempre presente a premissa do uso adequado da 

tecnologia da informação. Para Coelho (1997, p.278), em portais temáticos, as ferramentas de 
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busca devem ser especializadas. Ao se lidar com a informação é preciso considerar as mutações 

que ocorrem no âmbito das organizações, no “coletivo dinâmico” de Levy (1999). Para 

Heemann (1997, p.2), a “informação poderia ser vista como um conjunto de dados relacionados 

com a finalidade de transmitir conhecimentos”. Segundo a autora, foram levantadas três 

tipologias da informação: estratégica, operacional e corrente. A informação estratégica trabalha 

com projeções para determinadas situações no futuro. A informação operacional atende 

diretamente ao usuário, enquanto que a informação corrente é complementar ou de natureza 

aleatória para os diferentes tipos de usuários. Em qualquer delas é necessário observar a 

qualidade, como bem expressa Heemann (1997, p.5). 

O ENSINO NA MODALIDADE EAD 

O ensino na modalidade à distância tem provocado candentes debates na sociedade em 

geral, principalmente a sociedade educacional. Pode-se observar uma aceitação crescente dessa 

modalidade de ensino, assim como  algumas resistências são apresentadas por outras camadas 

científicas (pesquisadores que ora comportam-se de forma afirmativa, ora de forma negativa em 

relação à temática).  

O ensino à distância apresenta objetivos, enfoques teóricos e metodológicos próprios. 

Outro aspecto pertinente a ser questionado é em relação à qualidade desse ensino, 

principalmente nos cursos de licenciatura. 

A discussão sobre o ensino à distância parte do entendimento de que a educação emerge 

com a recontextualização educacional, marcada pela incorporação das tecnologias de 

informação e comunicação, sublinhando o que poderíamos chamar de educação neo-tecnicista. 

A expressão Educação à Distância cobre um amplo aspecto de diversas formas de 

estudos e estratégias educativas, que têm em comum o fato de que não se cumprem mediante a 

tradicional e contínua contiguidade física dos professores e alunos em lugares especiais para 

fins educativos; essa nova forma educativa inclui todos os métodos de ensino nos quais, devido 

à separação existente entre alunos e professores, as fases interativas e pré-ativas do ensino são 

conduzidas mediante a palavra impressa e/ou elementos mecânicos e eletrônicos 

(ARMEGOL,1987 apud LANDIM, 1997).  

A educação à Distância, garante a permanência do aluno em seu meio cultural e natural, 

evitando assim os êxodos que incidem no desenvolvimento regional. 

O Ensino na modalidade EaD, caracteriza um novo paradigma na sociedade 

educacional. Peraya afirma: ''não constitui em si uma revolução metodológica, mas reconfigura 

o campo do possível'' (PERAYA, 2002, p. 49).     
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Nóvoa, enriquece esta temática afirmando: 

As coisas da educação discutem-se, quase sempre, a partir das mesmas 

dicotomias, das mesmas posições, dos mesmos argumentos. Anos e anos a 

fio. Banalidades. Palavras gastas. Irritantemente óbvias, mas sempre 

repetidas como se fossem novidades. Uns anunciam o paraíso, outros o caos a 

educação das novas gerações é sempre a pior que a nossa. Será?! Muitas 

convicções e opiniões. Pouco estudo e quase nenhuma  investigação. A 

certeça de ignorância. E não se pode acabar com Isto? (NÓVOA, 2005, p.9).   

Através da leitura de Nóvoa, trazemos a discussão sobre o ensino à distância, partindo 

do entendimento de que a educação emerge com a recontextualização educacional marcada pela 

incorporação das tecnologias de informação e comunicação, sublinhando o que poderíamos 

chamar de  educação neo-tecnicista.  

Segundo Garcia, entre as diversas condições favoráveis ao desenvolvimento da 

modalidade de ensino à distância, podemos destacar que esta educação:  

amplia as possibilidades de acesso a educação; reduz as barreiras 

tempo/espaço/idade; atende grande número de alunos a um só tempo e a um 

custo potencialmente reduzido; contempla aqueles que não puderam seguir a 

educação formal e que, vinculados ao mercado de trabalho, podem imprimir 

seu próprio ritmo de estudo; facilita e modifica o processo de aprendizagem, 

ampliando os canais de comunicação e interação, tornando o processo 

ensino/aprendizagem personalizado e flexível com o aluno. (GARCIA, 1994 

apud LANDIM, 1997). 

Os cursos  à distância são planejados para suprir a presença física pela  presença virtual, 

disponibilizando assim uma série de recursos tecnológicos de informação que otimizam a 

interação entre coordenadores, tutores e alunos. 

Pesquisas recentes, apresentam um nível de evasão baixo nos pólos, pelo menos, é o que 

observamos na fala de Alcionéa Brito, Coordenadora de um dos pólos do ensino à distância no 

estado do Piauí. 

Nosso pólo abrange 23 municípios da região, temos alunos de várias cidades 

que enxergaram na EaD, uma oportunidade de se capacitar sem ter que se 

ausentar de seu cotidiano. E dos 50 alunos inicialmente matriculados, temos 

hoje 48 cursandos regularmente, que já estão no quarto período letivo. Está 

sendo uma experiência  bem aceita por toda a comunidade (entrevista 

concedida ao jornal meio norte de 31 de Maio de 2011). 

Tomamos por base a fala da coordenadora Alcionéa, o fato do aluno  estudar próximo 

de sua residência apresenta-lhe uma comodidade, o mesmo procura se fazer presente no pólo. 

Essa talvez seja uma das muitas razões que conduz para um aproveitamento significativo, 

conforme apresentam algumas avaliações do MEC.  

Ao contrário do que muitos pensam, o ensino à distância, não apresenta um índice de 

evasão como muitos pensam que acontece. Avaliações recentes do ministério da educação 

apresentam índices satisfatórios e positivos. Inclusive, essas avaliações são pertinentes à alguns 
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pólo do Piauí. Como o casso de Piracuruca. Cujo o Pólo da UESPI, na modalidade EaD, tem se 

destacado.   

A educação à distância procura proporcionar ao aluno, flexibilidade de tempo e local, o 

que não descaracteriza o compromisso e a necessidade de dedicação. 

O aluno que estuda no EaD, tem metas a serem atingidas, principalmente na plataforma, 

pois a mesma apresenta um leque de links que trazem atividades, que vão desde questionários a 

fóruns. Isto sem citar os alunos que são acompanhados e avaliados quanto à participação efetiva 

nas  discussões e desempenho nas atividades a todo instante pelos tutores presenciais e à 

distância.              

O ENSINO DA LIBRAS NA MODALIDADE EAD 

Podemos observar avanços significativos dentro do contexto educacional da pessoa com 

necessidades especiais auditivas, após décadas, o discurso em torno da LIBRAS frente às 

práticas educacionais, seja de normalização e reabilitação tornaram foco no processo ensino e 

aprendizagem, evidenciando hoje novas pesquisas e novos materiais para a melhoria de 

condições da inclusão do surdo na sociedade em geral e educacional. 

Um marco que podemos destacar como importante foi a Lei 10.436 de 24 de Abril de 

2002, que fomenta a inclusão da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS na sociedade em geral. 

No que tange à área educativa a mesma deve também ser utilizada como língua de comunicação 

entre o surdo e os demais: 

Art. 1
o
 É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas surdas do Brasil. (Art.1
o
 Lei 10.436 de 24 de Abril de 2002.). 

A lei reconhece a LIBRAS como uma segunda língua oficial do país. O Decreto número 

5.626, determina a inclusão dessa língua como disciplina  curricular obrigatória nos cursos de 

formação de professores em nível médio e superior. Isso acarreta mudanças nas práticas 

pedagógicas, pois são necessárias adaptações curriculares e rupturas no ensino, ou seja, o 

currículo básico deve fomentar uma formação e transformação docente. São  necessários, então, 

investimentos na formação acadêmica, seja inicial e  continuada, o que a educadora e 

pesquisadora Selma Garrido denomina de “formação profissional”. 

Partindo do princípio de que a LIBRAS é a língua materna dos surdos brasileiros, 

entendemos que há necessidade urgente de torná-la acessível aos profissionais da educação que 
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atuem com pessoas surdas, salientando que a comunicação é uma condição básica para o 

processo ensino e aprendizagem ( QUADROS, 2003; NEMBRI & SILVA, 2008).      

Neste aspecto é importante que todos e não só o surdo tenham  conhecimento da 

LIBRAS. O que observa-se hoje é um desconhecimento por parte do docente sobre a língua 

brasileira de sinais. 

O objetivo da Língua LIBRAS é dar às pessoas instrumentos que os tornem capazes de 

dialogar, favorecendo à formação da identidade do sujeito surdo e o contato com outra pessoa. 

Sua limitação resume-se, apenas a um bloqueio na recepção de determinados imputs 

orais e auditivos, dentre eles o linguístico. 

Lodi et AL (2004) afirma que, a escola que possui alunos surdos, também deve prestar 

atenção às tecnologias que podem proporcionar  ferramentas necessárias para que os alunos 

encontrem, por meio de outras linguagens, a oportunidade de inserção social.  

Observa-se, que é possível a utilização da informática como recurso pedagógico, tanto 

para uso no processo de comunicação como para  pesquisas direcionadas pelo educador, e 

agora, como ferramenta para  ambientes de aprendizagem on-line de diversos gêneros, inclusive 

para o ensino de LIBRAS.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Fica evidenciada a tendência pragmática sobre ensino na concepção do uso de novas 

metodologias e sistemas de informação, dificultando uma articulação no espaço escolar que 

supere as dificuldades atuais no ensino. Quanto a isso, não se pode esperar fórmula mágica, nem 

método universal. O aparato tecnológico disponibilizado à educação, em suas diversas formas 

de ação, representa uma possibilidade nova de introduzir novas metodologias de trabalho na 

área do ensino-aprendizagem. 

Acredita-se que o ensino da LIBRAS na modalidade EaD é de suma importância, tendo 

em vista, que a inclusão é necessária para a sociedade educacional. Individualmente o trabalho 

em questão torna-se importante, porque permite ao pesquisador aprofundar seus conhecimentos 

em torno do ensino da LIBRAS na abordagem à distância, dentro de uma perspectiva 

eminentemente humanística, por considerar os valores sociais, culturais, sociológicos e 

antropológicos como elementos construtores de uma educação. Apesar do momento fomentar e 

apresentar uma gama de tecnologias de informações, muitos ainda desconhecem a LIBRAS e 

alguns conceitos informativos referente à área de atuação.  

São inúmeras as contribuições que as novas tecnologias podem trazer para o cenário 

educacional, a internet pode contribuir significativamente, no ensino à distância, uma 
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ferramenta de divulgação da LIBRAS, principalmente para regiões cujos recursos de 

profissionais nessa área são poucas, promovendo assim a capacitação, o treinamento de diversas 

pessoas, sejam elas já profissionais ou não. Proporcionando  condições iguais de acesso a esse 

novo conhecimento. 

Acreditamos e esperamos que este trabalho venha contribuir significativamente para 

todos que vivenciam a pesquisa educacional, a formação continuada, e principalmente, o 

processo de inclusão das pessoas com necessidades educativas especiais, enfim, todos aqueles 

que lutam por inclusão justa e uma educação de qualidade. 
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Resumo- Este artigo tem como objeto de pesquisa a técnica OCC-RDD (Objetivo, 

Contratempo e Catástrofe, Reação, Dilema e Decisão), discutida no  Grupo de Estudos 

em  Modelagem de Software (GEMS), vinculado ao Programa de Tecnologia da Inteligência e 

Design Digital da PUC-SP. Demonstrando novas abordagens para o desenvolvimento de 

ambientes interativos de aprendizagem, um dos objetivos é na elaboração de textos narrativos 

no contexto do ensino de nível superior da área computacional. A narração feita em conjunto 

pelo mestre, aprendizes e um mestre-automático é um elemento-chave desta categoria de 

ambiente de aprendizagem. O aprendiz torna-se um ente ativo na construção do seu 

conhecimento. Este artigo apresenta os resultados de um estudo de caso do ambiente interativo 

construído com a técnica OCC-RDD. Trata-se de uma etapa intermediaria de uma pesquisa mais 

ampla de mestrado, que tem como objetivo específico desenvolver um programa para a criação 

semiautomático de fábulas OCC-RDD. 

Palavras-chave: aprendizagem, técnica, roteiro. 
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Abstract- This article focuses research technique OCC-RDD (Objective, Mishap and 

Catastrophe, Reaction, Dilemma and Decision), discussed in the Study Group on Modeling 

Software (GEMS), linked to the Intelligence Program Technology and Design digital PUC-SP. 

Demonstrating new approaches for developing interactive learning environments, one of the 

goals is the development of narrative texts in the context of teaching higher level of 

computational area. The narration made jointly by the master, apprentices and master-automatic 

is a key element of this category of learning environment. The learner becomes an active entity 

in the construction of knowledge. This article presents the results of a case study of interactive 

environment built with the OCC-RDD technique. This is an intermediate step in a broader 

research masters, which specifically aims to develop a program for semi-automatic creation of 

fables OCC-RDD.  

Keywords: learning, technique, screenplay. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A evasão escolar é hoje uma das principais fontes de preocupação  nas academias, entre 

as diversas motivações que levam os alunos a evadirem-se do curso, encontra-se a questão da 

aprendizagem como um dos fatores determinantes no processo. Uma das formas de se lidar com 

esta questão é buscar práticas pedagógicas que auxiliem na minimização dos efeitos desta 

evasão em cursos de computação. Este artigo descreve a parte da técnica OCC-RDD (Objetivo-

Contratempo-Catástrofe-Reação-Dilema-Decisão) relacionada com a elaboração das cenas. A 

Técnica é um dos produtos do Grupo de Estudos em Modelagem de Software (GEMS) da 

PUCSP, vinculado ao programa de pós-graduação Tecnologia da Inteligência e Design Digital 

(TID). O artigo também apresenta um estudo de caso que ilustra alguns dos pontos do ambiente 

de aprendizagem interativo baseado em narração OCC-RDD. 

A técnica OCC-RDD faz parte de um conjunto que procura apresentar  novas 

abordagens para a construção de  ambientes de aprendizagem voltados a cursos de Computação, 

principalmente, em disciplinas que estabelecem um núcleo central da formação profissional, tais 

como programação de computadores, algoritmos e lógica de programação. Sabe-se que a 

questão de evasão escolar é um tema muito discutido no mundo acadêmico, onde se destacam 

várias causas como fator predominante, segundo FILHO et al (2007). A evasão estudantil no 

ensino superior é um problema mundial que afeta o resultado dos sistemas educacionais. As 

perdas relacionadas a estudantes que iniciaram, mas não terminaram seus cursos são 

desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. Do ponto de vista da aprendizagem, acredita-se 

que uma técnica que pudesse “moldar” um encontro presencial dentro de um particular perfil 
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cognitivo, minimizaria os efeitos de rendimento escolar e, consequentemente, motivaria o 

estudante a prosseguir nos seus estudos. Há relatos de diversas  dificuldades no ensino-

aprendizado na área de exatas, sobretudo se isso envolve abstração e raciocínio lógico. 

(PAZETO et al., 2014). 

Além disso, os cursos da área da computação e informática enfrentam problemas 

diretamente relacionados ao ambiente, como no caso das disciplinas de programação e 

correlatas. Quase sempre os alunos ingressantes demostram  dificuldades em programar, por não 

terem habilidades e/ ou proficiência prévia, que a própria disciplina de programação exige para 

a solução de problemas. Destaca-se raciocínio lógico, capacidade de abstração e conhecimentos 

em matemática nestes preliminares. Esses problemas levam a altos índices de reprovação neste 

núcleo de conhecimento e, possivelmente, a um desânimo do aluno. Em seu artigo “On the 

difficulty of learning to program”, sobre a dificuldade de se aprender a programar, Jenkins 

(2002) argumenta que pode haver duas possibilidades de se aprender a programar: através do 

estilo de aprendizagem e motivação.  Jenkins, afirma que se adotarem estilos errados de 

programação ou se não houver motivação, o aprendizado em programação se tornará nais 

difícil. Ele ainda comenta que, para aprender a programar, o aluno deve estudar em um 

particular ambiente de aprendizagem, que permita explorar as habilidades de programação, 

transformando o aprendizado  em uma atividade motivante. Em vista disso, a construção de um 

ambiente de aprendizagem voltado para a área computacional devem oferecer ferramentas e 

estratégias que atraiam o interesse do estudante. 

Costa & Santos (2006), mostraram que há três vertentes na busca de soluções para os 

problemas de aprendizado computacional: 

• ferramentas, que incluem trabalhos que apresentam ferramentas 

computacionais visando facilitar o processo de ensino e aprendizagem; 

• estratégias, que incluem trabalhos que discutem estratégias de ensino e/ou de 

avaliação de competências; 

• ferramentas e Estratégias, que são os trabalhos que discutem alguma estratégia 

suportada por ferramentas computacionais. 

O uso da técnica OCC-RDD produz fábulas que ajudam na preparação de um ambiente 

de aprendizagem no qual podem ser incorporadas ferramentas e estratégias  que possam 

incentivar o estudante a buscar conhecimento. Por exemplo, em cenas de “catástrofe” (não 

como um fator negativo de aprendizado, e sim, como uma forma dinâmica de rompimento de 

um determinado padrão de comportamento), o estudante é convidado a entrar em ação sobre a 

atividade desenvolvida. A participação dos personagens OCC-RDD que enfrentam o momento 

catastrófico é dirigida pelo mestre em comunhão com os estudantes, incentivando-os a realizar 

um pensamento individual e coletivo, simultaneamente. 
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As fábulas produzidas pelo uso da técnica são construídas por diversas cenas 

organizadas em dois grupos cognitivos: 

* OCC – cenas narradas em terceira pessoa contemplando a apresentação de um 

objetivo a ser alcançado pelos personagens, seguido de cenas de contratempo e de catástrofe. 

Neste artigo, as cenas de contratempo e de catástrofe servem para o enquadramento dos 

elementos teóricos e práticos determinados pelo plano de ensino da disciplina. Mais 

especificamente, as cenas deste grupo devem apresentar para o estudante, um contratempo com 

problematizações dentro das atividades e que possam levá-los a um estado de catástrofe: um 

nível emocional sensível ao núcleo conceitual do encontro. 

* RDD – cenas narradas em primeira pessoa, procurando atuar diretamente com o 

estado emocional dos personagens, diante do problema a ser resolvido. Suas reações, dilemas e 

decisões na busca por resoluções dos problemas, são observados pelo mestre e pelos estudantes. 

Dentre as diferentes facetas que compõem o modelo de um personagem OCC-RDD, destaca-se 

aquela que se fundamenta no modelo de personalidade, proposto por Mccrae & John (1991) e 

que leva em consideração cinco fatores: estabilidade, comunicação, ponderação, 

conscienciosidade e intuição. Tais fatores também serão considerados no momento da 

construção de uma  fábula de aula com personagens fictícios que apresentem personalidades 

assim modeladas, exemplificando suas emoções para aprender. 

2. METODOLOGIA 

Para a elaboração deste trabalho foram realizados estudos bibliográficos através de 

pesquisas em artigos e livros relacionados ao tema, discussões e troca de experiência no grupo 

de pesquisa GEMS da PUC-SP e pesquisa exploratória, com a aplicação da técnica OCC-RDD, 

no curso de graduação em uma disciplina de segurança da informação.  A pesquisa ainda se 

encontra em pleno desenvolvimento e, portanto, apenas resultados preliminares podem ser 

apresentados. A próxima etapa da pesquisa consiste na elaboração de roteiros de aula com ajuda 

de, um protótipo de software. 

3. DISCUSSÃO 

Com o objetivo de apresentar um novo modelo de aprendizado para as aulas no curso de 

computação, a técnica OCC-RDD tem seus princípios ligados à criação de uma fábula que possa 

estimular o aprendizado computacional principalmente nas disciplinas com maior dificuldade de 

aprendizado, como programação de computadores e disciplinas equivalentes. 

Perraudeau (2006), em seu livro Estratégias de Aprendizagem comenta que a maioria de 

psicólogos, como Oliver Houdé (1998) distingue duas categorias de aprendizagem, algumas 
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elementares enquanto que outras complexas. Ainda segundo Perraudeau (2006), para Houdé 

(1998), as primeiras dependem dos estímulos do meio, tais como diversas formas de 

condicionamentos; as segundas estão ligadas ao sentido, que o sujeito atribui aos estímulos. Esta 

distinção entre aprendizagem elementares e complexas deu origem a dois tipos de teorias 

situadas historicamente, segundo Perraudeau (2006): 

 o comportamentalismo, chamado ainda de behaviorismo, que exerceu seu monopólio 

durante a primeira metade do século XX; 

 o cognitivismo (surgido nos Estados Unidos); 

 o construtivismo (nascido na Europa), que o sucederam, criticando e contradizendo o 

primeiro modelo. 

A técnica OCC-RDD ajuda na produção de uma fábula, elemento de base de um 

ambiente de aprendizagem interativo que se caracteriza por uma narração conjunta de um texto-

narrativo. A ideia é favorecer uma junção do ato de ensinar/aprender, associado à diversificação 

de metodologias para o ensinamento de um conteúdo, variando a aprendizagem com ações e 

desafios com graus diferentes de dificuldades. A estrutura de fábulas OCC-RDD é tal que 

procura equilibrar os desafios, de forma que o humor, a motivação e o entusiasmo do estudante 

em aprender sejam positivos. Por exemplo, se o desafio é muito grande para a habilidade do 

estudante, a tendência é que a sua atitude em aprender diminua em função de stress excessivo. 

Por outro lado, quando o estudante apresenta uma habilidade muito grande em relação ao 

desafio apresentado, o efeito tende a ser o oposto: relaxamento e até mesmo o descaso pela 

atividade. A evolução do texto narrativo baseado na fábula OCC-RDD deve contemplar os 

níveis de conhecimento, para que possam propor situações que favoreçam estados de desafios e 

habilidade, evitando um stress excessivo e/ou relaxamento, buscando um caminho equilibrado 

de emoções, para que os estudantes com diferentes personalidades participem ativamente do 

ambiente de aprendizagem. A cada uma das facetas de personagens OCC-RDD associa-se um 

grau a ser utilizado pelo mecanismo de geração de fábulas OCC-RDD. Nesta pesquisa, cada 

conteúdo abordado pelo mestre também associa-se a um grau. Este grau quantifica um nível de 

aprendizado, definido como: Grau+2, Grau+1, Grau-1, Grau-2. A técnica OCC-RDD ajuda no 

desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem envolvente, que desperte no estudante uma 

sensação de prazer em aprender. Cada desafio (seja ele um contratempo ou uma catástrofe), 

independente do grau da problematização, deve refletir uma sensação de vitória e bem estar no 

indivíduo. 

Considerando-se as cenas do grupo  RDD, que usa ações em primeira pessoa, a Figura 

1, apresenta uma metodologia, onde logo após a resolução do exercício apresentado, o professor 

promoveu um novo exercício, de Grau +2, como um exercício mais complexo, levando os 

alunos a uma cena de catástrofe. 
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Figura 1- Técnica de OCC-RDD – Grau+2,  demonstrado no grupo pesquisa 

GEMS. 

Fonte: Vega  (2014).  

 

O estímulo é criado em cada exercício, criando um cenário eclético de atividades, com 

níveis de problematização (caracterizado nesta pesquisa como grau de aprendizado) gerando 

uma metodologia balanceada, incentivando uma série de personalidades, como no exemplo: 

superado, catástrofe e a decisão. Outro ponto importante do projeto é a associação da técnica 

OCC-RDD com o modelo de máquina de estados finitos. A máquina de estados é uma forma de 

apresentar as ideias centrais da técnica OCC-RDD, através de roteiro semiautomático que possa 

orientar o mestre em suas aulas, apresentando uma fábula que irá auxiliá-lo durante a narração, 

podendo identificar diversas oportunidades trilhas narrativas que podem ser exploradas e 

aplicadas. 

A Figura 2 mostra a relação da técnica OCC-RDD com a máquina de estados, 

exemplificando um ambiente cujo propósito é desenvolver os conceitos de base da criptografia. 

 

 

Figura 2- OCC-RDD e a Máquina de Estados 

Fonte: Vega  (2014b).  
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A importância da técnica OCC-RDD para a elaboração de fábulas está ligada à maneira 

como o mestre irá introduzir o seu conteúdo de aula. A Figura 2 sugere a existência de uma 

interligação do estado da arte OCC-RDD, que no caso exemplifica com uma roteirização de 

aula de criptografia e em seguida a definição do texto da aula que será abordado. Têm-se então, 

na dramatização, dois participantes importantes para a composição desta aula: o mestre e o 

aprendiz. O aprendiz foi representado na Figura 2 com o personagem OCC-RDD “Fubã”, que 

configura um estudante com a seguinte personalidade: estabilidade baixa; comunicação baixa; 

ponderação baixa; conscienciosidade alta; intuição baixa. Ressalte-se a existência de outros 

tipos de personagens OCC-RDD, ligados a outros padrões de personalidades. 

A máquina de estados, que é um modelo computacional, faz parte do mecanismo de 

geração automática de fábulas. Cada percurso nesta máquina conduz a trilhas de narração 

diferentes e dinamicamente estabelecidas dentro do ambiente de aprendizagem interativo. De 

certa forma, as trilhas em potencial guiam o mestre para as próximas cenas OCC-RDD. Na 

Figura 1 a “cena” é uma cena-objetivo com a técnica “Objetivo”, que pode ser representada, por 

textos conteudistas e exemplificações, sobre o tema abordado. No ponto de vista do exemplo em 

questão, o tema abordado pelo roteiro “criptografia”. Onde seu conteúdo é visualizado pelo 

“mestre”, dentro de uma regência previamente ordenada servindo de apoio às aulas. O resultado 

é representado pela condição cognitiva do personagem “Fubã”. A passagem de uma “cena”, por 

exemplo, “objetivo”, para uma “cena”, “contratempo”, é exibida na Figura 2 pelas letras “A” e 

“B”, com uma definição lógica computacional, gerada a partir de um evento, representada pela 

letra “e”.  O evento é determinante para a tomada de decisão e será definido por um algoritmo 

para a mudança de cena, porém o evento está interligado ao ambiente, estendendo aos sentidos 

do professor em sala de aula. 

3.1-  ESTUDO DE CASO 

 Para entendimento prático no ponto de vista de uma sala de aula, o evento é 

representado pela tomada de decisão do mestre, que determina a mudança de conteúdo de uma 

aula ou exercício, quando ele percebe que os estudantes estão, por exemplo, participando das 

aulas, entendendo o conteúdo, ou ao contrário, quando os estudantes estão apáticos, distraídos 

ou simplesmente desmotivados a aprender. Portanto, elencar os sentidos do mestre em sala de 

aula, sua experiência e percepção sobre o estudante é fundamental para a construção do 

processo computacional, criando um “cenário computacional orientado ao humano”. 

Para um entendimento prático da técnica OCC-RDD, com a finalidade de construir um 

roteiro de aula eficiente que desperte no aluno o raciocínio lógico de maneira natural e conciso e 

ao mesmo tempo em que gere prazer em aprender, este estudo de caso tem como 
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objetivo  demonstrar um meta-roteiro que servirá como uma proposta de narrativa  e  base para 

a construção de um roteiro de aula  semiautomático  usando da técnica OCC-RDD. 

3.1.1 MÉTODO 

Pesquisa exploratória, realizada no curso  de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da 

Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá. Fatec GT – SP.  

3.1.2 AMOSTRA 

Participaram deste estudo 24  estudantes  de ambos o sexo, com idade entre 18 à 25 

anos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do 5º semestre, da disciplina Redes de 

Computadores.  

3.1.3 INSTRUMENTO 

Foram utilizados três aulas de Redes de Computadores, abordando o tema segurança 

digital,  determinada em fases, para testar a técnica OCC-RDD, onde na primeira e segunda 

fase,  aplicou-se a técnica OCC, apresentando o roteiro de aula a ser abordado no dia, com aulas 

teóricas e práticas  sobre o tema proposto, já  na terceira fase, apresentou-se uma “Catástrofe”  e 

a técnica RDD, com a construção de uma temática de segurança desenvolvida pelos 

próprios  alunos. 

3.1.4 PROCEDIMENTO 

Os sujeitos foram testados em um laboratório de informática. Solicitou-se que os alunos 

prestassem a atenção nas aulas teóricas, pois elas seriam utilizadas em uma aplicação prática. 

Na primeira fase: Os alunos foram submetidos a uma aula teórica sobre criptografia, 

abordando a parte histórica, tipos de criptografia, chaves públicas e privadas, cifras e o 

funcionamento dos algoritmos criptográficos; A técnica aplicada foi OCC, porem no primeiro 

momento foi aplicado apenas o item “Objetivo”; 

Destacam-se na primeira fase algumas reações dos alunos sobre o tema abordado: 

 Poucos alunos participaram com perguntas e ou questionamentos sobre o tema 

proposto; 

 Observou-se a apatia de alguns alunos, através da falta de concentração e o desinteresse, 

muitas vezes realizando outras atividades durante a aula. 
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Na segunda fase:  Foi inserida a técnica OCC, um “Contratempo”, onde os alunos 

foram surpreendidos com uma atividade prática de acesso à um servidor de arquivos, através da 

descoberta de uma chave criptográfica, com características determinadas na primeira fase. 

Os alunos  foram divididos em quatro grupos em um laboratório de informática ligado a 

uma rede local e para melhor entendimento desta fase segue as premissas deste roteiro em 

etapas: 

1ª Etapa- Os grupos deveriam acessar um servidor de FTP (File Transfer Protocol), 

com um login e senha determinado e fazer um download de um arquivo criptografado; A figura 

3 demonstra as atividades de acesso ao servidor FTP. 

 

Figura 3- Acesso ao servidor FTP  

Fonte: próprio autor 

 

2ª Etapa- Fazer a leitura de um arquivo criptografado, descobrir a técnica criptográfica 

utilizada, traduzir o arquivo e encontrar o login e senha para acesso ao diretório principal 

do  servidor de FTP; A figura 4 mostra o modelo do arquivo criptografado e a sua tradução, 

acessados e traduzidos pelos alunos para ter acesso a terceira etapa da atividade. 
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Figura 4- Modelo do texto criptografado apresentado na aula. 

Fonte: próprio autor 

 

3ª Etapa– Com o login e senha correto, os alunos teriam acesso a outro diretório com 

arquivos de seu interesse, como exemplo, materiais sobre  aulas segurança digital. 

Notou-se que a narrativa da segunda fase trouxe os alunos para a técnica RDD, 

demostrando reações, dilemas e decisões para o tratamento do exercício proposto.  Nesta fase, 

os alunos participaram intensamente, demostrando interesse sobre o tema, observou-se a 

preocupação em buscar informações discutidas na primeira fase para descobrir uma maneira de 

traduzir o arquivo criptografado. Outro ponto observado nesta fase foi o desenvolvimento do 

trabalho em equipe, a competitividade e tomadas de decisões, no ponto de vista da resolução do 

problema proposto. 

Terceira fase:  Já na terceira fase desta atividade a técnica sugerida foi a “Catástrofe”, 

inserindo o aluno na narrativa. A sala foi dividida em duas equipes com 12 alunos, onde cada 

equipe deveria montar o seu próprio servidor de FTP, criar um roteiro de aula, gerar um arquivo 

criptográfico como abordado na segunda fase deste estudo. 

Pode-se observar a participação maciça das duas equipes em montar o seu próprio 

cenário, buscando informações teóricas discutidas na primeira fase, e entendimento prático 

apresentado na segunda fase; Os alunos foram colocados como “narradores” do processo, ao 

mesmo tempo em que essa abordagem observou: 

 Desenvolvimento de trabalho em equipe; 

 Raciocínio lógico para descrever um texto criptográfico; 

 Dilema sobre a forma de montar um servidor FTP; 

 Reações sobre as tentativas de acesso ao servidor adversário; 

Esta forma lúdica de aprendizagem colocando os alunos como “atores narrativos” no 

processo resultou em o interesse total dos envolvidos, gerando subjetivamente reações de 

alegria, preocupações e dilemas para a resolução do exercício proposto. 

3.1.5 RESULTADO DO ESTUDO DE CASO 

Neste estudo de caso notou-se que o “mestre” (âncora da narração), a cada fase da aula, 

inseria uma “provocação” aos alunos, gerando um “contratempo” e automaticamente um estado 

de “catástrofe” tipicamente discutida na técnica OCC-RDD, despertando o raciocínio lógico, 

interesse, criatividade, dinamismo e capacidade de trabalho em equipe; 
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Para este estudo de caso a  técnica OCC-RDD não se prendeu a uma metodologia 

específica, na verdade  demostrou em alguns momentos, aulas lúdicas, metodologia baseada em 

problemas; conceitos de behaviorismo  e construtivismo. 

Ressalta-se que neste caso, a aula utilizada não foi uma aula voltada a programação de 

computadores, porém observou-se que  os alunos necessitaram a todo o momento de raciocínio 

lógico para a construção de um servidor FTP  e do texto criptografado. 

Como uma conclusão preliminar  as atividades apresentadas demostraram-se eficiente 

sobre o ponto de vista do ensino-aprendizagem, pois, forneceram aos participantes do processo 

um conjunto de entendimento teóricos e práticos, que fomentou-se com o desenvolvimento de 

suas habilidades. 

4. CONCLUSÃO 

Para a construção de um ambiente interativo de aprendizagem voltada ao nível superior, 

a máquina de estados finitos (utilizada como modelo de base das fábulas OCC-RDD) atua como 

um artefato que orienta o mestre na sequencia de cenas de uma trilha de narração que desperte a 

atenção dos estudantes. O foco do cenário está no mestre e sua transição (RDD) versus a cena 

(OCC), ou seja, no momento em que o mestre apresenta o conteúdo de sua aula, explorando o 

tema com explicações e exemplos, em seguida, sua decisão para um exercício, refletindo nos 

estudantes, reação e/ou dilema e/ou decisão para a sua execução. 

Ao abordar um tema para a disciplina e logo após a explicação, o mestre precisa ser 

capaz de observar a sala e entender “olhares” e “reações”, para determinar a mudança para um 

novo exercício ou para outro tema de aula.  Essa percepção pode ser definida em casos 

positivos, como: participação dos alunos ao assunto proposto, com perguntas ou contribuições; 

observação do professor, em relação à reação do aluno, que transmite um semblante de 

tranquilidade nas atividades propostas; reação dos alunos de forma motivadora e reflexiva, 

diante da oratória do professor; facilidade para a  execução dos exercícios de exemplos. Já em 

casos negativos tem-se: pouca participação dos alunos, geralmente, apáticos, diante do tempo 

proposto; percepção do professor que enxerga no aluno um  semblante preocupado; falta de 

interesse  e/ou dificuldade para resolver exercícios propostos. 

Comprovou-se através do estudo de caso apresentado neste artigo, uma maior 

motivação dos alunos em tentar solucionar os problemas propostos e observou-se um equilíbrio 

cognitivo da sala, diante de cada abordagem definida por grau de aprendizagem. Observou-se 

que as cenas “objetivo” não despertavam tanto o interesse dos estudantes. Porém, ao serem 

desafiados principalmente nas cenas de “catástrofe”, os estudantes se sentiram parte do contexto 

da narração e motivados a chegar à resolução do problema. 
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Essa etapa do projeto demonstrou-se eficiente no ponto de vista da busca das melhores 

práticas pedagógicas, despertando o raciocínio lógico, trabalho em equipe e tomada de decisões. 

Mas a pesquisa final, não se esgota apenas em  fundamentar à técnica OCC-RDD e demonstrar 

estudos de caso,  como também em criar um roteiro de aula semiautomático, apoiada a uma 

máquina de estados que possa orientar o professor em suas aulas. Para a construção deste roteiro 

o projeto irá basear-se em fundamentos da engenharia de software, como levantamentos de 

requisitos, diagrama de máquina de estados, diagrama de comportamento e linguagem de 

programação, para a construção do modelo. Como resultado  espera-se produzir uma ferramenta 

com base na técnica OCC-RDD que suporte a autoria de fábulas para um ambiente de 

aprendizagem interativo. 

Como resultado final deste projeto, pretende-se que a técnica OCC-RDD aliado a uma 

roteirização de aula, possa contribuir com a academia, podendo minimizar os efeitos de evasão 

escolar no curso de computação, no ponto de vista da dificuldade de aprendizagem. 
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