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EDITORIAL 

Prezados, Todos, 

Nossa Associação Brasileira de Tecnologia Educacional - ABT começa a Comemorar 

seus 45 anos neste 2016. Lançamos neste 01/03 a Logo Comemorativa de nossos 45 anos de 

existência. Estamos encaminhando a mesma para pedir apoio na sua divulgação através suas 

redes sociais, blogs, e-mails. 

Viveremos um ano repleto de atividades significativas: 

1- Lançaremos ainda neste início de março o Concurso de Artigos sobre a área de 
Tecnologia Educacional; 

2- Preparamos o lançamento da RTE _ Revista Tecnologia Educacional - Edição Histórica 
Comemorativa que editará os melhores trabalhos do concurso e ainda artigos de 
convidados especiais; 

3- Realizaremos o 48º Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional e Jornada EAD do 
CEP/FDC em parceria no Rio de Janeiro; 

4- Realizaremos a Festa Comemorativa dos 45 anos com a entrega do Pin Comemorativo a 
45 amigos da ABT; 

5- Realizaremos em parceria com a UNESP - Campus Araraquara/SP o VI Congresso 
Brasileiro de Tecnologia Educacional da ABT no final de Julho/16 em Araraquara/SP; 

6- Participaremos do 13º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas em 
Setembro de 2016; 

7- Continuaremos com a publicação trimestral de nossa RTE Revista Tecnologia 
Educacional com a classificação Qualis B da CAPES; 

8- Lançaremos em Março de 2016 o NUPEM - Núcleo de Formação Continuada e 
Permanente da ABT com ações presenciais e semipresenciais. 

 

Contamos com a sua colaboração na divulgação de nossas propostas. 

Venha participar conosco desta Festa! 

Um abraço com Cordiais Saudações, 

 

Fernando da Silva Mota/Presidente 
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Criar para aprender: Discutindo o potencial da criação de jogos 

digitais como estratégia educacional 
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Instituto de Artes - Universidade Estadual de Campinas 

 

Prof. Dr. José Armando Valente2 

Instituto de Artes - Universidade Estadual de Campinas 

 

Prof. Dr. Hermes Renato Hildebrand3 
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Resumo 

 

Os jogos digitais têm sido encarados como uma real possibilidade educacional e, nesse 

contexto, vêm sendo utilizados com diferentes objetivos e de diferentes maneiras. Dentro desse 

movimento de uso dos jogos digitais visando um processo educacional mais satisfatório, 

defendemos aqui uma estratégia específica: que os alunos criem seus próprios jogos como 

atividade pedagógica. Essa abordagem pode favorecer alguns fatores importantes em uma 

Educação contemporânea e emancipadora, como a possibilidade de se conectar diferentes 

disciplinas em uma mesma iniciativa, de fomentar a colaboração entre os educandos e de 

desenvolver diversas capacidades para lidar com diferentes formas expressivas - os chamados 

                                                      

 

1 Bruno Henrique de Paula é graduado e mestre pela Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Foi pesquisador visitante no London Knowledge Lab (Institute of Education, Londres). 

2 José Armando Valente é livre-docente pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

mestre e doutor pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Atua como professor do 

Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação do Instituto de Artes, e pesquisador do Núcleo de 

Informática Aplicada à Educação (NIED) da UNICAMP. 

3 Hermes Renato Hildebrand é mestre em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) e doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). Atualmente, é Professor Doutor na UNICAMP e na PUC-SP, onde é vice-coordenador do 

programa de Pós Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital. 
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letramentos. Através da apresentação de resultados obtidos em um projeto piloto realizado em 

2014, nossa intenção é divulgar essa estratégia educacional e fomentar maiores discussões e 

pesquisas acerca desse tema. 

 

Palavras-chave: Educação, jogos digitais, criação, letramentos. 

 

 

Creating to learn: Discussing the potential of game-making as 

educational strategy 
 

Abstract 

 

Digital games have been considered as a real educational possibility and, in this context, 

they have been applied to Education in different forms, aiming to diverse goals. In this 

movement in which digital games have been used in order to reach a more satisfactory 

educational process, we argue in favour of a specific strategy: students should create their own 

games as an educational activity. This approach may favour some important factors in a 

contemporary and emancipatory Education, such as the possibility to explore diverse curricular 

subjects in the same project, to promote collaboration among students, and to develop different 

ways of dealing with different expressive forms - the so called literacies. By presenting some 

results from a pilot project carried out in 2014, our intention is to raise awareness about this 

educational strategy and to promote discussions and researches about this topic. 

 

Keywords: Education, digital games, creation, literacies. 

 

 

Introdução 

 A preocupação com a Educação é um tema recorrente na atualidade: muito tem 

sido discutido sobre como os métodos tradicionais de ensino têm falhado na formação de 

educandos (PAPERT, 1985; GEE, 2003). Nesse aspecto, acreditamos ser relevante discutir 

brevemente o porquê desse fracasso. Um aspecto importante a se destacar é como, apesar de 

todas as peculiaridades da contemporaneidade, a escola continua ainda organizada de maneira 

muito próxima àquela concebida no princípio da educação pública do Século XIX, como 

destaca Buckingham (2010, p.44): “as formas de ensino e aprendizagem são organizadas de 

modo similar, os tipos de habilidade e conhecimento levados em conta nas avaliações e até 

mesmo boa parte dos conteúdos curriculares atuais mudaram apenas de forma superficial desde 
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aqueles tempos”. Essa constatação de Buckingham destaca um elemento importante para que 

possamos compreender porque o processo educacional baseado em métodos tradicionais está 

fracassando: é inegável que os tempos são diferentes, assim como as necessidades e prioridades 

das diferentes sociedades (aquela do final do século XIX e esta do início do século XXI).  

 Se buscarmos analisar as discrepâncias entre esses dois períodos, uma das 

principais diferenças são as tecnologias digitais e as possibilidades geradas por elas. Não é raro 

encontrar, por exemplo, aqueles que contrastam a aprendizagem formal (aquela oferecida pelas 

escolas) à aprendizagem não-formal (que ocorre fora das escolas), definindo muitas vezes a 

primeira como uma prática ultrapassada, mais preocupada com a memorização de conteúdos 

(GEE, 2009) e o ensino de disciplina e comportamento considerado “adequado” (BOGOST, 

2007; SQUIRE, 2011), enquanto uma aprendizagem mais significativa ocorreria fora das 

escolas, por exemplo, através do uso de tecnologias digitais em outros espaços, como em casa 

(PAPERT, 1985; GEE, 2003; SQUIRE, 2011) ou em espaços que estão sendo criados como 

contextos não formais e informais de aprendizagem (ALMEIDA; VALENTE, 2014; 

VALENTE; ALMEIDA, 2014).   

 Não à toa, uma das principais estratégias para modificar os métodos e os 

resultados obtidos pelo processo educacional formal tem sido a busca pela introdução e 

integração dessas tecnologias à Educação. Nessa busca por novas abordagens e estratégias 

educacionais, diferentes caminhos têm sido delineados, e um dos ramos mais proeminentes é o 

uso de jogos digitais na Educação. Essa escolha pelo uso de videogames no processo 

educacional é sustentada por diferentes fatores, e aqui citaremos ao menos dois.  

 Um deles seria um suposto “potencial motivacional” que os jogos digitais têm 

frente aos jovens: é fato que muitos daqueles em idade escolar se interessam por videogames e, 

por conta desse sentimento, como destaca Buckingham (2006), os jogos têm sido visto como 

forma para engajar estudantes a participarem das atividades escolares regulares, ou mesmo para 

recuperar alunos desinteressados. 

 Outra visão, disseminada especialmente pelos trabalhos de Gee (2003; 2009) é a 

de que os videogames são essencialmente bons exercícios para a aprendizagem e que, ao jogá-

los, o fruidor está desenvolvendo uma série de saberes importantes, como a capacidade de 

solucionar problemas. 

 Diversas pesquisas no campo da Educação têm sido conduzidas para buscar 

compreender se os jogos digitais são realmente uma estratégia válida para tornar os resultados 

obtidos pelo processo educacional formal mais satisfatórios. Connolly e outros (2012), por 

exemplo, realizaram uma grande revisão de literatura sobre as evidências empíricas da 

eficiência dos jogos digitais para a aprendizagem e encontraram número significativo de 

trabalhos com resultados relevantes.  
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 Cria-se, portanto, um ciclo no qual mais pesquisadores são atraídos para esse 

campo, e mais estratégias buscando explorar esse suposto potencial educacional dos jogos sejam 

aplicadas à Educação. Nesse aspecto, é possível reconhecer uma grande gama de iniciativas, 

desde o uso de jogos educativos – aqueles produzidos especialmente para fins educacionais – 

para o ensino de um conteúdo específico, até o uso de estratégias de gamificação4 em salas de 

aula para torná-las supostamente mais interessantes para os alunos. É importante destacar que 

cada estratégia possui sua especificidade, bem como seus pontos fortes e suas limitações, e não 

é nossa intenção aqui compará-las exaustivamente, ou mesmo apresentar um modelo 

prescritivo, indicando qual iniciativa seria mais adequada para cada momento. 

 Nossa intenção, porém, é tratar mais profundamente uma dessas estratégias: a 

criação de jogos digitais por parte dos alunos. Nesse trabalho, apresentaremos algumas 

especificidades desse tipo de abordagem que faz com que seja, em nossa opinião, uma das mais 

ricas no que concerne à aprendizagem. Da mesma maneira, discutiremos de que forma esse tipo 

de iniciativa pode se relacionar a uma visão diferente da Educação, distanciando-se da 

perspectiva tradicional, voltada à mera memorização de informações, e mais alinhada à outra 

concepção de Educação, que desenvolve a capacidade de pensar criticamente e de se expressar 

nos educandos. 

 

Por que criar jogos no contexto da Educação? 

 Como destacamos anteriormente, o uso de jogos digitais na Educação traz 

diferentes possibilidades de abordagens, sendo algumas delas, como o uso de jogos educativos, 

mais profundamente disseminadas que outras. Se existem evidências empíricas que esse tipo de 

estratégia pode trazer resultados positivos, por que então buscar outros meios? 

 Existe, aqui, uma questão importante em relação ao papel educacional que os 

jogos podem representar. Ainda que se argumente que uma abordagem mais utilitarista, como o 

emprego de um jogo educativo para reforçar saberes de um conteúdo específico, possa 

apresentar resultados satisfatórios no que concerne ao processo educacional, não podemos 

ignorar que os videogames possuem potencial para ir além desse papel como mera ferramenta 

transmissora de conteúdos. 

 Isso porque o desenvolvimento de um jogo é, essencialmente, uma atividade 

complexa, que combina processo criativo e diferentes habilidades (“artísticas”, como a 

                                                      

 

4 A aplicação de estruturas de jogo, como objetivos claros, feedbacks e recompensas, a atividades 

corriqueiras, como aulas ou trabalho, para motivar e supostamente melhorar o desempenho dos 

participantes (JUUL, 2013). 
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composição de música e efeitos sonoros, e “técnicas”, como a estruturação de regras e, 

especialmente, a programação). Nesse sentido, sua criação pode ser vista como uma atividade 

rica para a aprendizagem e, mais especificamente, com um interessante potencial para associar 

diferentes áreas do conhecimento que se encontram distantes na organização escolar tradicional 

ou que são, muitas vezes, vistas como “áreas antagônicas”. Dessa maneira, produzir um jogo 

pode se apresentar como uma oportunidade única para que os alunos não apenas desenvolvam 

saberes em diversos campos, como programação, escrita criativa, Física ou Artes, mas também 

para que percebam que, diferentemente do que muitas vezes ocorre no ensino escolar 

tradicional, essas áreas do conhecimento não são totalmente estanques, compartimentalizadas, 

mas sim possuem interfaces. 

 Outro argumento favorável em prol da criação de jogos digitais está em como 

essa atividade cria possibilidades para se compreender o aprendiz: o artefato (nesse caso, o jogo 

digital) por ele criado pode ser compreendido como uma “janela na mente” desse educando, já 

que, ao desenvolvê-lo, ele utilizará diferentes saberes acumulados (ALMEIDA; VALENTE, 

2012). Assim, ao analisar os jogos criados pelos alunos, o professor poderá compreender quais 

aspectos os aprendizes já assimilaram e quais ainda precisam ser reelaborados, podendo assim 

planejar e estruturar melhor suas intervenções, de modo a auxiliar esses alunos a construírem 

novos conhecimentos (ALMEIDA; VALENTE, 2012). 

 Além desses argumentos, como observado por Bogost (2011), os jogos são 

formas culturais contemporâneas, e devem ser tratados como tal. Essa questão está diretamente 

relacionada aos problemas relativos ao processo educacional tradicional, brevemente discutido 

na seção anterior desse trabalho. Nesse aspecto, é importante destacar como a criação de jogos 

digitais pode se conectar ao desenvolvimento de outro elemento que vem sendo discutido no 

debate educacional contemporâneo: os diferentes letramentos – imagéticos, sonoros – que os 

aprendizes devem desenvolver (VALENTE, 2007). 

 Como afirmamos, há uma dissonância entre o que é tratado nas escolas como 

importante e a vida cotidiana dos alunos que as frequentam. Uma dessas diferenças é a 

possibilidade de se utilizar diferentes meios para nos expressarmos e para produzirmos 

significados, que modificam profundamente a forma a qual nos comunicamos como sociedade. 

Definindo de maneira direta, nossa sociedade é cada vez mais multimodal, na qual diferentes 

modos5 – como visual, verbal, gestual – se hibridizam (COPE; KALANTZIS, 2009).  

                                                      

 

5 Segundo a Teoria da Multimodalidade, um modo pode ser entendido como “um conjunto de 

recursos modelado social e culturalmente para a produção de significados” (MODE, 2012). 
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 Desta forma, para se compreender e se fazer entender em nosso mundo atual, é 

preciso saber transitar entre estes diferentes modos, aprendendo como lidar (interpretar e 

produzir, ou “ler” e “escrever”) com os diferentes textos produzidos em diferentes contextos 

(aqui entendidos como modos), em busca de integrá-los no processo de produção de 

significados (COPE; KALANTZIS, 2009). 

 É a partir desta preocupação com a necessidade de se compreender diferentes 

textos – e não apenas “textos impressos” – que surge, em meados da década de 1990, a Teoria 

dos Multiletramentos, elaborada pelo grupo de educadores do New London Group (COPE; 

KALANTZIS, 2009) como uma forma de apontar para a insuficiência do “letramento 

alfabético” (COPE; KALANTZIS, 2009, p.166) para lidar com o mundo atual. Desta forma, um 

letramento seria, de maneira sucinta, uma forma de entender e criar significados dentro do que 

Gee (2003, p. 18) chama de um domínio semiótico “(...) um conjunto de práticas que recruta 

uma ou mais modalidades (ex: língua oral ou escrita, imagens, equações, símbolos, sons, gestos, 

gráficos, artefatos, etc.) para comunicar diferentes tipos de significados”.  

 É neste contexto que pesquisadores passam, no campo da Educação, a defender 

a necessidade de “novos letramentos” para a vida na atualidade, como visual, midiático, digital, 

científico, entre outros (BUCKINGHAM; BURN, 2007). Assim, é possível compreender a 

importância dos letramentos; mas por que então a escolha pela criação de jogos digitais como 

estratégia educacional? 

 Por conta de sua natureza essencialmente multimodal, os jogos digitais podem 

em muito contribuir no desenvolvimento de diferentes tipos de letramento: se explorada no 

contexto educacional, os alunos terão de trabalhar com conceitos relativos a áreas específicas do 

conhecimento, com conceitos de representação visual, elaboração de roteiro, desenvolvimento 

de códigos (programação), além da clara possibilidade de se discutir como os videogames se 

inserem como produto midiático na cultura contemporânea, por exemplo.  

 Criar jogos digitais, portanto, apresenta-se como uma possibilidade para 

aproximar diversas áreas do conhecimento (muitas vezes separadas curricularmente) e para 

entender de maneira mais específica o grau de compreensão dos alunos em relação a esses 

diferentes conhecimentos. Da mesma maneira, essa atividade também pode ser vista como uma 

estratégia eficiente para que se desenvolvam capacidades ligadas à interpretação e expressão de 

significados através de diferentes modos, ou, de maneira mais sucinta, diferentes letramentos. 

 Existe, ainda, outro aspecto a ser destacado em relação ao uso pedagógico da 

criação de jogos digitais. Como uma forma cultural, devemos nos lembrar que os jogos também 

são expressivos. Anthropy (2012) destaca que “Jogos contam histórias que comunicam valores 

de seus criadores de maneira única: não somente através de seu conteúdo explícito, mas também 

através da lógica de seu design, e dos sistemas que decide modelar”.  Ora, se os videogames 

funcionam como uma “janela na mente” para que saibamos que conhecimentos os aprendizes 
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assimilaram, essa “janela” também funciona para que compreendamos quem são esses 

aprendizes, quais são seus valores e quais mensagens acreditam ser relevantes para o mundo. 

Tendo em vista a necessária busca por uma Educação emancipadora, que favorece a pluralidade 

e que visa o empoderamento dos aprendizes, a criação de jogos digitais, ao colocar os 

aprendizes em uma posição de protagonista, podendo definir e desenvolver seus próprios jogos, 

utilizando seus próprios temas e suas próprias ideias, se mostra como uma proposta interessante 

para alcançar esse objetivo. 

 Entretanto, seria possível explorar todos esses diferentes aspectos em uma 

iniciativa prática? Na seção a seguir, traremos algumas evidências empíricas obtidas em uma 

experiência educacional realizada por um dos autores, que estagiou na Inglaterra, no primeiro 

semestre de 2014. 

 

Criando jogos em uma escola: possibilidades e desafios 

 Os aspectos apresentados e discutidos nessa seção foram levantados a partir dos 

resultados e observações obtidos através de um projeto piloto, desenvolvido em duas escolas 

públicas na cidade de Londres, Inglaterra, durante o primeiro semestre de 2014. Participaram da 

pesquisa 52 alunos com idades entre 8 e 11 anos, e 2 professores, um de cada escola. Foram 

realizadas três sessões de uma hora e meia de criação de jogos, sendo duas em uma das escolas, 

à qual nos referiremos como escola A, e uma na outra, à qual nos referiremos como escola B, 

sempre conduzidas pelo professor responsável, com apoio de ao menos um dos pesquisadores 

envolvidos no projeto. Em ambas as escolas o software escolhido foi o MissionMaker, que 

permite que leigos em programação criem seus jogos digitais tridimensionais na perspectiva em 

primeira-pessoa6 de maneira rápida e fácil (BUCKINGHAM; BURN, 2007). De maneira 

sucinta, os usuários têm à disposição uma série de diferentes elementos pré-fabricados (objetos, 

personagens, ambientes etc.) e, através da simplificada linguagem de programação, baseada no 

paradigma condição-ação (comando SE) apresentada através de uma série de diferentes opções 

que os jogadores escolhem de acordo com as seleções anteriores, criam relações entre esses 

elementos, criando assim seus jogos7. 

                                                      

 

6 Perspectiva comum em alguns jogos digitais, na qual o jogador não vê o próprio avatar. A 

câmera é posicionada de maneira a mostrar uma visão como se o jogador estivesse “dentro” do jogo, no 

papel do personagem por ele controlado. 

7 Uma explanação mais detalhada do funcionamento do MissionMaker pode ser encontrada em 

De Paula, Valente e Burn (2014). 
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 Acreditamos ser relevante destacar, ainda, que esse projeto piloto foi, de certa 

forma, parte de outra investigação mais ampla, realizada por pesquisadores britânicos do 

Institute of Education que buscavam compreender a mudança curricular pela qual a Inglaterra 

passava à época, que, entre outros aspectos, transformava a Ciência da Computação em 

disciplina regular compulsória durante todo o ensino básico (DE PAULA; VALENTE; BURN, 

2014).  No projeto aqui citado, esperava-se que, com o apoio dos pesquisadores e dos 

professores, os alunos criassem seus próprios jogos e pudessem conectar essa experiência de 

criação a outras áreas do conhecimento. Por conta do contexto no qual a pesquisa estava 

inserida, esperava-se que a Computação fosse uma das áreas exploradas pela experiência. 

 Entretanto, mesmo que a força motriz para a realização dessa pesquisa tenha 

sido a mudança curricular, a análise dos dados obtidos por um dos autores que participou dessa 

investigação trouxe à tona alguns aspectos que merecem ser discutidos em relação ao uso 

pedagógico da criação de jogos digitais. 

 O primeiro aspecto a ser levantado é a possibilidade de se trabalhar com alunos 

relativamente jovens: outros exemplos na literatura apresentam experiências realizadas com 

alunos mais avançados no processo educacional, com idades para cursarem o período análogo 

ao fim do Ensino Fundamental e o Ensino Médio no sistema escolar brasileiro (entre 14 e 17 

anos). Entretanto, em ambas as escolas, trabalhamos com alunos mais jovens, com idade entre 8 

e 11 anos. Claramente, por conta da complexidade de alguns procedimentos (como a 

estruturação da linguagem de programação, por mais simples que ela seja) a maneira na qual a 

atividade é apresentada deve ser adaptada ao nível de conhecimento dos alunos. Isso não 

implica que incentivar alunos em idades mais tenras a criarem seus próprios jogos seja uma 

iniciativa fadada ao fracasso: na verdade, é possível afirmar que, do universo de 52 alunos 

participantes, praticamente todos se mostraram interessados na atividade, e um número 

considerável deles mostrou-se capaz de progredir além das expectativas por nós traçadas, 

apresentando, por exemplo, um domínio razoável do paradigma condição-ação (comando SE - 

IF - nas principais linguagens de programação). Assim, diferentemente do que pode parecer em 

um primeiro momento, é possível trabalhar com a criação de jogos digitais em diferentes faixas 

etárias, desde que as tarefas sejam adequadas ao público-alvo: uma proposta equivocada pode se 

tornar uma atividade frustrante, incapaz de contribuir para a formação dos alunos. 

 Um segundo ponto importante é a versatilidade desse tipo de iniciativa. Por 

conta de sua ligação com a Ciência da Computação, talvez a primeira associação entre essa 

atividade e conteúdos contemplados pelos currículos regulares esteja no campo das Ciências, da 

Matemática e das Tecnologias. Entretanto, como os jogos são uma forma expressiva 

contemporânea, a criação de jogos digitais pode também se conectar a outras disciplinas 

curriculares, como o ensino de Línguas (materna e estrangeira), Artes e Humanidades (História, 

Geografia, Sociologia...). Em nossa experiência, essa diferença ficou clara na maneira na qual 
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os professores responsáveis de cada escola conduziram-nas: em uma das escolas (escola A), 

priorizou-se o componente criativo contido na criação de jogos e a compreensão dos jogos como 

um fenômeno midiático (inclusive com uma discussão sobre os hábitos de consumo de jogos 

dos alunos); já na outra (escola B), o professor optou por uma abordagem focada no ensino de 

princípios de programação, mais notadamente, do paradigma condição-ação, base para o 

comando SE das linguagens de programação. Essa diferença de estruturação mostra como 

mesmo em condições muito próximas, como a semelhança do perfil dos participantes e o uso do 

mesmo software, os caminhos escolhidos pelos professores foram diferentes e, em certo sentido, 

ambos obtiveram sucesso, ainda que os resultados da escola B, mesmo com uma sessão a 

menos, fossem mais evidentes. 

 Os jogos podem, inclusive, fomentar a construção de pontes entre essas 

diferentes disciplinas, tão desconexas em nossa realidade escolar. Uma iniciativa desse tipo, 

centrada na criação de jogos digitais, pode ser o caminho para estimular a colaboração entre 

professores de diferentes áreas do conhecimento, bem como para demonstrar para os alunos 

que, diferentemente do que pode parecer em um primeiro momento, o mundo não é tão 

compartimentalizado como são as disciplinas no ensino tradicional. Entretanto, ao mesmo 

tempo em que percebemos a potencialidade desse tipo de iniciativa, notamos também a 

dificuldade em atingirmos esse potencial: infelizmente, ainda são poucas as aberturas para o 

trabalho interdisciplinar no cotidiano escolar contemporâneo, e unir diferentes professores e 

diferentes visões pode se mostrar uma tarefa extremamente complexa. Isso não significa, porém, 

que não devamos explorar e trabalhar em prol do estabelecimento desses espaços e dessas 

oportunidades. 

 Um último aspecto que acreditamos merecer ser evidenciado nesse trabalho é a 

possibilidade de se estimular a colaboração entre os alunos através da criação de jogos digitais. 

Em uma das escolas isso ocorreu de maneira mais organizada que na outra, já que na escola A 

foi utilizada uma organização um-para-um (um computador por aluno), enquanto na outra 

(escola B) utilizou-se uma estrutura dois-para-um (uma dupla por computador). Em ambas as 

escolas foi possível perceber como a qualidade das narrativas e dos jogos propostos era, de certa 

maneira, proporcional à quantidade de discussões do aluno com os colegas. Entretanto, ao fim 

da experiência percebemos algo importante e que deve ser destacado: a estrutura de uma dupla 

por computador pode ser apontada como um dos fatores para o sucesso mais evidente da 

iniciativa na escola B. Na escola A, apesar de dialogarem e colaborarem entre si, os alunos o 

fizeram de maneira “informal”, já que a elaboração de seus jogos foi tratada essencialmente 

como um processo individualizado.  

 Já na escola B, como permaneceram o tempo todo em duplas, esses alunos 

tiveram de negociar entre si todos os aspectos da criação de seus jogos, desde a elaboração das 

narrativas até as regras e a programação das mesmas – além, é claro, das intervenções e debates 
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extra-dupla, entre diferentes pares. Nesse sentido, ao fazer com que os alunos trabalhem em 

pares, cria-se um ambiente de discussão quase que permanente, que requer constante expressão, 

reflexão e reelaboração de ideias. 

 Esse último resultado chama nossa atenção para a reflexão sobre outro elemento 

importante, especialmente em relação ao uso das tecnologias na Educação: acreditamos que a 

experiência de criação em dupla ou em grupos seja mais proveitosa que aquela realizada 

individualmente. Certamente, esse é um argumento que vai de encontro à recente “moda” ditada 

pelas escolas que visam à introdução individualizada da tecnologia às aulas regulares, mas, 

assim como outros autores (VIGOTSKI, 2008 [1930]), acreditamos que a socialização é parte 

importante do processo de construção do conhecimento, e que esse ciclo constante de expressão, 

reflexão e reelaboração de ideias é fundamental. 

 Por fim, é importante destacar que, apesar desses pontos ressaltados, 

encontramos, durante o projeto, alguns contratempos. Problemas em iniciativas que se baseiam 

no uso de tecnologias digitais devem sempre ser esperados, e, nesse caso, não foi diferente: em 

ambas as escolas tivemos problemas técnicos tanto nos computadores (alguns não funcionaram 

da maneira esperada e os alunos perderam algum tempo até conseguirem trocar de máquina) 

quanto no software (causado basicamente por um problema de instalação na escola A e por uma 

incompatibilidade com algumas máquinas da escola B – ambos contornados após algum tempo). 

Entretanto, acreditamos que os resultados positivos obtidos ao fim do projeto em muito 

superaram os problemas percebidos. 

    

Considerações finais 

 Como procuramos mostrar no decorrer desse trabalho, há uma grande distância 

entre o mundo contemporâneo e o que acontece nas escolas, e é preciso buscar alternativas para 

se diminuir essa distância. Acreditamos, por uma série de argumentos apresentados nesse e em 

outros trabalhos encontrados na literatura, que os jogos digitais podem ser um importante aliado 

na construção de uma nova concepção de Educação. Entretanto, não basta imaginar que a mera 

introdução dos jogos digitais seja uma estratégia viável, nem que qualquer tipo de iniciativa 

baseada em jogos digitais seja um sucesso: por isso, defendemos a criação de videogames como 

estratégia educacional. 

 O desenvolvimento de jogos digitais por parte de educandos pode se mostrar 

como uma prática importante, pois está alinhada ao empoderamento desses aprendizes. Ao 

posicioná-los como criadores, essa atividade faz com que eles deixem de lado o posicionamento 

passivo, muitas vezes privilegiado pelo ensino tradicional, e assumam uma posição mais ativa, 

buscando experimentar, refletir, discutir e, por fim, que construam conhecimento. Ao mesmo 

tempo, a produção desses alunos pode ser compreendida como uma “janela na mente”, para que 

nós, como educadores, possamos perceber os conhecimentos e visões de mundo desses 
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aprendizes. Por fim, essa estratégia ainda pode ser vista como uma porta para se desenvolver no 

processo educacional aquilo que tem sido discutido por diferentes autores como letramentos, 

diferentes formas de produção de significados disseminadas na contemporaneidade. 

 Apresentamos, ainda, outros pontos que sustentam essa estratégia como grande 

potencial pedagógico, de acordo com as evidências empíricas obtidas através do projeto piloto 

mencionado. Aqui, acreditamos ser importante ressaltar novamente os principais pontos por nós 

destacados a partir dessas evidências: a possibilidade de trabalho com alunos de diferentes 

faixas etárias; de explorar diferentes disciplinas (ou mesmo uma abordagem interdisciplinar que 

conecte diferentes ramos do currículo escolar tradicional); e a capacidade de fomentar a 

colaboração entre os alunos. 

 Entretanto, como destacamos em nosso trabalho, não podemos imaginar que 

uma abordagem desse tipo seja trivial. São muitos os desafios para se estabelecer um trabalho 

frutífero desse tipo, desde a necessidade de recursos materiais – computadores, por exemplo – 

até a elaboração de um plano de trabalho coeso, passando pela escolha do software e eventuais 

problemas técnicos.  

 Evidentemente, é preciso um maior número de pesquisas para que seja possível 

mensurar a real potencialidade e os limites do uso pedagógico da criação de jogos digitais. 

Ainda assim, acreditamos que é através do exercício da criação, e não da simples repetição e 

memorização, muitas vezes favorecidas nas diferentes abordagens que se utilizam de jogos 

digitais na Educação, que podemos modificar o processo educacional. A investigação aqui 

brevemente apresentada por nós mostra alguns indícios do poder dessa estratégia; nossa 

intenção com esse trabalho é trazer à tona alguns desses indícios, divulgar e fomentar discussões 

sobre essa abordagem. É apenas através do desenvolvimento de outras pesquisas e da discussão 

de diferentes resultados que poderemos avançar nossa compreensão sobre as possíveis relações 

entre jogos digitais e Educação. 
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 Resumo: A sociedade atual passa por mudanças que geram a instabilidade dos 

tempos pós-modernos. Este contexto de transformações sociais que podem fazer com que 

desapareçam algumas profissões e surjam outras, o desemprego e despreparo das pessoas para 

os novos ambientes faz com que haja desesperança, mal-estar e medo e muitas pessoas passam a 

desvalorizar a escola e as profissões docentes. Acredita-se ser possível melhorar os processos de 

ensino e aprendizagem por meio de metodologias ativas que envolvam os estudantes, fazendo 

com que ocorra a descoberta do conhecimento, o aprendizado de modo autônomo, colaborativo 

e atraente para os jovens. O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo de caso de 

emprego de metodologias ativas no ensino. Realiza-se uma pesquisa qualitativa do tipo estudo 

de caso do emprego de metodologias ativas num grupo de alunos de um curso superior de 
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engenharia. No caso, os alunos da disciplina de processos de fabricação estavam com o estudo 

do tópico siderurgia, estavam cansados de estudar somente de modo teórico e estavam desejosos 

de “por a mão na massa” em algo que os ajudasse a juntar a teoria à prática. Os resultados 

indicam que os estudantes gostaram de realizar as pesquisas e trabalhar em conjunto com seus 

colegas, fizeram o trabalho de modo autônomo e aprenderam de modo significativo. O professor 

atuou como um orientador e os alunos se sentiram motivados a prosseguir nos estudos. Tudo 

indica que as metodologias utilizadas no trabalho mostraram-se eficazes e eficientes para 

cumprirem os objetivos educacionais para as atividades propostas.    

 Palavras-chave: Educação, Ensino superior, Aprendizagem significativa, 

Vídeos. 

 

 Abstract: Nowadays society undergoes changes that generate instability in Post-

Modern times. This context of social transformations that can make disappear some professions 

and arise other, unemployment and lack of preparation of people to the new environment means 

that there is hopelessness, malaise and fear and many people go to devalue the school and the 

teachers professions. It’s believed to be possible to improve the processes of teaching and 

learning through active methods involving students, allowing it to discovering knowledge, 

learning autonomous, collaborative and attractive way for young people. The objective of this 

study is to present a case study of use of active methods in teaching. It was carried out a 

qualitative research case study type on the use of active methodologies in a group of students of 

a degree in engineering. In the event, the students of the discipline Manufacturing Processes 

were lead to the study of the topic steel making. They were tired of studying theoretical mode 

only and were willing to "put their hands in action" in something to help them join the theory to 

practice. The results indicate that the students liked to conduct research and work together with 

his colleagues, made autonomously work and learned significantly. The teacher acted as a 

mentor and the students felt motivated to continue their studies. Everything indicates that the 

methodologies used in the study proved to be effective and efficient to meet the educational 

objectives for the proposed activities. 

 Keywords: Education, Higher Education, Meaningful learning, Videos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O mundo passa por transformações que ocorrem devido ao avanço das tecnologias e da 

globalização dos mercados mundiais. Tais mudanças conhecidas por muitos como sendo o 

período Pós-Modernista e de complexidade que trazem insegurança, medo e mal-estar com 

muitas pessoas perdendo o emprego e não sabendo o futuro para a humanidade. 
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No passado, as mudanças na sociedade demoravam a acontecer, e no contexto mundial 

atual, tudo acontece com muita velocidade e exige que as pessoas também se acostumem e 

tenham respostas às condições em alteração. Para fazer frente a tudo que está acontecendo na 

sociedade torna-se interessante que as pessoas aprendam a lidar com a complexidade, tenham 

amor ao próximo e aprendam a aprender. Muitas escolas não trazem um ensino atrativo para 

esta época onde os alunos têm informação imediata pelo celular, redes sociais e vídeos de 

Internet. 

O presente trabalho apresenta um estudo de caso de emprego de metodologias ativas no 

aprendizado. Realiza-se uma pesquisa na qual os estudantes de uma turma de um curso de 

engenharia têm a oportunidade de realizar trabalhos com relativamente pouco custo e 

criatividade. Nas  linhas seguintes trabalham-se em sequencia os itens: A sociedade pós-

moderna e a necessidade da educação para preparar as pessoas para o ambiente em 

transformação onde se abordam algumas características do pós-modernismo que vivemos e a 

necessidade de uma educação que prepare os alunos para o aprender a aprender, aprender a 

respeitar o próximo e a lidar com a complexidade. A seguir, aborda-se a aprendizagem ativa de 

conceitos onde se fala sobre o que são conceitos e a forma como podem ser aprendidos com 

mais facilidade e rapidez e fala-se sobre a aprendizagem por meio de projetos e sua relação com 

a aprendizagem nos tempos atuais. O item seguinte trata da metodologia utilizada no presente 

trabalho, que é a do estudo de caso.  

Posteriormente, apresenta-se o item do caso que é aquele do ensino por meio de pequenos 

projetos próximos à realidade dos estudantes e com pouco custo apresentando-se alguns 

exemplos e respectivas discussões. Finalizando, apresentam-se as considerações finais e as 

referências bibliográficas dos autores utilizados ao longo do trabalho. 

 

2. A SOCIEDADE POS-MODERNISTA E A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO 

PARA PREPARAR AS PESSOAS PARA O AMBIENTE EM TRANSFORMAÇÃO 

 

As mudanças que ocorrem na sociedade pós-modernista são muito céleres. Segundo 

vários autores como é o caso de Bauman (1998), Moraes (2004), Dockhorn e Macedo (2008), 

Vieira e Stengel (2012) elas se originaram em parte pelas consequências geradas pelas 

tecnologias de informação e comunicação e pela globalização fazem com que as pessoas se 

sintam inseguras, e desconfortáveis.  

Há mudanças de valores, perda de emprego por mudanças no mercado de trabalho e 

descrença nas pessoas em relação à sociedade e à educação ao ponto de ocorrer uma diminuição 

significativa na busca por profissões ligadas à educação e a realidade torna-se complexa.  
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Diante das transformações é preciso tornar a educação mais dinâmica e significativa, isto 

é, que faça sentido, principalmente no ensino superior que possui uma quantidade de trabalhos 

relativamente pequena quando comparada com os estudos em relação à educação básica.  

Para Demo (2001) parte do desmonte que o pós-modernismo praticou no campo do 

conhecimento veio dele rejeitar referências universais em nome da diversidade, complexidade e 

multiculturalidade.  

O pós-modernismo não trouxe respostas, mas sim mais confusão e por isso as pessoas se 

sentem perdidas na atualidade. Como consideram Morin (2000), Fernandes et al. (2003) e Mitre 

et al. (2008) em seus estudos voltados para a formação de profissionais da área de saúde para 

nos tempos atuais torna-se interessante preparar os estudantes para o aprender a aprender, a 

conhecer, a fazer, conviver e a ser.  

Concordamos com estas colocações dos autores no sentido de que estes aprendizados 

podem ajudar a superar as dificuldades desta nova era incluindo a complexidade. Desta forma, 

estendemo-las para as demais áreas de conhecimento desta era pós-moderna e acrescentamos 

como considera Morin que para lidar com a complexidade é preciso respeito, solidariedade, 

amor ao próximo, e muita compreensão.   

 

3. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE CONCEITOS 

 

Nas instituições educacionais trabalham-se principalmente a formação de conceitos no 

cognitivo dos estudantes. As mentes das pessoas são locais onde habitam muitos conceitos. Para 

Dahlberg (1978) estes são imagens mentais que se formam nas pessoas quando elas aprendem, 

possuem atributos associados que fazem parte da sua identificação e uma quantidade maior ou 

menor destes faz com que haja uma hierarquia. Já a definição ocorre quando se limitam os 

conceitos. Conceitos fazem parte da vida das pessoas e surgem na mente das pessoas.  

Quando as pessoas estudam alguma disciplina nas escolas, elas aprendem conceitos que 

se relacionam e quanto maior o domínio conceitual ou a quantidade de conceitos, mais elas 

sabem a respeito do assunto.  

Ausubel, Novak e Hanesian (1980) consideram na Teoria da Aprendizagem Significativa 

que quando algum conceito se associa a uma informação nova, forma-se um novo conceito e 

considera-se que a aprendizagem ocorre de modo duradouro e útil e diz-se que se trata de uma 

aprendizagem significativa.  

Novak que era discípulo de Ausubel criou os mapas conceituais para que as pessoas 

pudessem externar seus conceitos. A partir de um conceito principal cujo nome ou rótulo fica 
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contido num retângulo, os mapas apresentam o desdobramento dos subconceitos de modo 

hierárquico. Eles são unidos uns aos outros por meio de relações que são representadas por meio 

de setas que indicam a hierarquia Os subconceitos também são conceitos e quando que são 

externados por meio do desenho de mapas conceituais formam o campo conceitual que indica 

que em geral é diferente para as pessoas e quanto mais conceitos possui uma pessoa, considera-

se que maior é seu domínio conceitual (NOVAK, 2000, SHITSUKA, 2011).  

As pessoas estudam para ampliar seus campos ou domínios conceituais bem como as 

relações entre conceitos. Ocorre que na aprendizagem, quando a forma de ensinar se 

aproximada daquilo que os alunos já conhecem, essa aprendizagem torna-se facilitada.  

Wellings (2003) considera que os conceitos científicos apresentados pela Academia 

podem ser aprendidos de modo facilitado quando tais conceitos estão próximos dos conceitos 

que os estudantes já conhecem. Esta forma de enxergar o aprendizado é semelhante à de 

Vygotsky (2008) que considera que o aprendizado ocorre na região proximal do conhecimento e 

isso, segundo Wellings pode levar ao aprendizado de modo significativo. 

Quando as pessoas aprendem de modo significativo tem-se a aprendizagem sustentável e 

isso pode ocorrer de modo contextualizado com a realidade na qual os estudantes vivem ou 

quando eles conseguem controlar o ensino e a aprendizagem conforme seu passo ou 

possibilidade, de acordo com o que já conhecem. Este é o caso da aprendizagem quando um 

colega explica alguma coisa num linguagem próxima daquilo que ela sabe e ainda existe a 

liberdade em se cortar o que está sendo explicado, por meio de perguntas. Isso fica mais difícil 

para um professor explicando para uma sala com uma centena de alunos e mesmo que muitos 

tenham dúvidas, elas têm que ser colocadas em momentos certos e em quantidades possíveis do 

professor responder. Os meios eletrônicos vieram ajudar sobremaneira os processos de 

aprendizagem, pois quando os estudantes acessam as redes sociais, os wikis e os sites de busca 

podem ter acesso a informação que precisam para formar novos conceitos prescritos por 

Ausubel e de modo próximo à sua realidade como consideram Vygotsky e Wellings, desta 

forma, as TICs contribuem para que ocorra uma educação e aprendizado melhores. Para 

Ausubel quando as pessoas aprendem por meio de descobertas elas podem aprender 

significativamente como mostra a Figura 1 adaptada por Shitsuka (2011) e apresentada também 

em Boghi, Shitsuka e Shitsuka (2015). 



 

Página 24 

 

 

Na figura se verifica os tipos de aprendizagem apresentados por Ausubel e as setas 

apontam no sentido de onde pode ocorrer a aprendizagem significativa e por descoberta que é a 

região onde se trabalham os projetos científicos, projetos de iniciação científica, os trabalhos de 

conclusão de curso, os projetos de mestrado ou doutorado e enfim, onde ocorrem as descobertas 

na mente do estudante. Quando se organiza o processo de ensino e de aprendizagem por meio 

de metodologias ativas, elas caem na região considerada do gráfico.  

4. APRENDIZAGEM ATIVA 

 

Aprendizagen ativa se intersecciona e se confunde com aprendizagem significativa em 

vários aspectos como é o caso da aprendizagem de modo autônomo por descoberta que como já 

se mencionou no item anterior, ocorre nos projetos e que levam à ocorrência da aprendizagem 

siginficativa.  

Martins (1999) considera que o método de ensino tradicional tem se mostrado ineficiente 

e ineficaz na formação de profissionais principalmente nas áreas de engenharia para um mundo 

globalizado e com grande avanço nas tecnologias. Nas escolas tradicionais muitas vezes ainda 

se trabalha o aprendizado por meios repetitivos, com o professor explicando e o aluno passivo 

considerando que o professor tem que resolver os problemas que estão numa apostila ou livro. 

Wolton (2012) afirma que informar não é comunicar e que estamos numa era de comunicação 

ou de relacionamento. Ocorre que na época atual os alunos, em geral, todos possuem celulares, 

micros e estão nas redes sociais e fazem uso de vídeos. A comunicação tem duas mãos, ela vai e 

vem e permite que ocorra a fidelização do usuário.  
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Se os professores querem se comunicar com os alunos têm que entendê-los, fazer uso de 

ferramentas que eles conheçam e incentivar as trocas de informações entre os alunos. Além 

disso, na comunicação torna-se possível se ajustar as diferenças entre o conhecimento dos 

interlocutores, pois eles se ajustam e sintonizam nas trocas e com isso há um entendimento na 

região mais proximal possível e isso permite que ocorra um aprendizado significativo. 

Blikstein (2010) considera que há um potencial de aprendizagem desperdiçado em 

escolas com educação obsoleta. Trata-se de uma tragédia ver milhares de alunos sendo 

convencidos de que são incapazes e pouco inteligentes porque não conseguem se adaptar a um 

sistema equivocado. 

De fato, a escola é o local onde se reúnem condições para que ocorra o aprendizado. Ela é 

depende dos atores que nela transitam e por este motivo tem que aprender a lidar com os atores 

desta época, principalmente os alunos.  

Para Goldberg (2009) os estudantes estão carentes algumas habilidades básicas em sua 

formação como é o caso da falta em: questionar, dar nomes à tecnologias e projetos desafiantes, 

modelar processos e sistemas qualitativamente, decompor problemas de projetos, coletar dados 

para análise, enxergar possíveis soluções de problemas e gerar ideias e comunicá-las por meio 

oral e escrito.  

As colocações realizadas por Goldemberg são importantes como uma condição, pelo 

menos mínima, para preparar os estudantes para atuar na sociedade. Outras condições 

importantes incluem, por exemplo, as questões da cidadania, do conhecimento tecnológico, do 

aprendizado das artes, línguas, matemática etc.  

As aprendizagens ativas, em princípio, podem ir ao encontro das necessidades 

educacionais dos jovens, pois elas incluem as outras aprendizagens de modo natural para ajudá-

los na resolução de problemas.  

Para Barbosa e Moura (2013) o aprendizado ativo do aluno deve ocorrer com ele lendo, 

escrevendo, perguntando, discutindo ou estando ocupado em resolver problemas e desenvolver 

projetos e como metodologias consideram a aprendizagem baseada em problemas e a em 

projetos.  

 

 

5. METODOLOGIA 
 

 Pesquisar é tentar enxergar o futuro, é buscar o saber. Lima (2008) fala sobre as 

pesquisas de caráter qualitativo que tem foco na percepção de imagem, das opiniões e atitudes, e 
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na quantitativa que concentra nos valores numéricos, porcentagens e estatísticas. Ludke e André 

(2013) consideram as pesquisas qualitativas em educação com enfoque principalmente nas 

pesquisas etnográficas, pesquisa-ação e estudo de caso. Neste tipo particular de estudo se usa 

uma linguagem acessível ao público em relação aos outros tipos e pode ser um estudo de uma 

entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa 

ou uma unidade social. Para Yin (2015) o estudo de caso é utilizado se não se tem como 

controlar ou manipular o comportamento das pessoas e os acontecimentos. Essa metodologia 

não tem o propósito de generalizar os resultados e sim conhecer casos particulares. 

 Neste estudo faz-se uma pesquisa social qualitativa do tipo estudo de caso onde 

se verifica o uso de metodologias ativas no ensino de conceitos tecnológicos. O estudo é 

realizado em um grupo de um curso de engenharia que se mostrava desmotivada com as aulas 

tradicionais e queriam ter um sistema misto no qual além das aulas em sala tivessem a 

oportunidade de desenvolverem alguma prática.  

O professor da disciplina Processos de Fabricação reservou algumas aulas para que os 

alunos realizassem algum trabalho que estivesse próximo de suas realidades. Os alunos 

mostraram interessados. Realizou-se um questionário e construção de Mapas Conceituais antes 

e após a realização dos trabalhos. Por questões éticas evitou-se citar nomes de pessoas e 

instituições, apesar dos alunos terem disponibilizado vídeos de Internet que ficam 

disponibilizados para o público geral. 

 

6. O CASO E COMENTÁRIOS 

 

 Os alunos de um grupo apresentavam pouca motivação em relação ao ensino 

tradicional. Fez-se uma proposta de um trabalho no qual os alunos construiriam uma maquete 

simples, usando a criatividade, de um conjunto de processos siderúrgicos sequenciais até 

determinado ponto do processo. Eles ensaiariam o funcionamento do processo com o ensino 

tradicional  e realizariam a operação de modo simulado. No caso os alunos construíram 

uma parte de uma usina siderúrgica integrada desde o pátio de matérias primas onde utilizaram 

montes de feijão simulando montes de carvão, montes de arroz simulando montes de calcário e 

montes de areia simulando os montes de minério de ferro. Desenharam no papel as vias férreas 

e fizeram vagões de caixinha de fósforo para transportar os minerais até o alto forno. Este foi 

construído de papelão. A carga era realizada por cima e simulava-se a saída de metal gusa por 

baixo do alto forno. Este era carregado para o processo seguinte da aciaria onde alguns frascos 

plásticos simulavam o funcionamento de convertedores ou conversores por sopro de oxigênio 

da aciaria. O processo simulado pelos alunos só ia até a aciaria. Outros grupos ficaram de 
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trabalhar os processos seguintes. Os alunos do grupo trabalharam em conjunto, ensaiaram, 

criaram um vídeo que foi postado no endereço: 

https://youtu.be/h3DFyWIclko. 

Foram feitas as seguintes perguntas ao grupo: 

1) Gostou de fazer o trabalho de elaboração da maquete e elaboração do vídeo? 

A resposta dos integrantes do grupo foi unânime no sentido de que todos gostaram.  

Aluno 1 “Gostei demais de fazer o trabalho. Acho que a equipe se uniu. Todos pesquisaram e 

trabalharam.”. 

Verifica-se pela declaração do aluno que houve participação do grupo e que essa participação 

indicar que houve pesquisa e interatividade. Como considera Goldberg para preparar o aluno 

para a sociedade é preciso que ele possa questionar, dar nomes à tecnologias e projetos 

desafiantes, modelar processos e sistemas qualitativamente, decompor problemas de projetos, 

coletar dados para análise, enxergar possíveis soluções de problemas e gerar ideias e comunicá-

las por meio oral e escrito. No caso, considera-se que os alunos passaram pelas questões e a 

união os ajudou a superar as dificuldades. 

Aluno 2 “Antes eu tinha ideia só dos livros ou do que o professor falava. Com o trabalho acho 

que me envolvi e me interessei pelo assunto. Foi contagiante. Todos nos interessamos. Acho que 

todos trocamos muitas ideias, planejamos juntos, dividimos as tarefas e deu tudo certo e 

queríamos que o vídeo desse certo para mostrarmos aos colegas, familiares e amigos”. 

O aluno 2 confirma as colocações do aluno 1 no sentido que houve um trabalho de todos e como 

afirma que já tinha algum conhecimento, como considera Wellings e Vygotsky, trabalhou-se na 

região proximal e com isso melhorou-se o domínio conceitual de todos pois as novas 

informações tinham onde se ancorar em conceitos pré-existentes como consideram Ausubel, 

Novak e Hanesian.  

 A motivação para realização dos trabalhos ocorre internamente aos alunos, 

externamente existem somente incentivos como considera Campos (2008). Neste sentido a 

realização do trabalho externo tanto da elaboração da maquete, como da simulação de realização 

das operações como também da elaboração do vídeo serviram como elementos incentivadores e 

tudo leva crer que o grupo se sentiu orgulhoso em apresentar o vídeo para a sociedade.  

Pediu-se para o grupo elaborar um mapa conceitual dos trabalhos antes do vídeo e depois. A 

Figura 2 apresenta o mapa anterior. 

Figura -1 – Siderúrgia (antes do trabalho). 

https://youtu.be/h3DFyWIclko
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Fonte: arquivo dos autores. 

 

 No segundo momento pediu-se ao grupo de construísse outro mapa conceitual utilizado 

no primeiro mapa como base. Foi construído o mapa apresentado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa conceitual (após trabalho). 
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Fonte Arquivo dos autores. 

 

 As Figuras 1 e 2 foram construídas conforme os mapas conceituais apresentados por 

Novak (2000) e nelas pode-se observar a questão da hierarquia dos conceitos bem como as 

relações entre eles. A Figura 2 apresenta um campo ou domínio conceitual muito maior com 

muito mais conceitos em relação à Figura 1. Como aquela foi construída posteriormente ao 

trabalho realizado com os alunos fica claro que houve um aumento na quantidade e qualidade 

conceitual devido às novas informações que os alunos obtiveram pela realização do trabalho em 

grupo.  

É razoável se pensar que houve mais que a duplicação na quantidade de conceitos e isso 

só se tornou possível por meio do trabalho realizado. Caso os alunos tivessem aulas somente 

teóricas, possivelmente poderiam aumentar a quantidade de conceitos, porém é possível que não 

demonstrassem o mesmo interesse em prosseguir no conhecimento do assunto. Esse tipo de 

verificação fica como sugestão para trabalhos futuros. 

Outro aspecto que chama a atenção dos pesquisadores foi o fato do uso da ferramenta de 

vídeos na Internet que faz com que se desenvolva a habilidade da comunição considerada 

importante para as novas gerações por Goldemberg. Também Wallon (2008) considera o 

aspecto do trabalho em grupo e a questão do relacionamento e afetividade como elementos 

importantes para que ocorra o aprendizado de modo facilitado. Acredita-se que pela realização 

de trabalho simples e que não ocupou muito tempo dos alunos houve um trabalho de 

metodologia ativa que os fez se envolver e aprender significativamente. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o caso apresentado foi possível desenvolver incentivos e ocorrer a motivação nos 

alunos para aprender mais sobre a matéria e prosseguirem em seus estudos mesmo 

posteriormente ao término da disciplina. 

No caso em estudo o emprego de metodologias ativas mostrou-se eficaz e eficiente para 

o aprendizado dos alunos e indo ao encontro das teorias educacionais que dão suporte a esse 

tipo de prática. 

 Na atualidade, o mundo passa por um período de pós-modernismo no qual há 

desconfiança, incerteza e medo em relação ao futuro.  Essas dificuldades que ocorrem na 

sociedade também se refletem nas escolas e nos cursos superiores e os alunos ficam temerosos 

em relação ao futuro emprego. 

 O medo e temor trazidos pelas transformações que vêm com a pós-modernidade bem 

como a complexidade podem ser minimizadas com a comunicação, o diálogo, a receptividade, o 

amor ao próximo e o trabalho conjunto. As ferramentas dos tempos atuais como é o caso das 

redes sociais, as ferramentas de vídeo na Internet e bem como os celulares, smartphones, tablets, 

netbooks, notebooks, computadores e redes podem ser utilizados para melhorar o aprendizado 

pois eles são ferramentas que melhorar a comunicação e esta pode melhorar o relacionamento e 

por conseguinte as trocas entre as pessoas.  

 Torna-se interessante lembrar que as ferramentas por si não garantem que ocorra um 

bom trabalho e elas são fortemente dependentes da qualidade do trabalho realizado pelas 

pessoas que fazem uso delas, ou seja, dos atores do processo educacional.  

As metodologias ativas de aprendizado contribuem para que ocorra um bom trabalho 

educacional e são adequadas para os tempos que vivemos de pós-modernismo, tecnologias e a 

necessidade de formas de estudo dinâmicas que sejam atraentes para o trabalho de ensino dos 

alunos.  

Acredita-se que no mundo atual se tenha que trabalhar a educação com um misto de 

ferramentas ora tradicionais e ora de metodologias ativas para que se possam desenvolver os 

diversos tipos de alunos.   

Sugere-se que sejam realizados mais trabalhos para que se tenham mais parâmetros para 

comparação e melhoria dos trabalhos educacionais na educação superior. Os autores agradecem 

a todos que contribuíram direta ou indiretamente para que este trabalho se tornasse possível. 
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Gamificação: cenários e abordagens da cibercultura  
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 Resumo 

 Neste artigo apresentamos alguns conceitos sobre gamificação, 

que significa o ato da adaptação e utilização dos games em propostas variadas 

dirigidas à educação como, por exemplo, material didático complementar, a ser 

utilizado em sala de aula. 

O objetivo principal desta discussão é a abordar alguns experimentos 

praticados por investigadores do setor cibercultural, por meio dos quais 

pretendemos valorizar o uso deste recurso e indicar seus possíveis benefícios 

na prática educativa. 

 Palavras-chave: Gamificação, Cibercultura, Educação. 

 
 
Abstract 
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This article presents some concepts of gamification, which means the act 

of adaptation and use of games in a variety of proposals aimed at education, for 

example, supplementary educational materials to be used in the classroom. 

The main objective of this discussion is to address some experiments 

carried out by researchers from cybercultural sector, through which we intend to 

enhance the use of this resource and indicate its possible benefits in 

educational practice. 

 Keywords: Gamification, Cibercultura, Education. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Desde o início da civilização a tecnologia é um artefato que esta  a serviço do homem. 

Pode ser encontrada em atividades cotidianas, mas nem sempre é reconhecida como auxiliar das 

atividades humanas.  Ela pode ser notada no momento do acordar com o despertador à 

utilização de utensílios domésticos no dia a dia; da utilização de transportes para ir trabalhar à 

TV no final do dia para relaxar. Para Jenkins, 
 

 "o fluxo de conteúdos através de múltiplas 
plataformas de mídia, a cooperação de múltiplos 
mercados midiáticos e o comportamento migratório 
dos públicos dos meios de comunicação que vão a 
quase qualquer parte em busca das experiências de 
entretenimento que desejam". (JENKINS, 2009). 
 

Hoje convivemos com uma ampla tecnologia interativa, com plataformas midiáticas e 

cooperação coletiva. Em função disto, nos propomos falar sobre gamificação na educação. “Os 

games (jogos digitais) são uma forma de entretenimento bastante popular entre públicos de 

todas as idades”. (FARDO, 2013). Eles, objetos de fascinação entre as gerações “y” e “z”, 

incentivam a busca por interação e entretenimento.  

A abordagem aqui será sobre uma gamificação baseada em pontos por conquista 

alcançada e não por ranking’s, não como uma competição entre alunos e sim, uma competição 

do aluno com ele mesmo (MEIRA, 2012). Segundo Rodrigo Ayres (2013), a gamificação 

“atende as necessidades de uma educação moderna, voltada às suas tecnologias”. Os jogos, por 

conta de sua capacidade de interatividade, interesse e motivação podem facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem tornando a educação mais próxima e atrativa. 
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E quando falamos em ensino-aprendizagem, gamificação, tecnologia interativa e 

colaboração não podemos deixar de mencionar a cibercultura que é proveniente das palavras 

ciber e cultura relacionadas com a cibernética (conceito do século XX para descrever o estudo 

dos processos de controle em sistemas eletrônicos, mecânicos e biológicos5), bem como 

relacionados com a realidade virtual. Para Pierre Lévy (2010), a cibercultura é a terceira era da 

comunicação, configurada a partir do computador com uma linguagem ainda mais universal que 

o alfabeto, uma linguagem digital. 

Ainda, segundo Lévy (2010), a cibercultura pode ser vista a partir de três pontos de 

vista: 

- Interatividade: A relação entre a pessoa e o ambiente definido 

pelo hardware que conecta os dois. 

- Hipertextualidade: acesso interativo a qualquer coisa de 

qualquer lugar.  

- Conectividade: é alimentado pela tecnologia, por exemplo, a 

Internet.  

 

Para terminar esta contextualização, que é feita no âmbito da pesquisa realizada, vamos 

tratar expandir o conceito de gamificação. 

 

 

2. GAMIFICAÇÃO 
 
Gamificar é utilizar elementos tecnológicos como ferramentas para aprendizagem. 

Basicamente trata-se da aplicação didática por meio dos games. Definição que toma amplitude 

ao se incluir a diversidade educacional inserida na ferramenta e o uso desta. Levando assim para 

outros ambientes, distintos dos já existentes, um novo material, que inclui diversão e apoio aos 

métodos aplicados no ensino. 

O termo não é de todo novo, há alguns anos vem se apresentando em estudos e 

investigações acadêmicas, já sendo inclusive proposto comercialmente. No ano de 2003, o autor 

Gee (2003) já citava a gamificação como uma ferramenta capaz de promover a educação, 

incrementando o potencial da aprendizagem ativa e crítica.  

                                                      

 

5 Extraido em 13/11/2014 de http://www.ugr.es/u-veracruzana/comunicaciones_archivos/a3-mx-Galindo%20UV-

final.pdf 



 

Página 36 

 

Para Schafer e Lopes (2011), o termo gamificação, em inglês gamification, tem 

significado quando há aplicação da lógica e da mecânica dos games em diferentes aspectos do 

cotidiano. Caracterizando assim, qualquer ambiente que contenha elementos dos jogos como 

gamificados.  

Esta visão complementada por Kapp (2012), segundo o qual, o processo de gamificação 

pode ser interpretado como um compartilhamento de elementos do design dos jogos para atingir 

propósitos em comum. 

 

 

3. A INTRODUÇÃO DOS GAMES EM SALA DE AULA 

 

Comecemos com um artigo produzido pela doutora Laura Baigorri no ano de 2008 para 

o catálogo Homo Ludens Ludens, terceira entrega de La trilogia del juego, baseado nas 

exposições Playware (21.09.07 – 24.03.08) y Gameworld (30.03.07 – 30.06.07). 

Com o nome de I Will Not Make Any More Boring Art. Suvirtiendo elitismo y 

banalidad, ou em português, Não irei produzir mais artes entediantes. Subvertendo elitismo e 

banalidade. O artigo analisa os games e suas possibilidades de simulação no âmbito artístico. 

Contudo, o que nos interessa aqui é que a autora cita as inúmeras condições de aprendizagem 

que possui o jogador, ao vivenciar algo alheio a sua própria realidade. Em suas palavras: 

“disfrutar sin dramatismo, incluso con cierto entusiasmo, situaciones reales bastante duras que 

forman parte de la vida cotidiana de muchas personas” (BAIGORRI, 2008, p.23).  

 

Em Estrecho Adventure (1996), 
Valeriano López conta que a chave da 
animação – machinima antes da invenção do 
término machinima – as peripécias de um 
emigrante magrebí em sua tentativa de 
atravessar a costa para chegar à Espanha, e 
seu trabalho depois, nas estufas do sul, para 
conseguir os papéis.  

E a serie de vídeo games 
Bordergames (2005-2008) de La Fiambrera 
Obrera que é o resultado de várias oficinas 
realizadas em diferentes bairros 
marginalizados (Lavapiés em Madrid, El Raval 
em Barcelona, Al-Hoceima-Marruecos, 
Kreuzberg em Berlín, ou La Calzada em 
Gijón), onde os garotos contam e e recriam 
suas experiências cotidianas para que elas 
sejam vivenciadas pelos jogadores.  
(BAIGORRI, 2008, p.23, tradução nossa) 

 

Jogos como Bordergames e Estrecho Adventure (BAIGORRI, 2008) , nos propõe mais 

que a própria aventura: conseguem fazer com que o jogador pense na realidade de forma a não 
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ser indiferente ao que se passa ao seu redor. Ao mesmo tempo que provoca empatia, faz com 

que ele se coloque no lugar do outro, e vivencie uma realidade diferente da sua.  

Ainda neste contexto, é importante entender que há dois tipos de conhecimentos 

adquiridos por meio da tecnologia, o conhecimento sobre a manipulação e funcionamento dos 

materiais tecnológicos e o conhecimento obtido através do uso desses materiais 

De acordo com Begoña Gros Salvat (2003), em sua publicação Nuevos medios para 

nuevas formas de aprendizaje. El uso de los videojuegos em la enseñanza, a distinção está entre 

os efeitos de aprender com a tecnologia e os efeitos causados pela tecnologia. Gros diferencia a 

primeira da segunda afirmação da seguinte forma, pessoas que utilizam um computador por 

exemplo, e pessoas que mudam seu comportamento devido ao uso desse computador.  

 

Imaginemos que este aluno utilizará o 
computador para realizar seus trabalhos 
durante toda sua escolarização. A escritura, 
suas formas, quantidade de produção, 
parecem ser um dos elementos que estão 
mudando devido não apenas ao uso dos 
processadores de texto, se não que, das 
outras formas de produção escrita, tais como 
os sistemas hipertextuais, e os sistemas 
multimídia.  

Supondo, pois, que o uso do 
computador para a escrita possui efeitos a 
longo prazo sobre a forma de organização e 
expressão dos textos escritos, estamos 
afirmando a existência de efeitos da tecnologia 
sobre o aprendizado e a cognição. (GROS, 
2003, p.11, tradução nossa) 

 

Pensemos agora na possibilidade de união das situações apresentadas por meio dos 

simulacros, citados por Laura Baigorri (2008) e as consequências a largo prazo, analisadas por 

Begoña Gros Salvat (2003), assim poderíamos idealizar uma mudança comportamental 

significativa não apenas linguística e cognitiva, como também social, ética e moral.  

 
Para tanto, nesse processo o professor é de extrema relevância, e deve aproveitar ao 

máximo as novas condições de trabalho, como cita Begoña Gros Salvat (2003), não enxergar a 

inserção de novos instrumentos como obstáculo, devido ao fato dos alunos manipularem esses 

objetos com mais facilidade. E sim, potencializar a absorção e manipulação dos conteúdos 

pedagógicos por meio do uso de materiais tecnológicos.  

 
O que um vídeo game, como por 

exemplo, “SimCity” ou “PcFutbol”, oferece não 
é uma mera simulação para que os alunos 
construam cidades ou joguem futebol. Isso é 
precisamente o que os alunos vão saber fazer 
muito melhor que nós. O sentido do uso dos 
vídeo games não é desenvolvem as destrezas 
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para jogar, se não, pensar, refletir sobre o 
conteúdo, as decisões tomadas, debatê-las 
com outros companheiros, analisar as 
aprendizagens geradas e sua transferência. 

Em absoluto, o professor deve 
aproveitar a riqueza de uma ferramenta que, 
além do mais, termos a sorte de que aos 
alunos lhes encanta, motiva e eles sabem 
utilizar. (GROS, 2003, p.13, tradução nossa)  

 

O que também não se pode esquecer, é que o ensino possui uma grade 

curricular, uma quantidade determinada de horas destinadas as matérias 

obrigatórias. 

Nesse aspecto, Gros Salvat (2003) discute a possibilidade de uma 

reeducação no tempo dos jogos, ou seja, que se compreenda e se alcance o 

objetivo final em um tempo variável entre curto e mediano. Assim, a produção 

desse gênero de softwares poderia ser subdividida de acordo com o 

planejamento das aulas.  
Finalmente, entre os aspectos primordiais citados por esta autora, está a importância de 

se guardar os históricos dos jogos.  

 

Outro aspecto importante é adaptar os 
jogos ao trabalho colaborativo já que estes são 
usados em grupos na escola. Seria 
interessante poder guardar os progressos com 
os nomes de mais de um usuário, com maior 
facilidade, assim como ter um registro das 
atividades realizadas pelos alunos para 
realizar um seguimento ajustado das 
estratégias adotadas durante o jogo. (GROS, 
2003, p.14, tradução nossa) 

 

A simples possibilidade de edição por parte do professor, ao menos no processo final, e 

o registro de movimentos dos alunos no jogo, facilitaria as analises e produções posteriores. As 

investigadoras Angela MacFarlane, Anne Sparrowhawk e Ysanne Heald (2002), no estudo 

Reporto in the educational use of games (An exploration by TEEM of the contribution which 

games can make to the education process),  propõe essas mesmas condições. 

Nele, as investigadoras acompanham o uso dos games em uma mesma série de escolas 

distintas e ao final subdividem a natureza da aprendizagem em três tipos: aprendizagem como 

resultado das tarefas estimuladas pelos conteúdos dos jogos; conhecimento desenvolvido 

através dos conteúdos dos jogos; e habilidades que surjam como resultado de jogar os jogos. 
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Fica claro que, não se aprende apenas por meio das jogadas, mas também, por meio de 

toda comunicação existente no produto game, seja seus recursos visuais, sonoros e sensoriais, 

ou, linguagem, conteúdos, segredos, puzzles e jogadas. 

Pontuemos então, o formato do material, inicialmente o dividindo em três setores: 

desenho, comunicação e pedagogia.  

Ao que diz respeito ao desenho é necessário: qualidade de imagens e sons; contexto 

histórico apresentado com clareza; definição das etapas e do momento clímax do jogo; 

personificação dos personagens; e estabelecimento das dificuldades, prêmio, ações e objetivo 

dos games. E logo, configurar todos esses pontos em linguagem gráfica.  

Para isso, nos basearemos nos estudos conclusivos apresentados pelo investigador e 

professor de desenho, Joan Morales Moras (2013) , a respeito de uma oficina de desenho de 

serious games, oferecida na Facultad de Bellas Artes da Universitat de Barcelona. 

Nele se numeram os aspectos que devem ser consideramos na elaboração das regras 

desse gênero de jogo. Sendo eles: objetivos pedagógicos, idade, nível de destreza dos jogadores, 

informações e organização do sistema do jogo, resultados possíveis e formato de apresentação 

dos resultados ao jogador. 

 

Nesse âmbito se comentaram os 
seguintes aspectos que o designer deve ter 
em conta: a concreção das regras do jogo, 
tanto constitutivas como explícitas, os 
objetivos do jogo e sua relação com os 
objetivos pedagógicos, o conflito que se 
propõe no jogo, tanto se é superação pessoal, 
como competição com outros jogadores, assim 
como, possibilidades de aliança ou 
cooperação entre eles; a composição de 
grupos e a relação que se estabelece entre os 
jogadores, e entre eles e o objetivo que propõe 
o jogo; o equilíbrio de dificuldade entre o nível 
de destreza dos jogadores e os objetivos que 
são propostos; o sistema de informação que 
esconde ou expõe dados relevantes sobre o 
jogo aos participantes para dar emoção e 
viabilidade as partidas; a forma como se 
organizam os acontecimentos do jogo, tanto 
as ações do jogador como as respostas do 
sistema informatizado; os resultados que tudo 
isso gera dentro do contexto do jogo em 
quanto a eventuais situações de vitória; assim 
como a forma em que esses resultados se 
fazem visíveis ao jogador ou jogadores. 
(MORALES, 2013, p.107, tradução nossa) 

 

Durante todo o estudo, o investigador reforça o qual imprescindível é, que o desenhista 

mantenha uma visão geral do projeto, na qual possa trabalhar ao mesmo tempo a interação e a 
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pedagogia por meio da ficção. As propostas seriam implantadas então, como formas inovadoras 

de experiência que, cumprem com suas expectativas de aprendizagem.  

 

Para finalizar o assunto games na escola, falaremos sobre os três 

modelos de aprendizagem utilizadas pelo sistema educativo, a aprendizagem 

significativa, a colaborativa e a ativa. Os três pontos são encontrados nesse 

material, que segundo Roberto Balaguer (2007) deve conter: diversão; imersão 

em outra realidade e atemporalidade; fusão; exploração; domínio; estimulação; 

frustração ótima; aprendizagem; tomada de decisões e desafio das habilidades; 

e a volta a realidade. 

Isso significa que se deve estar a gosto no ambiente do simulacro, 

esquecer-se temporariamente de que se trata de uma realidade paralela, 

participar, explorar, criar, expressar opinião, decidir, comandar o contexto e, 

somente então, voltar ao mundo fora do jogo. Contudo, sem esquecer-se do 

que foi vivenciado ali. É ainda mais, como manifesta María Rubio Méndez 

(2012) em Retos y posibilidades de la introducción de los videojuegos em el 

aula, não se deve permitir que se perda a diversão do game, convertendo-o 

somente em obrigação pedagógica. Eles devem se integrar à educação de 

forma divertida e prazeirosa.  

 
Para que um vídeo game atraia e 

envolva os alunos, deve submergi – lós a outro 
universo, diferente de seu universo cotidiano, 
propondo-lhe objetivos a suas habilidades, lhe 
permitindo explorar e habitar a ficção do jogo. 
Se esquecermos da diversão, estaremos 
minando o principio pelo qual o vídeo game é 
um êxito. (RUBIO, 2012, p.124, tradução 
nossa) 

 
 

Uma das vantagens da proposta é o fato de que cometer erros não 

desqualifica, se não que incentiva a procura por uma nova solução. E assim, 

abre portas a novos diálogos e raciocínios. Como argumenta Rubio (2012) 

quando pensa incluso no controle do stress e da ansiedade por meio dos jogos. 

Além de, justificar, que o uso dos games incentiva os alunos a estudarem mais, 

já que o uso dos jogos no ambiente familiar, não o desgasta e o faz repir a 

operação de forma a chegar a uma nova reflexão.  
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Os vídeo games nos conduzem a 

submergir – nos em universos de ficção, 
alguns deles fantásticos e outros com 
pretensões de realismo, onde podemos habitar 
integrando-nos na história que neles se 
desenvolva e intervindo ativamente no 
transcurso das mesmas.  Podemos jogar 
sendo um jogador profissional de basquete 
que participa de um torneio, um médico que 
trata de erradicar uma praga do planeta ou 
uma espiã que resolve mistérios relacionados 
com a Segunda Guerra Mundial. Estas três 
possibilidades encenadas, nos propõe 
situações totalmente diferentes que requerem 
o desenvolvimento de destrezas e da 
aquisição e aplicação de conhecimentos muito 
diversos. (RUBIO, 2012, p.125, tradução 
nossa) 

 
Concluindo assim que, o aluno não apenas pode cometer erros, como 

também possui a possibilidade ampla de experimentação. Como citado no 

início do texto por Laura Baigorri (2008), inserir-se em realidades diferentes da 

sua, mas, que de alguma maneira o traga algum aprendizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Devido ao avanço das tecnologias e dos novos meios de comunicação e 

interação, recomenda-se uma mudança de métodos e quebra de paradigmas 

no cenário educacional.  

Os games que de uma forma viral aumentaram o movimento da era da 

tecnologia são elementos inovadores que podem contribuir no contexto 

educacional.  

Atualmente, estamos trabalhando  com jovens  de uma geração 

conectada, ativa e inquieta. Encontramos nas escolas um perfil peculiar de 

estudantes que não se contentam em apenas absorver conteúdos. Além de 

apresentarem uma participação mais ativa em aula, tendem a interagir 

dinâmicamente  com seus professores, bem como com outros jovens que 

encontram nas redes sociais. 

 No caso da gamificação, possuimos diversas ambientes/plataformas 

com ideiais e ações bidimensionais, ou seja, que trabalham além da linearidade 

ou do ensino que caracteriza-se por ser meramente trensmitir conteúdos.   
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Propomos que os professores sejam estimulados a conhecer e utilizar a 

gamificação, bem como atuem como intermediários e percursores de projetos 

que desenvolvam conhecimentos diversos, senso colaborativo, criativo, 

explorador 
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Resumo 

O presente estudo tem por objetivo verificar a existência do espaço de influência dos 
Parques Científicos e Tecnológicos sobre as escolas do seu entorno, a partir da geração de ações 
inovadoras numa perspectiva alinhada a abordagem de ensino Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS). Diante desta temática, instiga-se um novo olhar sobre o desafio de desenvolver o ensino 
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com viés empreendedor, que estimula o aluno a possuir um comportamento mais investigativo, 
com foco em inovação. Buscou-se alinhar esta concepção à corrente CTS, que se propõe 
trabalhar o desenvolvimento da Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT), auxiliando os 
cidadãos a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para a tomada de decisões 
responsáveis sobre Ciência e Tecnologia na sociedade. A proposta de participação ativa dos 
estudantes na busca por informação, solução de problemas e tomada de decisão, dentro de um 
processo investigativo, cria um espaço favorável para se estimular o estudo do novo, a abertura 
de espaço que proporcione o interesse por conhecimentos relevantes, indicando um caminho 
fértil para o desenvolvimento de novos valores. Na perspectiva proposta, este estudo se 
apresenta como uma pesquisa com abordagem qualitativa, de caráter exploratório, que procura 
denotar a importância da educação empreendedora como um ponto de estímulo a inovação no 
processo de ensino. Como conclusão percebeu-se que a existência de uma interação transversal 
proporcionada pela abordagem CTS junto à dinâmica de uma educação empreendedora, 
proporcionou a geração de uma proposta vigorosa, dentro do objetivo de formação de um 
indivíduo mais capaz em relação as suas competências e habilidades. 

     
Palavras chave: Educação Empreendedora, CTS, Inovação no Ensino, Parques 

Tecnológicos. 
 
 
Abstract 
 
This study aims to verify the existence of influence of Science and Technology Parks on 

the schools of your around, from the generation of innovative actions in a perspective aligned 
teaching approach Science, Technology and Society (STS). Given this theme, instigates up a 
fresh look at the challenge of developing education with entrepreneurial bias, which encourages 
the student to have a more investigative behavior, focusing on innovation. This conception 
together with the current STS, which is to work the development of scientific and technological 
literacy (SCT), assists citizens to build knowledge, skills and values necessary for making 
responsible decisions on science and technology in society. The proposed active participation of 
students in the search for information, problem solving and decision making within an 
investigative process, creates a favorable space to stimulate the study of the new, open space 
that provides an interest in relevant knowledge, indicating a fertile way for the development of 
new values. In the proposed approach, this study presents itself as a qualitative research, 
exploratory, which seeks to denote the importance of entrepreneurial education as a stimulus 
point innovation in the teaching process. In conclusion it was noted that the existence of a cross-
interaction provided by STS approach with the dynamics of an entrepreneurial education, 
provided the generation of a strong intention, in the aim of forming a more capable student in 
relation to their skills and abilities. 

 
Keywords: Entrepreneurial Education, STS, Innovation in Education, Technology 

Parks. 
 
1. Introdução 

Os Parques Científicos e Tecnológicos (PqTs) tem sido foco de interesse e investimento 

de governos nas últimas três décadas devido a sua importância como propulsores para o 

desenvolvimento dos setores socioeconômico e cultural.  

Esses Parques tem se constituído como ambientes de apoio aos empreendedores pela 

estrutura que apresenta e devido à reconhecida importância dos mesmos para incrementar os 
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setores econômico e social do seu entorno, a partir da promoção e suporte da cultura da 

inovação.  

Nessa perspectiva verifica-se que os PqTs podem se configurar como elementos de 

grande importância para induzir na região do seu entorno, ações que promovam a inserção do 

pensamento inovador, do indivíduo empreendedor, com foco no estímulo ao exercício da 

cidadania, consolidando o uso do conhecimento científico no seu contexto social, atendendo o 

que é preconizado dentro da visão de ensino de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).  

Diante dessa proposta, entende-se que a educação empreendedora desenvolvida 

naturalmente no ambiente interno dos PqTs, pode atender a criação de uma estrutura basilar, 

com intuito de promover condições para formação de indivíduos mais capacitados, e melhor 

preparados para a vida profissional e cidadã. 

Para tanto, sugere-se viabilizar a oportunidade de extensão e articulação com os níveis 

de ensino médio técnico, proporcionando a geração de um ambiente mais estimulador, que 

possa tratar os conteúdos desenvolvidos em sala de aula articulados a sua vida cotidiana. 

Trazendo para o ambiente educacional, cria-se a possibilidade de geração do conhecimento 

inovador, que possui a característica de gerar aprendizagem para ser aplicada em novas ações.  

No intuito de consolidar atividades de ensino com foco para inovação, a abordagem 

CTS proporciona uma nova dimensão, pois traz para o espaço educacional o desenvolvimento 

da alfabetização científica (DÍAZ, 2003). No uso da prática CTS, abre-se a oportunidade ao 

educando de desenvolver a sua capacidade de investigação, proporcionando o aumento do seu 

senso crítico e da sua percepção de mundo, o que de certa forma corrobora positivamente com a 

atitude de empreender, de forma inovadora, dentro da visão de responsabilidade social e de 

forma sustentável. 

O presente artigo faz parte de uma pesquisa maior que propõe avaliar a influência dos 

PqTs no processo de ensino do seu entorno. O estudo tem como objetivo propor ações que 

visem uma participação mais efetiva dos PqTs junto ao ambiente educacional no seu entorno, 

promovendo e potencializando o desenvolvimento da cultura empreendedora e de inovação.  

O procedimento metodológico aplicado no desenvolvimento deste estudo se consolidou 

a partir de uma pesquisa exploratória, bibliográfica, documental de cunho qualitativo. Uma 

busca foi realizada aos sítios dos empreendimentos (PqTs) no Brasil, com intuito de identificar 

documentos (estatutos regimentais, plano diretor e/ou propostas de ação) que apresentassem as 

intenções e as metas de cada um dos empreendimentos, com intuito de verificar se o apoio ao 

desenvolvimento do entorno é uma diretiva declarada.  
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Neste contexto, o presente estudo está organizado em seis seções identificadas como: 1. 

Introdução; 2. Parques Científicos e Tecnológicos - Ambientes de Inovação; 3. Educação 

Empreendedora; 4. Educação para Inovação; 5. Abordagem CTS; 6. Considerações Finais.  

2. Parques Científicos e Tecnológicos – Ambientes de Inovação 

Inovar tornou-se condição primordial, em especial para as organizações de base 

tecnológica, que, por sua vez, impulsionam os demais setores da economia. 

Instala-se, portanto, a necessidade de se criar ambientes de estímulo à inovação em 

diversas partes do mundo e também no Brasil, originando a denominação de Parques Científicos 

e Tecnológicos (PqTs) (FIGLIOLI, PORTO, 2012, p. 290). 

Estes ambientes de inovação são estruturas produtivas de base científico-tecnológica, de 

caráter formal, concentrado e cooperativo, que agrega organizações, cuja produção se baseia em 

pesquisa tecnológica desenvolvida nos centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

vinculados aos Parques. São empreendimentos que visam promover a cultura da inovação, da 

competitividade, com a proposição de contribuir com as organizações de produção e de 

serviços, a partir da transferência de conhecimento e tecnologia, objetivando incrementar a 

produção de riqueza de uma região ou país (FIATES, PIRES, 2002). 

Os PqTs são entidades de criação, desenvolvimento e consolidação de empreendimentos 

inovadores, que visam contribuir para a transformação econômica, social e cultural por meio da 

inovação, empreendedorismo e transferência de conhecimento e tecnologia (ANPROTEC, 

2014). 

Neste estudo, inicialmente, consideraram-se os PqTs em fase de operação, num total de 

25. Procedeu-se uma busca pela internet, nos sítios de cada PqT, buscando identificar o sentido 

da missão, da visão ou de algum discurso que descrevesse as intenções e metas de cada um dos 

empreendimentos e as suas ações no sentido de apoiar o desenvolvimento do entorno, 

especialmente dentro do ambiente educacional.   

Nesta fase de análise, foi possível encontrar informações de 17 PqTs, como apresentado 

no Quadro1, e verificado que todos  estão focados em ideias inovadoras, em empreender a partir 

do conhecimento desenvolvido nas pesquisas, com a colaboração de empresas e/ou 

organizações, academia e governo, com vistas a contribuir com o desenvolvimento sustentável 

do seu entorno, da sua região e do País. 

Nos textos analisados, a partir dos conteúdos acessados no sítio dos PqTs pesquisados, 

ressalta-se a importância em promover o empreendedorismo com foco na inovação, atuando 

como mola propulsora na geração de conhecimento, trabalho, renda e na melhoria da qualidade 

de vida da população.  
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Os PqTs pesquisados defendem também a importância de criar um ambiente de 

cooperação entre as organizações empreendedoras, a comunidade, o governos e as instituições 

de pesquisa e desenvolvimento, podendo, assim, fertilizar ideias inovadoras e proporcionar o 

desenvolvimento e a disseminação do conhecimento, ampliar a oferta de novas tecnologias e 

alavancar o entorno ou a região no qual se localiza. 

Quadro 1: PqTs brasileiros pesquisados. 
 Parque Tecnológico do NUTEC – PARTEC – Fortaleza-CE 
 Parque Tecnológico Bodocongó – PaqTcPB - Campina Grande -PB 
 Porto Digital – Recife-PE 
 Programa Curitiba Tecnoparque – Curitiba-PR 
 Parque Tecnológico Itaipu - PTI – Foz do Iguaçu-PR 
 Movimento Petrópolis Tecnópolis – PET-TEC – Petrópolis-RJ 
 Parque Tecnológico do Rio/UFRJ – Parque do Rio – Rio de Janeiro-RJ 
 Parque Tecnológico do Vale dos Sinos – Valetec – Campo Bom-RS 
 Polo Tecnológico do Noroeste Gaúcho – Ijuí-RS 

0 
Parque Científico e Tecnológico da PUC/RS TECNOPUC – Porto 

Alegre-RS 

1 
Sapiens Parque – Florianópolis-SC 

2 
Sergipe Parque Tecnológico – Sergipe Tec – Aracajú-SE 

3 
Parque Tecnológico da Ciatec Campinas – Campinas-SP 

4 
Parque Tecnológico de São Carlos – São Carlos-SP 

5 
Parque Tecnológico UNIVAP – São José dos Campos-SP 

6 
Parque Tecnológico do Polo de Informática de São Leopoldo – São 

Leopoldo-RS 

7 
Techno Park Campinas – Campinas-SP 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir dos sítios dos PqTs na internet. 
 

3. Educação Empreendedora  

O século XX foi marcado por muitas transformações devido às invenções que 

provocaram uma revolução no estilo de vida das pessoas. Lidar de forma eficaz com a 

informação e transformá-la em conhecimento vem sendo, paulatinamente, instrumentos 

necessários para o desenvolvimento da produtividade e a competitividade no mundo dos 

negócios. 

Conhecer e compreender o que é empreendedorismo, o ato de empreender e como ser 

um indivíduo empreendedor tornou-se condição importante para aqueles que desejam inovar e 

obter sucesso nessa configuração social e econômica que se apresenta atualmente. 
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O termo empreendedorismo vem do latim imprehendere que significa “tentar executar 

uma tarefa”, tornar novo, renovar, é classificado como substantivo sendo definido 

etimologicamente como um termo derivado do verbo empreender que significa "tentar empresa 

laboriosa e difícil" / "por em execução". (GOMES, 2005; CUNHA, 2010). Sartori (2009) 

ressalta que características como visão, firmeza nas tomadas de decisões, respeitar pessoas e ter 

organização são qualidades importantes para um indivíduo empreendedor.  

Empreender é algo ensinável às pessoas, não é algo inato, habilidade ou dom, é um 

instrumento específico dos empreendedores, é o processo pelo qual a mudança torna-se uma 

oportunidade de negócio (DRUCKER, 1985). 

O empreendedorismo envolve pessoas e processos, demanda atitudes mentais para criar 

e desenvolver atividades agrega a elevação de riscos, a criatividade e leva à inovação. Para 

empreender é preciso ter motivação e capacidade de identificar e defender as oportunidades, 

produzindo assim, resultados econômicos positivos e significativos para a organização 

(DORNELAS, 2005; COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 2003). 

A partir dos princípios apresentados sobre o empreendedorismo e as características que 

são desejadas do indivíduo empreendedor, percebe-se que tal capacidade não é destacada nos 

currículo de ensino nos vários níveis de formação tradicionalmente desenvolvidos no Brasil. 

Verifica-se que para mover o educando a desenvolver as suas capacidades para empreender, se 

faz necessário um conjunto diferente de estudos e ações, que o levem a criar, ou em outros 

casos, a aprimorar a sua visão de ambiente, de mundo, sua capacidade de análise e o seu senso 

crítico. 

De acordo com Tavares (2013), a educação empreendedora propicia a 

instrumentalização do educando para realizar suas escolhas e contribuir para o fortalecimento de 

seu projeto de vida, constitui-se na preparação do jovem para participar da construção do 

desenvolvimento social. Busca desenvolver habilidades e competências nos jovens fortalecendo 

sua liberdade, a fim de decidir sobre o próprio futuro. 

Algumas razões são citadas para disseminar a cultura empreendedora nas escolas e 

universidades, como: 1. Auto realização: pesquisas apontam que o empreendedorismo 

oportuniza elevados graus de realização pessoal, aliando trabalho e prazer; 2. Formação de 

líderes: é no exercício da liderança, que se constituirá o processo de desenvolvimento da sua 

capacidade; 3. Ampliação da base tecnológica: pesquisadores, professores e alunos possuem 

potencial para criação de empreendimentos baseado no conhecimento criado em sala de aula; 4. 

Resposta ao desemprego (DOLABELA, 2008). 
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Desta forma, segundo Tavares (2013), torna-se importante repensar a educação no 

Brasil, tendo em vista a disseminação da cultura empreendedora como um fator gerador de 

oportunidades e fomentadora de desenvolvimento. 

A pesquisa apresentada na GEM (2013) destaca que após uma entrevista com 85 

especialistas brasileiros, 40,7% indicaram a educação e capacitação como um fator limitante que 

afeta diretamente a ação de empreender, e 60,2% indicaram a falta de educação e capacitação no 

ensino fundamental e médio como um fator negativo. Estes índices trazem um ponto a favor 

para a proposta de ter os PqTs como indutores da educação para inovação no processo de  

ensino das escolas do seu entorno. 

4. Educação para Inovação 

Comumente caracteriza-se a criatividade e a inovação como palavras sinônimas. É 

importante, no entanto, ressaltar as diferenças entre os dois conceitos. A criatividade é o 

processo de geração de ideias, que é motivado pela resolução de problemas. Inovação é a fase 

que vem após a criatividade, onde a capacidade humana de atender as demandas sociais é 

entrelaçada ao seu desejo de agregar valor econômico a um produto (MARQUES, 2013). 

O conhecimento tornou-se principal elemento para o desenvolvimento de riquezas e, 

consequentemente, para a promoção do bem-estar social. Este cenário juntamente com o grande 

avanço tecnológico tem estimulado a disputa entre as organizações para atender a demanda do 

mercado que, nas últimas décadas, tornou-se mais exigente quanto à diversidade e qualidade.  

Com esse novo contexto de negócios despertou-se a atenção de todas as esferas sociais e 

econômicas e motivou ações, principalmente dos governos e instituições, para o 

aprofundamento de estudos e melhor compreensão do processo de inovação e seu papel no 

desenvolvimento econômico.   

A inovação pode estar atrelada com a implementação de novas ideias que criam valor e 

pode apresentar-se de diversas formas como no desenvolvimento de produtos, na implantação 

de novas tecnologias de processos, nas práticas de gestão, com o objetivo maior de aumentar a 

competitividade e a rentabilidade baseadas na necessidade e exigências dos clientes 

(FAZLZADEH; MOSHIRI, 2010).  

Para a OCDE (2005) o significado de inovação pode ter diferentes interpretações que 

advém do contexto e dos objetivos do que se pretende realizar, entretanto a inovação deve partir 

da agregação de novos conhecimentos ou novas combinações de conhecimentos já existentes. 

O conceito de inovação tem evoluído ao longo do tempo no que tangencia o ato de 

inovar e os atores que fazem parte desse processo. O ato de inovar não se prende apenas às 

tecnologias, mas envolve a utilização do conhecimento sobre novas formas de desenvolver, 
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produzir e comercializar bens, serviços e processos. Os atores participantes deste processo de 

inovação são empreendedores que fazem parte de um conjunto amplo de elementos que compõe 

um sistema de inovação (CASSIOLATO; LASTRES, 2003). 

Marques ressalta que construir um espírito inovador 

é modelar a construção de um caráter ousado e organizado, e 
de forma planejada desenvolver um processo ou uma descoberta. 
Primeiramente é preciso estar livre de todos os pré-conceitos para que 
se encontrem as diferentes oportunidades e ângulos da situação-
problema. Os preconceitos estabelecem barreiras e impedem a criação 
e a visualização de novas possibilidades. Uma das maiores 
dificuldades de praticar o empreendedorismo e a inovação é 
desenvolver uma ideia isenta de modelos e perspectivas pré-
concebidas, pensar fora do modelo padrão e buscar evidências de uma 
descoberta (MARQUES, 2013, p.8).  

Segundo Steiner (2008), o Brasil é um país que despertou tardiamente para a inovação 

tecnológica. Apesar de possuir boa capacidade de gerar conhecimento, não foi capaz de 

produzir, concomitantemente, uma política eficaz de uso do conhecimento.  

Percebe-se que para gerar um ambiente realmente adequado e eficiente na execução da 

proposta de educação para inovação, demanda-se um projeto pedagógico inovador e um corpo 

de profissionais que possuam condições e aderência a nova proposta. Exige a necessidade de um 

planejamento em longo prazo, bem como a colaboração de outros elementos, entidades externas 

à escola, que possam ajudar a diagnosticar a própria situação escolar e dar suporte às ações 

pretendidas (CARDOSO, 1997). 

5. Abordagem CTS 

Desde os anos 60, currículos com ênfase em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

vêm sendo desenvolvidos no mundo inteiro. Estes currículos apresentam como objetivo central, 

preparar os alunos para o exercício da cidadania e caracterizam-se por oferecer uma abordagem 

dos conteúdos científicos no seu contexto social (SANTOS; MORTIMER, 2002; AULER; 

BAZZO, 2001). 

Segundo Roberts (1991) as ênfases curriculares, como proposta pela abordagem CTS, 

tratam das inter-relações entre explicação científica, planejamento tecnológico, solução de 

problemas e tomada de decisão sobre temas práticos de importância social.   

Os currículos lastreados por uma proposta CTS apresentam uma concepção de: 1. 

ciência como atividade humana que tenta controlar o ambiente e a nós mesmos, e que é 

intimamente relacionada à tecnologia e às questões sociais; 2. sociedade que busca desenvolver, 

nos cidadãos (público em geral e cientistas), uma visão operacional sofisticada de como são 

tomadas decisões sobre problemas sociais relacionados à ciência e tecnologia; 3. aluno como 
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um cidadão que esteja preparado para tomar decisões inteligentes e que compreenda a base 

científica da tecnologia e a base prática das decisões; e 4. professor que desenvolve o 

conhecimento e possui o comprometimento com as inter-relações complexas entre ciência, 

tecnologia e decisões (SANTOS; MORTIMER, 2002). 

Dentro da perspectiva apresentada, o desenvolvimento de uma linha educacional 

moldada pelo pensamento CTS busca formar cidadãos científica e tecnologicamente 

alfabetizados, capazes de tomar decisão, e promover ações sustentáveis que venham refletir em 

seu ambiente social,  que de forma direta, propicia um estrutura de ensino elaborada para se 

proporcionar uma educação empreendedora e inovadora, vindo de encontro a  proposta de ação 

dos PqTs junto as comunidades do seu entorno. 

Diante da proposta de um ensino voltado ao conhecimento científico, para que se tenha 

um ambiente de plena interação com o mundo da tecnologia, faz-se necessário a integração de 

conteúdos e de propostas, de forma que o conhecimento tecnológico, que busca a satisfação 

humana, centrado no fazer, na ação, na transformação, na prática, na produção; faça parte do 

processo de investigação científica. Cachapuz e Praia destacam que 

... é necessário romper com a habitual separação artificial 
entre ciência e tecnologia, assim como o fosso existente entre estas 
duas culturas, deixando de acreditar que a primeira tem mais valor do 
que a segunda. As competências práticas não podem ficar à porta da 
escola e, muitas vezes, a marginalização social em relação a estas, 
quer dos professores, dos estudantes e dos próprios pais, implica uma 
nova mentalidade (CACHAPUZ; PRAIA, 2005, p.177). 

Assim, percebe-se que já não faz sentido pensar no conhecimento científico fora do 

contexto da sociedade e do desenvolvimento tecnológico atual. A educação científica não pode 

ficar alheia às mudanças ocorridas na ciência, e muito menos, longe da perspectiva de atuar de 

forma conjunta com uma formação técnica e empreendedora. 

Conforme destacado por Bazzo (2002), é importante uma educação tecnológica 

desenvolvida de forma ampla, com forte embasamento técnico, mas que respeite as relações 

sociais. Para tanto, poderíamos num primeiro momento reconhecer esta educação como 

transdisciplinar, entendendo a mesma como indissociada das questões éticas, econômicas, 

ambientais, entre outras, ficando objetivamente em consonância com os estudos CTS.  

6. Considerações Finais 

A proposta aqui apresentada compreende a Ciência como um processo contínuo de 

transformação, que ao buscar soluções satisfatórias para os fenômenos da realidade, é dotada da 

incrível capacidade de atender aos anseios do indivíduo pesquisador (MARQUES, 2013). A 

capacidade promovida por esta visão, que está incorporada na abordagem CTS, em conjunto 
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com a proposta de educação empreendedora, catalisa e potencializa as ações no sentido da 

inovação, criando uma nova e ótima possibilidade de avanço para o aluno, dentro de uma visão 

transdiciplinar. 

A participação ativa dos estudantes na busca por informação, solução de problemas e 

tomada de decisão, dentro de um processo investigativo, cria um espaço favorável para 

estimular o estudo do novo, a abertura de espaço que proporcione o interesse por conhecimentos 

relevantes, indicando um rico caminho para o desenvolvimento de novos valores. 

Pode-se considerar que a educação empreendedora como meio de criar uma nova 

dimensão de oportunidades para os indivíduos, promovendo o fortalecimento de projetos de 

vida, induzindo ações que proporcionem o desenvolvimento humano e tecnológico é claramente 

positiva. Esta ação, alicerçada pela abordagem CTS, onde se busca incorporar a prática de 

estudo: a investigação científica, o planejamento, a solução de problemas, e a construção de 

conhecimento para promover a tomada de decisão; gera um ambiente profícuo para o 

desenvolvimento da inovação. 

O uso da abordagem CTS, com a proposta de trabalhar o desenvolvimento da 

Alfabetização Científica e Tecnológica dos cidadãos, auxiliando os mesmos na construção de 

conhecimentos, habilidades e valores necessários para a tomada de decisão responsável sobre 

ciência e tecnologia na sociedade, somado a uma formação com visão empreendedora, 

possibilita a geração de campo mais fértil para enraizamento do ato de inovar.  

Desta forma, percebe-se que um ambiente realmente adequado e eficiente na execução 

da proposta de educação para inovação, carece efetivamente de um novo espaço, criado a partir 

dos conceitos que fundamentam a ação empreendedora, fortalecido pela linha de trabalho 

desenvolvida pelo ensino CTS. Essa corrente, fortalecida pela construção efetiva de: 

conhecimento, valores e habilidades; gera a condição para a formação de um cidadão com maior 

capacidade de ação e uma visão de mundo muito mais ampla.  

Diante das informações apresentadas, averiguou-se a partir deste estudo inicial, que os 

17 PqTs que integraram o primeiro levantamento, apresentam no ambiente de acesso público 

(sítio na internet), a preocupação e a necessidade de apoiar o seu entorno, de incitar o espírito 

empreendedor dos atores internos e externos do PqT, provocando atitudes inovadoras que visam 

o desenvolvimento sustentável, com vistas ao estímulo do desenvolvimento social, econômico e 

cultural da região. Considerando o aspecto transdisciplinar discutido por Bazzo (2002), entende-

se que oportunizar essa vocação e transformá-la em ações, corrobora com a proposta de se 

estimular estes empreendimentos como indutores de inovação nos níveis de ensino médio 

técnico. 
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Resumo 

Este artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa realizada entre 
professores de línguas estrangeiras sobre o uso de recursos de aprendizagem de 
línguas estrangeiras das TICs (Tecnologias de Informação e comunicação). Foram 
aplicados questionários exploratórios para levantar percepções sobre os recursos 
potenciais de ensino e aprendizagem presentes no Pinterest. Os dados apontam para 
uma nova geração de professores, que a partir do uso constante de redes sociais, 
aplicativos em dispositivos móveis, ampliam seus domínios para o âmbito profissional 
na troca de experiências,  aquisição de fontes de conteúdo, amparados por processos 
de colaboração e interação no ambiente da rede social Pinterest.  

Palavras-chave: Pinterest; recursos de imagens no ensino; aprendizagem  e 
ensino com TICs 

Abstract 

This article presents part of results of a survey of foreign language teachers on 

the use of learning resources of foreign languages ICT (information and communication 

technologies). Exploratory questionnaires were applied to raise perceptions of the 

potential resources of teaching and learning present in Pinterest. The data point to a 

new generation of teachers, who from the constant use of social networks and apps, 

expand their domains to the professional field in the exchange of experiences, 

acquisition of content sources, supported by collaboration processes and interaction in 

the social network environment  of Pinterest. 

Keywords: Pinterest;  teaching with pictures resources; Learning/ teaching with 

Social networking.  

Introdução 

O Pinterest é uma rede social e, como a maioria delas, oferece, informalmente, 

abertamente e coletivamente recursos audiovisuais que, entre muitos propósitos, 

podem ser também utilizados para ensinar e aprender línguas. A finalidade de aprender 

línguas é interagir, é dialogar com o mundo, é comunicar com pessoas, é fazer fluir 

sentidos. Assim, as redes sociais devem ser vistas como espaços mais naturais e reais 

para promover tais formas de aprendizagens. O espaço da colaboração valida usos e 
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amplifica a criatividade autoral de professores de línguas, na medida em que ele troca, 

utiliza, critica, aprova ou desaprova.  

Redes sociais como espaço privilegiado de interações 

As redes sociais ocupam um espaço cada vez mais representativo nas relações 

do âmbito social, comunicativo, profissional e educacional. A característica educacional 

do Pinterest emerge, justamente, por meio da atuação das pessoas com propósitos 

colaborativos, participativos e interativos. Atualmente existem redes sociais focadas em 

diferentes interesses de interação, que se amplificam na medida em que as pessoas 

atuam nessas redes e, consequentemente, descobrem e desenvolvem novos hábitos 

sociais,  interligando interesses pessoais, privados, empresariais e profissionais. Há 

redes de amizades, como o facebook, de fotos como o Instagram, de vídeos como o 

youtube, de relacionamentos profissionais, como o LinkdIn, de microbloggings como o 

twitter, com assuntos focados no momento, bem como para troca de fotos, imagens e 

vídeos, acentuando o valor de recursos audio-visuais,  como é o caso do Pinterest.  

Em seu status de rede social, o Pinterest apresenta ferramentas de interação, 

publicação e comentários baseados, abrindo-se como um grande potencial de práticas 

que se enriquecem pelas experiências, troca de materiais, em fotos e vídeo, em 

diferentes comunidades, entre elas de professores, dispostos localmente ou em 

qualquer lugar do mundo.  

O que é o Pinterest?  

O Pinterest é uma rede social que funciona com seguidores que buscam, a partir 

de seus interesses,  a troca, a interação de  imagens e vídeos. O termo Pinterest, 

advindo do inglês, é formado pelas palavras pin – pino/ alfinete – e interest – interesse. 

Trata-se de uma rede aberta, mas o principal foco é expor interesses individuais sobre 

diferentes assuntos, encontrando seguidores desses mesmos gostos e ideias, já 

dispostos em categorias ou, assim denominados, paineis. Os participantes podem 

escolher os denominados paineis já existentes para seguir ou mesmo criar seus 

próprios.   
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No ano de 20141 o Interest foi a rede social que mais cresceu no mundo, 

segundo dados do GlobalWebIndex, que explora perfis e comportamentos de públicos 

nas redes sociais. Na referida pesquisa observou-se não só que houve crescimento do 

número de novos usuários, como também crescimento na sua participação ativa, 

traduzindo o que melhor pode-se extrair das redes sociais, que é seu potencial 

interativo visando a diferentes finalidades e interesses, que passam pelo contexto 

privado e se expande para contextos de trabalho e de aprendizagem.  

Funcionamento do Pinterest 

 

FIGURA 1- Funcionamento do Pinterest  

Para colocar imagens e vídeos no PInterest 

                                                      

 

1 GlobalWebIndex: http://www.globalwebindex.net/blog/pinterest-was-the-fastest-growing-social-
network-in-2014 - acessado em 01/06/2015. 

 

http://www.globalwebindex.net/blog/pinterest-was-the-fastest-growing-social-network-in-2014%20-%20acessado%20em%2001/06/2015
http://www.globalwebindex.net/blog/pinterest-was-the-fastest-growing-social-network-in-2014%20-%20acessado%20em%2001/06/2015
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Os programas de navegação da internet, os browsers, já trazem uma ferramenta 

que permite detectar, marcar e fazer o redirecionamento de imagens para a adição de 

pins – o botão Pin-it – para fazer o upload a pin, esse mecanismo facilita compartilhar 

imagens de forma mais ágil nesta plataforma . A vantagem já se percebe a partir da 

própria navegação realizada nos sites, em que se pode diretamente compartilhar estes 

conteúdos de interesse e já redirecioná-los ao painel selecionado para compartilhá-lo. 

Conceito de pins (pinos) e de boards (paineis) presentes no Pinterest 

Os pins são a própria publicação de imagem ou vídeo num dos paineis de 

interesse presentes  na rede social do Pinterest, já os paineis são uma macro-categoria 

que abarca as inserções e as interações por meio dos pins. Eles podem conter 

arquivos de fotos, vídeos, tutoriais, gifts animados e infográficos. O usuário ao acessar 

o pin, poderá ir para o link de onde foi retirado o conteúdo, compartilhar no Facebook, 

Twitter ou Google Plus, curtir ou enviar uma mensagem direta para o “pinador” e salvar 

o pin em seu painel – “repinar”. 

A plataforma do Pinteres já sugere alguns paineis, mas estes podem ser 

alterados. Não se impõe um limite para a sua criação, pode-se adicionar na interface 

da rede social quantos se queira trabalhar. O importante é que quando as imagens são 

postadas nos diferentes murais do Pinterest,  pode-se remeter os usuários da rede aos 

seus sites de origem dessas imagens, testando de alguma forma sua fonte, sua 

credibilidade, expandindo as informações presentes no site, que foram despertadas 

pelo acesso à imagem inicial.  

O pin, que em português pode ser traduzido por “pino”, denomina-se a forma de 

publicação em um do paines desta rede social. Esses paineis são criados pelos 

participantes da rede, ficando a critério de cada um sobre como categorizar os temas 

em que as imagens/ vídeos serão inseridas.   

A funcionalidade interativa é semelhante à da rede social do Facebook, em que 

se pode expressar se curtiu ou não e também tecer comentários sobre as experiências 

com este tipo de imagem no ambiente de ensino, por exemplo.  

Interação e colaboração 
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O diferencial colaborativo provoca naturalmente a expansão de conteúdos audio-

visuais, bem como desencadeia a descoberta de informações guardadas em sites, cujo 

acesso seria até então possível pela influência e orientação das máquinas de busca2, 

que oferecem ações individualizadas, não necessariamente coletivas ou 

interconectadas por uma rede de interesses. O Pinterest faz a difusão destas 

informações categorizadas por outras redes sociais, como o Facebook e Blogger. Esta 

plataforma também se destaca por ser uma rede das redes sociais de produtos audio-

visuais, com o diferencial de incorporar elementos interativos, opinativos e de 

compartilhamento.  

A via de comunicação no Pinterest segue um conceito  de colaboração, 

retroalimentado por imagens/ materiais em audio-visual já disponíveis na internet,  mas 

que, ao serem realocados para o espaço da rede social, geram novas tramas e 

abordagens para quem se torna um usário atuante e colaborativo. Assim, ele funciona 

como uma vitrine de imagens que estão nos websites dispostos na internet, dispersos, 

projetando-se novas reconexões de interesse, produzindo novos conhecimentos. Por 

se tratar de um espaço de colaboração, em que a publicação de vídeos e imagens 

levam a produzir interconexões, consequentemente seus participantes, no papel de 

professores, são conduzidos a expor inclinações, tendências e motivações da vida real 

cotidiana, a partir de materiais audio-visuais publicados no campo da moda, 

gastronomia, viagens, decoração, compras, festas, entre outros, para o âmbito do 

ensino de línguas. Este aspecto, quando operado no contexto de ensino e 

aprendizagem de línguas reforça participações de comunidades de professores, alunos 

e gera novas comunidades em torno da disposição e vontade de aprender línguas.   

No referido âmbito, o objetivo é seguir pessoas que tenham experiências 

similares no fazer educacional, porém que possam adicionar novas experiências e 

perspectivas, fazendo fluir uma rede de informações, predominantemente visuais e que 

tenham características que gerem comentários, indicações, orientações promovendo 

seu uso e a expansão, reforçando redes de conhecimento.  

A formação de redes é uma prática humana muito antiga, mas as redes 
ganharam vida nova em nosso tempo transformando-se em redes de informação 
                                                      

 

2 Como, por exemplo, o Google que domina a busca de informações na Web.  
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energizadas pela internet. As redes têm vantagens extraordinárias como ferramentas de 
organização em virtude de sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes, características 
essenciais para se sobreviver e prosperar num ambiente em rápida mutação. É por isso 
que as redes estão se proliferando em todos os domínios da economia e da sociedade, 
desbancando corporações verticalmente organizadas e burocracias centralizadas e 
superando-as em desempenho (CASTELLS, 2003, p. 7). 

Aprendizagem por imagens 

Muitas pesquisas e campos do conhecimento dedicam-se a conhecer o poder, 

extensão e efeito das imagens (JEWITT, Carey; KRESS, Gunther 2008), seja no 

âmbito pessoal, cultural, educacional ou social. Nelas implicam fatores relativos à 

memória, cognição, resgate e uso de informações, bem como novas aprendizagens e 

produção de conhecimento pela via não verbal. No presente estudo, observa-se o que 

pode demandar novas abordagens pelo uso de apelos não-verbais, audio visuais, 

promovidos pelos materiais publicados no Pinterest.  

a) Imagens têm sido meios de expressão da cultura humana desde as pinturas pré-
históricas das cavernas, milênios antes do aparecimento do registro da palavra pela 
escritura. Todavia, enquanto a propagação da palavra humana começou a adquirir 
dimensões galácticas, já que no século XV de Gutemberg, a galáxia imagética teria de 
esperar até o século XX para se desenvolver. Hoje, na idade vídeo e infográfica, nossa 
vida cotidiana-desde a publicidade televisiva ao café da manhã até as últimas notícias 
no telejornal da meia noite- está permeada a mensagens visuais, de maneira tal que 
tem levado os apocalípticos da cultura ocidental a deplorar o declínio das mídias verbais 
(SANTAELLA; NÖTH, 1999, p.13). 

b)  
Martins et al. (2005) afirmam que as imagens são um importante recurso para a 

comunicação de ideias científicas em ambiente educacional. Segundo as autoras, as 

imagens promovem a divulgação de conceitos científicos,  mais fixação das ideias e da 

informação, do que se estivessem representadas somente pela linguagem verbal. 

Assim, há um consenso entre os pesquisadores de que as imagens podem facilitar a 

aprendizagem sob o ponto de vista da memória, cultural, afetivo, estético bem como 

cognitivo3.  

Os games têm promovido algumas variáveis importantes neste sentido com o 

aporte da imagem em movimento, com comunicações não verbais em torno da busca 

de objetivos, que podem desencadear aprendizagens. No contexto educacional, a 

                                                      

 

3 MARTINS et all. tratam da construção e leitura de infográficos por alunos como potencial para 

o ensino de ciências.  

https://gpesc.wordpress.com/2010/01/19/noth-winfried-santaella-lucia-imagem-cognicao-semiotica-midia-sao-paulo-iluminuras-1998/
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presença da imagem é fator preponderante dentre os fluxos informacionais, 

materializados que conduzem a construção da aprendizagem em diferentes 

linguagens. As práticas pedagógicas que buscam ampliar o aprendizado de línguas 

estrangeiras tem a imagem como fator relevante para a compreensão oral e de leitura, 

bem como para a produção escrita e compreensão gramatical.  De acordo com Bohn 

(2006), o uso de imagens e sons, uso de rimas, utilização de palavras-chave, 

substituição de novas palavras em um contexto enfatizam as práticas de estratégias de 

memória que auxiliam no aprendizado. 

A linguagem visual é uma forma de representação simbólica, que possibilita 

leituras, interpretações e construção de sentidos. As imagens podem ser 

representações mais próximas da realidade, ou mais abstratas, podem ser 

esquemáticas, como na forma de um infográfico, podem ilustrar e dar suporte a ideias 

tratadas pela linguagem verbal, pela palavra, e sempre estarão amparadas por 

intencionalidades, por acordos interpretativos de quem publica e de quem as lê.  

O Pinterest, nos paineis de línguas estrangeiras, é um ambiente potencial para a 

prática de intencionalidades imagéticas com propósito de ensino e aprendizagem. As 

imagens remetem e repercurtem a interpretações de vocabulário, como um glossário 

de imagens e palavras, podem transmitir narrativas, resumos, quadro esquemáticos, 

processos, representação de quadros de evolução, fenômenos da natureza, do espaço 

social e da escola. O tratamento ressignificado deste elementos têm a ver com o grau 

de comprometimento no uso interativo desta rede social, bem como na 

recontextualização de seus usos.  

As publicações do Pinteres oferecem imagens combinadas com palavras, 

visando,naturalmente, a expansão vocabular, mas potenciamente, não poderá somente 

se restringir a isso. Essa combinação deve ser singular, oferencendo reprogramações 

de leituras em que a ordem, o tamanho dos elementos dispostos conduzam a um 

conteúdo reapropriado de informações. Ler imagens é uma necessidade cada vez mais 

demanda, às vezes, amparada por legendas ou trabalhada pela interpretaçao de cores, 

disposições, elementos gráficos e pictóricos. Nas sociedades da conhecimento houve 

um privilégio histórico do movimento simbólico cognitivo de ler signos verbais e hoje 

isso se altera pela oferta cada vez maior de signos visuais que levam  à leitura de, 

artefatos representativos da civilização simbólica não verbal e contemporânea, muito 

em função de interfaces digitais.  
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As TICs têm privilegiado o aspecto visual, pois agiliza ações, identificação de 

informação e atrai interesses e atenção (cores/ ícones/ símbolos), abarcando diferentes 

faixa-etárias de público, que deverão ter mais capacidade de interpretação e leitura de 

todos estes elementos, constituídos de símbolos e códigos verbais e não verbais. 

Costa at al. (2013), em estudos sobre a produção e infográficos na escola, acentua a 

necessidade de letramento multissemiótico para que possam interpretar textos 

multimodais.  

Dados da pesquisa  sobre o perfil de professores que utilizam as redes 
sociais no ensino de línguas estrangeiras.  

Apresentamos alguns dos resultados do questionário aplicado entre 29 de Abril de 

2015 a 18 de Maio de 2015, a 20 professores que ministram o ensino de línguas 

estrangeiras. Os resultados mostram que dos professores entrevistados, cuja faixa 

etária está entre 25 a 35 anos, são categorizados como Geração Y,  e 80% são do 

sexo feminino  

GRÁFICO 1- Condição de formação dos professores entrevistados – com ensino 

superior. 

 

 Dentre os entrevistados, percebe-se um alto nível de formação para 

professores de língua estrangeira, sinalizando uma tendência, em que 35% fazem 

cursos de pós-graduação lato-sensu. A amostra identificou que grande parte dos 

professores já acessou uma ou mais plataformas voltadas para o aprendizado de 

idiomas na internet ou por dispositivos móveis, como exemplo, o Duolingo, Livemocha, 

Buusu, Italki e Lang-8.  Além disso, 90% usam materiais multimídia dentro da sala de 

aula. 

GRÁFICO 2- Acesso as plataformas: Duolingo, Livemocha, Busuu, Italki e Lang-

8 
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 Os respondentes desta amostra afirmaram utilizar com muita frequência 

rescursos multimídia na preparação de suas aulas, como mostra o gráfico 3.  

GRÁFICO 3- Recursos multimídia mais utilizados. 

 

Os dados mostram ainda, que 100% dos entrevistados possuem perfil no 

Facebook, seguido por 65% no Instagram, sendo o Blogger e o Twitter as redes menos 

acessadas. 85% destes docentes integram comunidades ou grupos voltados para o 

ensino de idiomas.  Outros indicadores mostram que 80% dos professores já 

compartilharam/disponibilizaram materiais pedagógicos nas redes sociais e 90% já 

indicou algum site, blog relacionado ao aprendizado de línguas estrangeiras.  Esses 

resultados destacam o potencial do uso das TICS como espaço para aprendizagem 

colaborativa em ambientes abertos fora das salas de aulas presenciais ou ambientes 

virtuais criados especificamente para essa finalidade. Estes aspectos reforçam um 

diferencial para este grupo analisado de usuários já empenhados em se atualizar e 

utilizar recursos de comunicação e tecnologias em suas ações de ensino.  

GRÁFICO 4- Percentual de participação dos Professores nas Redes Sociais. 
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GRÁFICO 5- Percentual de participação em comunidades ou grupos 

relacionados ao ensino de idiomas. 

 

GRÁFICO 6- Percentual de compartilhamento de materiais pedagógicos nas 

Redes Sociais.  

 

GRÁFICO 7- Percentual de indicação ao acesso a sites, blogs e redes sociais. 

 

 Dos professores abordados,  70% deles afirmaram conhecer o Pinterest e 

desse grupo (gráfico 8), 100% afirmaram seguir paineis relacionados à educação. 50% 

deles já buscaram algum conteúdo relacionado a educação e 85.7 %  dos que 

acessam o Pinterest acreditam que ele pode contribuir para o aprendizado de línguas 

(gráfico 11). 

GRÁFICO 8- Percentual de conhecimento do Pinterest. 

  

GRÁFICO 9- Paineis mais seguidos. 
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GRÁFICO 10- Busca por paineis sobre Educação. 

 

GRÁFICO 11- Percentual de potencialidade do Pinterest no aprendizado de 

língua estrangeira. 

 

Quando perguntados sobre quais recursos presentes no Pinterest seriam mais 

relevantes como potencial de ensino e aprendizagem, 100% dos entrevistados 

reconheceram a imagem como recurso mais eficiente. Tanto para quesito estratégia de 

ensino de memória para uso de vocabulário e as estratégias sociais, na aplicação 

deste conteúdo imagético, houve a mesma percepção, representada por 41,7%,  

conforme os gráficos12 e 13: 

GRÁFICO 12- Percentual dos recursos multimídia mais relevantes. 
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GRÁFICO 13- Percentual das estratégias pedagógicas mais relevantes.  

 

Quando os professores foram perguntados sobre o que poderia ser melhorado 

nos recursos potenciais para aprendizado de línguas pelo uso do Pinterest, estes 

responderam que deveria haver uma ferramenta para organização do conteúdo por 

nível de conhecimento 66,7% e a inclusão de jogos interativos 33,3%, bem como de 

recursos de webconferência, em 17,9% (gráfico 14) 

GRÁFICO 14 -Grau de percepção na melhora da qualidade no aprendizado de 

línguas no Pinterest. 

 

 

Considerações finais 

O estudo das percepções de professores sobre o potencial do Pinterest para o 

ensino e aprendizagem de línguas aponta que estes estão cada vez mais transferindo 

hábitos de uso de redes sociais  e dispositivos móveis para o seu trabalho profissional. 

Esta forma de transferência de hábitos de redes sociais da amostra pesquisada pode 
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favorecer a expansão de recursos de tecnologias nos âmbitos da aprendizagem. O 

caso estudado no contexto do Pinterest envidencia a ressignificação do uso de 

recursos audio-visuais, resgatando-se imagens/ ilustrações/ vídeos não só como 

componentes de apoio, mas intrinsecos à ação de ensinar.  

Embora a geração atual tanto de professores quanto de de alunos de línguas 

seja mais preparada para dominar o mundo da tecnologia, pois se comunicam  mais 

naturalmente por recursos não verbais, por imagens/ vídeos, há ainda a necessidade  

de letramento, em ambos os lados, para interpretar as funções multissemióticas sobre 

a grande variedade de textos imagéticos e modalidades presentes nos âmbitos da 

aprendizagem com tecnologia. Neste caso, o professor deverá  aprimorar seu discurso 

pedagógico, a fim de que possa incorporar mais qualitativamente tais recursos às suas 

práticas e capacitando diretamente seus alunos a  interpretar as funções semióticas e 

simbólicas presentes nesses materiais.  

O grupo de professores pesquisados (Geração Y) mostrou-se atentos a estas 

tendências, pois verificam necessidades, como a introdução de ferramenta de 

organização de paineis por nível de conhecimento de línguas dos alunos e também a 

introdução de games em uma plataforma que privilegia imagens e vídeos como é o 

caso do Pinterest na interface e configurações de sua plataforma atual.  
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Resumo: Anualmente se formam em torno de um milhão de pessoas em cursos superiores no 

Brasil (INEP, 2013; DEMÉTRIO; VIEIRA, 2014). Os professores da Educação Superior, 

geralmente, têm o desafio de orientar os alunos que estão em fase de conclusão de curso em 

suas monografias. Os trabalhos de final de curso são documentos científicos interessantes e 

importantes para se integrar conteúdos estudados durante o curso, com alguma prática ou caso 

real. Nos cursos de Bacharelado e Licenciatura tanto presenciais como na modalidade a 

distância, a elaboração destes trabalhos é obrigatória. Para a realização desses trabalhos, 

normalmente, há a figura de um orientador e há a exigência da apresentação final do trabalho, 

que deve ser avaliado por uma banca de professores. Nem todos alunos conseguem realizar um 

trabalho autônomo e suficiente para aprovação. O objetivo deste artigo é apresentar um estudo 

de caso de um aluno de um curso de Licenciatura a distância que interagiu com sua orientadora 

por meio do ambiente virtual, realizou as correções e melhorias no prazo, apresentou o trabalho 

para banca e foi aprovado. O ambiente virtual no caso mostrou-se viável e adequado para o 

trabalho de orientação e a defesa presencial ficou facilitada pelo bom serviço realizado.  
 

Palavras-chave: Monografia. Educação a distância. Sala de aula virtual. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil anualmente se matriculam em torno de sete milhões de alunos na Educação 

Superior e se formam em torno de um milhão de alunos, incluindo aqueles das modalidades 

presencial e a distância (INEP, 2013ª; INEP, 2013b; DEMÉTRIO; VIEIRA, 2014). Quando 

esses alunos estudam em cursos de bacharelado ou de licenciatura, têm que elaborar e 

apresentar no final do curso um trabalho final de conclusão da graduação e pós-graduação. 

Os trabalhos de conclusão de curso (TCC) ou monografias, em geral, têm a finalidade de 

possibilitar a integração dos conhecimentos adquiridos em disciplinas curriculares dos cursos e 

também a aplicação em estudos específicos, de modo a efetivar a convivência do formando com 

a realidade do mundo do trabalho. 

Para elaborar o TCC, as instituições normalmente designam professores que para atuar 

como orientadores na elaboração do trabalho. 

Nos cursos da modalidade a distância, existem naturalmente as dificuldades da separação 

física entre quem ensina e quem aprende e as dificuldades no uso dos equipamentos.  

Nem todos alunos conseguem realizar um trabalho autônomo e suficiente para aprovação 

e um dos caminhos para se melhorar o desempenho dos alunos e a aprendizagem é por meio da 

interação social.  

O objetivo deste artigo é apresentar um estudo de caso de um aluno de um curso de 

Licenciatura a distância que interagiu com sua orientadora por meio do ambiente virtual, 

realizou as correções e melhorias no prazo. 

Na seção seguinte será trabalhada a importância do trabalho final de graduação na 

formação superior, e os benefícios e dificuldades na aplicação desse tipo de trabalho na 

formação de alunos de graduação.  

Na seção Comunicação, Interatividade e Aprendizado aborda-se a importância da 

comunicação e sua relação com o aprendizado dos graduandos.  

Em seguida explica-se a metodologia adotada na elaboração do trabalho e logo a seguir 

descreve-se o caso, mostrando-se também exemplos e discutindo-se como eles funcionam.  

2 IMPORTÂNCIA DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO NA FORMAÇÃO 
SUPERIOR 

 É interessante, no Ensino Superior, aliar às práticas de ensino tradicional outros 

elementos que possam ajudar a desenvolver o pensamento crítico reflexivo dos alunos, por meio 

de uma visão real do mundo no seu contexto, e, simultaneamente, dotá-los de ferramentas que 
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ajudem a solucioná-los e que forneçam a autonomia nos estudos (SEVERINO, 2007; MAIA, 

2008; FREIRE, 2013; YIN, 2015).  

 A disciplina Metodologia do Trabalho Científico fornece alguns desses elementos, como 

é o caso do uso das normas técnicas necessárias para que os alunos possam trabalhar com 

autonomia relativa para elaboração de seus trabalhos científicos. Este também é o caso das 

monografias ou trabalhos de conclusão de cursos de graduação, que normalmente são realizados 

com acompanhamento e orientação por parte de algum professor do curso designado para 

realizar este tipo de trabalho.  

 Os trabalhos de conclusão de curso (TCCs) procuram levar os alunos a realizar a 

pesquisa científica e aprender de modo significativo. 

 A Figura 1 apresenta um diagrama desenvolvido por Ausubel, Novak e 

Hanesian para a aprendizagem significativa, com adaptação (SHITSUKA, 2011; BOGHI; 

SHITSUKA; SHITSUKA, 2015).  

 

Figura 1 – Tipos de aprendizagem de Ausubel, Novak e Hanesian (1980). 
 

 
   

 Quando se aprende de modo autônomo, o que ocorre na pesquisa científica, pode-se 

realizar a descoberta e aprender de modo significativo, isto é, com um tipo de aprendizagem que 

é duradoura, que se relaciona com o contexto do aluno e que pode ser útil em sua vida e suas 

realizações. Este é o tipo de aprendizagem que se deseja que ocorra com a elaboração dos 

TCCs. Nestes, o contexto pode ser relacionado às condições reais encontradas em ambientes 

profissionais ou mesmo às disciplinas já estudadas no curso, que podem ter suas informações 
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integradas por meio deste tipo de trabalho, composto por pesquisa, trabalho conjunto com a 

orientação e elaboração da monografia. 

 Existem exemplos da literatura relacionados às condições nas quais ocorre a elaboração 

dos TFCs. Num estudo sobre TCCs em cursos de Licenciatura em Matemática, verificou-se que 

os alunos tinham dificuldade em iniciar a elaboração de seus trabalhos e, em geral, eram 

dependentes da orientação realizada pelo professor. Apresentavam mais facilidade em realizar 

seus trabalhos se já tinham alguma experiência prévia com trabalhos de iniciação científica 

(CURY, 2009).  

 As monografias em determinadas condições podem ser elaboradas com mais ou menos 

facilidade, e além de depender dos incentivos do professor, dependem também da motivação 

interna desenvolvida no aluno. As motivações em geral são resultado dos incentivos externos 

(CAMPOS, 2011).  

 Cabe então ao professor ou tutor tentar desenvolver os incentivos para os alunos para 

que eles se envolvam, participem e alcancem os resultados esperados. Em outras palavras, a 

própria qualidade dos trabalhos está muito relacionada à qualidade de trabalho do orientador, ou 

seja, a forma como este professor trabalha e incentiva seus alunos para alcançar os resultados 

almejados.  

3 COMUNICAÇÃO, AMBIENTE VIRTUAL, INTERATIVIDADE E 

APRENDIZADO 

 Comunicação é muito mais que informação. A revolução do século XXI não é 

da informação, mas sim da interação na comunicação. Esta não é somente a mensagem, mas sim 

o relacionamento (WOLTON, 2011).  

 O relacionamento e interatividade entre as pessoas chama a atenção, cativa e 

ajuda a assimilação dos conteúdos. Isso é particularmente importante nos processos de ensino e 

aprendizagem, tanto presenciais quanto aqueles que ocorrem na educação a distância, ou seja, 

nos ambientes virtuais ou salas de aula na nuvem.  

 Um ambiente virtual é mais que um meio de comunicação tradicional. Nele se 

coletam, integram e redimensionam vários meios de comunicação, formando redes por meio das 

relações entre as pessoas e as interfaces digitais de modo crescentemente rico e complexo 

(VELOSO, 2011).  

Os ambientes virtuais possibilitam a melhoria da comunicação entre as pessoas, pois 

nos tempos atuais grande parte da população tem acesso aos meios digitais, sejam em 

computadores de mesa, notebooks, netbooks, smartphones, tablets e outros dispositivos que 

facilitam o acesso à Internet.  

 Os dispositivos associados ao conjunto de ferramentas síncronas, como é o caso 

dos chats e videoconferências, e tecnologias assíncronas, que incluem blogs, fóruns, wikis etc. 
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estão sendo utilizados como ferramentas nos ambientes virtuais de aprendizagem (FRANCO; 

BRAGA; RODRIGUES, 2011). 

 As ferramentas de comunicação existentes nos ambientes virtuais de 

aprendizagem possibilitam as “trocas” de informações e a construção do conhecimento coletivo, 

e, desta forma, se bem trabalhadas, podem favorecer o aprendizado dos participantes.  

 Entre os fatores que favorecem a expansão da modalidade EaD no Brasil estão a 

demanda reprimida de muitos anos, pois o Brasil ainda conta com uma quantidade de pessoas 

formadas em cursos superiores pequena, se comparada com os países das maiores economias do 

mundo. Além disso, também favorece a EaD o emprego crescente das TICs. Estima-se que para 

o ano de 2016 haja uma relação de um computador para cada brasileiro, ou seja, haverá cerca de 

200 milhões de computadores (MEIRELLES, 2015).  

 O Brasil segue a tendência mundial em relação às TICs e isso leva a um uso 

crescente das ferramentas e recursos dessas tecnologias. Quando as TICs e suas ferramentas são 

utilizadas nos processos de ensino e de aprendizagem, podem favorecer a ocorrência da 

melhoria da comunicação em termos de quantidade e frequência e interatividade.  

 A interatividade e a emoção que ocorrem na comunicação humana permitem 

que ocorra um aprendizado facilitado (WALLON, 2008). A aprendizagem pode ser melhorada 

pela interatividade e participação das pessoas, seja presencialmente ou nos ambientes virtuais, e, 

desta forma, torna-se importante a questão da comunicação e da relação no aprendizado, nos 

processos educacionais a distância e também nos cursos presenciais, que também podem fazer 

uso dessas ferramentas e outras, como é o caso dos vídeos de internet e das redes sociais. 

4 METODOLOGIA 

 A pesquisa tem a finalidade de construir saberes. É um conjunto de 

procedimentos sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que têm o objetivo de encontrar 

soluções para problemas propostos, por meio da utilização de métodos ou caminhos científicos 

(ANDRADE, 2007). 

 Os métodos são procedimentos mais amplos pelos quais se procura entender os 

fenômenos que ocorrem na natureza ou em grupos sociais, e, neste caso, uma das formas de 

trabalho é a comparação. 

 As pesquisas qualitativas buscam entender como se observam ou qual o 

entendimento que as pessoas de algum grupo têm sobre alguns fenômenos. Quando se trabalha 

um estudo de caso, este tem que ser específico, único e deve ser estudado de modo aprofundado 

(LUDKE; ANDRE, 2013; YIN, 2015). 

 Neste estudo, trabalha-se o caso de interatividade favorecendo o sucesso 

acadêmico num trabalho de conclusão de curso. O motivo da escolha do caso se deve ao fato de 

tanto o aluno quanto o tutor interagirem até lograr êxito e obter nota excelente, fato que nem 
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sempre ocorre, seja pelo fato da falta de participação ou iniciativa do aluno, seja pela não 

utilização de fatores que podem incentivar o aluno, ou até mesmo pela falta de preparo do tutor 

de EsD ou do professor. Como os levantamentos foram realizados no ambiente virtual, este se 

tornou independente da localização física. A instituição está localizada na região Sudeste do 

Brasil. Em respeito ao tutor e ao aluno e as questões éticas, procurou-se preservar os nomes das 

pessoas e instituição. O aluno participante do estudo já havia sido reprovado no ano anterior na 

disciplina de orientação de TCC e, no caso, está cursando novamente para concluir o curso com 

êxito e obter seu diploma. Apresenta-se a seguir o caso e a respectiva discussão.  

5 O CASO E DISCUSSÃO 

 Os levantamentos dos dados ocorreram no primeiro semestre de 2015. Os dados 

seguintes vêm de uma sequência que remonta aos meses anteriores a maio; o prazo de entrega é 

o final do mês de maio de 2015; e da apresentação do pôster perante a banca é o final do mês de 

junho.  

 Só pode ir para banca o aluno que foi aprovado na disciplina de orientação. 

Neste caso, a banca tem somente uma porcentagem da nota em relação ao trabalho do aluno, 

sendo que a porcentagem maior da nota, cerca de 60%, é do trabalho escrito, ficando o restante 

para a apresentação. 

 

POSTAGEM 1: 

10/05/2015 23:33 – Protocolo: XXXXXXX – Comentários da tutora: 

Aluno, 

Faça as correções e envie até 2a feira para versão para não acumular no final. Não 

esqueça das dicas das normas, especialmente a ABNT NBR 14.724 para elaboração de 

trabalhos científicos, a NBR 10.520 de citações e NBR 6023 para as referências, que resumi, 

exemplifiquei e comentei para os alunos e seguem no arquivo anexo.  

Tutora 

Contém anexo: AnexoDicas.pdf 

 

 

COMENTÁRIOS:  

 Verifica-se pela postagem que a tutora incentiva o aluno, indicando as normas 

que vão balizar a realização do trabalho e exortando-o a prosseguir e cumprir o prazo e evitar os 

transtornos e dificuldades normais que ocorrem para os alunos que deixam as entregas de 

trabalho para as últimas horas.  

 Observa-se que o uso das normas mencionadas fornece certa autonomia ao 

aluno na realização dos trabalhos. A autonomia freireana é importante, pois considera que os 
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alunos não são tábuas rasas ou potes vazios que precisam receber o conhecimento do professor, 

antes são pessoas que precisam de alguma autonomia para poder desenvolver seus trabalhos. 

Esta autonomia, como mencionado por Severino e Maia, pode vir do uso da metodologia 

científica, que mais uma vez retorna à questão do uso das normas que permitem que se construa 

o conhecimento respeitando as formas normatizadas. A seguir, apresenta-se a postagem 2. 

 

 

POSTAGEM 2: 

14/05/2015 14:43 – Protocolo: XXXXXXX – Postagem do aluno: 

Ola Professora, 

Segue meu TCC Final... 

Obrigado pela ajuda....creio que está no padrão...mas qualquer coisa me avise...acho 

que deve ser algo pequeno a corrigir.. 

Mais uma vez obrigad 

 

 

COMENTÁRIOS: 

 Verifica-se que o aluno respondeu alguns dias depois em relação à postagem da 

tutora. Este fato é razoável, quando se considera que a comunicação é assíncrona, como 

mencionado por Franco, Braga e Rodrigues. Neste tipo de comunicação, uma postagem é 

realizada num momento e a resposta pode ocorrer em outro momento, posterior.  

 No meio tempo, torna-se possível ao aluno levantar dados, realizar pesquisas, 

formar suas opiniões e postar suas colocações. Para este caso, o aluno demonstra gratidão pela 

orientação fornecida pela tutora.  

 Em geral, o aluno considera que seu trabalho está bom, dentro do seu nível de 

conhecimento, e o papel da orientadora torna-se importante, pois tendo mais formação, 

experiência e estudo, normalmente tem mais capacidade de análise e orientação. No caso, o 

aluno considera que seu trabalho já está bom, achando que se houver alguma coisa para corrigir, 

está será pequena, ou ínfima. 

 

 

POSTAGEM 3: 

15/05/2015 23:52 – Protocolo: XXXXXXX – Comentários da tutora: 

Oi Aluno 

O seu tcc ainda necessita de correções: 

1) Palavras-chave:  
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TROCAR interdisciplinar para Interdisciplinaridade e Inclusão para Inclusão digital 

2) METODOLOGIA 

É PARA colocar neste item o caminho que percorreu para realizar o trabalho. 

No seu caso foi realizado um estudo de caso em uma escola........., e também foi feita 

uma pesquisa bibliográfica em livros, revistas e sites. 

2.1 O conceito de letramento 

ESTE ASSUNTO pode ser o item 3.1 O Conceito de Letramento e colocar o item 3 

DESENVOLVIMENTO, a metodologia é um item separado. 

2.2 A informática como ferramenta educativa 

Colocar um espaço após o parágrafo anterior. 

2.2.1 Neste item, no 6. Parágrafo você colocou .... como vemos na figura 1 e 2 , é .... 

como vemos nas Figuras 1 e 2 (plural) são duas figuras e não uma. 

CORRIGIR ortografia, concordância e pontuação em TODO O TEXTO. 

A conclusão vira 4.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

a) Precisa estar de acordo com a ABNT 6023 

b) Precisa colocar em ordem alfamética 

c) Se você colocou em algumas referências os pre nomes abreviados, colocar tudo 

abreviado. 

d) Quando tem dois autores ou mais não se coloca “e”, e sim “;” separando os 

autores 

e) O título é somente a primeira letra da primeira palavra maiúscula e as outras 

minúsculas, exceto nome próprio.  

f) O título é em negrito. 

g) Primeiro coloca-se Editora: Cidade 

h) Não precisa colocar a referência da abnt 

FAÇA AS CORREÇÕES, e me envie ainda o mais breve possível em pdf. 

Tutora 

 

 

COMENTÁRIOS: 

 Verifica-se que a tutora se mostra zelosa em seu trabalho. Tudo indica que, ao 

ler o trabalho do aluno, encontrou vários itens a serem melhorados, conforme Severino, 

Andrade e Cury, e apontou-os. Tais itens começam desde as palavras-chave que são 

indexadores, relacionados à Ciência da Informação, que vão facilitar a localização do texto e sua 

classificação para os pesquisadores que farão estudos posteriores, como também em relação ao 
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respeito às normas ABNT, às questões de concordância verbal e nominal ao longo do texto e às 

referências bibliográficas.  

 

 

POSTAGEM 4: 

19/05/2015 14:52 – Protocolo: XXXXXXX – Postagem do aluno: 

Professora... 

Fiz as correções... 

Veja por gentileza se está OK agora.. 

Contém anexo: AnexoTCC.pdf 

 

 

COMENTÁRIOS: 

 Observa-se que o aluno está atento e trabalhando as melhorias solicitadas, e 

alguns dias após realiza nova postagem enviando o novo arquivo para a tutora. Neste ponto, 

informa que as correções estão realizadas e pede a gentileza da professora verificar. Há uma 

relação de respeito em relação à tutora que o está orientando. À medida que se aproxima o final 

do mês, vem o prazo final de entrega do trabalho. 

 

 

POSTAGEM 5: 

20/05/2015 22:45 – Protocolo: XXXXXX – Comentário da tutora: 

Oi Aluno, 

Precisa ainda corrigir as referências. 

Tutora 

 

 

COMENTÁRIOS: 

 Verifica-se que a tutora sempre retorna as postagens ao aluno no dia seguinte, e 

sistematicamente num horário à noite. Este fato pode ser indicativo de que ela conta com outros 

trabalhos durante o dia e reserva um horário à noite para atender e orientar os alunos. Trata-se 

de um mérito da tutora, pois se observa que ela procura responder sempre num prazo 

relativamente curto, e possivelmente para conseguir trabalhar desta forma, ela deve estar sempre 

monitorando o ambiente virtual, diariamente, para ver se há alguma postagem nova de algum 

aluno.  
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A resposta do aluno não é imediata. Nesta postagem, a tutora alerta o aluno quanto à 

necessidade de corrigir as referências: possivelmente não fala mais sobre o assunto, pois o mais 

provável é que se trata de correções pedidas anteriormente e que não foram realizadas na versão 

enviada pelo aluno.  

 

 

POSTAGEM 6: 

24/05/2015 15:10 – Protocolo: XXXXXX – Postagem do aluno: 

Professora, 

Segue novamente com as correções solicitadas 

Contém anexo: AnexoTCC1.pdf ReadSpeaker  

 

 

COMENTÁRIOS: 

 O aluno retorna, seguindo um certo padrão, após alguns dias, e nesta 

oportunidade envia novo arquivo que se supões pode estar com as correções pedidas pela 

professora na postagem anterior.  

 A palavra “novamente” escrita pelo aluno indica que ele está sentindo essas 

“idas e vindas” do arquivo, que se fazem necessárias, e ele já não fala mais que seu arquivo não 

contém erros, pois tudo indica que já entendeu que sempre é possível deixar escapar alguma 

coisa, ou até mesmo na tentativa de melhorar o trabalho, introduzir novos erros.  

 

 

POSTAGEM 7: 

24/05/2015 23:21 – Protocolo: XXXXXX – Comentário da tutora: 

Oi Aluno, 

Faltaram duas coisinhas: 

1) Nas citações diretas, recuadas 4cm, tirar as aspas e colocar espaço 1 e fonte 10. 

2) Nas referências bibliográficas (os sobrenomes dos autores são todas em caixa alta, 

ex. RAMOS, C.A; SILVA, s.a) conforme a norma ABNT NBR 6023. 

Tutora 

 

 

COMENTÁRIOS: 

 Existem mais algumas melhorias que precisam ser realizadas. O olhar da tutora 

mostra-se criterioso. Ela minimiza as correções afirmando que “faltaram duas coisinhas”. Neste 
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ponto observa-se que a tutora indica o local exato a ser corrigido e o que precisa ser feito de 

modo a ajudar o aluno. 

 

 

POSTAGEM 8: 

29/05/2015 14:17 – Protocolo: XXXXXX - Postagem do aluno: 

Pronto Professora, 

Segue versão final 

Contém anexo: Anexo-tcc.pdf ReadSpeaker  

 

 

COMENTÁRIOS: 

O aluno realiza as correções finais e reenvia o trabalho para a tutora. Neste ponto, 

observa-se que o aluno já está mais econômico nas palavras. 

 

 

POSTAGEM 9: 

30/05/2015 22:10 – Protocolo: XXXXXX - Comentários da tutora : 

Oi Aluno, 

Parabéns! Conseguiu nota para passar no tcc. 

Agora a próxima etapa é a confecção do pôster para apresentação. 

Endereço para pegar modelo do poster: - http://xxxxxxxx.com.br/p/tcc/poster 

Faça o poster e me envie para correção antes de enviar para a gráfica. 

A data de apresentação do poster é dia 27 de junho de 2015. 

Qualquer dúvida me escreva ou telefone. 

Tutora 

Observa-se que além da orientação por meio do ambiente virtual, há registros que 

indicam que o aluno também telefonou várias vezes e também esteve presencialmente buscando 

mais informações junto à tutora e à biblioteca no Polo de EAD da instituição. A tutora, 

segundo as declarações, estava presente duas vezes por semana na parte da manhã. 

 

 

COMENTÁRIOS: 

 Verifica-se que além da orientação por meio do ambiente virtual, também houve 

a necessidade de momentos presenciais e por telefone. O conjunto de tecnologias facilitou o 

trabalho de orientação, porém não se mostrou suficiente neste caso. Cada aluno pode se 
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encontrar num estágio diferente de desenvolvimento e com um grau de segurança também 

diferenciado. 

 Após a realização das correções o aluno é parabenizado: obteve sucesso. Recebe 

a orientação para a realização da próxima etapa e o agendamento da data de apresentação do 

trabalho. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 Anualmente, são elaborados centenas de milhares de trabalhos final de 

graduação no Brasil, pois dos cerca de um milhão de formandos, muitos são de cursos 

superiores tecnológicos, nos quais não há a obrigatoriedade na elaboração e apresentação deste 

tipo de documento científico. Outros além de um milhão podem não ter sido aprovados até 

mesmo nos seus trabalhos de conclusão de curso e permanecerão retidos até a próxima 

oportunidade de elaboração e apresentação do trabalho.  

 O trabalho de conclusão de curso é um documento científico do tipo monografia 

que segue um determinado padrão definido na norma ABNT NBR 14.724.  

 No presente artigo, apresentou-se o estudo de um caso de elaboração de 

monografia que foi bem-sucedida. Verifica-se que o trabalho de orientação é muito importante e 

que no ambiente virtual do curso EaD em questão, ele é realizado individualmente para cada 

aluno. 

 Observa-se que o aluno, que já havia sido reprovado em ano anterior, cumpriu 

os prazos, enviou os arquivos para a professora e houve a tão importante interação não somente 

por meio das ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem, mas também por telefonemas e 

encontro presencial para complementar o trabalho de orientação. 

 Considera-se, então, para o presente caso, que o ambiente virtual não foi 

suficiente, e que é possível que cada aluno tenha um grau diferente de autonomia ou de 

necessidade de apoio, o que torna o trabalho de tutoria ainda mais importante e que, portanto, 

deve ser valorizado pelas instituições.  

 Durante a elaboração do TCC, o aluno pode ter alguma autonomia, mas deve 

obedecer a normas, como é o caso das normas da ABNT, e também às regras do idioma e da 

elaboração de trabalhos científicos.  

 Acredita-se que as interações entre aluno e tutor favoreceram o aprendizado, 

pois pelo tempo em que ocorreram, permitiram que o aluno pesquisasse, refletisse sobre seu 

erro, amadurecesse, realizasse as devidas correções e se aproximasse da condição de aprovação.  
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 O aluno, após várias “idas e vindas” do seu arquivo de texto, chegou ao formato 

final, que foi considerado aprovado e bem próximo da data limite, que era no final do mês de 

maio.  
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RESUMO  
Neste artigo, abordamos as modalidades de ensino presencial e a distância a partir das revoluções das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). Ressaltamos que, apesar de já existirem distintas 

pesquisas sobre essa temática, a originalidade desta pesquisa encontra-se na abordagem interdisciplinar e 

sistemática que discutimos esse tema no contexto brasileiro. Diante disso, propomos responder uma 

questão: o que diferencia o ensino e a aprendizagem na modalidade presencial do ensino e da 

aprendizagem na modalidade a distância? Para responder isso, desenvolvemos um modelo teórico-

explicativo que aborda três unidades mínimas de sentido: o tempo, o espaço e o modo. Selecionamos essa 

tríade porque, conforme Silva (2011), foram esses três aspectos que foram revolucionados com os 

avanços da Era Digital. Como ferramental teórico, utilizamos as contribuições de Mattar (2013), Santaella 

(2013), Valente e Mattar (2007), Vygotsky (1990), dentre outros estudiosos. Ressaltamos, assim, que 

nosso estudo é de caráter interdisciplinar, porque abordamos o tema desta pesquisa por diferentes 

aspectos teóricos, respeitando as epistemologias que as distinguem. Como metodologia, discutimos, em 

um primeiro momento, a Educação e as TICs a partir de uma perspectiva vygotskiana. Em um segundo 

momento, propomos um modelo teórico-explicativo que coteja o ensino e a aprendizagem nas 

modalidades presencial e a distância no contexto da Era Digital. A partir desse estudo, podemos dizer, 

como resultado, que o modelo teórico-explicativo dos processos de ensino e de aprendizagem das 

                                                      

 

∗ Professor Titular no Programa Interdisciplinar de Ciências Humanas da Universidade de Santo 
Amaro, São Paulo, Brasil; patriciafariascoelho@gmail.com 

∗∗ Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Semiótica e Linguística Geral da 
Universidade de São Paulo-USP, São Paulo, Brasil; bolsista CNPq; marcosrmcosta15@gmail.com 



 

Página 86 

 

modalidades presencial e a distância que apresentamos é geral, simples e objetivo, no entanto, ele não é 

exaustivo, nem definitivo. Essa pesquisa é, portanto, um dos muitos recortes hipotético-dedutivos que 

podem ser propostos para se entender as (trans)formações no campo da Educação.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Pesquisa Interdisciplinar. Ensino Presencial. Ensino a 

distância.  

ABSTRACT  
This paper discusses the presential teaching and distance teaching modalities from the revolutions of 

Information and Communication Technologies (ICTs). We emphasize that, although there are already 

various studies about this subject, the originality of this study lies in the interdisciplinary and systematic 

approach we discussed this subject in the Brazilian context. In view of this, we propose to answer a 

question: what differentiates teaching and learning in the presential modality of teaching and learning in 

the distance modality? To answer this, we developed a theoretical explanatory model that addresses three 

minimal units of meaning: time, space and mode. We selected this triad because, according to Silva 

(2011), were these three aspects that were revolutionized with the advances of the Digital Age. As 

theoretical framework, we use contributions by Mattar (2013), Santaella (2013), Valente and Mattar 

(2007), Vygotsky (1990), among other scholars. We emphasize, therefore, that our study is 

interdisciplinary, because we approach the subject of this research through different theoretical aspects - 

and we respect the epistemologies that distinguish them. As methodology sequence, we discuse, at first, 

Education and ICTs in the Vygotskian perspective. In a second moment, we propose a theoretical 

explanatory model that compares data from teaching and learning in the presential and distance 

modalities in the context of the Digital Age. From this study, we can say, as a result, the theoretical and 

explanatory model of teaching and learning processes of presential and distance modalities  we present is 

general, simple and straightforward, however, it is not exhaustive nor definitive. This research is, 

therefore, one of the many hypothetical-deductive cutouts that can be proposed to understand the 

(trans)formations in the field of Education.   

 

KEYWORDS: Education. Interdisciplinary research. Presential teaching. Distance teaching.  
 

RESUMEN  
Este artículo discute los modalidades de enseñanza presencial y a distancia a partir de las revoluciones de 

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs). Subrayamos que, aunque ya hay varios 

estudios sobre este tema, la originalidad de este estudio radica en el enfoque interdisciplinario y 

sistemática que discutimos este tema en el contexto brasileño. Por eso, proponemos responder a una 

pregunta: ¿Qué diferencia tiene entre la enseñanza y el aprendizaje en la modalidad presencial y la 

enseñanza y el aprendizaje en la modalidad a distancia? Para responder a esto, hemos desarrollado un 

modelo teórico explicativo que se refiere a tres unidades mínimas de significado: el tiempo, el espacio y 

el modo. Hemos seleccionado estos tres, ya que, según Silva (2011), fueron estos tres aspectos que se 

revolucionaron con los avances de la Era digital. Como herramientas teóricas, utilizamos las aportaciones 

de Mattar (2013), Santaella (2013), Valente y Mattar (2007), Vygotsky (1990), entre otros académicos. 

Destacamos, por lo tanto, que nuestro estudio es interdisciplinario, porque nos acercamos al tema de esta 
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investigación por diferentes aspectos teóricos, respetando las epistemologías que los distinguen. Como 

metodología, en un primer momento, nosotros discutiremos la Educación y las TICs en la perspectiva de 

Vygotsky. En un segundo paso, proponemos un modelo teórico explicativo que permite compreender la 

enseñanza y el aprendizaje en las modalidades presencial y a distancia en el contexto de la Era digital. A 

partir de este estudio, podemos decir, que los resultados apuntan, que el modelo teórico y explicativo de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje son general, sencillo y objetivo, sin embargo, no son exhaustiva 

ni definitiva. Por tanto, esta investigación es uno de los muchos recortes hipotético-deductivo que pueden 

proponerse para entender las (trans)formaciones en el campo de la Educación. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación. Investigación Interdisciplinario. Enseñanza presencial. 
Enseñanza a distancia.   
 

INTRODUÇÃO 

 

Mas, não acredite no progressismo simploriamente tecnológico: os novos 
meios dão de barato os meios mais antigos. Ou seja: eles pressupõem 
alfabetização: saber ler e escrever ainda é um medium de mídias... Quando 
você se perguntar de quem é a culpa da monstruosidade de um jovem não 
saber ler e escrever normalmente, depois de onze anos de escola (1º e 2º 
graus), não aponte para a televisão... [...] (PIGNATARI, 1984, p. 14, grifo do 
autor). 

A pedagogia em rede é totalmente incompatível com a estrutura hierárquica 
dos feudos do conhecimento, tal como os conhecemos hoje, que têm na 
universidade e nos sistemas de becas, promoção, acreditação e carreiras 
científicas sua melhor encarnação. Na era pós-digital, tanto a ordem como a 
estrutura do conhecimento se dissolvem. O conteúdo episódico de livros, 
conferências ou aulas magistrais, assim como a estrutura linear e hierárquica 
dos cursos, desaparecem totalmente em função dessa nova estratégia de 
mashup (bricolage memética) permanente. Obviamente, com a digitalização 
não desaparece o fio que conecta cursos, participantes e conteúdos, mas ele é 
inteiramente retecido. Os episódios de aprendizagem se convertem em 
pontuações em um entorno muito mais amplo que o horizonte acadêmico, 
meritocrático, formalista e solotextual, substituído pelas coordenadas das 
conversas multiponto e das inter-relações entre pares. Os objetos de 
conhecimento interatuam entre si como na deriva natural evolutiva; não 
seguem um plano, mas inventam seu próprio metaplano (PISCITELLI, 2010, 
p. 16, tradução livre). 

 
Neste artigo, abordamos as modalidades de ensino presencial e a distância a partir das 

revoluções das Tecnologias da Informação e da Comunicação (doravante TICs), principalmente 
a partir do desenvolvimento da Web 2.0, a partir das pesquisas em desenvolvimento no Brasil. 
Consideramos a modalidade presencial uma família de métodos instrucionais em que há a 
presença física do professor-mediador e do aluno-interlocutor em um mesmo espaço-tempo, no 
qual se pretende que ocorra, simultaneamente, os comportamentos de aprendizagem e os de 
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ensino. Definimos, por sua vez, Ensino a Distância (doravante EaD1) como uma modalidade 
educacional que possibilita a professores e a alunos encontrarem-se em diferentes localidades 
(VALENTE; MATTAR, 2007; MAIA; MATTAR, 2007; MOORE; KEARSLEY, 2008; 
CARLINI; TARCIA, 2010) “durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem ou 
ensinam” (MOORE; KEARSLEY, 2008, p.1).   

O interesse por estudar as modalidades de ensino se deve às problemáticas que surgiram 
quando as TICs se associaram ao campo educacional, fato que vem se intensificando nos 
últimos anos. Por exemplo, a generalização da aprendizagem eletrônica depende da presença de 
alguns fatores, como explica Esteve (2004, p. 183): “o domínio das novas tecnologias pelos 
professores, aceitando-as como um instrumento positivo de ajuda em seu trabalho, e a 
disponibilidade, para os alunos, de terminais de computador suficientes para tornar rentável a 
produção em massa de material didático informatizado”.  

Por isso, ainda segundo Esteve (2004, p. 183-184), “efetivamente, as aplicações das 
novas tecnologias nunca se estenderão ao ensino se os professores não dominarem seu uso ou se 
as rejeitarem sem entender as suas possibilidades”. Apoiados nesse estudioso, verificamos que 
há a necessidade de se explicar as diferenças que distinguem a modalidade presencial da 
modalidade a distância no contexto do século XXI, porque, tanto quanto a capacitação dos 
docentes, deve-se também demonstrar as potencialidades das TICs para o ensino e a 
aprendizagem. 

Além disso, ressaltamos que, com o advento das TICs e a sua associação ao campo 
educacional, compreender o que é melhor para a Educação tornou-se cada vez mais uma 
demanda prioritária na agenda dos interesses públicos e também privados; e o EaD se relaciona 
intrinsecamente com esse contexto. Por isso, o EaD está se proliferando cada vez mais em 
nossas instituições de ensino: 

O crescimento do mercado de educação a distância (EaD) é explosivo no 
Brasil e no Mundo. Dados estão disponíveis por toda parte: cresce 
exponencialmente o número de instituições que oferecem algum tipo de 
curso a distância, o número de cursos e disciplinas ofertados, de alunos 
matriculados, de professores que desenvolvem conteúdos e passam a 
ministrar aulas a distância, de empresas fornecedoras de serviços e insumos 
para o mercado, de artigos e publicações sobre EaD, crescem as tecnologias 
disponíveis, e assim por diante (MAIA; MATTAR, 2007, p. XIII). 

Essa conjuntura justifica o interesse e a pertinência de nosso estudo. Assim 

sendo, propomos dois objetivos específicos, a saber: (i) compreender, a partir de uma 

perspectiva vygotskiana, como o processo de ensino e aprendizagem é transformado 

com as TICs; e (ii) propor um modelo teórico-explicativo que compare o ensino e a 

aprendizagem na modalidade presencial e a distância. 

 Neste trabalho, daremos ênfase ao EaD que é utilizado a partir das novas 

tecnologias digitais. Salientamos também que buscamos compreender os processos de 

                                                      

 

1 A sigla EaD é empregada tanto para Educação a Distância quanto para Ensino a Distância, 
conforme Beloni (2009). Neste trabalho, tratamos essa sigla no sentido de “Ensino a Distância”. 
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ensino e aprendizagem a partir de uma visada vygotskiana, porque, segundo Mattar 

(2013, p. 37), “é Lev Vygotsky (1896-1934) o construtivista mais utilizado como 

referência em Educação a Distância”.  Desse modo, essa orientação teórica está direta e 

indiretamente associada aos atuais desdobramentos do EaD, o que justifica o nosso 

interesse por explorar essa perspectiva vygotskiana. 

Em suma, propomos responder de maneira metodológica uma questão: o que 

diferencia o ensino e a aprendizagem na modalidade presencial do ensino e da 

aprendizagem na modalidade a distância? Para responder isso, desenvolveremos um 

modelo teórico-explicativo que abordará três unidades mínimas de sentido, a saber: o 

tempo, o espaço e o modo. Selecionamos essa tríade porque, conforme Silva (2011), 

foram esses três aspectos que foram revolucionados, gradativamente, com o avanço dos 

recursos tecnológicos digitais. 

 
 

1. Metodologia 
 
 
Conforme os objetivos deste estudo, nossa metodologia pode ser classificada 

como uma pesquisa explicativa, pois estamos investigando as características de um 

fenômeno determinado – em nosso caso, o ensino e a aprendizagem nas modalidades 

presencial e a distância na Era Digital.2 Segundo Gil (2002, p. 42), “essas pesquisas 

[explicativas] têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. 

Como ferramental teórico, fazemos uso das contribuições de Mattar (2013), 

Santaella (2013), Valente e Mattar (2007), Vygotsky (1990), dentre outros estudiosos. 

Ressaltamos, assim, que nosso estudo é de caráter interdisciplinar, porque abordamos o 

tema desta pesquisa por diferentes aspectos teóricos, seja pela linha dos estudos da 

Educação (ROJO, 2010; TOMASEVSKI, 2004), seja pela vertente dos estudos das 

novas mídias e tecnologias (SILVA, 2011; TORI, 2010), respeitando as epistemologias 

que as distinguem.  

                                                      

 

2 Consideramos Era Digital o período espaço-temporal que se iniciou a partir dos 
desdobramentos midiáticos da Web 2.0, conforme a proposta de Santaella (2003). 
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Optamos por um estudo interdisciplinar do tema, porque nosso fazer científico 

está pautado por uma lógica da participação. Segundo o semioticista Fiorin (2008,) há 

duas maneiras fundamentais que constituem o fazer científico: 

 
Assim, há dois tipos fundamentais de fazer científico: o da exclusão e o da 
participação, ou, em outras palavras, o da triagem e o da mistura. O fazer 
governado pelo princípio da triagem tem um aspecto descontínuo e tende a 
restringir a circulação de objetos, que será pequena ou mesmo nula e, de 
qualquer maneira, desacelerada pela presença do exclusivo e do excluído. É 
um fazer do interdito. Já a atividade gerida pelo princípio da mistura 
apresenta um aspecto contínuo, favorecendo o “comércio” entre objetos, 
métodos, conceitos. Nela, o andamento é rápido. É a atividade do permitido 
(FIORIN, 2008, p. 34). 

 

Embora tanto os estudos de linha teórica especializada quanto os de caráter 

interdisciplinar sejam necessários, diante do tema que estamos abordando e dos dois 

objetivos que propomos, torna-se pertinente e necessário um estudo interdisciplinar, 

seja pela natureza polivalente e pluridiscursiva da Educação no e do século XXI, seja 

pelos objetos de ensino e materiais didáticos cada vez mais dinâmicos e interativos que 

estão surgindo. Além disso, como explicam Coelho e Costa (2014, p. 27):  

 
[...] para fazermos uma pesquisa da relação entre ensino e cultura, precisamos 
de um olhar científico mais amplo que possa acolher a complexidade que 
constitui tanto os modelos de ensino, quanto a dimensão cultural de uma 
sociedade. Por isso, faz-se necessário a interdisciplinaridade que possibilite  
uma  gama  maior  de ferramentas de análise e apreensão dos fenômenos do 
objeto em estudo [...]. 

 

Como sequência metodológica para desenvolver esse estudo interdisciplinar, 

vamos, em um primeiro momento, discutir a Educação e as TICs a partir de uma 

perspectiva vygotskiana. Em um segundo momento, vamos propor um modelo teórico-

explicativo que coteja o ensino e aprendizagem nas modalidades presencial e a 

distância, esta inserida no contexto dos novos usos midiáticos promovidos pela Web 

2.0. 
 
 

2. Educação e TICs: uma perspectiva vygotskiana para o século XXI 
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Como Tomasevski (2004) propõe, temos que observar com acuidade o processo 

de escolarização para evitar equívocos ideológicos e conceituais da missão educacional: 

“Uma razão importante é a suposição de que a escolarização é um fim, em lugar de 

meio, da educação, e a suposição, todavia, ainda mais perigosa de que qualquer tipo de 

educação é boa para as crianças” (TOMASEVSKI, 2004, p. 24, tradução livre). Por 

isso, as teorias de aprendizagem tradicionais, utilizadas como suporte às práticas 

educacionais, devem ser revistas continuamente para que o campo da Educação esteja 

preparado diante do desafio das novas possibilidades didáticas que emergem dos 

diversos meios e vivências dos educandos, dos educadores e de seus próprios conteúdos 

(sejam estes escolarizados ou não). 

 “Toda prática educativa traz em si uma teoria do conhecimento. Esta é uma 
afirmação incontestável e mais incontestável ainda quando referida à prática educativa 
escolar”, conforme Darsie (1999, p. 9). Isso se deve aos pré-conceitos que são 
convencionados e difundidos implícita ou explicitamente no processo de ensino. Por 
exemplo, na corrente empirista, também chamada de ambientalista, propunha-se um 
conceito de aprendizagem enraizado na e pela experiência, como explica Giusta (1985, 
p. 26):  

 

O conceito de aprendizagem emergiu das investigações empiristas em 
Psicologia, ou seja, de investigações levadas a termo com base no 
pressuposto de que todo conhecimento provém da experiência. Isso significa 
afirmar o primado absoluto do objeto e considerar o sujeito como uma tábula 
rasa, uma cera mole, cujas impressões do mundo, formadas pelos órgãos dos 
sentidos, são associadas umas às outras, dando lugar ao conhecimento. O 
conhecimento é, portanto, uma cadeia de ideias atomisticamente formada a 
partir do registro dos fatos e se reduz a uma simples cópia do real. 

 

Essa perspectiva enrijece o processo educacional, porque os diferentes sistemas 
que integram a pedagogia – seja a praticada dentro da sala de aula, seja a forjada para 
além dos muros da escola – são soterrados pela experiência, que é apenas um dos 
muitos processos que contribuem para a psicogênese do conhecimento. Por isso, 
Vygotsky (1990, p. 317, tradução livre) defende que “revelar o automovimento do 
processo de desenvolvimento é compreender a lógica interna, o condicionamento 
mútuo, os vínculos, a coesão mútua de diferentes fatores na unidade e na luta dos 
contrários implicados no processo de desenvolvimento”. 

Entendemos, então, que afirmar uma missão educacional está direta e 
indiretamente associada a uma determinada teoria do conhecimento que está, por sua 
vez, intrinsecamente relacionada às práticas educativas. Contrastada a perspectiva 
empirista e a construtivista de linha vygotskiana, podemos apreender que a primeira 
desconsidera a subjetividade do sujeito que ensina e também daquele apre(e)nde, já a 
segunda promove e integra essas duas subjetividades sem desconsiderar a objetividade 
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que é necessária ao processo educacional. Desse modo, privilegiamos, neste estudo, 
uma posição vygotskiana. 

Ressaltamos ainda que, conforme Mattar (2013), não há uma identificação 
absoluta e rígida entre pensamento e linguagem na teoria vygotskiana, pois, para 
Vygotsky (2008), segundo a interpretação de Mattar (2013, p. 37), a definição do 
discurso interior é dinâmico, instável e flutuante entre a linguagem e o pensamento. Já 
Rojo (2010) defende uma interpretação diferente da teoria vygotskiana: 

  
[...] segundo a qual as características mais específicas da humanidade (a 
consciência, o pensamento e a capacidade de constituir conhecimento, a 
subjetividade e o inconsciente) são determinadas, em última instância, pela 
emergência e internalização dos signos e da linguagem, que se constituem 
nas relações sociais da espécie humana (ROJO, 2010, p. 17). 

 

Dentre as diferentes interpretações da teoria vygotskiana, entendemos que não há 
uma cisão entre linguagem e pensamento, mas uma integração que vai muito além da 
semiose do signo (perspectiva linguística) e muito aquém dos processos de cognição 
(perspectiva neurológica). É a partir dessa compreensão que utilizamos a visada teórica 
vygotskiana neste artigo. 

A teoria vygotskiana pode ser também resumida da seguinte maneira, conforme as 
palavras de Rego (2002, p. 98): 

 
Em síntese, nessa abordagem, o sujeito produtor de conhecimento não é um 
mero receptáculo que absorve e contempla o real nem o portador de verdades 
oriundas de um plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que em sua 
relação com o mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói (no seu 
pensamento) este mundo. O conhecimento envolve sempre um fazer, um 
atuar do homem.  

 

Essa visão teórica de Vygotsky (1988; 1990) foi pensada no início do século 

XX, em um tempo que não havia internet, nem redes sociais, como, por exemplo, 

Facebook, Twitter e Tuenti. Contudo, sua proposta teórica não está em desacordo com 

as novas práticas educacionais. Isso porque, se antes o estudioso russo já vislumbrava 

uma interação viva e mútua entre aluno, objeto de ensino e professor, agora, em pleno 

século XXI, podemos dizer, sem nenhuma ressalva, que a interação digital é, sim, uma 

forma de criar, reproduzir e compartilhar novos conteúdos, sejam eles da esfera da 

Educação ou não. Essas possibilidades do universo digital elevam as potencialidades 

dos conceitos teóricos apresentados por Vygotsky no início do século XX.  

Além disso, o próprio pesquisador russo já previa que os conceitos teóricos não 

são estáticos e podem ganhar, no decorrer do tempo, outras abordagens e aplicações: 
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Na ciência particular, utilizamos os conceitos como 
instrumentos para conhecer os fatos. Mas, na medida em que os 
utilizamos, estudamo-los, dominamo-los, modificamo-los, 
eliminamos os conceitos inúteis e criamos outros novos. Já no 
primeiro estágio de elaboração cientifica do material empírico, o 
emprego de conceitos implica uma crítica aos próprios conceitos 
da perspectiva dos fatos e permite que conceitos sejam 
comparados entre si e que alguns deles sejam modificados 
(VYGOSTKY, 1991, p. 283, tradução livre).  

Por conseguinte, a interação viva apregoada pela perspectiva vygotskiana ganha, 

com o advento da internet, um outro matiz teórico, em específico no campo da 

Educação. Isso porque verificamos que, com a internet, diferentes materiais didáticos e 

conteúdos podem ser associados aos processos de ensino e aprendizagem, como 

poderemos depreender no próximo tópico em que iremos cotejar as modalidades 

presencial e a distância – esta no contexto dos novos usos midiáticos a partir da 

expansão da Web 2.0. Com efeito, a perspectiva vygotskiana joga luz às potencialidades 

de um ensino mais interativo, ao mesmo tempo que os desdobramentos midiáticos na 

Era Digital reformulam os estudos de Vygotsky à luz das novas propostas educacionais 

do século XXI. 

 
 

3. O ensino e a aprendizagem nas modalidades prensencial e a 

distância na era digital: um modelo teórico-explicativo 
 
 
Conforme Tori (2010), definir o que seja educação presencial e a distância não é 

tarefa simples, nem de fácil teorização, visto que: 

 
A denominação “educação a distância” envolve invariavelmente a separação 
geográfica entre estudante e instrutor e, em alguns casos, também a separação 
no tempo (comunicação assíncrona). Mas, dos pontos de vista educacional, 
cognitivo e psicológico, os conceitos de “distância” e “presença” são mais 
amplos e complexos. Como ressalta Cortelazzo “as novas tecnologias 
computacionais interativas [...] permitem que homens e mulheres 
desenvolvam colaborações mútuas mesmo estando distantes espacialmente”. 
É perfeitamente possível ao aprendiz se sentir próximo ao professor, ou 
presente em uma atividade de aprendizagem, mesmo se encontrando afastado 
geograficamente (via videoconferência, por exemplo). São também comuns 
situações de aprendizagem nas quais os participantes, ainda que estejam 
compartilhando simultaneamente o mesmo espaço geográfico, se sintam, ou 
deem a impressão de estar, “distantes” ou “ausentes”. Além disso, não é 
apenas na relação aluno-professor que a sensação de distância ou de presença 
se manifesta em um contexto educacional. A sensação de proximidade aos 
colegas é também importante parâmetro motivacional e de apoio ao 
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aprendizado. O mesmo pode-se dizer em relação ao próprio conteúdo que 
esteja sendo estudado. Diferentemente do que ocorre no campo da física 
clássica, a qual permite que as distâncias sejam medidas em metros com a 
precisão que se desejar, na educação não temos parâmetros claros e bem 
definidos para medir “distâncias” (TORI, 2010, p. 58-57).3 

 
Santaella (2013) pontua, por sua vez, que o conceito de EaD se modificou com 

as novas potencialidades das TICs: 

É justamente em razão da ubiquidade computacional que não 
cabe mais o nome de educação a distância, pois um dos aspectos 
mais primordiais das mídias digitais encontra-se na abolição da 
distância e na paradoxal simultaneidade da presença e ausência, 
presença ausente, ou ausência presente que essas mídias 
ensejam. Portanto, a esse modelo educacional cabem muito mais 
as expressões “educação on-line” ou ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVA), também conhecidas como e-learning. 
Este conceito já apareceu nas décadas de 1970-80, junto com o 
advento da cultura do computador, trazendo consigo 
infraestruturas de hardware, softwares educativos e as redes de 
comunicação on-line que provocaram uma reviravolta no 
paradigma anterior da educação a distância, a dos telecursos, por 
exemplo, esta ainda pautada nas mídias massivas 
(SANTAELLA, 2013). 

Diante disso, podemos dizer que do mesmo modo que os parâmetros das modalidades 
de ensino presencial e a distância não estão totalmente claros e definidos, a utilização das TICs 
no campo educacional também é, muitas vezes, entendida de maneira superficial ou inadequada. 
Por exemplo, entende-se, não raras vezes, que a utilização das TICs no processo de ensino e 
aprendizagem se restringe à inserção de novos meios de comunicação na sala de aula, como 
computadores e tablets (entendimento superficial do fenômeno); ou vulgarizam os cursos EaD 
em todos os níveis de formação sem as devidas adequações teórico-metodológicas 
(compreensão inadequada do fenômeno). Observando essa conjuntura, podemos dizer que é 
necessário repensar as práticas educativas, isto é, entender o que é o ensino na Era Digital e 
como se faz. Diante disso, muitos teóricos vem se debruçando sobre essa problemática, 
conforme nos explica Mattar (2013, p. 31): 

 
As teorias de aprendizagem tradicionais, utilizadas como suporte às práticas 
na educação presencial, não foram obviamente produzidas pensando em 
Educação a Distância, muito menos no uso de ferramentas da Web 2.0 e 
redes sociais. Muitos autores, por consequência, defendem que são 
necessárias novas teorias, ou no mínimo uma revisão dessas teorias 

                                                      

 

3 CORTELAZZO, Bueno Camargo. Colaboração, trabalho em equipe e as tecnologias de 

comunicação: relações de proximidade em cursos de pós-graduação. (Tese de doutorado). São Paulo: 

Faculdade de Educação da USP, 2000, p. 43. 
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tradicionais, para suportar essas novas práticas. Seriam necessárias, portanto, 
novas estratégias pedagógicas para dar conta da interação, comunicação, 
produção e aprendizagem em projetos e cursos desenvolvidos em ambientes 
virtuais. Há quase um consenso na literatura de que o uso de ferramentas da 
Web 2.0 e redes sociais em educação implica, de uma maneira geral, 
mudanças de teorias pedagógicas centradas no professor para teorias mais 
participativas, colaborativas, sociais e centradas no aluno. 

 

Acrescentamos, ainda, que, de acordo com Silva (2011, p. 17), devemos ter uma 

exigência taxonômica para avaliar o que é uma inovação, pois, segundo esse autor, para 

apontarmos algo como inovação, “é necessário que a novidade vá além de meramente 

fazer algo que já fazíamos, agora fazendo com mais velocidade, agilidade ou precisão – 

é obrigatório ter como característica a possibilidade de fazermos algo que nunca 

poderíamos ter feito antes”.  Ainda segundo esse estudioso, o avanço dos recursos 

tecnológicos digitais revolucionaram o espaço, o tempo e o modo como se processam os 

atos de ensinar e aprender: 

 
O avanço dos recursos tecnológicos digitais, gradativamente, aproxima as 
modalidades educacionais e cria novas formas de aprendizagem. O processo 
de digitalização, ou seja, de transformação da informação em números e 
códigos capazes de serem lidos por dispositivos informáticos revoluciona o 
espaço, o tempo e o modo como se processam os atos de ensinar e aprender 
(SILVA, 2011, p. 22).  

 

Perante essas considerações, propomos um modelo teórico-explicativo que 

demonstra, de maneira geral, simples e objetiva, as intervenções e implicações do uso 

das TICs no processo de ensino e aprendizagem na Era Digital em relação ao EaD. Para 

isso, contrastamos duas figuras que evidenciam dois contextos diferentes: de um lado, o 

ensino e a aprendizagem na modalidade presencial (Figura 1), concebidos em um 

modelo tradicional de sala de aula (por exemplo, professor, alunos, livro didático, lousa, 

giz, cadeiras alinhadas, etc.); e de outro lado, o ensino e a aprendizagem na modalidade 

a distância (Figura 2), concebidos a partir das possibilidades de uma plataforma digital 

(por exemplo, tutorial, vídeo-aulas, blog, usuários-alunos, tutor-professor, etc.). 

 Nas duas figuras 1 e 2, apresentamos, de forma didática, os três aspectos que 

foram modificados com o advento das TICs na Era Digital, conforme Silva (2011): o 

tempo, o espaço e o modo como se processam os atos de ensinar e aprender. 

Entendemos, aqui, por tempo um período contínuo em que os eventos se sucedem de 

determinada maneira; por espaço uma extensão limitada em uma ou mais dimensões; e 
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por modo uma relação entre sujeitos e/ou objetos que define uma forma de ser/estar. 

Observemos as figuras a seguir: 

 

 
 

 
 

Na Figura 1, temos o ensino e a aprendizagem na modalidade presencial, 

concebidos em um contexto de sala de aula tradicional, como já explicitamos 

anteriormente. No aspecto temporal, temos um tempo síncrono, conforme a proposta de 

Tori (2010). Esse estudioso entende que, no tempo síncrono, “emissor e receptor se 



 

Página 97 

 

comunicam em tempo real, não havendo intervalo de tempo considerável entre emissão 

e respectiva recepção ou entre recepção e emissão de respectiva resposta” (TORI, 2010, 

p. 50).  

No âmbito espacial, temos o espaço local, pois, como explica Tori (2010, p. 49), 

“emissor e receptor se encontram no mesmo espaço físico e não possuem obstáculos 

sensórios entre si”. Isso quer dizer que, nesse espaço, os objetos de ensino são 

compartilhados na presença simultânea do professor e do aluno, isto é, há um espaço 

definido e limitado fisicamente no qual estão necessariamente presentes os corpos 

também físicos do docente e do discente. 

Em relação ao modo, temos o modo contratual, pois há no processo dos atos de 

ensinar e de aprender um contrato que faz a relação entre os sujeitos professor e aluno. 

Por contrato, entendemos, como propõem Greimas e Courtés (2008, p. 99), “o fato de 

estabelecer, de ‘contrair’ uma relação intersubjetiva que tem por efeito modificar o 

estatuto (o ser e/ou o parecer) de cada um dos sujeitos em presença”.  Por isso, o modo 

de processar os atos de ensinar e de aprender entre os sujeitos, professor e aluno, se dá 

por contrato, em que cada um contrai com o outro relações intersubjetivas, dadas 

necessariamente em presença. Destacamos que esse contrato não é unilateral, ele é 

interativo para seus integrantes-sujeitos, como podemos depreender a partir da 

perspectiva vygotskiana (cf. Tópico anterior). 

Já na Figura 2, temos o ensino e aprendizagem na modalidade a distância que 

apresenta outros tipos de tempo, espaço e modo. Em relação ao aspecto temporal, existe 

um tempo assíncrono, conforme a proposta de Tori (2010). Segundo esse estudioso, o 

tempo assíncrono significa que “emissor e receptor se comunicam em momentos 

diferentes, havendo intervalo de tempo considerável entre emissão e respectiva recepção 

ou entre recepção e emissão de respectiva resposta” (TORI, 2010, p. 50).  

O EaD inserido na Era Digital permite que os alunos acessem os módulos e os 

itens da plataforma a qualquer tempo, mesmo quando em alguns casos a própria 

plataforma restrinja o acesso a determinados conteúdos ou os habilite por um período 

temporal delimitado, como, por exemplo, no caso de vídeo-aulas e testes de avaliação 

de aprendizagem. Mesmo assim, em todos os casos do EaD difundido na Web 2.0, o 

momento de emissão e de recepção quase sempre são diferentes (as exceções seriam os 

chats, as videoconferências, por exemplo). 
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No âmbito espacial, há, no caso do EaD, um espaço ubíquo, de acordo com a 

proposta de Santaella (2013), porque o aluno está imersivo na mídia em que interage. 

Esse fenômeno, a estudiosa assim explica:  

 

Ao mesmo tempo em que está corporalmente presente, 
perambulando e circulando pelos ambientes físicos – casa, 
trabalho, ruas, parques, avenidas, estradas – lendo os sinais e 
signos que esses ambientes emitem sem interrupção, esse leitor 
movente, sem necessidade de mudar de marcha ou de lugar, é 
também um leitor imersivo. Ao leve toque do seu dedo no 
celular, em quaisquer circunstâncias, ele pode penetrar no 
ciberespaço informacional, assim como pode conversar 
silenciosamente com alguém ou com um grupo de pessoas a 
vinte centímetros ou a continentes de distância. O que lhe 
caracteriza é uma prontidão cognitiva ímpar para orientar-se 
entre nós e nexos multimídia, sem perder o controle da sua 
presença e do seu entorno no espaço físico em que está situado 
(SANTAELLA, 2013). 

 

Com relação ao modo, temos, no caso do EaD, o modo midiático, pois, para se 

realizar plenamente o ensino e a aprendizagem entre professor e aluno, utiliza-se uma 

mídia –  em muitos casos esta é a internet. Ressaltamos que utilizamos o termo mídia 

conforme Tori (2010, p. 37): 

 

[...] usaremos “mídia” com o sentido de veículo de 
comunicação. O termo “meio” é, a rigor, mais correto que o 
anglicismo aportuguesado “mídia” (da pronúncia inglesa da 
palavra latina “media”, plural de “medium”), pois este último 
carrega duas incorreções: seu significado original é “o conjunto 
dos meios de comunicação” e deveria ser grafado conforme o 
original “media”; no entanto a palavra “mídia” já se incorporou 
tão bem ao nosso vocabulário, a ponto de já ser flexionada 
(“mídias”) e ter gerado termos derivados (midiático, midiateca, 
multimídia, etc.), que decidimos adotá-la neste trabalho. Esse 
termo não deve ser confundido com o seu homônimo “mídia”, 
significando meio de armazenamento (fita magnética, CD-
ROM, DVD, etc.). 

 
As mídias, entendidas como veículos de comunicação na Era Digital, são os 

propulsores das mudanças no uso das TICs nas práticas educativas. Isso porque, se antes 
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na sala de aula, a relação entre professor e aluno se estabelecia em uma interação mais 

direta entre os sujeitos; agora, com o EaD, principalmente aquele praticado em 

ambiente virtual, realiza-se de maneira midiatizada, isto é, existe necessariamente um 

dispositivo (impresso, eletrônico, mecânico, dentre outros) entre os sujeitos, professor e 

aluno, permitindo que estes estabeleçam suas relações intersubjetivas. Logo, no modo 

como se processam os atos de ensinar e aprender, houve, como principal mudança, a 

inserção das novas mídias, em especial aquelas associadas a Web 2.0. 

 

 

4. Discussão dos resultados 
 

Propomos através da figuras expostas neste artigo que a inserção das TICs 

alterou profundamente os modelos de ensino, tanto o presencial quanto o a distância. 

Por isso, o interesse e a relevância de nossa pesquisa encontram-se em discutir 

teoricamente como essa inserção permeia essas duas modalidades de ensino e propor, a 

partir dessa discussão, um modelo teórico geral, simples e objetivo. 

A teorização sobre os processos de ensino e de aprendizagem das modalidades 

presencial e a distância que apresentamos é geral, simples e objetiva, no entanto, ela não 

é exaustiva, nem definitiva. É geral, porque ela permite uma compreensão panorâmica 

do fenômeno, no caso o ensino e a aprendizagem nas modalidades presencial e a 

distância – esta na Era Digital. É simples, porque entendemos o fenômeno em seus 

caracteres mais singulares, isto é, em suas unidades mínimas de sentido (tempo, espaço 

e modo) as quais distinguem os processos de ensino e de aprendizagem do par cotejado. 

É objetiva, porque nos permite explicar como se realizam os processos de ensino e de 

aprendizagem nas duas modalidades supracitadas de acordo com determinados critérios 

metodológicos.  

Essa teorização, por outro lado, não é exaustiva, porque não apresentamos todos 

os contextos possíveis de sala de aula, nem os de EaD. Logo, ela também não pode ser 

definitiva, no sentido de que apresenta todos os aspectos possíveis e imagináveis do 

ensino presencial e a distância, encerrando, portanto, qualquer discussão sobre o tema 

que envolva essas duas modalidades de ensino. Por conseguinte, esse modelo é teórico-

explicativo, porque permite entender um fenômeno por suas características, sem o 

aprisionar em sua própria lógica cientificista. Esse é, portanto, um dos muitos recortes 
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hipotético-dedutivos que podem ser propostos para se entender as (trans)formações no 

campo da Educação. 

O ganho teórico desse modelo é o de apresentar uma interpretação plausível para o 
questionamento que tanto assola o campo da Educação: o que diferencia o ensino presencial do 
a distância? Além de responder quais são suas principais diferenças, esse modelo também 
ilumina quais são os campos que devem ser observados com maior acuidade quando se quer 
implementar um modelo de ensino a distância, uma vez que, como ressaltamos, ele se diferencia 
bastante do presencial. Sendo assim, o originalidade nesta pesquisa não está em simplesmente 
dizer que um modelo se diferencia do outro, mas em enfatizar que esses dois modelos de ensino 
precisam inerentemente de ferramentas didáticas, corpo docente e equipamentos técnicos 
distintos dos tradicionalmente associados ao ensino presencial do tipo lousa e giz.  

Avançamos, assim, em constatar que o ensino a distância requer, de fato, um olhar 
didático-pedagógico próprio. Precisamos, assim, reinventar nosso modo de atuação docente, 
didático e também técnico, tanto da parte institucional que acolhe o ensino a distância 
(universidades, faculdades, escolas, ONGs etc.), como dos indivíduos que se inserem nessa 
modalidade de ensino, direta ou indiretamente (diretores, professores, alunos, profissionais de 
Tecnologia da Informação etc.). Foi pensando nesse propósito de confirmar as diferenças que 
constituem essas modalidades, presencial e a distância, e as necessidades didático-técnicas 
exigidas pelas suas próprias características que nos empenhamos em construir, a partir de uma 
abordagem interdisciplinar e sistemática, essa teorização sobre os processos de ensino e de 
aprendizagem dessas modalidades. 

 
Considerações finais 
 
Neste estudo, fizemos uma pesquisa de caráter explicativo no sentido que 

propusemos uma questão (o que diferencia o ensino e a aprendizagem na modalidade 

presencial do ensino e da aprendizagem na modalidade a distância?) e procuramos 

respondê-la de maneira metodológica a partir de um modelo que abordou três unidades 

mínimas de sentido (o tempo, o espaço e o modo).  

Para tanto, em um primeiro momento, buscamos compreender os processos de 

ensino e aprendizagem e o fizemos a partir de uma visada vygotskiana. Sendo assim, 

para refletirmos sobre os processos de ensino e de aprendizagem nas modalidades 

presencial e a distância, tivemos que fazer uma sucinta incursão aos pressupostos 

epistemológicos da proposta vygotskiana, porque estes estão direta e indiretamente 

associados às práticas educativas tanto na modalidade de ensino presencial quanto na 

modalidade de ensino a distância, conforme aponta Rojo (2010). Em nossa análise, 

compreendemos a pertinência dessa perspectiva teórica, o que nos auxiliou, 

implicitamente, a discriminar e associar os três aspectos supracitados no modelo teórico 

que propomos no tópico anterior.   
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A partir disso, podemos dizer que o ensino e a aprendizagem não são apenas e 

somente uma forma de interação entre homens. Isso porque a Educação contempla e 

convoca diversos e diferentes saberes, os quais podem ou não estar normatizados e 

institucionalizados. Por isso, quando diferenciamos uma modalidade de ensino de outra, 

como fizemos, não estamos meramente distinguindo práticas educativas. Estamos 

discutindo maneiras de criar, de circular e de promover conteúdos de ensino.  

As TICs, como salientamos ao longo deste estudo, tiveram e ainda têm um papel 

importante nas transformações educacionais. Por isso, não podemos ficar de braços 

cruzados quando estamos diante de mudanças tão radicais no campo da Educação. 

Como demonstramos em nosso modelo teórico-explicativo, vivenciamos, com o EaD 

digital, um tempo diferente, um espaço diferente e um modo de processar os atos de 

ensinar e aprender diferente. Logo,  

 

Falar que a EAD Online é fruto da mercantilização da educação; 
torná-la e vê-la apenas como uma mercadoria é simplificar 
profundamente esse fenômeno e não compreender a fundo 
razões motivadoras para sua gênese, permanência e fixação na 
sociedade. Afinal, não podemos reificar o mercado, pois, nem 
sempre acerta todos os produtos que lança e, muitas vezes, bons 
produtos são refutados pela sociedade, pois não tiveram o apelo 
motivacional perante os consumidores e, muito menos, é esse o 
motivo da EAD Online estar inserida, aceita e utilizada por 
milhões de pessoas no mundo. Mas também não se pode negar 
que o formato e sua arquitetura facilitam que seja transformada 
em um produto vendável, mas isso, no mundo da educação, não 
é monopólio seu (MACHADO, 2010, p. 3). 

 

Por isso, segundo Valente e Mattar (2007, p. 263), já estamos vivendo a terceira 

onda do EaD, denominada pelos autores de EaD 3.0: 

 

Ousamos afirmar que vivenciamos a terceira onda da EaD. Para 
tanto, denominamos de EaD 1.0 à primeira onda de ensino que 
fugia do presencial através de correspondência, rádio e tv. Com 
o advento da Internet, entramos na segunda onda, e comumente 
chama-se de e-learning essa fase. Do nosso ponto de vista, 
caracterizamo-la de EaD 2.0, por ser uma evolução da primeira. 
E finalmente, despontando a Web 3.0 com os seus ambientes 
tridimensionais, enxergamos uma nova onda de aprendizagem, 
uma nova forma de ensinar. A isto denominamos de EaD 3.0: o 
momento que vivenciamos atualmente. 



 

Página 102 

 

 

Essa emergência de ondas que Valente e Mattar (2007) propõem são apenas uma 

das possíveis interpretações que se pode dar ao fenômeno das novas mídias e de sua 

atuação no campo educacional. O mesmo podemos dizer das propostas teóricas das 

epígrafes que selecionamos para este estudo, uma de Pignatari (1984) e outra de 

Piscitelli (2010). Outra interpretação possível é a que trouxemos no tópico anterior. 

Embora haja tantas interpretações, não poderemos dizer, de fato, quais são todas 

as diferenças entre as modalidades presencial e a distância. Isso porque, conforme 

explica, Santaella (2013): “[...] nenhuma tecnologia da linguagem e da comunicação 

borra ou elimina as tecnologias anteriores. Nenhuma nova formação cultural até hoje 

conseguiu levar as formações culturais anteriores ao desaparecimento”.  É por isso que 

este estudo está em desenvolvimento. Nossa contribuição é abrir essa discussão no 

contexto científico brasileiro em que as diferenças entre essas modalidades ainda 

constitui uma questão em aberto.  

O que ressaltamos é que, em nossa contemporaneidade, a modalidade presencial 

convoca as TICs para dentro das salas de aulas, do mesmo modo que a modalidade a 

distância necessita fundamentalmente das TICs para se reafirmar cada vez mais. Seja 

qual for a modalidade de ensino, estamos em um processo insofreável de mudanças 

educacionais, as quais estão intrinsecamente associadas às novas potencialidades das 

mídias digitais. Portanto, ou nos conectamos, ou nos conectamos!  
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Resumo- A introdução de tecnologias de interação em ambientes de aprendizagem 

presenciais em cursos de nível superior altera a dinâmica de comunicação entre os estudantes e 

o professor. A preparação do material didático passa a ser uma adicional preocupação para o 

docente, além daquela primária, relacionada ao conteúdo programático da disciplina pela qual é 

responsável. Elaborar uma estrutura de apresentação de conteúdos voltada para tais ambientes é 

o foco primário deste artigo. Na base da estrutura encontra-se a noção de fábula OCC-RDD, 

constituída por cenas objetivas (OCC) intercaladas com cenas subjetivas (RDD) que suportam 

interação com os estudantes. Resultados preliminares da pequisa apontam em uma direção de 

maior interesse dos estudantes em participar dos encontros presenciais, oferecendo elementos 

adicionais para a avaliação dos seus aprendizados. 

Palavras-chave: técnica OCC-RDD, ambientes interativos presenciais de aprendizagem, 

estruturas narrativas. 

Abstract- The introduction of interaction technologies in live learning environments in 

higher level courses changes the communications dynamics between students and teacher. The 

preparation of the didactic material is an additional concern for the professor, beyond that first 

one, related to the content of the programmatic content of the discipline for which it is 
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responsible. The main goal of this paper is to elaborate a content presentation structure aimed to 

these environments. On the base of the structure, there is the notion of the OCC-RDD fable, 

made of objective scenes (OCC) intermingled with subjective scenes (RDD) which support 

student interaction. Preliminary results of the research point to an increased interest of the 

students in participating of the live meetups, offering additional elements for evaluate their 

learning curve. 

Keywords: OCC-RDD technique, interatctive and presencial learning environment, 

narrative structure. 

INTRODUÇÃO 

Há uma relação direta entre a dificuldade de se pensar abstratamente e o afastamento de 

estudantes em cursos de nível superior na área computacional. O declínio do interesse na 

formação universitária é relatado em diversos estudos, inclusive com preocupações diretas do 

MEC (BORGES, 2012; FILHO et al., 2007). A área da Computação é apontada como aquela 

com a mais alta taxa média anual de evasão (TAKASHI, 2009).  Uma das fundamentais 

disciplinas de programação, Algoritmos, apresenta um grau de evasão diretamente relacionado 

com a dificuldade de entendimento de problemas, a falta de “organização da aula pelos 

professores [e de] aspectos didáticos na condução das aulas” (GIRAFFA; MORA, 2013). A 

programação é uma importante atividade na área computacional e diversos conhecimentos 

devem ser desenvolvidos para que seja realizada apropriadamente. Neste sentido, uma das 

etapas da programação inclui a elaboração de modelos do software a ser desenvolvido. Como 

desenvolver tais conhecimentos na formação universitária? A concepção de ambientes de 

aprendizagem com foco em modelagem de software apresenta um conjunto de problemas 

difíceis e diferentes em relação a outros aspectos da programação de computadores. Em parte, 

isto se deve a diversas barreiras de desenvolvimento (BROOKS, 1995), principalmente o que se 

refere à intangibilidade dos sistemas de software e à complexidade dos conceitos envolvidos na 

modelagem e no desenho de software, os quais exigem um enfoque diferente para serem 

ensinados.  O processo humano de abstração é uma maneira de lidar com as barreiras de 

desenvolvimento propostas por Brooks. Tal processo encontra-se associado à: “(a) 

generalização de exemplos específicos, (b) identificação, extração e isolamento de componentes 

essenciais e (c) ignorância ou ocultamento de detalhes irrelevantes” (HABERMAN; MULLER, 

2008).  Mas há questionamentos em relação à forma de se apresentar a noção de abstração em 

ambientes de aprendizagem por meio de ferramentas de programação. Em particular, eles 

apontam para a apresentação de ferramentas que são inadequadas para que um graduando atinja 

o seu potencial de pensar e raciocinar rigorosamente sobre o comportamento de software 

(BUCCI; LONG; WEIDE, 2001). 
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Não é apenas com o emprego de tecnologias inovadoras que um esforço de enfrentar o 

problema de evasão dos cursos superiores terá sucesso. Elas devem ser mescladas com outros 

ingredientes humanos, compondo um ambiente de aprendizagem holístico. O andamento de um 

encontro presencial subsidiado por histórias em quadrinhos foi utilizado na apresentação do 

conceito de “processos” em uma disciplina de projeto de software (TAKEDA et al., 2012). Os 

momentos de interação decorriam mais da novidade dos desenhos do que da estrutura narrativa. 

Havia pouca ênfase no procedimento de elaboração da história — o veículo utilizado para 

transportar o conteúdo programático da disciplina — e a trama não mantinha o nível de fluxo 

cognitivo, segundo Takeda. Assim, é necessário “o envolvimento na esfera do ‘sentir’, 

proporcionando estímulos emocionais para que o ‘sentir’ estimule o ‘querer’, transformando a 

vontade em ação, e esta, na construção colaborativa do conhecimento” (CALAZANS, 2009).  

Este artigo apresenta uma estrutura narrativa para a elaboração de histórias chamada de 

fábula OCC-RDD. A ideia é que tal estrutura ofereça um arcabouço para a criação de histórias 

que ajude o professor a manter um equilíbrio entre ansiedade e habilidade 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1991) por meio de cenas que levem o estudante a estabelecer um 

período de fluxo cognitivo. Na próxima seção caracterizam-se ambientes de aprendizagem 

interativos e o papel das histórias como elemento de interação. Além disso, apresenta-se uma 

teoria de narratividade, utilizada como base para a proposição de fábulas OCC-RDD na seção 

Fábula OCC-RDD , na qual encontra-se a apresentação dos elementos estruturais das fábulas 

OCC-RDD, bem como os critérios para serem elaboradas visando a produção de histórias 

interativas. Na seção Conclusão e Considerações discutem-se alguns dos resultados obtidos 

pelo emprego de fábulas OCC-RDD em ambientes interativos presenciais e híbridos de 

aprendizagem (AHIPA), além de se apontar futuras direções de pesquisa. 

Histórias e Fábulas 

Biggs (1999 apud KEMBER, 2007) identifica quatro fatores que encorajam um enfoque 

de aprendizagem intenso (em contrapartida a um enfoque superficial): “uma base de 

conhecimento bem estruturada, um contexto motivacional apropriado, atividades realizadas 

pelo aprendiz e interação com outros (aprendizes)”.  A noção de interatividade cobre um amplo 

espectro de possibilidades, muitas delas tratadas na literatura. Para Romero, ela deve ser 

percebida como uma “propriedade do ambiente, tecnologia, sistema ou atividade”, uma vez que 

se trata de uma “percepção da capacidade, ou potencial, de interação propiciada por 

determinado sistema ou atividade” (TORI, 2010).  No interesse deste trabalho,seguir-se-á a 

definição proposta por Crawford (2003): “um processo cíclico no qual dois agentes ativos 

ouvem, pensam e falam de maneira alternada (e metafórica)”.  Aqui surge uma questão central 

de pesquisa: como construir ambientes de aprendizagem com conteúdo envolvendo os 

processos de abstração e de modelagem de software? 
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Em seu livro de projeto de algoritmos, Skiena (1998) inclui uma coleção de “histórias de 

guerra” relatando a sua experiência em problemas reais. A intenção é a de oferecer uma 

perspectiva na qual se perceba como os problemas algoritmicos surgem em um contexto de 

trabalho. A moral das histórias revela que a análise e o projeto de algoritmos são importantes 

ferramentas para serem carregadas e utilizadas quando for necessário. Papadimitriu (2003) 

segue uma tendência similar, apontando que o ato de contar histórias é uma ferramenta 

indispensável para o ensino da computação: “Uma razão básica é que, por incrível que pareça, 

muitas pessoas não acham interessante a Ciência da Computação”.  Estas posições conduzem a 

uma questão cuja resposta pode ajudar na construção de ambientes presenciais de 

aprendizagem: como elaborar as histórias a serem contadas visando a formação em nível 

superior na área computacional?  Tema central deste artigo, as fábulas OCC-RDD têm como 

base a teoria de Bal. 

Narratologia 

 A narratologia estuda as narrativas e os textos narrativos por meio de uma teoria que 

ajuda a entendê-los, analisá-los e a avaliá-los utilizando um conjunto sistemático de formas 

sentenciais construídas a partir de uma linguagem de sinais. O alicerce da teoria de Bal é um 

conjunto de conceitos utilizado para descrever infinitos textos narrativos (BAL; BOHEEMEN, 

2009).  Define-se fábula como uma sequência de eventos (ou acontecimentos) a serem 

organizados de acordo com alguma lógica em unidades (de fábula) e como uma particular 

forma de se organizar os eventos de fábula. Esta separação fundamental suporta uma estratégia 

de elaboração de diversas maneiras de se contar uma determinada fábula e que será explorada 

na proxima seção. Por exemplo, em um processo de modelagem de bases de dados “Fubã 

elabora um modelo conceitual entidade-relacionamento” e “ele implementa tal modelo em uma 

tecnologia de persistência relacional”, constitui uma fábula. Diferentes histórias podem ser 

elaboradas para contar esta fábula a respeito de desenvolvimento de bases de dados. “Fubã 

elabora um modelo conceitual entidade-relacionamento” no contexto de um projeto de 

tecnologia da informação com o propósito de apoiar a etapa de registro presencial de estudantes 

em uma turma, pode fazer parte de uma história, que conta, em seguida, como Fubã 

implementou este modelo em uma tecnologia de persistência relacional. Alternativamente, 

mostrar o personagem Fubã no contexto de realização de um exercício usando uma tecnologia 

de persistência relacional sem um modelo conceitual, origina uma outra história. Neste 

exemplo, dificuldades enfrentadas pelo personagem estariam vinculadas à ausência do modelo 

conceitual entidade-relacionamento, posteriormente mostrado na história.  Em qualquer caso, 

tanto a fábula quanto as diferentes histórias que dela se originam, estariam separadas de uma 

particular forma de implementá-las: o texto narrativo.   
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Um texto narrativo é constituído por uma sequência finita de sinais de linguagem em 

uma determinada mídia de apresentação. Desta forma, uma mesma história pode ser 

implementada como uma sequência de imagens ou como uma sequência de palavras de uma 

linguagem ou, ainda, como uma combinação destes sinais. Na sua essência, trata-se da 

implementação de uma sequência de eventos — o material ou o conteúdo trabalhado pela 

história. Eventos são elementos essenciais de uma fábula. 

Elementos de Fábula 

Os eventos organizados por uma história originam-se de ações realizadas pelos atores da 

fábula. O ator Fubã, por exemplo, ao “elaborar um modelo conceitual entidade-

relacionamento”, origina um evento da fábula: “MER produzido”. Outro seria consequência da 

implementação deste modelo em uma tecnologia de persistência relacional: “tabelas geradas”. 

Esta particular sequência de eventos de uma fábula deve ser construída de acordo com certas 

regras conhecidas por lógica de evento. Na concepção de Bal, a lógica de eventos deve seguir 

aquelas que regem o comportamento humano. Mas, além da lógica de eventos, a construção de 

uma fábula também considerará a lógica de tempo e a lógica de lugar. Se Fubã não tivesse 

elaborado o modelo conceitual entidade-relacionamento, não conseguiria usar uma tecnologia 

de persistência apropriadamente para desenvolver uma solução computacional. A relação de 

ordem entre o momento de elaborar o modelo conceitual e o momento de implementá-lo é 

decisivo para comunicar o processo de modelagem de dados na fábula e deve ser respeitado 

pela organização estabelecida por uma história. Além disso, eventos ocorrem em algum lugar, 

como uma escola ou um setor de TI, na situação envolvendo o personagem Fubã. Ator, evento, 

tempo e lugar constituem a matéria-prima de uma fábula; são os seus elementos constituintes. 

Cada história define uma particular organização da lógica de eventos, tempos e lugares para 

apresentar uma mesma fábula. 

Estes são os principais fundamentos da teoria para o estudo de narrativas proposto por 

Bal e Boheemen (2009). Considerando-se o seu emprego em um ambiente de aprendizagem 

presencial voltado para a formação universitária, um aspecto complementar precisa ser 

considerado: a interatividade da história. 

Narrativas Interativas 

 Laurel (1986) propôs a seguinte definição de drama interativo: “é uma experiência em 

primeira pessoa dentro de um mundo-fantasia, na qual o usuário pode criar, determinar e 

observar um personagem cujas escolhas e ações afetam o curso de eventos de modo similar ao 

de um jogo”. Em uma narrativa interativa, o autor da história encontra-se presente e 

desempenha um papel central. O objetivo das narrativas interativas é o de oferecer uma história 

na qual se possa interagir com os seus elementos da sua própria maneira. De acordo com 
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Bäckströom e Danell (2009), esta forma de escrever histórias demanda um esforço adicional 

para o seu autor.  Além disso, deve-se adotar um enfoque básico para narrar uma história em 

um ambiente interativo presencial: baseado em tramas — plot-based — ou baseado em 

personagens — character-based — (CRAWFORD, 1999). No primeiro enfoque, a sequência 

de eventos da fábula enfatiza uma relação de causalidade (FORSTER, 2010; SWARTJES; 

THEUNE, 2006).  Por exemplo, “nota foi modelada como um atributo de aluno e implementada 

como uma coluna de tabela” é uma fábula. “Nota foi modelada como um atributo de aluno e 

implementada como uma coluna de tabela por normalização”2 é uma fábula-trama, ou 

simplesmente, trama.  Eis a primária diferença entre uma fábula e uma trama, aspecto que será 

explorado na próxima seção. 

Fábula OCC-RDD 

 O modelo representado pelo diagrama de classes UML (DCL)3 da Figura 1 resulta da 

interpretação da teoria de Bal (Seção ) utilizada para desenvolver as ideias discutidas neste 

artigo, tendo fábulas e histórias como conceitos centrais na etapa de planejamento de um texto 

narrativo. Os eventos de uma fábula OCC-RDD são ordenados por tramas organizadas em 

unidades de fabula (Figura 1). Na elaboração de uma trama deve-se garantir a utilização de uma 

lógica de causalidade entre os eventos da fábula (conforme discutido anteriormente). 

Figura 1 - Fábula e unidades de fábula OCC-RDD (diagrama de classes) 

Desta maneira, uma história OCC-RDD resulta de diferentes organizações das unidades 

constituintes da sequência de uma fábula. Cada unidade de fábula encapsula uma sequência de 

eventos que possuem um relacionamento de causalidade, aspecto relevante em histórias que 

                                                      

 

2  O processo de normalização lida com a decomposição de relações em projetos de bases de dados  
3  A Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem padronizada e de uso na indústria de 
desenvolvimento 
 de software. 
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visam a formação acadêmica de um estudante, uma das hipóteses consideradas para a realização 

deste trabalho de pesquisa. 

Tipos de Cenas e de Eventos 

Os eventos que constituem uma unidade de fábula OCC-RDD ocorrem no contexto de 

cenas, agrupadas em duas categorias: cenas objetivas e cenas subjetivas.  As cenas objetivas 

referem-se a eventos narrados em terceira pessoa. A ideia é que o estudante observe os 

personagens em cenas nas quais se estabelece um objetivo a ser por eles alcançado. As cenas 

subjetivas são narradas em primeira pessoa, mostrando-se a forma que um personagem pensa 

para lidar com os acontecimentos das cenas objetivas. Além disso, as cenas subjetivas expõem 

os pontos de interação da fábula; os estudantes adquirem o poder de alterar o curso da narração 

de uma particular história. 

Quanto aos eventos, fábulas OCC-RDD incluem seis tipos básicos: objetivo, 

contratempo, catástrofe, reação, dilema e decisão.   Eventos-objetivo resultam de uma ação de 

personagem que estabelece o objetivo a ser atingido ao final da fábula. O objetivo do 

personagem deve ser estabelecido em função dos objetivos de aprendizagem dos estudantes no 

encontro presencial. Eventos-contratempo resultam de uma ação do personagem que 

desencadeia a recordação de itens de aprendizagem.  Eventos-catástrofe são produzidos por 

ações dos personagens que conduzem a uma quebra da rotina de recordação de itens de 

aprendizagem estabelecida pelos eventos-contratempo. Cenas envolvendo catástrofes deverão 

ser construídas de modo a exigir algum grau de compreensão de itens de aprendizagem pelo 

estudante para serem apropriadamente tratadas. A lógica de eventos em cenas objetivas segue o 

padrão ilustrado no diagrama de máquinas de estado UML apresentado na Figura 2. 

Figura 2 – Estados em uma cena objetiva (DME) 

A narração de histórias que se referem às cenas subjetivas de uma fábula é feita em 

primeira pessoa. O grupo das cenas subjetivas contém eventos que resultam de ações mentais 

reflexivas dos personagens. A intenção é a de colocar o estudante em um estado de reflexão 

juntamente com o personagem, uma vez que ele conheça um evento-reação, dilema ou decisão.  

Eventos-reação são resultado da reação dos personagens OCC-RDD diante da situação 
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catastrófica.  Eventos-dilema podem resultar de diversas alternativas pensadas pelos 

personagens para resolver a situação de catástrofe.  Eventos-decisão resultam de ações dos 

personagens realizadas com a ajuda (opcional) dos estudantes; toma-se uma decisão que poderá 

conduzir ao desfecho da fábula em uma cena-objetiva. 

 

 

 

 

Figura 3 – Estados em uma cena subjetiva (DME) 

Estratégia de Cenas Objetivas 

A estrutura das fábulas OCC-RDD suporta diversas estratégias de ensino-aprendizagem, 

inclusive aquelas que se baseiam em instrução direta e aprendizagem por inquisição. No que 

segue, apresentam-se as estratégias que foram utilizadas na realização dos experimentos cujos 

resultados encontram-se na seção final deste artigo. 

Nas cenas objetivas envolvendo eventos-contratempo, os personagens deverão superar 

barreiras com um grau de dificuldade menor do que nas cenas com eventos-catástrofe. Uma 

estratégia para a construção das cenas daquele tipo considera a taxonomia revisada proposta por 

Bloom (AMER, 2006). Desta maneira, os personagens realizariam ações visando alcançar 

objetivos de Bloom de primeiro nível — recordação. Com tal estratégia, espera-se que o fluxo 

cognitivo dos estudantes entre em sintonia com a recordação de itens de conhecimento 

referentes ao tema trabalhado no encontro presencial da narração.  Nos estudos de caso desta 

pesquisa envolvendo fábulas OCC-RDD, parte do conteúdo das cenas com eventos-

contratempo seguiu o modelo de aquisição de habilidades proposto por Dreyfus e Dreyfus 

(1980). No primeiro nível, considera-se o estudante como principiante e, por conseguinte, as 

ações dos personagens fazem uso de definições e de regras que podem ser aplicadas de forma 
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livre de contexto. Por exemplo, em uma disciplina sobre modelagem de dados relacionais, 

define-se uma entidade como aquela que deve ser lembrada, existe e pode ser distinguida em 

uma particular situação (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2006). Ao elaborar um 

modelo de dados sobre os pedidos de compra a serem atendidos por uma loja, Fubã deverá 

considerar os pedidos como uma entidade em um modelo entidade-relacionamento. Ainda 

referente aos estudos de caso, outras cenas seguem a proposta de instruções guiadas 

(KIRSCHNER; SWELLER; CLARK, 2006) para a realização da modelagem de aplicações de 

software. Nestas cenas, os personagens mostram como elaborar um modelo usando princípios 

de abstração, encapsulação e modularização (MARTIN, 2002).  

Nas cenas objetivas envolvendo eventos-catástrofe, as ações dos personagens visam 

alcançar os objetivos de Bloom de segundo nível — compreensão. A elaboração das cenas deve 

ser tal que o fluxo cognitivo do estudante passe a incluir elementos que demonstrem a sua 

compreensão quanto aos atos dos personagens. Nos experimentos desta pesquisa, o conteúdo 

das cenas com eventos-catástrofe foi definido considerando-se o estudante em um nível 

competente (DREYFUS; DREYFUS, 1980) sendo capaz de aplicar definições e regras 

contextualizadas. Em um supermercado, por exemplo, o que ora não é considerada uma 

entidade — um enlatado sob o ponto de vista do comércio — passa a ser uma entidade para o 

cliente após a sua aquisição. Esta é uma das cenas apresentadas no experimento a respeito de 

modelagem de dados. Em outros casos, uma estratégia de aprendizagem baseada em problemas 

direciona a concepção das cenas, seguindo as considerações de Kirschner, Sweller e Clark 

(2006). 

Conclusão e Considerações 

Os gráficos a seguir mostram a frequência de presenças em função dos encontros em sala 

de aula ao longo de um período correspondente a 100 dias letivos. Considera-se que a 

frequência mínima para aprovação é de 75%, indicada pela linha tracejada. A linha mais grossa 

corresponde a um modelo de regressão linear dos dados de frequência de presenças. Na situação 

“A”, o oferecimento da disciplina semestral A — Modelagem de Bases de Dados Relacionais 

— ocorreu para turmas constituídas por estudantes com as seguintes características nos anos de 

2012 e 2013: (a) pouco interesse no seu processo de aprendizagem e (b) período noturno. Nos 

gráficos da Figura 4, observa-se que em 2012 e 2013, o perfil de presença foi próximo daquele 

de suficiente aprovação (cerca de 79%). Parece que o desinteresse no processo de aprendizagem 

preponderou e não houve condições para se reverter a presença em sala de aula, embora se 

observe uma participação presencial crescente ao longo de 2013. Em 2014 e 2015, a turma 

apresentou as seguintes características: (a) algum interesse no seu processo de aprendizagem e 

(b) período noturno. Nesta situação, a frequência de presenças foi crescente, subindo a níveis 

superiores a 90% na segunda metade do período letivo. 
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Figura 4 – Presença na disciplina A 

Na outra situação “B”, o oferecimento da disciplina semestral B — Modelagem 

Orientada a Objetos — ocorreu para turmas constituídas por estudantes com as seguintes 

características nos anos de 2012 e 2013: (a) algum interesse no seu processo de aprendizagem e 

(b) período diurno. Nos gráficos da Figura 5, observa-se que em 2012, 2013 e 2015, o perfil 

inicial de presenças subiu para um patamar próximo de 90% e manteve-se acima deste limiar ao 

longo de diferentes etapas do período letivo. O modelo de regressão linear indica uma crescente 

presença dos estudantes ao longo do período letivo. Em 2014, a turma caracterizou-se por: (a) 

pouco interesse no seu processo de aprendizagem e (b) período diurno. Nesta situação, a 

frequência de presenças inicial foi abaixo de 90% com algum declive ao longo do período 

letivo. Como na situação “A”, há indícios que o desinteresse no processo de aprendizagem 

preponderou e não houve condições para se reverter a presença em sala de aula com um 

ambiente OCC-RDD. Estes experimentos sugerem que um ambiente interativo OCC-RDD pode 

potencializar o interesse de turmas em aprender, quando há alguma propensão para isso. 
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Figura 5 – Presença na disciplina B 

Os resultados preliminares da pesquisa referentes ao uso de textos narrativos com 

estrutura de fábulas OCC-RDD têm se mostrado promissores. As tramas das fábulas colaboram 

para manter o fluxo cognitivo do estudante, estimulando a sua participação no ambiente de 

aprendizagem. A relação de causalidade entre os eventos decorrentes das ações dos personagens 

ao lidarem com os contratempos e as catástrofes visando alcançar objetivos, parece auxiliar na 

aquisição e retenção do conhecimento do estudante. A possibilidade de se alternar cenas 

objetivas com cenas subjetivas também oferece condições para a integração de diferentes 

estratégias de ensino. Na primeira categoria de cenas, os estudantes observam a atuação dos 

personagens que podem ser instruídos, colocados em situações que evocam a recordação de 

conhecimento ou solução de problemas (como consequência da trama elaborada pelo professor 

para apresentar o conteúdo discutido no ambiente de aprendizagem). Na segunda categoria de 

cenas — as subjetivas — abre-se uma oportunidade para a interação. A narração da história 

posiciona o estudante no papel do personagem, levando-o a um ponto de decisão a respeito de 

como o objetivo pode ser alcançado. 

Além dos experimentos relatados neste artigo, ambientes de aprendizagem construídos a 

partir de fábulas OCC-RDD foram construídos e relatados por Buttignon and Vega (2014) e 

Goya (2015). Também houve um aumento na participação presencial dos estudantes nos casos 

relatados. Entretanto, a elaboração das fábulas de cada encontro mostrou-se uma tarefa de 

esforço. Por este motivo, iniciou-se um estudo a respeito de melhorias na aplicação da técnica 

de concepção de histórias baseadas em fábulas OCC-RDD, inclusive considerando modelos 
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mais sofisticados dos personagens (VEGA, 2015). Também iniciou-se o desenvolvimento de 

ferramentas que auxiliem na autoria e na narração de histórias em ambientes de aprendizagem. 
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RESUMO 

O artigo trata das aprendizagens dos alunos de MOOC (massive open courses 

online), através da identificação dos padrões de interações em rede. O artigo trabalhou 

com análise de redes sociais, que possibilitou identificar a densidade, a estrutura e o tipo 

de rede dos alunos, entre outros dados. A partir da compreensão da rede de alunos do 

MOOC foi possível analisar os laços fortes e os fracos estabelecidos entre os sujeitos. 

Esses laços estão diretamente ligados as interações nos fóruns com os colegas do curso. 

O objetivo foi compreender a influência das interações sociais, que se estabeleceram 

entre alunos de MOOC, na intenção de efetivamente identificar as aprendizagens em 

uma cultura digital nessa proposta de ensino e aprendizagem MOOC. Foi identificado 

que MOOC pode ser espaço disparador de ensino e aprendizagem, no entanto o 

envolvimento dos alunos depende diretamente da autônima e comprometimento quanto 

postura de aluno, ou seja, as interações entre colegas geram relações que podem 

contribuem para participação e consequentemente colaboram para evitar evasão. 
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The article deals with the students' learning of Mooc (massive open online 

courses) through the identification of networked interactions standards. Article worked 

with social network analysis, which enabled us to identify the density, structure and 

type of student network, among other data. From the understanding of network Mooc 

students was possible to analyze the strong and weak ties established between subjects. 

These bonds are directly linked interactions with colleagues in the forums of the course. 

The goal was to understand the influence of social interactions, established between 

students Mooc, intending to effectively identify learning in a digital culture that 

proposal of teaching and learning Mooc. It was identified that Mooc can be triggers 

areas of teaching and learning, however the involvement of students depends directly on 

autônima and commitment as student posture, that is, interactions between colleagues 

generate relationships that can contribute to participation and consequently collaborate 

to prevent evasion. 

Keywords: Mooc, Interaction, Learning, Digital Culture 

 

1. INTRODUÇÃO 

A partir do cenário de sociedade em rede, em que indivíduos interagem também 

em contextos digitais, o artigo trata das aprendizagens dos alunos de MOOC (massive 

open course online), através da identificação dos padrões de interações em rede. Com 

base das postagens registradas, pelos alunos, no fórum do MOOC Jornal na Sala de 

Aula, foi possível definir uma amostra, a fim de compreender até que ponto as 

interações presentes em uma rede de estudos influenciam na aprendizagem. O artigo 

trabalhou com análise de redes sociais, através de uma abordagem quantitativa, com uso 

do software PAJEK para manusear os dados.  

Para tanto, foi necessário criar uma planilha matriz para dentro do software 

explorar os grafos (rede). A partir dos grafos manuseados no software foi possível 

identificar a densidade, a estrutura e o tipo de rede dos alunos, além conexões que que 

poderiam ser excluídas, número de conexões dos atores, entre outros dados. Após essas 

informações básicas e necessárias como compreender a rede de alunos do MOOC foi 

necessário analisar os laços fortes e os fracos estabelecidos entre os sujeitos, a fim de 

compreender se a trajetória de aprendizagem dos alunos estava diretamente ligada as 

interações com os colegas.  
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O objetivo foi compreender a influência das interações sociais, que se 

estabeleceram entre alunos de MOOC, para contribuir ou não com as aprendizagens em 

uma cultura digital. Identificamos que as interações entre colegas geram laços que 

contribuem para participação e consequentemente colaboram para evitar evasão. 

 

2. QUESTÕES DE BASE TEÓRICA 

 

2.1 O que são Cursos Massivos Abertos e Online – MOOC? 

A cultura digital presente na sociedade atual apresenta-se como mais uma 

possibilidade de troca de informação dando espaço para os cursos massivos abertos e 

online, conhecidos como MOOCs. Diante de um cenário de abundância de informação, 

instantaneidade na comunicação as relações podem ser potencializadas, a facilidade de 

conexão muitas vezes começa na ação de clicar em um botão de uma rede social digital. 

Não há uma hierarquia ou sequência a seguir, há possibilidade de comportamentos 

representados por compartilhamentos, likes, comentários, visualizações e etc, que 

representam as relações sociais em tempos de cultura digital. 

De acordo com esse cenário de facilidade ao acesso e conexões, em que pessoas 

se movimentam na rede digital em busca de informação os MOOCs podem ser 

considerados cápsulas de saber. São cursos online organizados em um ambiente digital 

com conteúdos em diversas mídias e compartilhados para quem se interessar. Pode 

servir para formação continuada e/ou consulta específica sobre o assunto 

disponibilizado. Por essa característica de conteúdos específicos organizados e 

disponibilizados para quem tem interesse os MOOCs, muitos usuários exploram os 

recursos não em busca de certificados, mas principalmente em busca de informação 

confiável, por isso podem ser considerados cápsulas de saber. 

Diante de uma sociedade em rede as propostas de MOOCs podem possibilitar a 

discussão coletiva, por possibilitar envolvimento ativo dos participantes, pode ocorrer 

aprendizagem social. Que de acordo com (WENGER, 2013) defini aprendizagem como 

participação social, que não se refere a situações, mas a construção de uma identidade 

na comunidade a partir da participação, que é oriunda da ação e pertencimento do que o 

aluno é e faz, como interpreta em comunidade. Através do uso de outras linguagens 

digitais como: visualizar, comentar, postar, curtir, compartilhar, conectar/direcionar 
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(hagtags) é possível identificar essas identidades e consequentemente a trajetória de 

aprendizagem do aluno na rede de MOOC. 

A trajetória do aluno em um curso de MOOC é perceptível, principalmente, 

através da interação comunicativa que é estabelecida, normalmente, via fórum de 

discussão, no entanto, isso só é possível com alunos que desenvolvem de aprendizagem 

social no MOOCs, alunos que interagem nos fóruns.  

Os MOOCs podem ter diversos canais de informação que podem ser por vídeos, 

imagens, áudios, textos, representações gráficas, mensagens instantâneas, uso de 

iconografias múltiplas, aplicativos e plataformas com funções específicas, todos podem 

servir para análise das trajetórias dos alunos, no entanto, esse estudo se debruçou sobre 

a comunicação escrita que se estabeleceu nos fóruns, do MOOC Jornal na Sala de Aula, 

pois considera que dentro do fórum fica mais evidente a aprendizagem social, que 

(WENGER, 2013, p. 248) trata: “teoria social da aprendizagem, deve, portanto, integrar 

os componentes necessários para caracterizar a participação social como um processo 

de aprender e de conhecer.” 

A comunicação dentro da web, atualmente ganha novas dimensões entre canais 

de informação, pois além da divulgação da informação entre os usuários, é possível que 

estes também sejam produtores em diferentes mídias sociais digitais. O conteúdo 

estudado em MOOC pode ser discutido e compartilhado em outros espaços, que não 

necessariamente a plataforma do curso. Uma das possibilidades do conteúdo em rede 

digital é justamente a facilidade de compartilhamento. 

Os MOOCs podem ser espaços para consulta de conteúdo ou para discussão dos 

conteúdos, assim como podem ser espaços para disponibilizar conteúdo e a discussão 

ocorrer fora da plataforma, em outros espaços da web. 

Estes espaços da web, também são possibilidades para um comportamento de 

ação dos usuários: compartilhar, publicar, comentar, indicar, curtir, visualizar entre 

outras são ações que podem ser compreendidas como formas de interação, que revelam 

um fazer do aluno do MOOC, que podem revelar também um pertencimento a um 

grupo e/ou uma comunidade.  

Essas ações de interação em rede digital são frequentemente perceptíveis 

principalmente nas redes sociais, a troca, a divulgação e o compartilhamento de 
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informação está baseada nas formas de comunicação, nas ações uns dos outros na rede 

social digital. Interagir com outro pode revelar um processo de troca e de auto-

organização, como mais uma forma de se manter informado, sobre os acontecimentos 

das conexões estabelecidas. Saber o que o amigo fez ou está fazendo, saber o que os 

amigos dos amigos estão lendo, curtindo, comentando, compartilhando e etc pode 

ajudar na compreensão da participação social. Essas ações exigem, de alguma forma, 

certa autonomia, trata-se do fazer do sujeito. 

Esse universo de comunicação digital em que a comunicação ganha outras 

dimensões para além da escrita possibilita uma política de “igualdade”, que dá voz a 

todos, independe do status que ocupa na rede social, todos podem postar, publicar, 

comentar, compartilhar, expressar sua opinião de forma explicita ou implícita. Sendo 

muitas vezes a primeira ação provocadoras de outras ações e consequência de 

movimentos multiplicadores em uma rede social, que no âmbito da internet ganha 

amplitude e visibilidade. Esse movimento de propagação revela identidade e 

pertencimento do sujeito a grupos e/ou comunidades. 

Essas possibilidades de auto-organização, autonomia e interação dão espaço para 

a construção do conhecimento de forma colaborativa, pois há um convite de troca, de 

agir e reagir as diferentes formas de comunicação.  

É visível nos desenhos do MOOCs identificar o fazer, o pertencimento e a 

identidade do aluno no grupo. Cursos massivos abertos e online oferecem conteúdo em 

uma plataforma específica, que dá liberdade (conforme o desenho pedagógico), ao 

aluno em escolher sua forma de estudo e interação com os colegas e com os conteúdos.  

O MOOC Jornal na Sala de Aula, que foi analisado aqui proporcionou aos 

alunos conteúdos e exercícios de verificação (quis, questionários com feedback 

automático), mas além disso o MOOC também propôs atividades fora da plataforma 

(registros em rede social) e fórum de discussão. No entanto, apesar de estar proposto no 

desenho do curso os alunos tinham a liberdade para decidir sobre sua participação nos 

espaços citados. É uma proposta aberta, que tem como base a trajetória livre do aluno na 

construção da sua identidade dentro da comunidade de estudantes. 

Diante desse cenário de auto-organização, autonomia e interação em que 

usuários da rede digital podem propagar a informação e potencializar a comunicação 

para além das plataformas de cursos a proposta de cursos massivos aberto e online 
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(MOOC) pode ganhar ênfase no contexto educacional, como mais uma possibilidade de 

divulgação de conteúdos, com a garantia de que a informação é confiável. 

Esse cenário da internet proporciona ampliação na comunicação, envolve 

pessoas conectadas por interesses em comum, que se auto-organizam para engajamento 

de estudo de um determinado conteúdo. Os MOOCs exploram a lógica da comunicação 

das mídias digitais da internet, que possibilitam o diálogo facilitado. O diálogo entre os 

pares não é uma “obrigatoriedade”, mas um convite, uma possibilidade, participação 

social, que pode se estender para além da plataforma do MOOC. 

A internet por ser um espaço atemporal e ter grande dimensão torna-se uma 

excelente oportunidade estratégica para melhorar e qualificar a educação, justamente 

pela propagação da informação e nesse trabalho, com base nos estudados realizados até 

aqui, afirmamos que os MOOCS podem ser excelentes recursos para acesso a 

informação confiável. Considerando que os materiais disponibilizados para os MOOCs 

são de precedência, normalmente, de professores ligados ao ensino superior, considera-

se que os materiais são produzidos, organizados e selecionados com critérios voltados 

para ensino universitário. Ganha evidência as propostas Massive Open Online Course 

(cursos massivos, abertos e online).  

Os MOOC podem ser mais uma possibilidade para consulta de informação, 

construção de conhecimento e interação. Resta saber se as trajetórias desenvolvidas 

pelos alunos são oriundas de uma aprendizagem social, em que possibilita a experiência, 

o fazer, o pertencimento, o tronar-se, ou seja de acordo com (WENGER, 2013, p. 249) o 

significado como experiência, a prática como o fazer, a comunidade como o 

pertencimento e a identidade como o trona-se, itens que compõem a aprendizagem 

social. 

Muitas informações são organizadas e disponibilizadas nos MOOC, o conteúdo 

é compartilhado, normalmente em formato de vídeos e textos de apoio. Informação é 

planejada e organizada por diferentes profissionais, de diversas áreas, normalmente, 

vinculados ao ensino universitário. São oferecidas aos usuários a possibilidade de 

buscar e aprofundar o estudo para além do que está proposto, ou seja, o aluno pode se 

interessar pelo assunto e se matricular em um curso mais completo. Muitas vezes os 

conteúdos dos MOOCs são bem pontuais e específicos, para atender determinados 

interesses e necessidades do aluno, o que contribui com a ideia de cápsulas do saber. 
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Cabe destacar que o MOOC se aproxima do comportamento dos usuários, no 

que tange a forma de comunicação, que hoje, pela forma que a internet está proposta, 

pela dimensão e uso das mídias sociais digitais, possibilitam uma comunicação e 

interação aberta, para além de plataformas. O aluno em MOOC pode escolher interagir 

apenas com os materiais do conteúdo ou interagir com seus colegas, as duas formas são 

trajetórias de aprendizagens, mas são suas formas bem distintas. Um bom exemplo de 

como pode ocorrer a interação via MOOC são as videoaulas, que muitas vezes podem 

ser curtidas e compartilhadas. Ver uma videoaula e compartilhar em na rede social 

digital é convidar as conexões ao contato com a informação.  

Pelo desenho de MOOC é possível aproximar grupos e subgrupos que são parte 

da nossa rede, trabalhar com a teoria das trocas sociais, que de acordo com (HIGGINS, 

2014) nas teorias das trocas sociais alunos são vistos como atores estratégicos que usam 

os recursos a sua disposição para otimizar recompensas, trocas que favoreçam seu 

estudo. As trocas entre alunos de MOOC podem ser significativas na trajetória de 

aprendizagem, para contribuir para finalização do curso e até mesmo baixar o índice de 

evasão. 

A informação que o usuário tem acesso no MOOC pode ser compartilhada com 

diferentes conexões, quanto mais contatos, mais trocas, mais informação, mais 

participação, no entanto nem sempre é assim o comportamento do aluno. MOOC não é 

um ambiente virtual necessariamente colaborativo, apesar de ser uma proposta de 

estudo em rede, que faz uso de recursos de interação, muitos alunos optam por ter suas 

trajetórias de aprendizagens individualizada.  

De acordo com (MATTAR, 2013) a principal razão para evasão de alunos de 

MOOC está diretamente ligada ao tempo, associada com menor grau de barreiras de 

linguagem, além de falta de habilidades com os recursos tecnológicos. Alunos de 

MOOC, de acordo com (MATTAR, 2013) nem sempre optam pela trajetória de 

aprendizagem baseada na interação, muitas vezes preferem as atividades individuais do 

que discussões nos fóruns. Para autor, por mais contraditório que pareça os alunos 

preferem recursos da web 1.0 (modelo de web em que usuário é consumidor passivo), 

necessitam de resumos de conteúdos mais do que discussões coletivas.   

MOOC são desenvolvidos em uma plataforma digital específica para serem 

abertos para todos que se interessarem, organizados com materiais e atividades a fim de 
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promover a interação dos alunos, através do estudo compartilhado e colaborativo, sem a 

obrigatoriedade do acompanhamento de professor/tutor (obrigatoriedade que há na 

modalidade de ensino a distância). As trocas entre os alunos são baseadas no estudo dos 

materiais disponibilizados por uma organização de ensino, mas o aluno define sua 

trajetória de aprendizagem. 

As organizações dos MOOCs, normalmente, são baseadas em videoaulas, fórum 

e questionários com feedback automático, que se aproxima da lógica de ensino 

conduzido, normalmente, o aluno só avança no conteúdo conforme finaliza as aulas pré-

definidas. O MOOC, geralmente tem um período previamente definido para estar 

disponível aos alunos, uma data de início e uma data de término. Cabe ao aluno definir 

seu tempo de dedicação e estudo, sendo seu tempo de estudo inferior ou mais rápido que 

o tempo previsto no cronograma de fim do curso. Como não há obrigatoriedade de 

acompanhamento, consequentemente as entradas e saídas de alunos podem ocorrer a 

qualquer momento em que o curso estiver aberto. 

As principais características do Massive Open Online Course (MOOC) – Cursos 

Massivos Abertos e Online, normalmente, são: compartilhamento de informação e 

conteúdo de forma rápida, maior número de sujeitos envolvidos e perfil do aluno com 

ênfase na autonomia e organização do tempo. 

O MOOC teve ter como característica engajamento ativo de um número 

significativo (massivo) de pessoas que auto-organizam sua participação de acordo com 

seus interesses em comum, normalmente são gratuitos e alguns exigem pagamento 

apenas para certificação, sendo suas principais características: ser aberto, gratuito, 

colaborativo e distribuído (PISUTOVA, 2012). 

 

2.2 Propostas do MOOC – relato de experiência 

Aqui apresentamos a proposta do MOOC Jornal na Sala de Aula, com foco no 

trabalho da leitura e escrita, que foi planejado e organizado para servir de cenário da 

coleta de dados dessa pesquisa.  

O MOOC Jornal na sala de aula teve sua justificativa inicial nos relatórios da 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), 

que apontam que é fundamental perceber a educação como valor estratégico para 
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desenvolvimento social e econômico do país, então os MOOCs podem ser mais uma 

estratégia de expansão do saber, de disseminação de possibilidades para construção do 

conhecimento, de educação mais abrangente. 

O projeto do MOOC teve como proposta proporcionar um espaço sobre como 

estudar e aprender em um contexto de MOOCs, além de conhecer o que são e como 

funcionam os cursos MOOC. Planejar o MOOC foi um desafio, pois se pretendia como 

metodologia promover trajetórias coletivas de aprendizagens, mas não é possível 

desconsiderar alunos que preferem construir suas trajetórias individuais. Por isso, no 

momento de produção de materiais optou-se como foco videoaulas como suporte a 

explicação do conteúdo e um fórum como espaços de discussões.  

O objetivo foi organizar um curso que proporcionasse aos alunos a troca de 

informações dentro da plataforma, mas que a construção do conhecimento, as interações 

e as trocas se estabelecessem em rede digital, baseados em recursos da web 2.0 (internet 

em que o modelo de usuário é baseado na colaboração).  

Tudo para experimentar um formato, que contrária da organização fechada em 

um ambiente, no entanto, nem todos os alunos estabeleceram trocas fora da plataforma, 

muitos, inclusive, não estabeleceram trocas sociais dentro da plataforma. Entre o que foi 

planejado e o que foi identificado há muitos dados para serem analisados, que resultam 

em muitos questionamentos. 

O MOOC aqui foi planejado para ocorrer em 4 módulos e em dois semestres, 

dentro desse contexto o MOOC foi organizado com no mínimo duas atividades por 

módulo: discussão no fórum e o registro de reflexões em uma rede social digital. O 

fórum não era obrigatório, mas o registro online em uma rede social sim, para alunos 

interessados em receber o certificado do curso.  

O MOOC ocorreu dentro da plataforma específica para cursos online, com carga 

horária total de 40 horas, permitiu ingresso de alunos ao longo do curso.  

Em seguida é apresentado o conteúdo programático do MOOC Jornal na Sala de 

Aula: 

 

 



 

Página 128 

 

Módulos parte 1 

Introdução ao MOOC   

● fórum de discussão 

● registro rede social digital 

Resignificando a leitura e escrita 

● fórum de discussão  

● registro rede social digital 

Estratégia para trabalho com a leitura e 

escrita na sala de aula 

● fórum de discussão  

● registro rede social digital 

Entendendo alguns gêneros do jornal 

● fórum de discussões  

● entrega do endereço eletrônico 
da rede social digital com as 4 postagens, 
referente cada módulo. 

Quadro 1 – Plano Proposta do MOOC Jornal na Sala de Aula 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O artigo apresenta uma pesquisa de caráter quali-quantitativo, no âmbito da 

análise de redes sociais, que trata da descrição dos dados sobre padrões de 

comportamento das interações de alunos do MOOC Jornal na Sala de Aula. Com base 

nos dados analisados buscamos compreender a influência das interações contribuir ou 

não com as trajetórias de aprendizagem em uma cultura digital. A partir do 

planejamento e da construção do MOOC específico, foi feita a coleta de dados, através 

das interações dos alunos no fórum de discussão, ou seja, através das postagens e 

comentários registrados no fórum.  
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Primeiramente foi feita a coleta de todas as postagens, todas as respostas e todos 

os comentários, para posteriormente definir o número de alunos que interagiram no 

mínimo duas vezes no fórum (alunos que não interagiram ou interagiram apenas uma 

vez no fórum não foram considerados para amostragem). Essa definição para 

amostragem teve base na interação definida por (PRIMO, 2013) que trata do olhar para 

o entre pares, por isso, buscou-se olhar para trocas sociais, que foram representadas por 

postagens no fórum a partir de tríades, ou seja mais de 3 interações. A amostragem 

considerou como interações, o que liga cada aluno, ligações/conexões. 

Para compreender a definição das interações no MOOC destacamos a ordem das 

ações: postar, comentar e responder o comentário, ou postar, comentar e comentar 

novamente. Cabe destacar que foram coletadas 294 postagens, mas dessas 32 foram as 

selecionadas, por serem consideradas tríades de interação. 

Análise das interações dos alunos no MOOC revela o movimento estabelecido 

inicialmente entre eles, isto é, os fluxos comunicacionais, que permitem a identificação 

de laços que se estabelecem a partir das conexões. Tais laços, permanecem e se 

desdobram para contribuir com a trajetória da aprendizagem do aluno. 

O MOOC teve 284 alunos matriculados, seu conteúdo foi baseado na leitura e 

escrita no contexto escolar, com carga horaria de 40 horas, curso totalmente gratuito. 

Teve início em Agosto 2014 e término em Julho de 2015. 

As coletas de dados foram realizadas sempre no fórum, durante os meses de 

Setembro, Novembro, Janeiro, Março e Maio, que totalizaram cinco matrizes com 

dados de 294 postagens, desse total de registros nos fóruns interações foram as que 

apresentaram tríade, mais de 2 ações de interação. Com base nos dados coletados foram 

analisados os seguintes itens: a densidade da rede, a estrutura da rede, o tipo de rede, as 

pontes que podem ser excluídas e os números de conexões dos atores, além de presença 

de laços fortes e fracos, prestígio do ator entre outras grandezas obtidas da rede em 

estudo. 

A análise de redes sociais é uma abordagem metodológica, originada das 

ciências sociais, que objetiva fazer uma discrição as relações dos atores individualmente 

ou coletivamente. Para tanto usa a teoria de grafos para descrever, e explicar as relações 

estruturais dentro da rede. No presente estudo, para a análise estrutural foram analisadas 

as seguintes medidas: Densidade, centralidade e a natureza dos vários tipos de interação 
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que os atores tiveram ao longo do curso, pela natureza da relação e estudo, a matriz 

gerada pelas relações será do tipo AxA. 

 

 

Figura 1 - matriz da rede dos alunos que gerou os grafos a partir do software Pajek 

 

O MOOC Jornal na Sala de Aula teve finalizou com 284 alunos participantes, ou 

seja alunos inscritos, mas desse total 284 alunos inscritos, 226 foram os alunos 

concluintes, os que finalizaram o curso, sendo que desses alunos que finalizaram o 

curso 32 alunos são os que interagiram no fórum.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente foram mapeados os dados gerais referente ao perfil dos alunos 

matriculados no curso, sendo a maioria mulheres, na faixa etária de 18 a 76 anos. Com 

51% com formação graduação, 34% especialistas, o restante entre técnico, mestre e 

doutores. Dos 284 matriculados 79% declara experiência em estudar através da 

modalidade de educação a distância, sendo que desse número total de inscritos 72% atua 

como professor na educação básica e 4% não atua na educação, mas demostra interesse 

pelo assunto.  

 

 

Figura 2 - Gráfico 1- dados gerais dos alunos matriculados no MOOC 

 

 

 

Figura 3 - Gráfico 2 - dados gerais 
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Figura 4 - Gráfico 3 - dados gerais 

 

Após o levantamento inicial apresentado o trabalho dessa pesquisa voltou-se 

para os dados dependentes, que trata das relações estabelecidas pelos sujeitos através da 

plataforma do MOOC. Para tanto, foi realizada coleta de dados referente aos registros 

no fórum de discussão, foram criados 294 tópicos de discussões dos alunos, sendo que 

32 interagiram mais de duas vezes, formando a tríade que determinava o dado válido 

para análise.  

Por ser um fórum único de discussão, os tópicos ficam listados um abaixo do 

outro, o que provoca os alunos a interagirem sempre com os tópicos mais atuais, apesar 

da plataforma proporcionar um recurso de filtro nos tópicos recentes e criados por autor.  

Para a análise estrutural da rede de estudo foi usado o software Pajek na versão 

64 4.01, que consiste dum programa matemático desenvolvido pelos eslovenos Andrej 

Mrvar e Vladimir Batagelj, a palavra Pajek significa aranha em esloveno. O Pajek 

permite a manipulação das redes sociais através das respectivas matrizes, possibilitando 

dessa forma quantificar suas grandezas características como a centralidade, densidade, 

distância entre atores entre outras, permitindo ainda a visualização da rede. Para 

trabalhar com o software Pajek (específico para análise de redes sociais) foi preciso 

partir do pressuposto de que uma rede se caracteriza mais pelas relações que variam em 

intensidade, frequência, cada indivíduo/aluno mais ou menos vezes, mais ou menos 

frequentemente e com um maior ou menor número.  

Foi necessário construir os sociogramas ou representações visuais de uma rede 

social, pois esses permitem perceber de forma mais clara e rápida os dados. A 

possibilidade de ter uma representação gráfica da rede de interações desenvolvidas num 
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fórum de discussão nos forneceu um conjunto de elementos que evidenciam as 

particularidades do grupo do MOOC, no qual detalhamos em seguida. 

Durante a análise foi necessário ter um olhar para os laços sociais, que são 

oriundos das conexões estabelecidas entre os alunos, através da comunicação por links. 

(GRANOVETTER, 1983) discute que os laços sociais podem ser fortes ou fracos, 

dependendo de como se conectam e se propagam.  Laços fortes conectam amigos 

próximos, íntimos, laços fracos conectam amigos de amigos, conhecidos. 

Para identificar os laços estabelecidos entre os alunos, foi necessário estruturar a 

rede do MOOC, para compreender densidade, centralidade, centralização, dinâmica 

entre outras grandezas características da rede. 

Na perspectiva de (DEGENNE, FORSÉ E SCOTTT, 1999) o grau de conexão é 

representado pela quantidade de conexões que cada nó possui, por exemplo um aluno 

que conecta com 5 alunos tem maior conexão do que um aluno que conecta com 3 e 

assim sucessivamente.  

A densidade é representada pela medida que descreve o grau de conexão. De 

acordo com (SCOTT, 2000) é a proporção da quantidade de conexões de um grafo em 

relação ao número máximo de conexões que o mesmo grafo suporta. (DEGENNE E 

FORSÉ,1999) grafos muitos densos são os grafos mais conectados. A centralidade é a 

medida da popularidade de um determinado nó, determinado pelo quanto de centro e/ou 

núcleo ele é para Rede. 

A centralização é a medida de centralidade do grafo, medida da Rede inteira, ou 

seja, mostra o quanto central está o aluno em questão de estrutura da Rede e não de 

grafo. A centralidade mostra o núcleo o grafo, a centralização o núcleo da estrutura da 

Rede. 

Quando temos uma rede de relações diretas e indiretas, temos uma rede total. Os 

laços fortes são baseados na frequência das relações, foco está nas relações e não nos 

alunos. Laço fraco abre, constituem pontes para outros alunos, laços fortes, 

normalmente, se constituem próximo, em díades, duplas e/ou grupos de alunos fixos 

tentem a ter a informação sempre redundante, o que pode não contribuir tanto para as 

trajetórias de aprendizagens, já laços fracos, normalmente, são reconhecidos em tríades, 

subgrupos de alunos, que não interagem sempre, mais que não perdem o contato, 
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quando trocam, normalmente, oferecem informações novas, potencializando a trajetória 

de aprendizagem.  Quando os laços estão fora das tríades, normalmente, apresentam-

se como laços fracos. Laços fortes, normalmente, são representados dentro de tríades 

puras, fechadas. Laços fortes tendem a manter a informação pobre, pois as torna 

repetitivas. Nos laços fracos, por terem maiores pontes a tendência é ter variedade de 

informação, por consequência do número de conexões.  

Em seguida apresentamos a grafo da rede do MOOC, que mostra a estrutura e os 

nós com maiores interações. 

 

 

Figura 5 - estrutura da rede dos alunos – revela interações 

 

Visualizando o grafo da estrutura da rede que mostra as relações da turma de 

MOOC, se verifica uma densidade de baixa, pois é equivalente a um pouco mais de 

10% sobre o número total de inscritos no curso. Trabalhados os dados no software de 

análise foi possível identificar o valor de 30.752, isto significa que durante toda o 

processo de interação das 294 postagens, predominou 32 alunos mais ativos, ou seja 

sujeito que de fato interagiram mais de duas vezes no fórum.  
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Figura 7 – grafo da centralidade da rede do MOOC (centralidade à esquerda) 

 

Conforme pode ser observado na figura 7, do grafo da centralidade o número de 

conexões dos alunos, ao lado esquerdo tem maior densidade, ao lado direito mostra 

alunos que podem ser excluídos da rede que a mesma não se alteraria. Esses alunos do 

lado direito revelam interações de laços fortes, em que a informação fica redundante 

entre eles e há pouca possibilidade de novas informações, novas pontes. Assim como é 

possível observar que ao lado esquerdo a densidade é maior, mais ainda assim há alunos 

na periferia da rede, que dependem de pontes para suas trocas. 

As informações apresentadas podem ser observadas no quadro a seguir:  
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Figura 6 – Dados do Pajek sobre o grafo da estrutura da rede MOOC 

 

Entre os componentes do MOOC há fluxo de informação, todavia alguns casos 

são de maior destaque nomeadamente pela sua maior interação com os demais colegas, 

isto é, apresentam graus diferentes de centralidade. A centralidade do grau de um ator 

reflete a atividade relacional direta do ator, mede o número de conexões diretas que o 

ator tem na rede. (LEMIEUX & OUTMET 2001). 

Para o estudo em questão podemos verificar que de um modo geral a turma 

apresenta o Outdegree e Indegree, que revelam a centralização dos alunos na rede do 

MOOC, que podem ser compreendidos como maior interação, isto e formam os laços 

fracos na rede ou permitem a maior circulação de informações ou conhecimentos novos 

na turma. Cabe destacar que os laços fracos são potencias responsáveis pelas trajetórias 

de aprendizagem para grupo de alunos, pois os laços fracos provocam informações 

novas, consequentemente espera-se novos conhecimentos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisas apontam que os alunos não estão preparados para o nível de material e 

discussões disponibilizados em MOOCs, o que é representado no grande número de 

evasão, finalizando o curso geralmente 5% dos inscritos. No entanto, esses mesmo 

alunos são parte de uma sociedade em rede, que normalmente procuram os MOOCs 

pela facilidade de acesso à informação, discussão entre pares e principalmente 

possibilidade de organizar seus estudos dentro da sua rotina. Mas essa possibilidade de 

estudar quando e onde estiver confunde o aluno quanto à organização e a autonomia que 

devem desenvolver para essa modalidade.  

Há exigência de romper paradigmas na forma de pensar e agir referente ao 

processo interagir com a educação na rede digital. Ensinar e aprender no contexto 

MOOC não apresenta o padrão de um processo centralizado, com base nas lógicas das 

redes criadas na aprendizagem nos cursos massivos de aprendizagem, exigem do aluno 

um perfil de se permitir ser aluno/professor. 

Considerando que MOOC são cursos desenvolvidos em uma plataforma digital, 

organizados com materiais e atividades a fim de promover a interação através do estudo 

compartilhado e colaborativo dos sujeitos envolvidos, sem a centralização do professor 

a troca entre os integrantes dessa comunidade com base nos materiais disponibilizados 

exige um perfil de autonomia e organização.  

Os MOOCs oferecem oportunidade estratégica para melhorar a qualidade da 

educação, acesso a conteúdos e informações, compartilhamento de conhecimento com 

base em interesses próximos, para isso os alunos precisam saber interagir com seus 

pares e recursos disponibilizados, expandindo suas áreas de conhecimento.  

Para trajetória de aprendizagem em contexto de MOOC a interação é um aspecto 

fundamental para garantir trocas sociais, quanto mais laços fracos mais interações, mais 

possibilidade produção de conhecimento diversificado. Assim como laços fortes 

também garantem a finalização e conclusão do curso, no entanto, oferecem construção 

do conhecimento redundante, as trocas são viciadas nos mesmo alunos, a possibilidade 

de novas aprendizagens é menor.  
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A estrutura da rede do MOOC revela o número de conexões e a predominância 

de laços, que podem ser fortes ou fracos, a intenção é que MOOC proporcionem 

propostas pedagógicas de laços fracos, para aumentar as possibilidades de trocas e 

consequentemente de trajetórias de aprendizagens colaborativas, coletivas.  

O curso finalizou com 284 alunos participantes, 226 concluintes, 294 postagens, 

32 alunos que interagiram mais de duas vezes, 32 que interagiram também concluíram 

com êxito, realizando interação para além da plataforma do MOOC. 
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