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EDITORIAL 

Estamos quase fechando o ano de 2016 e continuamos mantendo os compromissos 

assumidos para os festejos dos 45 anos de existência de nossa Associação: 

Realizamos a Festa Comemorativa com Missa em Ação de Graças pelos 45 anos no 

Outeiro da Gloria na Igreja de Nossa Senhora da Gloria; Realizamos o nosso 48º Seminário 

Brasileiro de Tecnologia Educacional em Parceria com a Universidade Veiga de Almeida; 

Continuamos mantendo em dia as publicações de nossa RTE - Revista Tecnologia Educacional, 

inclusive com a Edição Comemorativa dos Docentes e ainda iremos publicar a Edição 

Comemorativa Discente com os melhores artigos do Concurso Nacional dos 45 anos; 

Participamos apoiando o 13º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas e 

estaremos presente em outros encontros nacionais ; Realizaremos em Dezembro o 6º Congresso 

Brasileiro de Tecnologia Educacional da ABT em Parceria com a UNESP na Cidade de 

Araraquara/SP. 

 

Compromissos assumidos, compromissos realizados. 

Vamos Avançar com as nossas publicações. 

Aproveitem a leitura dos artigos desta edição, com certeza, o aproveitamento será pleno. 

 

Fernando da Silva Mota 

Presidente ABT 
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OS IMPACTOS DA GESTÃO DA EAD NA FORMAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS 
PARÂMETROS DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA 

PROFUNCIONÁRIO 

Ernesto Monteiro Perez
1
 

Márcia Helena Sauáia Guimarães Rostas
2
 

 

Resumo: O presente estudo possui o objetivo de analisar os impactos causados no 

processo educacional, a partir da estrutura administrativa oferecida pela Rede e-Tec Brasil, na 

execução do programa Profuncionário em um Instituto Federal. Para tanto, em um primeiro 

momento, refletimos sobre algumas características fundamentais para o desenvolvimento da 

modalidade de ensino a distância. Logo após, apresentamos os parâmetros de financiamento 

ofertados pelo Ministério da Educação (MEC). A metodologia utilizada foi o estudo de caso, 

com análise qualitativa. Como técnica de coleta de dados foi utilizada a análise documental, 

através do Plano de trabalho Anual aprovado pelo MEC e o Relatório de Cumprimento de 

Objeto. É possível observar que houve avanço no financiamento da EaD no Brasil, mas 

constatamos uma grande fragilidade no que tange ao gerenciamento e liberação de orçamentário 

para execução dos programas. Percebemos que as atividades previstas no plano estavam 

diretamente atreladas à disponibilidade de recursos financeiros e em função da falta deste, foi 

necessário reconduzir algumas práticas e cancelar outras. 

Palavras-chave: Educação a Distância; Rede e-Tec Brasil; parâmetros de 

financiamento 

 

THE IMPACT OF THE MANAGEMENT IN DISTANCE LEARNING IN THE 

FORMATION OF PROFESSIONALS IN EDUCATION: A PARAMETER ANALYSIS 

IN FUNDING THE PROFUNCIONÁRIO PROGRAM 

 

Abstract: The present study has the goal to analyse the impacts caused in the 

educational process from the administrative structure offered from the Rede e-Tec Brasil in the 

execution of the program Proemployee of the Instituto Federal. For that matter, in the first 

                                                      

 

1
 Mestrando do Programa de Educação e Tecnologia do Instituto Federal Sul Rio-grandense. Especialista 

em Gestão Integrada do Capital Intelectual pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – RS. 

Graduado em Administração pela Universidade Federal de Pelotas. TAE Administrador no IFSul. 
 

2
 Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) Araraquara. 

Mestre m Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Especialista em Magistério Superior pela 

Universidade Ceuma. Licenciada em Pedagoga pela Universidade Federal do Maranhão. Professor 

adjunto do Departamento de Graduação e Pós-Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
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moment it is thought about some fundamental characteristics for the development of the 

distance learning  modality and then presented the funding parameters offered by the Ministry 

of Education (MEC in Portuguese). The methodology used in this study was a qualitative 

analysis study case. As the data gathering was utilized, the documental analysis, through the 

Annual Work Plan approved by MEC and the Report of Object Compliance is possible to 

observe the advance in the DiEd (Distance Education) funding in Brazil. But it remains a big 

weakness in what regard to the management and clearance of funding for the execution of the 

programs. It is seem that the activities foreseen in the plan were directly connected to the 

availability of finatial resources and due to the lack of the latter, it was necessary to reconduct 

some practices and cancel others. 

Keywords: Distance Learning; Rede e-Tec Brasil; funding parameters     

INTRODUÇÃO 

As políticas públicas do governo federal colaboram para o fortalecimento da 

modalidade de educação a distância (EaD), através de seus programas educacionais. Um 

exemplo nesta conjuntura é a Rede e-Tec Brasil, criada em 2011 com a finalidade de 

desenvolver a educação profissional e tecnológica ampliando e democratizando a oferta e o 

acesso à educação profissional pública e gratuita no país. 

A execução desta política se dá através de fomentos específicos, direcionados para as 

instituições públicas de ensino, a quem cabe a responsabilidade executiva das ações que a 

compõem. Ocorre que, além de sua programação padrão, de ensino presencial, a instituição 

precisa ser capaz de uma oferta paralela de cursos na modalidade a distância, garantindo, de 

forma igualitária, o compromisso com um ensino de qualidade.  

Diante destes aspectos, ressaltamos a necessidade de dispensar um olhar atento, por 

parte das instituições, ofertantes dos programas de EaD, em relação à estrutura e adequações 

necessárias para o desenvolvimento das ações educacionais. A partir daí a proposta deste ensaio 

é relatar a experiência de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, na execução 

do Programa Profuncionário, oferecido através da Rede e-Tec Brasil.  

Para tanto, em um primeiro momento, refletimos sobre algumas características 

fundamentais para o desenvolvimento da modalidade de ensino a distância. Logo após, 

apresentaremos os parâmetros de financiamento ofertados pelo Ministério da Educação (MEC) 

e, posteriormente, analisaremos os impactos causados no processo educacional, a partir da 

estrutura administrativa oferecida pela Rede e-Tec Brasil. 

CARACTERÍSTICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO CONTEXTO BRASILEIRO  
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No Brasil a EaD foi normatizada, inicialmente, através da promulgação da LDB 

9.394/96. Em seu artigo 80, regulamentado pelo Decreto n.º 5.622/2005
3
, a referida lei aponta 

que o “[...] Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino 

a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. ” (BRASIL, 

1996). 

O artigo primeiro do decreto 5.622/2005 ocupa-se em caracterizar a EaD como: 

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorrem com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

(BRASIL, 2005)  

Com relação à oferta de EaD nas instituições de ensino, Moore; Kearsley (2007), 

caracterizam de forma específica cada modelo de organização. Os autores apresentam dois 

modelos, segundo finalidade institucional: única e dupla. O modelo institucional com finalidade 

única é aquele em que a EaD é a atividade exclusiva e específica, com a dedicação de todo o 

corpo docente e de colaboradores da instituição. Em relação às instituições com finalidade 

dupla, os autores afirmam que são aquelas que já possuem campus estruturado para atividades 

presenciais, mas que agregam a EaD. Este último modelo é utilizado pelas instituições públicas 

brasileiras. 

Nos cursos a distância de nível médio e superior, segundo Decreto 5.622/2005, no seu 

artigo 1º, é prevista carga horária presencial, proporcionando um maior contato entre o 

estudante e o professor. Além disso, a legislação prevê estes momentos presenciais para (1) 

avaliações dos estudantes; (2) estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 

(3) defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; (4) 

atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

Tanto para os alunos quanto para os professores esse contato presencial é muito 

importante uma vez que, por meio dele, é possível a interação “in loco” entre os agentes 

responsáveis pelo ensino e pela aprendizagem. A pertinência desta ação se dá pelas referências 

que temos em relação ao processo de aprendizagem, constituído ao longo da vida escolar. Esta 

aproximação facilita a condução das atividades didáticas pedagógicas. Segundo o texto dos 

Referenciais de Qualidade para EaD, publicado em 2007 pelo MEC, esta prática da interação é 

“[...] capaz de contribuir para evitar o isolamento e manter um processo instigante, motivador de 

aprendizagem, facilitador de interdisciplinaridade e de adoção de atitudes de respeito e de 

solidariedade ao outro. ”  

De acordo com diretrizes do MEC, outros aspectos que devem ser considerados para 

busca da efetividade da educação a distância, sendo eles: a escolha adequada da tecnologia a ser 

                                                      

 

3
 Decreto n.º 5.622/2005 revogou o Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto n.º 2.561, 

de 27 de abril de 1998. No caso da oferta de cursos de nível superior, possui, ainda, como normatização, a 

Portaria do MEC n.º 4.361, de 2004, que revogou a Portaria Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 1998. 
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utilizada em função das características do público alvo; os princípios pedagógicos do curso, que 

foca na capacitação dos profissionais que nela atuam; a interferência adequada dos professores e 

tutores; a escolha adequada do material didático a ser disponibilizado para o estudante; a 

infraestrutura de apoio a ser viabilizada para oferta do curso e a gestão acadêmica-

administrativa para garantir a oferta.  

Reforçando estas diretrizes, ressaltamos o entendimento de Moore (2013) quando 

afirma que a “[...] educação a distância exige o uso de uma variedade de recursos técnicos e 

humanos, ela sempre deve ser disponibilizada em um sistema e o entendimento sobre um 

programa de educação a distância é sempre melhor quando se utiliza uma abordagem dos 

sistemas. ” (MOORE, 2013, p. 13).  

Dentre as tecnologias comumente utilizadas na EaD, o ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), composto por um conjunto de interfaces, ferramentas e estruturas 

decisivas para a construção da interatividade e da aprendizagem, auxilia no desenvolvimento do 

processo educacional. Nesses espaços, a função primordial a ser desenvolvida é a de estabelecer 

a comunicação entre professores, tutores e estudantes, além de dinamizar as aulas teóricas 

através de todos os recursos disponibilizados por estes ambientes. Exerce, também, a finalidade 

de repositório de materiais e conteúdos, do curso ou disciplina, e o registro de todas as ações e 

reações do estudante, na forma escrita, durante a sua trajetória.  

Os AVA não podem ser considerados a informatização da sala de aula tradicional, e sob 

essa óptica, a diferenciação se dá pela forma como o programa está estruturado e será trabalhado 

junto aos alunos, uma vez que “[...] o ambiente de aprendizado do aluno também faz parte do 

sistema de educação a distância, exercendo impacto considerável sobre a eficácia das partes do 

sistema controladas pela instituição educacional. ” (MOORE, 2013, p. 25). Esses ambientes 

precisam cumprir seu papel de integrar diferentes mídias, linguagens e recursos, apresentar 

informações, desenvolver interações, produzir e socializar produções, independentemente do 

tempo e do espaço de cada estudante. 

De toda forma, para o bom uso das tecnologias disponíveis para EaD é importante a 

formação continuada dos docentes para o desenvolvimento de suas atividades, tanto para as 

especificidades centradas na utilização dos recursos tecnológicos, quanto para o 

desenvolvimento das ações educacionais que contribuam para a aprendizagem e a autonomia 

dos alunos. Aos profissionais da área de educação, são oferecidas, nas suas formações iniciais, 

formação de habilidades para trabalhar com alunos presenciais, mas não com alunos cuja 

mediação se dará através de tecnologias. A aplicação direta dos materiais didáticos, utilizados 

no ensino presencial, para a EaD não é a garantia de eficácia para o processo de ensino.  

Os materiais didáticos utilizados na EaD tanto do ponto de vista de conteúdos, quanto 

dos princípios epistemológicos e metodológicos, deverão ser de acordo com o projeto 

pedagógico da instituição e em consonância com o planejamento do curso/disciplina. Existe 

uma variedade de opções no que diz respeito a estas escolhas, como por exemplo: a produção de 
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material impresso, vídeos, laboratórios virtuais, CD-Rom, páginas WEB, objetos de 

aprendizagem e outros. Todos eles atendendo a diferentes lógicas de concepção, de produção e 

de linguagem.  

Outro aspecto necessário para o desenvolvimento da EaD são as condições adequadas 

de infraestrutura para os encontros presenciais. Para o credenciamento de oferta são exigidos da 

instituição espaços educacionais como: sala de aulas; laboratórios de informática que 

comportem o uso das tecnologias vigentes; espaços de estudos; e, biblioteca equipada com 

material de consulta. Esta infraestrutura é requisito básico para o bom desempenho dos 

estudantes no que se refere à qualidade e boas condições de ensino. Entretanto, não são apenas 

os recursos materiais os requisitos básicos para o bom funcionamento de um programa de EaD, 

mas, também, os recursos humanos.   

Sobre as equipes de atuação dos programas de EaD, os Referenciais de Qualidade 

apontam para a configuração de uma estrutura que contemple três categorias de profissionais: 

docentes, tutores e pessoal técnico administrativo. Essa equipe multidisciplinar precisa dar conta 

das funções de planejamento, de implementação e de gestão dos cursos.     

O sucesso do processo de educacional é resultado de um conjunto de processos 

integrados de gestão que dão o apoio necessário à atividade principal, o ensino. As mesmas 

condições de registro escolar, de matrículas, de atestados e de requerimentos são inerentes a 

uma estrutura que está em atendimento aos estudantes, seja ele da modalidade presencial ou 

não. O desafio está na gestão de todas esta partes interdependentes para garantir uma execução 

de qualidade da educação a distância. 

REDE E-TEC BRASIL – PROGRAMA PROFUNCIONÁRIO 

A Rede e-Tec Brasil é uma das ações do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec), que foi criado pelo governo federal, em 2011, por meio da Lei 

12.513/2011. O objetivo do Pronatec é ampliar as oportunidades educacionais e de formação 

profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência 

de renda.  

Um dos projetos desenvolvidos pela Rede e-Tec Brasil, objeto desse ensaio, são os 

cursos técnicos, na modalidade a distância, destinados aos servidores das escolas públicas: 

Profuncionário. Este programa visa a formação dos funcionários das escolas públicas, 

municipais e estaduais, em efetivo exercício, em habilitação compatível com a atividade que 

exerce.  Foi criado através do decreto nº 7.415, de 30 de dezembro de 2010
4
 e revogado pelo 

                                                      

 

4
 Este decreto instituiu a política nacional de formação dos profissionais da educação básica, dispõe sobre 

o programa de formação inicial em serviço dos profissionais da educação básica dos sistemas de ensino 

público – Profuncionário foi revogado pelo decreto nº 8.752/2016 que aguarda a regulamentação do 

MEC. O decreto 8.752/2016 não se reporta diretamente ao Profuncionário e amplia as possibilidades de 

criação de novos programas. 



 

Página 11 

 

decreto nº 8.752 de 09 de maio de 2016, que dispõe sobre a política nacional de formação dos 

profissionais da educação básica.  

A unidade gestora, dentro do MEC, responsável pelo acompanhamento e definição das 

diretrizes dos programas que constituem a Rede e-Tec Brasil é a Secretaria de Educação 

Profissional e (SETEC). A instituição interessada na oferta dos cursos da Rede e-Tec submete 

um projeto de aplicação - Plano de Trabalho Anual (PTA) à SETEC. Após aprovado, os 

repasses dos montantes são efetuados conforme cronogramas pré-estabelecidos, com a 

obrigatoriedade posterior de apresentação de relatório de prestação de contas – Relatório de 

Cumprimento de Objeto - pelas instituições beneficiadas. Por esse motivo, entende-se que a 

gestão é compartilhada, uma vez que as instituições de ensino executoras devem seguir os 

parâmetros estabelecidos por esses órgãos.  

As principais ações previstas, segundo os parâmetros financeiros são: despesas com 

oferta de curso, produção e reprodução de material didático, processo de seleção de alunos, 

seleção de tutores presenciais e a distância, capacitação de coordenadores, professores e tutores, 

desenvolvimento de aulas presenciais, material de consumo de uso dos estudantes, materiais de 

usos dos professores, insumos de laboratórios, entre outros.  

Cabe destacar que, embora as instituições recebam o fomento através de uma 

descentralização paralela ao seu orçamento, todos os processos administrativos seguem a 

tramitação regular da administração pública, ocasionando, na maioria das vezes, a demora pelos 

trâmites burocráticos. Os processos de compras de materiais ou serviços, por exemplo, são 

executados sob a regulamentação da Lei 8.666/93, devendo ser preservadas todas as etapas e 

prazos do processo licitatório.       

Com relação às equipes que trabalham nos programas da Rede e-Tec Brasil a 

remuneração se dá através do pagamento de bolsa de pesquisa. Assim sendo, a legislação que 

ampara essas contratações é a Resolução/CD/FNDE nº 18, de 16 de junho de 2010. Tal 

resolução apresenta os requisitos mínimos para a vinculação dos bolsistas aos programas da 

Rede, garantindo, desta maneira, um perfil mínimo para os profissionais que farão parte da 

equipe. O pagamento de bolsa é previsto para as funções de coordenação geral, coordenação de 

polo, coordenação de curso, professor, tutor presencial e tutor a distância. 

METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 

A metodologia utilizada, neste ensaio, foi o estudo de caso que, segundo Gil (2002) “é 

encarado como o delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não 

são claramente percebidos.” (GIL, 2002, p. 54) 

A abordagem utilizada foi qualitativa que, para Bogdan; Biklen (1994), possui cinco 

características: (1) a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal; (2) A investigação qualitativa é descritiva; (3) Os investigadores 
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qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos; (4) investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; (5) 

O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

Foi estabelecido como objeto de pesquisa o programa Profuncionário, da turma iniciada 

no final ano de 2014, denominada 2014/2, através da sua execução financeira, aprovada para o 

ano de 2015. O PTA previsto para a instituição em análise contemplou o atendimento a 18 

polos, cujo número de alunos matriculados totaliza mais de 1.500 estudantes, sendo distribuído 

nos seguintes cursos: Técnico em Secretaria Escolar, Técnico em Multimeios Didáticos, 

Técnico em Alimentação Escolar e Técnico em Infraestrutura Escolar.  

Como técnica de coletas de dados foi utilizada, a análise documental, através do PTA 

aprovado pela SETEC, contendo todas as ações propostas para 2015. Além disso, foi analisado, 

também, o Relatório de Cumprimento de Objeto, emitido pela instituição à SETEC. A partir daí, 

analisamos de que forma os parâmetros administrativos influenciaram no desenvolvimento dos 

processos didático-pedagógicos. 

Através da verificação do PTA foi possível evidenciar que houve atraso na aprovação 

do plano por parte da SETEC. Esta aprovação ocorreu no final do 1º semestre, sendo que o 

orçamento foi liberado na metade do 2º semestre. Considerando que as turmas estavam em 

andamento e a expectativa de descentralização orçamentária era para os primeiros meses do ano, 

houve a interferência direta no planejamento. 

Outra imprevisibilidade, evidenciada através da análise dos documentos, foi o 

contingenciamento, com maior acentuação de cortes nas ações de viagens previstas. Ou seja, 

com isso, o planejamento, que estava estruturado por ações e naturezas de despesas, consoante 

com as atividades previstas pelo plano de trabalho, teve que ser readequado.  

Após analisar o cenário que estava presente para a execução do Programa 

Profuncionário na turma de 2014/02, foram verificadas as ações tomadas e a consequência 

dessas ações no processo educacional. Para isso, foi realizada a verificação de cada ação 

prevista para o desenvolvimento do curso e o valor alocado por ação.  

Percebemos que as atividades previstas no plano estavam diretamente atreladas à 

disponibilidade de recursos financeiros e em função da falta deste, foi necessário reconduzir 

algumas práticas e cancelar outras. Dentre as atividades mais impactadas estava a de 

capacitação dos servidores. Sem recursos para diárias e locomoção não foi possível a realização 

das capacitações presenciais previstas para a equipe do programa.  

Além disso, com a ausência de recursos para o deslocamento dos profissionais 

destinados às aulas práticas, cada curso teve que se readequar metodologicamente, passando a 

oferecer videoconferência ou web-conferência. Nesse caso, foi impactada a interação presencial 

entre educador e educando e, consequentemente, o processo de aprendizagem.  

Outro ato administrativo que causou influência direta no processo de ensino e 

aprendizagem foi a ausência de material didático. A produção ocorreu com atraso, em função da 
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conjuntura apresentada. Com isso, os estudantes tiveram acompanhamento das aulas pelo AVA, 

sem o suporte didático de apostilas impressas.  

Merece destaque o fato de que, historicamente, a instituição recebe os recursos em 

atraso e, por esse motivo, se faz necessário um aporte orçamentário próprio para que as ações 

mínimas não tenham prejuízo. No entanto, sob esse aspecto, pode-se inferir que alguma ação 

Institucional fica desassistida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível observar que houve avanço no financiamento da EaD no Brasil, através de 

políticas públicas educacionais, com a criação de vários programas, concessão de bolsas e um 

estreitamento nas parcerias firmadas entre o governo federal, os estados e os municípios. 

Entretanto, permanece uma grande fragilidade no que tange ao gerenciamento e liberação de 

orçamentário para execução dos programas. 

Com relação à infraestrutura as instituições ofertantes apresentam os itens mínimos a 

serem viabilizados para a execução de um programa de EaD, segundo as diretrizes brasileiras, 

previstas na legislação e nos Referenciais de Qualidade para EaD. Nesse caso, a Rede e-Tec 

Brasil e o programa Profuncionário tem demonstrado um alinhamento a essa organização.  

Reiteramos que o modelo de financiamento de cursos da Rede e-Tec Brasil agrega 

recursos de custeio, investimento e bolsa, utilizando-se dos recursos físicos e humanos da 

instituição e polos de apoio presencial parceiros. O objetivo desse aporte financeiro é permitir o 

estabelecimento de uma estrutura de atuação, que possibilite viabilizar a execução dos 

programas de EaD, não comprometendo o andamento dos cursos regulares da instituição. 

Ocorre que na prática, havendo atraso do repasse financeiro, a instituição aloca recursos 

próprios, já que seria mais prejudicial ao estudante o trancamento das aulas. 

Destacamos, ainda, que a organização institucional pode influenciar o dia a dia didático 

de cursos a distância. A estruturação de equipes, de materiais didáticos, da relação professor-

aluno e da oferta de cursos estão intimamente ligados à organização institucional e à abordagem 

das práticas de EaD. Esse fato foi comprovado a partir de todas as análises realizadas. 
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Resumo: Apresentam-se neste artigo contribuições acerca dos fundamentos da Teoria 

da Atividade aos processos ensino-aprendizagem realizados no contexto de utilização de 

tecnologias de comunicação digital. Trata-se de uma abordagem qualitativa cujo campo 

empírico se constituiu a partir da oferta de curso para formação de especialistas em gestão de 

tecnologias aplicadas à educação junto aos Núcleos de Tecnologia Educacional do Estado de 

Santa Catarina. Utilizou-se de instrumentos com questões abertas, fechadas e entrevistas. Como 

síntese final, pode-se afirmar que processos ensino-aprendizagem realizados em contextos de 

utilização de tecnologias de comunicação digital requer transformação qualitativa e não uma 

simples implementação de novas tecnologias nos processos tradicionais de aprendizagem, 

inicialmente concebidos para um ensino presencial, centrado no professor, didaticamente 

expositivo e que reduz a dimensão avaliativa do processo ensino-aprendizagem à realização de 

exercícios e aplicação de conhecimentos. Como continuação deste estudo, procura-se ampliar a 

avaliação e análise da utilização de tecnologias de comunicação digital, em processos ensino-

aprendizagem, com base em fundamentos da Teoria da Atividade. 

Palavras-chave: Teoria da atividade. Processos ensino-aprendizagem. Tecnologias de 

comunicação digital.  

Abstract: We present in this article contributions on the grounds of the Activity Theory 

to the teaching-learning processes carried out in the context of using digital communication 

technologies. This is a qualitative approach whose empirical field constituted from offering 

training course for specialists in management technologies applied to education at the 

Educational Technology Centers of Santa Catarina State. We used instruments with open and 

closed questions, and interviews. Data analysis showed the need to implement strategies to train 

teachers in aspects related to the instrumental use of digital communication technology, 

language, text production, among others. At the end, it can be said that teaching-learning 

process performed in digital communication technologies use contexts requires qualitative 

transformation rather than a simple implementation of new technologies in traditional learning 

processes, initially designed for classroom teaching, focused on the teacher didactically 
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exhibition and reducing the evaluative dimension of the teaching-learning the exercises and 

application of knowledge. We seek to continuation of this study expand the evaluation and 

analysis of the use of digital communication technologies in teaching-learning processes, based 

on Activity Theory. 

Keywords: Activity theory. Teaching-learning processes. Digital communication 

technology. 

INTRODUÇÃO  

A utilização de tecnologias de comunicação digital, em processos ensino-aprendizagem, 

constitui ferramental educacional de complementação, de aperfeiçoamento e de possível 

mudança na qualidade da educação. A mudança da função dessas tecnologias como meio para 

um ensino de qualidade acontece juntamente com um questionamento acerca da função da 

escola que é a de estimular os estudantes à produção de conhecimento a partir de novas 

atividades e formas de experimentação e experienciação (CASTRO NETO, 2009).  

Para que essas funções possam ser realizadas, o professor deve se qualificar, 

principalmente se o ensino for realizado utilizando-se de tecnologias de comunicação digital, 

cujas características e estratégias pedagógicas são diferentes das utilizadas na educação 

presencial. Essas tecnologias constituem-se em novos espaços educativos e potencializadores de 

processos ensino-aprendizagem os quais requerem procedimentos e estratégias didático-

pedagógicas com base nas suas especificidades (CASTRO NETO, 2009). 

Devem apresentar interfaces a partir de critérios ergonômicas de usabilidade, 

interatividade e acessibilidade, tornando os processos ensino-aprendizagem mais dinâmicos, 

socializadores e que, podem superar a comunicação unidirecional feita por especialistas em 

conteúdos. Sob a ótica cognitiva, na concepção e no desenvolvimento de “tecnologias 

intelectuais” para a educação, devem-se levar em consideração atitudes, informações factuais, 

dados, processos observacionais, definições, inferências dedutiva e indutiva, resolução de 

problemas e estratégias de aprendizagem; além de realizar as implementações didáticas 

necessárias com a perspectiva de oferecer condições para a generalização das experiências de 

aprendizagem e sua ulterior aplicabilidade (PALLOFF e PRATT, 2002). 

Portanto, os materiais instrucionais disponibilizados e utilizados devem ser acessíveis, 

de fácil consulta, e conduzir progressivamente o aprendiz ao conhecimento, à compreensão, à 

análise e à aplicação dos conteúdos apresentados. Processos ensino-aprendizagem realizados 

por meio de tecnologias de comunicação digital assumem caráter flexíveis ao grande 

contingente de indivíduos, independentemente da distância física, além de tornar a difusão de 

informações uma prática constante, antes centralizada em poucos locais (NISKIER, 1999). 

O processo ensino-aprendizagem, nesse contexto, parece assumir um caráter dinâmico, 

colaborativo e, sobretudo, complexo. O uso dessas tecnologias em processos de ensino-

aprendizagem nos remete a (re)pensar conceitos e categorias acerca da aprendizagem, avaliação, 
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mediação etc. Com apoio dessas tecnologias, a aprendizagem assume características 

colaborativas, o uso de jogos e simulações, utilizando-se de linguagem dialógica e não linear, 

amplia as possibilidades de trocas (CASTRO NETO, 2009). 

Sob a ótica pedagógica, o professor que se dedica à prática docente com o apoio de 

tecnologias de comunicação digital deve ter conhecimentos específicos da área, mas, sobretudo, 

deve ser capaz de utilizar procedimentos metodológicos apropriados, conferindo significado aos 

currículos e às práticas de ensino, de acordo com os objetivos didático-pedagógicos a atingir. 

Além disso, na perspectiva metodológica, entende-se que é importante discutir e elaborar 

princípios teóricos que orientem a organização do trabalho docente e os processos de ensino-

aprendizagem. 

Com base no referencial teórico em Castro Neto (2009), Damazio (2000), Gutiérrez 

(2002), Leontiev (1978), Vygotsky (1996), Lévy (1993), Tardif (2005), dentre outros, 

problematizou-se acerca da necessidade de investigar as implicações que as tecnologias de 

comunicação digital oferecem para o desenvolvimento de novas condições do processo ensino-

aprendizagem, à luz de princípios teóricos da Teoria da Atividade. Nesse sentido, a demanda 

apresentada pelo PROINFO/MEC teve como objetivo a formação inicial e continuada de 

especialistas em gestão de tecnologias aplicadas à educação junto aos Núcleos de Tecnologia 

Educacional. Para atender a essa demanda, desenvolveu-se o ambiente virtual de apoio à 

aprendizagem POLVO
1
, o qual materializou a empiria deste estudo e foi organizado a partir da 

seguinte questão: em que medida os princípios da Teoria da Atividade podem contribuir em 

processos ensino-aprendizagem realizados em contextos de utilização de tecnologias de 

comunicação digital?  

Nesta perspectiva, apresentam-se, neste artigo, alguns fundamentos da Teoria da 

Atividade que podem auxiliar a organização pedagógica, em processos ensino-aprendizagem, 

realizada em contexto de utilização de tecnologias de comunicação digital. 

ALGUMAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

As relações didático-pedagógicas que estão se constituindo a partir da inserção de 

tecnologias de comunicação digital, que Lévy (1993) entende como tecnologias intelectuais, são 

estabelecidas e mediadas em processos ensino-aprendizagem, em que ensinar e aprender são 

compreendidos a partir de processos ou de “atividades” mediadas por tecnologias de 

comunicação digital. Esses processos podem influenciar mudanças no modelo de escola 

centrada no ensino - suas finalidades, seus conteúdos, sua avaliação, seu planejamento e sua 

                                                      

 

1
 O ambiente virtual de apoio à aprendizagem POLVO insere-se como uma ferramenta virtual de apoio à 

aprendizagem, desenvolvido a partir de demanda colocada pelo PROINFO-MEC ao 

LabTIC/ESAG/UDESC e tem como objetivo a formação inicial e continuada de especialistas em gestão 

de tecnologias aplicadas à educação junto aos Núcleos de Tecnologia Educacional do Estado de Santa 

Catarina. 
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operacionalização sob a forma de aulas e de exercícios - cuja prática pedagógica, ou escola, 

esteja centrada não mais no estudante, mas na aprendizagem (TARDIF, 2005). 

Estudos de Lévy (1993), Pallof e Prat (2002) dentre outros, discutem que tecnologias de 

comunicação digital potencializam processos ensino-aprendizagem, favorecem atividades ricas, 

colaborativas e, sobretudo complexas. Nesse cenário tecnológico, tornam-se imperativas novas 

práticas pedagógicas fundamentadas em princípios teóricos que confiram flexibilidade aos 

currículos e aos critérios para avaliar processos ensino-aprendizagem realizados no contexto de 

utilização dessas tecnologias. Neste caso optou-se pela Teoria da Atividade de Leontiev. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA ATIVIDADE 

Os elementos componentes de uma atividade consciente, conforme mostra a Figura 1, 

podem ser divididos em motivos, ações e procedimentos. A decomposição dos motivos e das 

ações em procedimentos ocorre no plano das relações que são estabelecidas e mediadas 

socialmente entre os sujeitos. A ação, portanto, é um átomo da atividade humana guiada por fins 

conscientes. As estruturas operacionais da atividade, bem como das ações são análogas.  O que 

vai diferenciar uma categoria da outra é a definição do seu objeto, que possibilita a 

transformação de ambas (LEONTIEV, 1978).  

 

Figura 1- Elementos componentes de uma atividade. 

 

Fonte: (CASTRO NETO, 2006). 

 

Dentre as definições acerca da categoria atividade, pode-se encontrar aquelas que são 

determinadas para os fins, tendo um caráter objetal.  É na orientação aos fins que se inicia a 

relação da atividade com o homem e é precisamente nesta fase do processo que é possível 

discutir as características subjetivas da atividade humana, ou seja, a presença de um fim 

determina a diferença entre o ativismo animal e o caráter consciente da ação (LEONTIEV, 

1978).  

Para Gutiérrez (2002), o caráter orientado aos fins de uma atividade permite vincular a 

especificidade do enfoque gnosiológico da atividade com a abordagem construída pelo 
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materialismo histórico. É fundamental distinguir, na atividade, suas características 

especificamente humanas as quais Leontiev denominou “orientação a fins”. 

As operações são indispensáveis à realização das ações, entretanto não há identificação 

entre ambas. Dito de outro modo, a realização de uma ação pode ser realizada por diferentes 

operações, e uma operação pode realizar diferentes ações. A unidade central de análise da teoria 

da atividade subentende três dimensões: motivos-fins, ações-procedimentos e objetos, meios e 

fins. Portanto, a realização de uma atividade envolve: sujeito, objetivo e ferramenta 

(LEONTIEV, 1978).  

O motivo é o principal condutor da atividade e No hay actividad sin motivo. Nesta 

perspectiva, a ação torna-se o componente básico da atividade e um meio pelo qual esta possa 

ser realizada e, consequentemente, satisfazer o motivo. Dentre as características de uma ação, 

destaca-se o fato de que ela é sempre orientada para um objetivo (LEONTIEV, 1978, p.83). 

OS PROCESSOS COGNITIVOS PRESENTES NA ATIVIDADE 

A estrutura da atividade tem como ponto de partida o sujeito e o objeto. Sob a ótica 

cognitiva, a atividade do sujeito não se dirige ao ser aparente do objeto, se o modifica de 

maneira ideal e, só depois, retém mentalmente seu verdadeiro ser, penetra na sua profundeza e 

compreende sua essência (GUTIÉRREZ, 2002).  

Os mecanismos e as características do processo cognitivo presentes em uma atividade 

levam o sujeito a refletir sobre o objeto. Essa reflexão retorna o sujeito ao nível das funções 

psicológicas superiores e o leva a criar um novo objeto. Apresenta-se nas relações estabelecidas 

a partir de processos mediados entre sujeito e objeto. Tais reflexões possibilitam ulteriores 

transformações no objeto (ibid). 

Essas transformações, processos cognitivos na atividade, atingem um conhecimento 

mais elaborado, científico, que se desviou da cognição prática oriunda da divisão social do 

trabalho e se tornou conhecimento elaborado. Os processos cognitivos da atividade 

transformam-se em conhecimentos científicos, elaborados, que possuem níveis empíricos e 

teóricos e, em geral, representam amplas situações de atividades cognitivas, além de possuírem 

relação com diversos objetos que exercem influências sobre os processos cognitivos da 

atividade (ibid). 

A tipologia dos processos cognitivos de uma atividade individual e, dependendo de 

quem realiza tal função, são mais frequentemente identificados, não só como autoconhecimento, 

mas, fundamentalmente, como distintos ramos da ciência. Essas características são dialéticas, 

pois transformam o sujeito da atividade na medida em que são transformadas. E as ações-

operações são instrumentalmente mediadas a partir de concepções transformadoras. Quando 

esses processos dirigem-se ao sujeito cognoscente, iniciam-se aí os processos de 

autoconhecimento, permanecendo no nível do conhecimento prático (ibid).  
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O processo de internalização de conceitos científicos não é mera transferência de um 

plano a outro, mas de uma interiorização de ações e operações que foram organizadas e 

produzidas no plano social (VYGOTSKY, 1996). A atividade é determinada pelos motivos-fins, 

ações-operações e meios. E não há atividade que não seja movida por um motivo, seja em uma 

atividade física ou intelectual, interna ou externa. Para Vygotsky (1996), o conceito de atividade 

está intimamente ligado ao conceito de motivo.  Nessa abordagem, o processo ensino-

aprendizagem é diretivo, interativo e dinâmico, e as transformações mobilizam processos 

cognitivos existentes em numa atividade que, ao se refletir sobre o objeto, as reflexões voltam 

para o sujeito, alterando seus conceitos e suas impressões objetivas e, consequentemente, um 

novo objeto é (re)criado. 

Nesse sentido, uma ação pode ser também uma operação. A transformação ocorre 

quando é posto um novo fim onde a ação considerada passa a ser um meio para a execução de 

uma nova ação que requererá várias operações; e, assim, sucessivamente. Portanto, 

independente de onde venha a ocorrer uma atividade, o sujeito sempre será o protagonista da 

sua atividade. O nível de consciência acerca da organização e das dimensões que organizam a 

atividade pode interferir ou não no nível de motivação e no desenvolvimento da atividade.  

O PERCURSO METODOLÓGICO DESTE ESTUDO 

Os processos pedagógicos aqui analisados foram aplicados em um curso de 

especialização em Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação, na modalidade semipresencial 

ofertado pela Universidade do Estado de Santa Catarina destinado aos docentes do ensino 

fundamental e médio da rede pública de ensino do Estado de SC.  

Estima-se que 80% da carga horária deste curso foram destinados aos encontros 

presenciais, e os demais 20% da carga horária para as atividades à distância, realizadas por meio 

do ambiente virtual de aprendizagem POLVO. Trata-se de uma abordagem qualitativa cuja base 

empírica se constituiu a partir de atividades realizadas e conectadas em rede com 10 professores 

universitários e 87 estudantes, sujeitos da pesquisa. Em se tratando dos aspectos metodológicos, 

utilizaram-se instrumentos com questões abertas, fechadas e entrevistas semidirigida (CASTRO 

NETO, 2009). 

Assim, a base empírica deste estudo se constituiu de uma demanda colocada pelo 

Programa Nacional de Informática na Educação ao Laboratório de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (labtic) da Escola Superior de Administração e Gerência da Universidade do 

Estado de Santa Catarina ao ofertar formação inicial e continuada de especialistas em gestão de 

tecnologias aplicadas à educação junto aos Núcleos de Tecnologia Educacional do Estado de 

Santa Catarina (ibid).  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base na elaboração de um índice resumo das avaliações realizadas pelos 

professores com seus respectivos alunos, questionou-se como se autoavaliavam em relação às 

diversas habilidades implícitas no processo de ensino-aprendizagem, com ênfase nas 

habilidades: “interpretação de textos”, “elaboração de textos” e “expressão escrita”. 

Constatou-se que, aproximadamente 4 (quatro) de cada 5 (cinco) estudantes, se 

autoavaliaram como portadores dos conceitos suficientes nas habilidades para “interpretação de 

textos”, “elaboração de textos” e “expressão escrita”: 81,8%, 78,8% e 75,5%, respectivamente 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Avaliação e autoavaliação dos estudantes pelos professores 

SUJEITOS PROFESSOR ESTUDANTES 

HABILIDADES M/S I/D M/S S I/D 

Interpretação de textos 60 40  81,8  

Elaboração de textos  45,5  78,8  

Expressão escrita  54,5  75,5  

Expressão oral, capacidade discursive 60,6  18,8 66,7 2,5 

Raciocínio indutivo e dedutivo  48,5 90 90  

Aplicação de conhecimento em situações concretas  48,5 90 90  

Domínio de terminologia básica  57,5 90 90  

Crítica e autocrítica, capacidade de autoavaliação  45 90 90  

Trabalho em equipe 60,6  90 90  

Fonte: (CASTRO NETO, 2009). 

 

Em se tratando das habilidades “expressão oral” e “capacidade discursiva”, os dados 

mostram, na Tabela 1, que dois (2) de cada 3 (três) estudantes, ou seja, 66,7% consideraram-se 

“suficiente” em relação a essas habilidades. Estes dados são complementados com 2,5% de 

estudantes que se autoavaliaram como “insuficiente” ou “deficiente”, e 18,8% como “muito 

suficiente” para a “expressão oral e capacidade discursiva”. 

Referente à autoavaliação das habilidades para “raciocínio indutivo e dedutivo”, 

“aplicação de conhecimentos em situações concretas”, “domínio da terminologia básica”, 

“crítica e autocrítica, capacidade de autoavaliação” e “trabalho em equipe”, constatou-se que 9 

(nove) de cada 10 (dez) estudantes, ou seja, 90% ou mais, se autoavaliaram como portadores de 

desempenho “suficiente” ou “muito suficiente” para tais habilidades conforme mostra a Tabela 

1. 

Por outro lado, quando o foco da análise se volta para habilidades como a capacidade de 

“aplicação de conhecimentos em situações concretas”, se constatou que. Aproximadamente, 

48,5% dos estudantes foram avaliados com conceitos “insuficiente” ou “deficiente”, pelos 

professores conforme mostra a Tabela 1.  

Os dados mostram que 57,5% dos professores consideraram que os estudantes 

apresentaram insuficiente ou deficiente “domínio da terminologia básica”. Finalmente 

destacaram-se 60,6% foram considerados portadores de habilidades “suficientes” ou “muito 
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suficientes” para o “trabalho em equipe”. Para complementar os resultados, constataram-se que 

45% dos estudantes foram avaliados como “insuficiente” ou “deficiente” na “crítica e 

autocrítica”, e na “autoavaliação” (Tabela 1). 

CONCLUSÕES  

A Teoria da Atividade oferece categorias, princípios e leis que explicam o 

desenvolvimento psicológico em geral, a inter-relação aprendizagem e o desenvolvimento em 

particular, possibilitando uma abordagem metodológica para intervir em processos ensino-

aprendizagem. Dentre as categorias da Teoria da Atividade, destacam-se “motivo” e “orientação 

a fins”, que evidenciam a importância de que os estudantes, no contexto de utilização de 

tecnologias de comunicação digital, tenham consciência clara do porquê e do para quê aprender.  

Este estudo permitiu identificar, no sistema de categorias, princípios e leis da Teoria da 

Atividade um caráter instrumental e metodológico para o desenvolvimento de processos ensino-

aprendizagem, realizados em contextos de utilização de tecnologias de comunicação digital. As 

atividades realizadas nesses contextos tecnológicos constituem-se atividades orientadas a fins, 

que se concretizam em motivos, os quais, por sua vez, determinam as ações e operações que 

devem configurar processos ensino-aprendizagem realizados em contextos de utilização de 

tecnologias de comunicação digital.  

Nesse sentido, o desenvolvimento de novas concepções para contextos de utilização de 

tecnologias de comunicação digital torna-se imperativo. Esse processo, sob a ótica pedagógica, 

pressupõe um sujeito protagonista, consciente de motivos e fins. Trata-se de redefinir o lugar e o 

papel da atividade, transformando-a em uma das principais fontes de apropriação do 

conhecimento: o professor para que este se constitua em mediador criativo do processo, 

conteúdos, meios e estratégias.  

Os sujeitos participantes deste estudo apontaram a necessidade de implementar 

estratégias para capacitar os professores em aspectos relacionados à utilização instrumental da 

linguagem, à compreensão e elaboração de textos, às peculiaridades da coerência lógica do 

discurso, à necessária diferenciação entre significado socialmente construído e sentido 

pessoalmente atribuído e às peculiaridades das funções semântica, sintática e pragmática da 

linguagem, ou seja, processos ensino-aprendizagem realizados em contextos de utilização de 

tecnologias de comunicação digital, com base nos princípios da Teoria da Atividade, pressupõe 

uma discussão integral do processo nos seus aspectos de concepção curricular, procedimentos 

didático-pedagógicos, planejamento e organização da atividade docente-educativa e métodos e 

meios de avaliação da aprendizagem, superando a tendência atual de reduzir a complexidade 

desse processo a um simples incremento de novos meios de ensino. 

Como síntese final, pode-se afirmar que processos ensino-aprendizagem, realizados em 

contextos de utilização de tecnologias de comunicação digital, requer práticas pedagógicas 

qualitativas e não simples implementações de novas tecnologias em processos tradicionais de 
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aprendizagem, inicialmente concebidos para um ensino presencial, centrado no professor, 

didaticamente expositivo e que reduz a dimensão avaliativa do processo ensino-aprendizagem à 

realização de exercícios e à aplicação de conhecimentos. Como continuação deste estudo, 

procura-se ampliar a avaliação e análise da utilização de tecnologias de comunicação digital, em 

processos ensino-aprendizagem, com base em fundamentos da Teoria da Atividade.  
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Resumo: Nesse estudo, buscamos analisar a experiência de um professor durante a 

integração de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em duas disciplinas oferecidas na 

Faculdade de Psicologia de uma universidade pública. Esta análise teve como foco identificar as 

percepções do professor sobre os desafios/barreiras enfrentados durante o processo de 

integração. Nessa experiência, o AVA foi utilizado, basicamente, para disponibilizar materiais 

para consulta e lista de exercícios aos alunos. Os recursos de comunicação não foram utilizados, 

como havia sido planejado inicialmente, devido a desafios técnicos e de integração (WEST et 

al., 2007). Por fim, buscamos destacar dois aspectos importantes acerca da integração das TIC 

na prática pedagógica que nos servem como “lições aprendidas” sobre o processo. 
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Abstract: This paper aims to analyze the experience of integration of a Virtual Learning 

Environment (VLE) from the standpoint of a professor of two disciplines offered by the 

Psychology College of a Brazilian public university. This analysis has focused on 

the professor’s perceptions about the challenges/barriers faced during the process. In this 

experience, the VLE was utilized basically for the professor has turned available consulting 

material and exercises’ lists. The use of communication resources that were previously planned 

by the professor were not utilized due to technical challenges (closeness to the VLE and digital 

inclusion of patients in order to engage in the pedagogical experience) and integration 

challenges. Despite the challenges, the professor has expressed will to increase the use of VLE 

realizing possible paths to overcome those challenges in future experiences. Finally, we remark 

some important aspects related to the integration of ICT as experienced by the professor in his 

pedagogical practice that serve to our comprehension “learned lessons” about this process. 

Keywords: Pedagogical Intervention; Virtual learning environment; Teaching Health 

Professions 

 

1. INTRODUÇÃO 

As transformações sociais acarretadas pelo acelerado desenvolvimento das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC) é um tema amplamente discutido na literatura do 

campo educacional. Nesse contexto, considera-se que as tecnologias proporcionam novas 

formas de aprender e de se relacionar com o conhecimento trazendo maior complexidade à 

educação (KOHELER et al., 2014). Esse cenário impõe novos desafios ao papel tradicional do 

professor como detentor do conhecimento e centro do processo de ensino-aprendizagem, 

exigindo uma reconfiguração de suas competências "em outras relações interativas no processo 

de ensino-aprendizagem, ultrapassando a visão restrita da sala de aula e mudando seu perfil de 

atuação" (CORRADINI e MIZUKAMI, 2013, p. 87). 

No campo da Tecnologia Educacional, diversos estudos se dedicam a compreender o 

processo de integração das TIC vivenciados por professores em seus contextos de ensino-

aprendizagem. Koheler et al. (2014) argumentam que para trazer transformações efetivas ao 

processo de ensino-aprendizagem, é importante ir além dos estudos que enfatizam o "que" os 

professores precisam saber para incorporar a tecnologia (em termos de habilidades, 

competências e conhecimentos). Ao invés disso, consideram que o foco deve estar em 

compreender o "como" a tecnologia vem sendo utilizada e transformada na prática do professor. 

Estudos desta natureza assumem que o ensino consiste em uma atividade complexa e não 

estruturada, por ser fortemente dependente do contexto, com um alto grau de imprevisibilidade, 
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em que é preciso tomar decisões sem conhecimento sobre todas as variáveis e consequências 

(KOEHLER et al., 2014).  

Integrar a tecnologia, portanto, significa incluir desafios adicionais, em que o professor 

vivencia um processo dinâmico de reflexão contínua em relação às tecnologias e às próprias 

práticas pedagógicas, de modo que ambas são analisadas e transformadas de acordo com os 

contextos e indivíduos envolvidos (HALL e HORD, 2006). Assim, analisar a integração de TIC 

significa assumir sua natureza dinâmica, que suscita questionamentos e transformações em 

relação às práticas, configurando uma oportunidade de aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem e explorar cenários de mudança e inovação (KOHELER et al, 2014). Partindo do 

pressuposto de que o professor é agente principal de transformação do ensino, diversos estudos 

buscam compreender o movimento de transformação acarretado pela integração da tecnologia 

nas práticas docentes. Esses estudos discutem o processo vivenciado por professores, buscando 

iluminar suas experiências de integração, no que diz respeito às preocupações ocorridas durante 

a experiência (HALL e HORD, 2006); os conhecimentos mobilizados (KOHELER et al, 2014) 

e os desafios (WEST et al, 2007; VARANK e TOZOGLU, 2006;).  

O presente estudo teve como objetivo analisar a experiência de um professor durante a 

integração de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – denominado “Vivências: 

experiências sobre o adoecimento e tratamento”
4
 – em duas disciplinas oferecidas na Faculdade 

de Psicologia de uma universidade pública. Compreendendo a integração das tecnologias como 

uma oportunidade de transformação da prática docente, estabelecemos como foco analisar a 

percepção do professor sobre os desafios/barreiras enfrentados e o processo de reflexão sobre a 

prática desencadeado por essa experiência.  

2. INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO: DESAFIOS E BARREIRAS 

VIVENCIADOS PELOS PROFESSORES 

A integração da tecnologia no ensino vem sendo discutida na literatura por mais de 

trinta anos, constando em diversos artigos que buscam em grande parte recomendar estratégias 

efetivas de integração de TIC, superando barreiras para esse processo (ERTMER, 2005; 

ERTMER et al, 2012). Nesse sentido, vale ressaltar o que vem sendo apontado em várias 

pesquisas do campo: para contribuir com a integração efetiva de TIC, é fundamental ir além do 

mero treinamento e capacitação dos professores, que os transforma em "consumidores" da 

tecnologia (KOEHLER e MISHRA, 2005; KOHELER et al., 2014). Nessa situação, há uma 

separação entre os produtores da tecnologia, que a planejam e desenvolvem; e os consumidores, 

para quem esta é "oferecida". De acordo com a literatura crítica em tecnologia educacional, é 

preciso contribuir para que os professores desenvolvam uma compreensão profunda das nuances 

                                                      

 

1 http://ltc-ead.nutes.ufrj.br/vivencias/  
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e complexidades do processo de integração, adaptando as TIC de acordo com as necessidades e 

práticas situadas em seu contexto.  

Com o compromisso de compreender o processo em ação, Varank e Tozoglu (2006) 

identificaram a existência de fatores ambientais (extrínsecos) - que se referem às condições do 

contexto que podem dificultar o uso, como falta de acesso a computadores, falta de suporte 

técnico, institucional, pedagógico etc - e fatores pessoais (intrínsecos) - relacionados a aspectos 

psicológicos tais como confiança, medo e motivação para o uso das TIC. Os autores consideram 

que, embora seja difícil categorizar esses fatores, identificá-los pode contribuir para buscar 

compreender as questões implicadas nas experiências dos professores com o uso das 

tecnologias.   

Tendo como foco o ensino superior, West et al (2007) analisaram os desafios e decisões 

enfrentados por professores universitários no processo de implementação de um AVA em 

cursos na Internet e identificaram padrões. Com a análise dos resultados, verificou-se que os 

professores enfrentaram tanto desafios técnicos, relacionados à competência técnica para o uso 

das TIC (tais como tempo e esforço para a inserção e organização dos recursos, instabilidade de 

acesso etc), quanto desafios de integração, relacionados a questões pedagógicas da integração 

das TIC tais como competência para a moderação nas ferramentas comunicacionais, criação de 

atividades com o uso das TIC.  

3. METODOLOGIA  

Este trabalho é parte de um projeto de pesquisa mais amplo, cujo foco é a análise do 

processo de design do Ambiente Virtual de Aprendizagem Vivências, desde seu planejamento 

até sua primeira experiência de uso com estudantes de graduação nas disciplinas de 

Psicopatologia do curso de Psicologia. O desenvolvimento do Vivências envolveu uma equipe 

interdisciplinar (pesquisadores de Tecnologia Educacional, web designer, professores 

universitários da área da saúde e equipe de informática) e teve como motivação as questões 

pedagógicas vivenciadas por um grupo de professores da área da Psiquiatria, preocupados com a 

inclusão das experiências dos pacientes sobre o adoecimento e tratamento no ensino da saúde. 

Assim, diversos recursos foram planejados colaborativamente pela equipe para que o AVA 

permitisse a participação não só de professores e alunos, como também de pacientes. Além 

disso, os recursos disponibilizados tinham como objetivo permitir que os participantes 

pudessem compor suas narrativas digitais em diferentes formatos, incluindo voz, vídeo, blogs, 

email, wikis e fórum de discussão. Para analisar a primeira experiência de integração do 

Ambiente Vivências realizada pelo professor (P1), buscamos compreender suas percepções 

sobre os desafios enfrentados. Para tal, utilizamos como fontes de dados a transcrição de cinco 

reuniões com o professor realizadas ao longo do processo de planejamento e utilização do 

ambiente nas disciplinas.   
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Com base na análise das práticas discursivas proposta por Spink e Medrado (2000), 

buscamos compreender a "linguagem em ação, isto é, as maneiras a partir das quais as pessoas 

produzem sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas" (SPINK e MEDRADO, 

2000, p. 45). A partir das análises, buscamos extrair algumas "lições aprendidas" (lessons 

learned) sobre o processo de integração de tecnologias na educação. Segundo Wang et al 

(2014), como forma de contribuir para o avanço da teoria, as pesquisas circunscritas em 

contextos específicos devem buscar extrair princípios que possam subsidiar pesquisas em outros 

contextos. 

3.1 O CONTEXTO DA PESQUISA: AS DISCIPLINAS DE PSICOPATOLOGIA 

O professor oferece duas disciplinas por semestre na faculdade de Psicologia: 

Psicopatologia Geral (sexto período) e Psicopatologia Especial 1 (sétimo período), sendo a 

primeira pré-requisito da segunda. Durante o curso, essas disciplinas constituem as únicas 

oportunidades de os alunos se aproximarem e refletirem sobre a relação com os pacientes de 

forma prática.  

Na Psicopatologia Geral, o professor aborda questões amplas sobre as alterações 

psíquicas e como se dá a experiência subjetiva de alterações para os sujeitos que as vivenciam. 

Como estratégias pedagógicas, o professor inclui aulas teóricas expositivas e realização práticas 

com exercícios de análise de casos. Nas aulas teóricas, outros professores participam de um ou 

mais temas. Nas práticas, os alunos discutem, em grupos, casos e relatos escritos de pacientes 

com objetivo de identificar como as questões teóricas aparecem na prática, intercalando com 

aulas de debate e de exercícios.  

Na Psicopatologia Especial I, o professor tem como foco preparar os alunos para 

identificar as psicopatologias e reconhecer diagnósticos. O P1 intercala aulas teóricas 

expositivas com aulas práticas, em que os alunos têm a oportunidade de compreender como as 

psicopatologias se manifestam nos pacientes. São quatro práticas (vídeo, literatura, enfermaria e 

Centro de Atenção Diária - CAD) ministradas por diferentes professores. A turma é dividida em 

grupos e os alunos, assistem cerca de duas aulas de cada prática, totalizando oito aulas. Nessa 

disciplina, os pacientes que frequentam o Centro de Atenção Diária (CAD) da universidade são 

convidados a constituir um grupo para receber os alunos e conversarem sobre suas experiências 

de adoecimento.  

4. O USO DO AMBIENTE VIVÊNCIAS NAS DISCIPLINAS DE PSICOPATOLOGIA  

O professor criou dois cursos no ambiente virtual para os 120 alunos (60 alunos por 

turma). No início do semestre, disponibilizou no AVA os materiais e atividades referentes aos 

cursos e deixou todos disponíveis para os alunos ao longo do período. Embora o Vivências 

ofereça diversos recursos para que os sujeitos envolvidos componham suas narrativas digitais, 
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nessa experiência, o professor o utilizou, principalmente, para disponibilizar materiais e roteiros 

de atividades, conforme apresenta o quadro a seguir.  

 
Material de apoio 

às aulas teóricas 

Material de apoio às 

aulas práticas 

Recursos de 

comunicação 

Psicopatologia 

Geral 

Slides (14); 

Textos (3) 

Casos (7);  

Exercícios (6) 

Avisos (9) 

Fórum (2) 

Psicopatologia 

Especial 

Slides (14); 

Textos (1);  

Link (1)  

Gráficos (2); 

Exercícios (3);  

Textos de pacientes com 

temas para discussão (7) 

Avisos (6);  

Correio (2) 

Quadro 1: Recursos e materiais disponibilizados em cada disciplina 

Os recursos de comunicação foram utilizados somente para comunicar questões 

gerenciais (como prazos e transferência da data da prova) e técnicas (dificuldades de manuseio 

do ambiente e envio do exercício).  

4.1 ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DO PROFESSOR SOBRE OS DESAFIOS 

ENFRENTADOS COM O USO DO VIVÊNCIAS 

Foi possível identificar quatro principais desafios vivenciados pelo P1 durante o uso do 

AVA, sendo eles: a) Familiarização com o Ambiente Virtual de Aprendizagem, b) Inclusão 

digital dos pacientes para participação na experiência de aprendizagem, c) Sobrecarga de 

trabalho e d) Possibilidade de uso de recursos pedagógicos. De acordo com West et al. (2007), 

pode-se identificar os dois primeiros como desafios técnicos e os dois últimos como desafios de 

integração.    

4.1.1 DESAFIOS TÉCNICOS 

FAMILIARIZAÇÃO COM O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

No início do planejamento, pelo fato de P1 já ter utilizado uma ferramenta de autoria de 

cursos na web (Constructore) em outros semestres e de ter participado de todo o processo de 

construção do Vivências, ele não esperava encontrar grandes desafios para incorporá-lo em sua 

disciplina. 

P1: [a experiência pedagógica] não está toda delineada, mas para a gente não 

é complicado porque a gente já vem nesse trabalho com a Constructore há 

mais de um ano. Quer dizer, tanto a gente como uma das turmas (...) já tem 

uma certa familiaridade (...)  

Contudo, durante a realização da intervenção, o professor demonstrou certa insegurança 

com o uso do Vivências, devido ao fato de ser sua primeira utilização prática do ambiente com 

seus alunos. Essas dificuldades iniciais de familiarização acarretaram um uso, que não explorou 

as funcionalidades pedagógicas e comunicacionais do AVA.   

P1: Na verdade, a gente só começa a descobrir as coisas quando usa [o 

ambiente] para valer. Eu fiz aquelas simulações, parecia muito simples, 

depois que comecei a usar comecei a ver.  
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Mesmo já tendo utilizado as tecnologias em seu contexto de ensino, o P1 apontou a 

necessidade de compreender o funcionamento específico do Vivências, mencionando à equipe 

alguns problemas que enfrentou durante sua familiarização. A falta de experiência com a 

ferramenta foi percebida como um desafio a ser superado para a utilização na disciplina. Isso 

indica que, mesmo o professor tendo experiência com a tecnologia e tendo participado do 

processo de desenvolvimento, é fundamental disponibilizar um tempo maior para o professor 

conhecer a ferramenta, antes de utilizá-la em sua experiência pedagógica – o que não foi 

possível por conta dos prazos do próprio projeto.  

Em relação a isso, alguns autores argumentam que, mesmo aqueles professores que 

participam da equipe de desenvolvimento do artefato, no momento de implementá-lo no 

contexto de ensino, passam por um processo de adaptação até se sentirem seguros para realizar 

suas práticas com o uso de novas ferramentas (REISER et al., 2001). Essa adaptação envolve 

um processo reflexivo, em que precisa desenvolver habilidades e criar contextos para a 

utilização das TIC, envolvendo mudanças sociais, institucionais e individuais, suscitando 

questionamentos sobre suas práticas (SHULDMAN, 2004) 

INCLUSÃO DIGITAL DOS PACIENTES PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPERIÊNCIA 

DE APRENDIZAGEM 

Durante a fase do desenvolvimento do Vivências, os professores de Psicopatologia 

estavam motivados a ampliar a oportunidade de interação entre pacientes e alunos, por meio de 

disponibilização de fóruns e criação de blogs pelos pacientes. Contudo, quando iniciou o 

planejamento do uso do Vivências na disciplina, o professor se deu conta da dificuldade que 

encontraria para viabilizar o acesso dos pacientes a computadores. De acordo com o professor, 

no grupo de pacientes, a maioria não possuía computador em casa além de não ser permitido 

que usassem os da universidade. Além dessa restrição, o professor também apontou a falta de 

capacitação dos pacientes em relação à informática, como ilustrado no email enviado pelo P1 à 

equipe: 

As coisas que você sugere de fazer eu confesso que me sinto sem pernas 

neste semestre. Para que alguns pacientes fizessem blog, participassem de 

chat, eu precisaria dispor não só de equipamento para isso, como de tempo 

para acompanhá-los inicialmente neste trabalho. 

Alguns estudos apontam a infraestrutura (quantidade de hardware e software) e o 

suporte técnico (capacitação para o uso das tecnologias) como um dos primeiros desafios que 

devem ser superados para viabilizar o uso pedagógico das TIC (VARANK e TOZOGLU, 2006). 

Isto, porque, sem a garantia de que será possível a utilização das TIC, não há possibilidade de 

avançar no planejamento pedagógico.  

4.1.2 DESAFIOS DE INTEGRAÇÃO 

SOBRECARGA DE TRABALHO 



 

Página 31 

 

Durante o processo de planejamento e realização da intervenção, o professor se mostrou 

preocupado com a carga extra representada pela integração de TIC em uma rotina já pesada de 

trabalho. O professor analisou a complexidade de sua prática na universidade, destacando os 

desafios de integrar o ensino e a pesquisa, uma vez que o primeiro ocupa boa parte do tempo.  

P1 - (...) o dispositivo de fórum. Eu devo usar, mas sem o compromisso de 

acompanhar, é tipo: abrir a oportunidade de eles discutirem, mas sem que 

isso implique que eu deva acompanhar e mediar esta discussão, porque é uma 

coisa que eu, volta e meia, falo: o ambiente é para o tempo render mais (...)  

Essas questões contribuem para refletir sobre a natureza do trabalho acadêmico, baseado 

no tripé ensino-pesquisa-extensão, e a importância do apoio institucional para o 

desenvolvimento de experiências com o uso de TIC. Nesse contexto, os professores precisam 

conciliar as atividades de ensino, com uma elevada demanda para a produção intelectual e 

acadêmica (STRUCHINER e GIANNELLA, 2005; CUNHA, 2008). Muitas vezes, pressionados 

pelas exigências acadêmicas, o ensino fica sem espaço de reflexão na prática docente (ISAÍA e 

BOLZAN, 2007). A preocupação de professores com o aumento da carga de trabalho gerada 

pela integração de TIC é frequentemente documentada na literatura (REISER et al, 2001; 

TABATA e JOHNSRUD, 2008; FINGER e HOUGUET, 2009). Segundo West et al (2007), 

uma das dificuldades, apontadas por professores, é aprender como utilizar os recursos de 

interação e colaboração sem exigir uma quantidade excessiva de trabalho. Isto porque, em geral, 

os professores sabem como funcionam as ferramentas de comunicação, contudo, sua utilização 

no ensino exige uma mudança na conformação das práticas realizadas, necessitando desenvolver 

conhecimentos como, por exemplo, moderar fóruns e propor atividades diferentes do costume. 

POSSIBILIDADE DE USO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS   

O Comitê de Ética na Pesquisa (CEP), responsável por avaliar a execução da pesquisa 

com ser humanos, não aprovou a gravação de depoimentos em áudio e/ou vídeo de seus 

pacientes. Essa restrição foi definida ainda na fase de desenvolvimento e, para superar esse 

desafio, planejou-se a participação dos pacientes no Vivências. Contudo, devido à dificuldade 

de inclusão digital desse público, a dimensão da experiência "viva" não foi contemplada nesse 

ciclo de design. Essa restrição representou um fator ambiental bastante limitador, já que a 

motivação dos professores era, inicialmente, disponibilizar como recurso pedagógico um banco 

de depoimentos de pacientes.  

INTEGRAÇÃO DO AVA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: LIÇÕES APRENDIDAS  

Com base na análise, podemos destacar alguns aspectos importantes acerca da 

integração das TIC vivenciado pelo professor em sua prática pedagógica que nos servem como 

"lições aprendidas" sobre o processo (WANG et al., 2014). Em primeiro lugar, foi possível 

verificar que integrar as TIC na educação exige um processo de familiarização com o uso 

específico do ambiente virtual. Dessa forma, o princípio 1 aponta para o fato de que para 
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possibilitar a integração das TIC em práticas educativas, é necessário planejar uma etapa de 

familiarização com o uso específico de seus recursos em que, por um lado, o professor se 

familiariza com o AVA e suas características e, por outro, reflete e constrói novos 

conhecimentos sobre suas práticas. Assim como aponta a literatura, em nossa análise 

observamos que a apropriação de TIC é um processo gradual, que avança na medida em que o 

professor se sente mais confortável com o uso. No processo analisado, o professor utilizou o 

Vivências de forma mais restrita do que havia imaginado, contudo, ao finalizar, identificou 

diversas oportunidades de aprimorar o uso em experiências futuras  

Outro aspecto que se destaca é o distanciamento entre os objetivos e o planejamento 

pedagógico dos professores ao se depararem com a possibilidade real de sua experiência. 

Consideramos que isso se deve, principalmente, à impossibilidade de antecipar desafios 

vivenciados durante o uso das TIC na prática - que é quando estes se tornam concretos e 

palpáveis. Assim, o princípio 2 indica que é fundamental oferecer flexibilidade para que os 

professores revejam seus planos no momento da intervenção, já que há um ajuste entre o que ele 

compreende como ideal e o que é possível concretizar no contexto de aprendizagem. Conclui-

se, portanto, que a profissão docente exige um movimento constante de ação e reflexão, em que 

para desenvolver inovações, o professor vivencia um processo complexo de questionamento, 

experimentação e avaliação.  

Embora, no escopo desse trabalho, o foco era analisar o processo de integração das TIC 

pelo professor, é importante ressaltar que a experiência também contribuiu para aprimorar o 

processo de design do AVA. Isto porque, através de ciclos de experimentação e reflexão os 

professores ressignificam as tecnologias dentro de seu contexto e além de criar oportunidades de 

inovação na sua prática pedagógica, também podem avaliar a pertinência do que foi planejado, 

detectando os ajustes necessários para que, com o tempo, o Ambiente Virtual reflita suas 

necessidades.   

Nesse primeiro momento, o professor buscou replicar práticas anteriores para se 

familiarizar e se sentir mais seguro com o Vivências, mas a partir dessa utilização inicial, o 

professor detectou os desafios, as possibilidades de superá-los para ampliar o uso em 

experiências futuras. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa primeira experiência, o professor utilizou o Vivências, principalmente, para 

disponibilizar materiais para consulta e lista de exercícios para os alunos, sem explorar a 

utilização dos recursos de comunicação e de outras estratégias pedagógicas que haviam sido 

planejadas, inicialmente, por ele. A partir da análise, foi possível identificar que a utilização 

reduzida se deveu a diversos desafios, sendo eles desafios técnicos (familiarização com o AVA 

e inclusão digital dos pacientes) e desafios de integração (sobrecarga de trabalho, possibilidade 

de uso dos recursos pedagógicos). Apesar dos desafios vivenciados, o professor manifestou 
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desejo em ampliar o uso do AVA, vislumbrando caminhos para superá-los em experiências 

posteriores.   

Concluímos, assim, que a integração de TIC pelo professor exige um processo de 

apropriação inicial, em que ele se depara com os desafios de suas práticas, exigindo que reflita 

sobre elas, construindo conhecimentos sobre a integração das TIC. Mesmo o professor tendo 

participado de todo o processo de desenvolvimento do AVA, ele passou por um momento de 

adaptação inicial, que foi fundamental para que novos conhecimentos fossem construídos e 

implementados em ciclos posteriores. Ao contrário do que acontece em projetos cujo papel do 

professor é de "recipiente de inovações" (SHEAR et al, 2004); foi importante que ele se 

apropriasse das TIC de uma forma significativa para sua prática.  

A análise da experiência também contribui para refletir sobre o campo da pesquisa em 

tecnologia educacional. Nesse contexto, o trabalho colaborativo entre pesquisadores de TE e 

professores no desenvolvimento e na pesquisa de ambientes virtuais de aprendizagem 

promovem a reflexão sobre a prática e a aproximação sucessiva das necessidades dos sujeitos 

envolvidos no contexto de ensino, contribuindo assim para a integração da pesquisa educacional 

com a prática pedagógica.     
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Resumo: O artigo discute os fatores intervenientes no início da orientação do trabalho 

de conclusão de curso (TCC) em um curso de especialização realizado na modalidade a 

distância. A partir do ancoramento teórico em Vygotsky, foram analisados dados referentes às 

turmas de especialização do curso Tecnologias em Educação da PUC Rio, tais como a 

fundamentação teórica do curso, a estrutura da disciplina Pesquisa e Saber Docente, a 

orientação online e os fóruns de construção do projeto para orientação dos TCC. 

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores; TIC e Educação; Orientação de 

TCC; Vygotsky. 
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Abstract:  This article discusses the factors involved at the beginning of the monograph 

orientation process in a specialization course held in the distance learning mode. From the 

theoretical grounding in Vygotsky, data of the course Tecnologias em Educação - PUC-Rio 

were analyzed, such as the theoretical foundation, the structure of the research subject Pesquisa 

e Saber Docente, online guidance and forums construction of the project for the monograph 

guidance. 

Keywords: Continuing Teacher Training; ICT and Education; Monograph Guidance; 

Vygotsky. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Adotamos o constructo professor mediador por dois motivos: (1) a nomenclatura foi 

utilizada no curso analisado e reflete a identidade a ser assumida por este profissional e (2) por 

reconhecermos tanto o tutor como o orientador como professores, adotaremos as nomenclaturas 

“professor mediador”, para designar aquele que faz a mediação das disciplinas do curso e 

“professor orientador” para aquele que faz a mediação da disciplina Pesquisa e Saber Docente e 

orienta o processo de construção do TCC. 

Campos et al. (2013) concluiu na pesquisa longitudinal com alunos do curso analisado, 

que a mediação necessita formar uma díade (mediador-aluno) pois, 

 

existe uma relação entre a mediação e o bom desempenho do curso, inclusive 

como forma de possibilitar sua finalização. Evidenciou-se também uma 

relação de motivação e afetividade através de incentivos e apoio para a 

realização das atividades. O item conclusão do curso apontou para a 

importância do mediador pedagógico para a finalização do curso de cada 

aluno. Em suas falas, os cursistas conseguiram mostrar como o mediador os 

motivou para o alcance dos objetivos propostos, de forma a chegarem ao 

final da especialização. (p.76) 

 

Os autores Campos (et al., 2013, p. 77) reconheceram em sua pesquisa, que a 

intervenção do professor mediador e do orientador, além de formar o aluno professor, também 

os despertou para a reflexão de suas ações, modificando suas práticas em sala de aula. É nesse 

sentido que buscamos em Vygotsky a compreensão desse fenômeno da mediação, que intervém 

e impulsiona o aluno da EaD, a construir em colaboração a sua aprendizagem e autonomia no 

percurso de realização do projeto de TCC. 

2. CONTRIBUIÇÕES DE VYGOTSKY PARA A MEDIAÇÃO DOCENTE NA EAD 

Tendo em vista que toda a comunicação entre o mediador e o aluno é viabilizada 

principalmente através da escrita, o mediador deve considerar o preconizado por Vygotsky 

(1998, p. 179): “na escrita, como o tom de voz e o conhecimento do assunto são excluídos, 
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somos obrigados a utilizar muito mais palavras, e com maior exatidão. A escrita é a forma de 

fala mais elaborada.” Embora Vygotsky não estivesse tratando da escrita virtual, escrita essa 

baseada na interatividade propiciada pelos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), esse 

pressuposto é coerente e atual para a orientação a distância do projeto de TCC. A mediação 

(aluno/aluno e alunos/professor-mediador) com o objeto de conhecimento é o que promoverá o 

desenvolvimento. As tecnologias também são consideradas mediadores culturais, uma vez que 

são produto histórico contextualizado e modificam o meio, a mensagem e exigem outras 

habilidades cognitivas para sua apropriação, com vistas à comunicação. A EaD apoia-se 

exatamente no advento das tecnologias para propiciar a comunicação e interação entre os 

interlocutores. 

Tecnologias, técnicas, saberes do senso comum, conceitos científicos, filosóficos, entre 

outras invenções humanas para lidar com a natureza e dominá-la são fruto da mediação humana 

e carregam, potencializam, divulgam, propagam, interferem e modificam o conhecimento 

acumulado por dada sociedade, complexificando as mediações entre as gerações. Essas 

invenções são fruto da história e tornam-se objeto de conhecimento, ao mesmo tempo em que 

são elementos mediadores ou mediadores culturais. Para Sforni (2008, p.5.) “podemos então 

ampliar o conceito de mediação, incluindo a mediação social, como ação compartilhada entre 

pessoas com os elementos mediadores.” 

A mediação docente – intencional por natureza – precisa incluir os elementos 

mediadores para acessar o objeto de estudo e desenvolver os conceitos científicos. A mediação 

do professor é essencial já que na educação formal, o contato com o elemento mediador, sem 

seu par mais capaz não surtirá o mesmo efeito ou exigirá um tempo ainda maior para que a 

aprendizagem ocorra. 

O professor é o mediador responsável por mobilizar as funções psíquicas superiores dos 

alunos, na relação entre eles e o conteúdo, tornando tarefas complexas, mais simples. Isso não 

exclui o papel ativo do aluno, mas reconhecendo a Zona de Desenvolvimento Real e a iminência 

de se alcançar a Zona de Desenvolvimento Proximal
4
, há uma distância que será alcançada com 

a mediação, com a ajuda do outro intervindo e ultrapassando a simples relação interpessoal. 

A mediação pedagógica a distância se efetiva na proposta didático-metodológica como 

uma atividade permanente no processo de desenvolvimento do curso. Seu objetivo é 

acompanhar e oferecer ao aluno todo o auxílio necessário ao processo de aprendizagem, 

                                                      

 

4
  Para Vygostky (2010), a zona de desenvolvimento real (ZDR) seria a etapa de desenvolvimento que a 

criança se encontra e como consegue lidar sozinha com problemas. É o desenvolvimento já conquistado 

pela criança, uma etapa já concluída, consolidada. Enquanto o nível de desenvolvimento proximal ou 

potencial (ZDP) seriam as possibilidades que a criança teria de resolver ações com o auxílio de um 

mediador mais capaz, seja um adulto ou outra criança mais experiente. É para a ZDP que deve se voltar a 

intervenção do mediador. 
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motivando-o para a realização das tarefas. Busca a relação dos conhecimentos adquiridos com a 

sua prática concreta, facilitando a solução das dificuldades encontradas. 

A atuação do mediador pedagógico da EaD no desenvolvimento da autonomia discente 

se efetiva quando se ele se dedica a 

 

ampliar os conhecimentos do aprendiz. Para tanto é necessário reconhecer o 

que o outro pode realizar sem ajuda (ZDR – zona de desenvolvimento real) e 

o que não pode. O objetivo, então, é que a realização de algo feito na ZPD 

possa em breve ser feito na ZDR, buscando a autonomia de atuação dos 

sujeitos envolvidos. Assim a ZPD é considerada um instrumento-e-resultado, 

pois leva ao desenvolvimento, nela o conhecimento é co-construído, pois a 

fala de um é estratégia para construção/crescimento do outro. Nas relações 

interpsicológicas vai se criando uma base para a construção intrapsicológica." 

(BERNI, 2006, p.2539). 

 

Portanto, a autonomia do aluno se constitui quando ele é capaz de concretizar uma ação 

sozinho. Mas essa ação, na teoria sócio histórica, nunca é fruto do isolamento, mas própria da 

mediação entre sujeitos com os elementos mediadores, que no caso da orientação de um TCC, 

pode ser o tema de investigação, as próprias tecnologias, a diversidade de literatura sobre o tema 

e a problematização, entre outros. A interação entre o orientador e o aluno constrói uma relação 

dual onde ambos aprendem e ensinam mutuamente. “O diálogo é fonte e meio de aprendizagem, 

é uma forma de mediação entre orientando e orientador que sustenta a relação de ensino que 

existe entre ambos. [...] são os orientandos que explicitam o que o orientador precisa saber para 

orientar. (SANTOS e MAFFEI, 2010, p. 76). 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. DESCRIÇÃO DO CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

O curso de especialização “Tecnologias em Educação” foi desenvolvido com carga 

horária de 400 horas, distribuídas em 300 horas a distância (utilizando o ambiente colaborativo 

de aprendizagem), 16 horas presenciais e 18 horas assistidas durante momento introdutório, 30 

horas assistidas para a realização de oficinas, 36 horas a distância, para a realização TCC, com 

orientação. O curso apresenta uma perspectiva multidisciplinar, considerando fundamental 

pensar na educação continuada de forma integrada. Coloca-se ênfase na dimensão dos valores e 

na formação de um perfil de alunos que sejam professores multiplicadores, capazes de agir de 

forma autônoma, crítica e criativa. 

O curso pretendeu contribuir e preparar o público participante para o exercício pleno de 

sua função como multiplicador nas escolas. Buscou, ainda, estimular a apropriação crítica dos 

conhecimentos desenvolvendo competências que lhes permitam usá-las criticamente. Pretendeu 

também ampliar o conceito de educação mediada e integrada por tecnologias com a 

incorporação de todos os meios tecnológicos cabíveis e a capacitação dos professores para 

utilização destes meios. Além disso, tinha como objetivo promover a formação continuada dos 
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docentes no uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio das redes públicas. Quanto à proposta pedagógica do curso
5
, é 

importante destacar que a apropriação dos conceitos da tecnologia e uso de diferentes mídias 

aplicadas ao contexto escolar foi evidenciada e trabalhada no intuito de permitir ao cursista:  

 Conhecer sistemas de codificação das diferentes tecnologias;  

 Promover habilidades para pesquisar, identificar, articular e acessar diferentes 

fontes de materiais e recursos para aplicação nas atividades pedagógicas;  

 Produzir conhecimento, elaborar produtos novos, publicar, organizar ambientes, 

utilizar ambientes para acessar informações, interagir cooperativamente e 

comunicar-se;  

 Colocar em prática sua mudança conceitual sobre educação, ensino e aprendizagem, 

articulada com práticas como: planejamento, orientação, desenvolvimento e 

publicação de projetos de aprendizagem articulando diferentes mídias; análise, 

reflexão e avaliação de projetos; planejar e implantar ações de formação continuada 

presencial e a distância para professores em serviço nas escolas, desenvolvendo 

continuamente novas estratégias de capacitação, utilizando as tecnologias em 

abordagens colaborativas e cooperativas;  

 Apoiar e promover o desenvolvimento de competências e habilidades tecnológico-

pedagógicas de uso e gestão da tecnologia no exercício profissional nos NTE e 

NTM, em atividades de orientação, assistência, gestão e formação de recursos 

humanos para escolas, secretarias de educação e outras instituições;  

 Contribuir para a criação de condições que despertem nos profissionais a motivação 

para incorporação das mídias e tecnologias de informação e comunicação em suas 

práticas profissionais, apoio ao processo de planejamento tecnológico-educacional 

de escolas, assessoria pedagógica para o uso da tecnologia no processo de ensino e 

aprendizagem, acompanhamento e avaliação do uso pedagógico da tecnologia.  

Quanto à estrutura curricular, o curso foi composto em três eixos temáticos. Estes foram 

constituídos da seguinte forma: (1) A Escola como Espaço Integrador de Mídias; (2) Gestão de 

Mídias na Comunidade Escolar; (3) Integração de Tecnologias e Mídias no Fazer Pedagógico. 

A dinâmica de relações professor/aluno e aluno/aluno, presencial e a distância, 

contemplava diversas atividades, tais como: seminários, estudo de disciplinas, fórum de 

discussão no ambiente colaborativo na Internet, avaliação e revisão da aprendizagem. A 

mediação foi realizada por equipes diretamente ligadas e assessoradas pelos professores 

formadores, responsáveis pelas disciplinas do curso, utilizando-se de diferentes meios de 

comunicação do ambiente. A formação de grupos de aprendizagem cooperativa é estimulada, 

principalmente no fórum, que foi mantido, sob a coordenação do mediador da turma. 

A avaliação foi entendida como um processo permanente, integral e sistemático da 

aprendizagem, tanto na perspectiva de orientação como na de controle e motivação. Ela 

compreendeu, por isso, momentos de auto avaliação, a distância e presencial. Os trabalhos dos 

alunos eram enviados aos mediadores pedagógicos para verificação do desempenho deles, 

indicando atividades complementares ou de aprofundamento, sempre que julgassem necessário. 

Os critérios de avaliação estabelecidos para o curso pressupunham: a participação no fórum de 

                                                      

 

5 O curso foi oferecido no Ambiente Virtual de Aprendizagem: http://eproinfo.mec.gov.br/  

http://eproinfo.mec.gov.br/
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discussão; a realização das tarefas propostas ao longo das disciplinas; e a entrega de um trabalho 

final para cada disciplina, visando à obtenção de uma nota igual ou superior a 6,0 (seis) em cada 

disciplina, oficina ou seminários cursados. A apresentação do TCC foi realizada 

presencialmente e era requisito essencial para aprovação no curso.  

3.2. A DISCIPLINA PESQUISA E SABER DOCENTE: PRÉ-ORIENTAÇÃO DO TCC 

Trazemos para esse trabalho, o recorte da pesquisa, apresentando a análise dos fóruns de 

três turmas do Rio de Janeiro, da disciplina Pesquisa e Saber Docente e da orientação do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

A disciplina Pesquisa e Saber Docente abordou a pesquisa e o saber docente a partir dos 

seguintes aspectos: (a) orientações teórico-metodológicas da pesquisa das práticas docentes; (b) 

projeto de pesquisa e relato de experiência: elementos constitutivos; (c) pesquisa e inovação 

educativa. A disciplina procurou aprofundar questões que envolvessem a relação entre a 

pesquisa acadêmica e a pesquisa como parte da prática pedagógica, assim como procurou 

oferecer ferramentas necessárias ao delineamento metodológico dos TCC. 

Tabela 1: Atividade e carga horária do eixo de orientação do projeto e do TCC 

 Atividade  Carga 

Horária 

Principal responsável 

Disciplina Pesquisa e Saber 

Docente 

30 horas Professor Orientador 

Orientação de Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC 

24 horas por 

cursista 

Professores do Curso e 

Orientadores Convidados 

Apresentação presencial do TCC 

no polo 

20 Professores-Alunos do 

Curso 

Fonte: Autoria própria. 

 

A constituição da disciplina juntamente com a opção de que ela fosse ministrada pelo 

professor-orientador do TCC além de sua alocação imediatamente antes do módulo da 

construção do TCC, se justifica no pressuposto de que a qualificação do professor em um curso 

de pós-graduação deve viabilizar a interseção entre pesquisa acadêmica e a pesquisa como parte 

das práticas docente e pedagógica. A pesquisa vem sendo considerada uma condição sine qua 

non, cada vez mais inerente e inescapável à formação e atuação do professor, especialmente no 

contexto de incorporação das TIC à escola, que reconfigura a ideia de pesquisa de uma maneira 

geral e por consequência na escola. Dentre os principais objetivos da disciplina destacam-se: (a) 

fomentar e possibilitar a leitura crítica de pesquisas na área de atuação dos cursistas; (b) 

oferecer subsídios para que o cursista seja capaz de elaborar projetos de ação e relatos de 

experiência como parte de suas atividades cotidianas, com a utilização adequada das 

ferramentas proporcionadas pelos métodos científicos de investigação. 

A relação entre pesquisa e saber docente foi concebida a partir de três dimensões: (a) o 

professor como consumidor crítico de pesquisa; (b) o professor que reflete sobre sua prática e 

que pratica a pesquisa e (c) o professor como formador de alunos pesquisadores. A proposta da 

disciplina se deteve às duas primeiras dimensões, apostando que o desenvolvimento da terceira 
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dimensão seria um desdobramento natural do desenvolvimento das duas primeiras dimensões. O 

curso contempla a primeira dimensão – professor como consumidor crítico de pesquisa – a 

partir de análise teórica e desenvolvimento de uma atividade prática sobre revisão de literatura, 

relacionada às pesquisas de estado da arte. Já a segunda dimensão – professor que reflete sobre 

sua prática e pratica pesquisa – foi contemplada no curso a partir da leitura de relatos de 

experiência e de pesquisas tipo estudo de caso ou pesquisa ação. Esta atividade tinha como 

objetivo permitir aos cursistas perceber que as técnicas e os princípios que cercam a pesquisa - 

entendida como uma forma de aproximação da verdade - devem fazer parte das práticas docente 

e pedagógica.  

Quanto à metodologia, a disciplina propôs um encadeamento de atividades: (a) discutir 

questões relacionadas à prática profissional dos cursistas, à luz das leituras indicadas; (b) 

desenvolver fóruns práticos permitindo aos participantes elaborar sua trajetória de reflexão 

sobre a própria prática e (c) elaborar seu trabalho de conclusão de curso. A disciplina foi 

dividida em três unidades a saber: 1. Pesquisa como suporte da prática pedagógica; 2.Tipos de 

pesquisa/trabalho de conclusão de curso (Tabela 2); 3. Procedimentos de pesquisa como base 

para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. O fórum foi pensado como espaço disponível 

para dirimir dúvidas sobre estratégias de pesquisa e/ou fornecer orientação bibliográfica 

complementar.  

Tabela 2 – Tipos de Pesquisa e Tipos de TCC. Fonte: Material Didático Curso Tecnologias em 

Educação 2009/2010 – CCEAD PUC Rio 

TIPOS DE PESQUISA  TIPOS DE TCC  

Estado da Arte Estudo de Revisão de Literatura 

Estudo de Caso Relato de Experiência 

Pesquisa Ação/Levantamento Projeto de Ação 

Fonte: Autoria própria. 

 

A fim de evidenciar a dinâmica de trabalho com os fóruns, apresentamos, a seguir, 

recortes de três fóruns da disciplina e selecionamos alguns trechos para análise.  

4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 FÓRUM 1 – PERGUNTA DE PARTIDA 

 

“1. Pergunta de Partida 

Olá Cursistas 

Esse fórum será o espaço onde poderemos afinar nossas escolhas de tema 

para a construção dos nossos trabalhos de conclusão de curso (TCC). As 

atividades 1A e 1B serão as referências para esse fórum. Leia com cuidado as 

atividades. 

Aqui você deverá: 

a. Registrar sua escolha de tema, ou suas dúvidas de escolha, para discussão 

no fórum PERGUNTA DE PARTIDA. Até dia 24 de agosto. (Atividade 1A) 
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b. Registrar o que pretende desenvolver em seu trabalho a partir da leitura do 

texto Etapas de formulação de um problema de pesquisa. Interaja com seus 

colegas para aperfeiçoarem as respectivas propostas iniciais.  

Até dia 29 de agosto. (Atividade 1B)  

Bom trabalho a todos!” (Mediadora, Fórum 1 PSD - Turma RJ01) 

Esta foi a mensagem inicial do primeiro fórum da disciplina Pesquisa e Saber Docente. 

Percebemos que esta mensagem era padrão e todos os mediadores fizeram uso da mesma em 

pelo menos sete turmas. Cada um tinha autonomia para complementar as informações iniciais 

ao longo da duração do fórum, como podemos verificar abaixo, quando a mediadora da turma 

RJ01 complementa as informações sobre a atividade 1B. Ao perceber a dificuldade dos 

cursistas, busca mediar em busca de acessar a ZDP dos alunos: 

 

“Essa é a etapa do “o que quero fazer”? 

A. Relatar uma experiência pedagógica realizada pessoalmente por você, em 

função de alguma atividade desenvolvida durante o curso ou por ele 

motivado. 

B. Saber mais sistematicamente sobre o que se tem escrito sobre o tema 

escolhido para o trabalho. 

C. Montar um projeto de ação pedagógica a ser desenvolvido em sala de aula 

(se você é professor) ou na escola ou setor como um todo (se você é gestor).” 

(Mediadora, Fórum 1 Pesquisa e Saber Docente - Turma RJ01) 

 

Quanto ao andamento das discussões no fórum, a partir do que foi proposto pela 

mediadora, destacamos quatro colocações de cursistas para retratar como se deu o início da 

estruturação do TCC.  

 
“Caras colegas, pelo que vejo nossas dúvidas são quase as mesmas. Medos, 

dúvidas de como começar, mas vamos lá as atividades: 

A- Meu tema: Experiência de uso educacional de Ferramenta Web 2.0, 

porém ainda tenho muitas dúvidas. Será que consigo elaborar um bom TCC 

com as experiências que tenho e que verifiquei e aprendi com os colegas? O 

conteúdo não será muito abrangente? 

B-Formulação de um problema: o maior problema que sinto e percebo é o 

envolvimento dos professores dentro das novas propostas educacionais, 

utilizando as ferramentas educacionais aliadas aos conteúdos, principalmente 

com os professores conteudistas, o que acham? No meu trabalho pretendo 

mostrar etapas e processos positivos e até negativos durante a elaboração e 

envolvimento dos professores de um modo geral dentro das propostas 

educativas”. (C.B., Fórum 1 Pesquisa e Saber Docente - Turma RJ01) 

“Este fórum vai se desenrolar de forma que possamos trocar e adquirir 

experiências sobre cada tema e já ir delineando o nosso trabalho. Muito bom! 

Em meu blog divulguei o formulário de uma pesquisa que preparei no 

Google Docs onde tento abordar as competências, que não são poucas, 

necessárias ao professor no mundo das TIC na escola. E já dá para perceber o 

quão longe da integração entre as ferramentas eles estão (ter em mãos e saber 

usar a “caixa de ferramentas”). Gostaria de poder escrever sobre alguma 

coisa que pudesse ajudar no desenvolvimento destas competências, mesmo 

no corre-corre do dia-a-dia dos professores – super atarefados. Dentre os 

temas sugeridos, os que se encaixam no que pretendo são: 
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2. Experiência de uso educacional de Ferramenta Web 2.0 (poderia escrever 

sobre o uso de grupos, blogs, Google Docs?) 

3. Uso pedagógico de mídias (poderia ser TIC?) na escola: práticas 

inovadoras 

5. Planejamento de formação dos professores para o uso das mídias (poderia 

ser TIC?)” (J.A., Fórum 1 Pesquisa e Saber Docente - Turma RJ01) 

 

“Pretendo abordar o tema: Família, Educação e Mídias, pois fui responsável 

pelo laboratório de Informática e me chamava a atenção crianças e jovens só 

buscarem na internet conteúdos que não condiziam com a idade, não 

apresentando interesse pela aprendizagem ou exploração da ferramenta 

tecnológica, muitos frequentadores de Lan House sem a participação da 

família. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei muitos materiais que falem 

a respeito do tema, o que me instigou mais ainda a abordá-lo, sei que não será 

nada fácil.” (E.V., Fórum 1 Pesquisa e Saber Docente - Turma RJ03) 

“Percebo que o resgate da família é uma preocupação constante em seus 

trabalhos e acredito que esse tema será desenvolvido com muita propriedade 

e responsabilidade por você. Parabéns!” (V.A., Fórum 1 Pesquisa e Saber 

Docente - Turma RJ03) 

 

Na fala dos cursistas podemos perceber que o espaço do fórum era utilizado na 

comunicação entre os mesmos, trabalhando a ideia da comunicação de todos para todos, seja 

para compartilhar angústias, solicitar sugestões, compartilhar ideias, sugerir caminhos. A 

mediação vygotskyana nem sempre se atém ao professor responsável. A partir de Sforni (2008), 

nos relatos destacados, percebe-se que na busca do diálogo com os seus pares, a interação 

propiciou a elaboração de novos conceitos científicos, a escolha do tema foi amadurecida 

convergindo para uma interação que anseia pela intervenção do outro, na perspectiva da 

colaboração. A formação de conceitos é um elemento chave na aprendizagem e esta acontece, 

segundo Vygotsky, através de um processo onde a palavra assume o papel de mediadora: 

 

Todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, e os signos 

constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las. O signo mediador é 

incorporado à sua estrutura como uma parte indispensável, na verdade a parte 

central do processo como um todo. Na formação de conceitos, esse signo é a 

palavra, que em princípio tem o papel de meio na formação de um conceito 

e, posteriormente, torna-se seu símbolo. (VYGOTSKY, 2005, p.70). 

 

4.2 FÓRUM 2 - “TIPOS DE TCC” 

 

“Olá amigos alunos, 

Nesse fórum, pretende-se explorar os tipos de pesquisa e sua contribuição 

para o desenvolvimento de trabalhos de final de curso mais científicos, com 

base na leitura de textos que representam exemplos das alternativas 

propostas. A ideia é discutir no fórum todos os elementos contidos nas 

questões abaixo: 
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- Quais são as características principais dos tipos de pesquisa/trabalho de 

conclusão? 

- Qual dos tipos de pesquisa especificados no quadro você considera mais 

próximo de sua experiência profissional? Já desenvolveu alguma pesquisa em 

sala de aula ou conhece alguma pesquisa desenvolvida em seu ambiente de 

trabalho? Traga suas respostas para o fórum. 

- Finalmente, em que tipo de trabalho de final de curso você situaria sua 

proposta de trabalho? Discuta suas ideias com seus colegas nesse fórum. 

IMPORTANTE: Leiam o enunciado da atividade disponível em tela. Esse 

fórum estará aberto até 16 de setembro. Um abraço a todos e bom estudo!” 

(Mediador, Fórum 2 Pesquisa e Saber Docente - Turma RJ02) 

 

“Bom dia pessoal! Entendo que o projeto de pesquisa é um plano de trabalho, 

ou seja, uma pesquisa a ser realizada, que visa primordialmente a definição 

dos rumos a serem adotados de acordo com a natureza específica do seu 

estudo, de modo a orientar e facilitar seu trabalho futuro. Percebo que as 

escolas ainda têm dúvidas em relação ao funcionamento dos laboratórios de 

Informática Educativa, por isso acredito que o projeto de pesquisa me ajudará 

a por em prática ideias que tenho para o bom funcionamento desses 

laboratórios. (...). Abraços.” (G.S., Fórum 2, Pesquisa e Saber Docente - 

Turma RJ03) 

 

“Projeto de ação: plano para se atuar em determinada situação. 

(Tópico 2) Há alguns anos desenvolvi, com uma turma do 6º ano do ensino 

fundamental de uma escola da rede municipal uma pesquisa sobre o nível de 

informação da comunidade a respeito da “Dengue”, doença que na época 

estava em nível alarmante. Os alunos saíram em campo para informar e 

entrevistar alguns moradores, principalmente nos bairros ao redor da escola e 

o resultado foi positivo. A comunidade participou de forma ativa através de 

atitudes recomendadas pelos alunos. (Tópico 3) Como professora da rede 

estadual de ensino, pretendo desenvolver o meu trabalho baseado na 

realidade da escola, pois as ferramentas de trabalho estão disponíveis e já que 

me propus a ser multiplicadora de informações/conhecimento, tenho neste 

momento a oportunidade de enriquecê-lo a nível acadêmico”. (D.R., Fórum 

2, Pesquisa e Saber Docente - Turma RJ02) 

 

No fórum 2, os cursistas eram convidados a rever sua prática de trabalho enquanto 

docentes e gestores, sob o prisma da pesquisa. Percebemos que alguns professores já atrelavam 

sua prática docente ou de gestão à pesquisa e outros vislumbravam em questões relativas à sua 

prática docente e pedagógica, possibilidades na interface educação e pesquisa. A busca por 

rever-se enquanto profissional, revisitado pela formação oferecida, denota conquista da 

necessária autonomia. O cursista que efetiva no seu TCC essa revisita da prática articulada com 

a teoria, é o que já internalizou (intrapsicológico) os conceitos científicos e pratica 

autonomamente a reflexão profissional com essa base epistemológica. Tal desenvolvimento 

compõe a sua Zona de Desenvolvimento Real, desenvolvimento esse construído em dado 

contexto histórico, na interação (interpsicológico) com seus pares e mediador pedagógico. 

4.3 FÓRUM 3 - “INVESTIGAÇÃO E REDAÇÃO” 

 



 

Página 45 

 

“3. Investigação e Redação 

Olá, pessoal! 

No fórum Investigação e Redação, você poderá trocar ideias com seu/sua 

mediador/a e com seus colegas sobre as ferramentas de pesquisa que 

auxiliam o professor e o gestor no desenvolvimento de trabalhos de reflexão 

sobre sua prática pedagógica e /ou institucional, em geral. Ao mesmo tempo, 

poderá ir aplicando essas ideias no desenvolvimento de seu trabalho, no 

espaço da orientação. Não se esqueça de que este espaço não se restringe ao 

seu trabalho de conclusão de curso, mas procura, também, dar instrumentos 

para trabalhos futuros que certamente você se sentirá estimulado a 

desenvolver. Não perca esta oportunidade. No período de 17/09 a 28/09, sua 

participação no fórum será avaliada a partir da proposta acima de escrita. Ela 

pressupõe a leitura e discussão dos materiais de leitura disponibilizados e de 

perguntas contidas no texto guia da unidade ou originadas no próprio fórum. 

Boas conversas!”. (Mediador, Fórum 3 Pesquisa e Saber Docente - Turma 

RJ03) 

 

“Considerando meu tema de estudo ‘Experiência de uso educacional de 

ferramenta Web 2.0’, entendo que, entre as estratégias de pesquisa abordadas 

- observação, questionário, entrevista e grupo focal -, todas poderiam ser 

adotadas, mas dentre estas, preferirei fazer uso do questionário e a entrevista. 

Esta será realizada com alunos que fazem uso da Web 2.0 em suas escolas e 

aquele será elaborado num ambiente virtual (Google Docs - formulário) e 

disponibilizarei o link para alguns OTs das Escolas Estaduais situadas no 

município X, com o intuito de obter informações acerca do uso dos LIEDs – 

Laboratório de Informática Educativa - pelos professores. (Cursista, Fórum 3 

PSD - Turma RJ02). 

 

No fórum 3, notamos que a dinâmica de divisão dos fóruns funcionou no sentido de dar 

à construção do TCC o contorno de um percurso criativo e colaborativo, no qual algumas etapas 

deveriam ser cumpridas: definição de um tema, de uma metodologia e técnicas de investigação, 

assim como seus objetivos, que foram se delineando conforme as etapas precedentes se 

consolidaram. Esta composição permitiu que o processo de mediação estivesse em consonância 

com as ideias vygotskyanas sobre a escrita: 

 

A escrita também é uma fala sem interlocutor, dirigida a uma pessoa ausente 

ou imaginária, ou a ninguém em especial (...). Os motivos para escrever são 

mais abstratos, mais intelectualizados, mais distantes das necessidades 

imediatas. Na escrita somos obrigados a criar a situação, ou a representá-la 

para nós mesmos, isso exige um distanciamento da situação real. 

(VYGOTSKY, 2005, p. 124 e 125) 

 

Os TCC foram desenvolvidos pelos alunos ao longo do curso e a distância, de forma 

individual, tendo na disciplina Pesquisa e Saber Docente o espaço e momento para concatenar 

ideias, conceitos e experiências provenientes deste processo. O acompanhamento do TCC foi 

realizado de forma assistida a distância por um orientador que deu continuidade ao trabalho 

iniciado pelo mediador nessa disciplina em questão. 

4.4 A PERSPECTIVA DO PROFESSOR ORIENTADOR 
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A figura abaixo apresenta a visão dos orientadores do TCC, extraída a partir de 

respostas a um questionário aplicado após o término do período de orientação, sobre o processo 

de orientação baseado no pressuposto da mediação pedagógica. As categorias surgidas apontam 

para a importância da mediação docente que intervém qualitativamente na ZDR do aluno, 

reconhecendo as conquistas do seu desenvolvimento, mas estimulando a emancipação para se 

alcançar novo patamar de autonomia, ou seja, a ZDP pressuposta por Vygostky (2010). 

 

Figura 1: Professor orientador como Ponte Rolante6 

Fonte: Autoria própria a partir do desenho de Marcelo Figueiredo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O crescimento substancial dos cursos de formação continuada para professores na 

modalidade a distância exigiu de profissionais que se dedicam a EAD e pesquisadores em 

educação atenção às questões relacionadas ao papel do mediador no processo de aprendizagem 

que se estabelece nos AVA. É notável que o professor mediador assume uma postura muito 

diferente da preconizada e requerida em modelos de aprendizagem tradicionais e presenciais, 

nos quais muitos destes professores em formação estão inseridos. O mediador atua em uma 

perspectiva cooperativa e colaborativa, assumindo um papel de facilitador no processo de 

aprendizagem de seus alunos, encorajando-os a assumirem uma postura similar em sua 

interação no AVA. Na perspectiva vygotskyana, é a interiorização do diálogo exterior que 

conduz a linguagem a exercer influência sobre o fluxo de pensamento, nesse sentido, somos 

modelados pelos instrumentos e ferramentas que usamos. Assim, é inegável que a 

ressignificação do papel do professor se constitui em elemento latente quando falamos de 

                                                      

 

6
 Constructo “Ponte Rolante” extraído de Masetto (2000, p. 145). 
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mediação em um curso a distância. A mediação colabora para a constituição da identidade 

profissional do orientador, ao mesmo tempo em que se configura em objetivo, a partir da 

reconfiguração da prática pedagógica do cursista. É esperado dos concluintes ao final desta 

formação, para além da constituição de um embasamento teórico prático no objeto de 

conhecimento do curso, uma mudança de atitude em sua prática docente, que agregue elementos 

da mediação pedagógica estabelecida nos cursos a distância. Nesse sentido, o suporte oferecido 

pelas tecnologias contribui para a ampliação das possibilidades de interação e colaboração entre 

professores e alunos, em uma prática pedagógica pautada pelo estímulo à construção da 

autonomia – docente e discente – que possibilita diferentes manifestações de autoria. 
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A INTERNET NA ESCOLA E OS DESAFIOS DA 
CIBERCULTURA 

Alexandre Medeiros Marques
1
 

 

INTRODUÇÃO 

“Aprender a se comunicar digitalmente” - O caráter interativo da internet é um dos 

distintivos mais notáveis dessa mídia, embora o debate seja amplo entre estudiosos pode-se 

dizer que a interatividade diz respeito à relação homem-máquina ou homem-software e à 

relação homem-homem mediada pela máquina. Pesquisaremos em seu primeiro aspecto que esta 

relação pode ser bastante simples como nos casos de ação e reação em software de perguntas e 

respostas que indicam acertos e erros, ou complexa, quando o usuário notifica o conteúdo e a 

forma do ambiente no momento em que navega em tempo real. Na construção coletiva a 

internet semeia novas possibilidades educacionais, novos processos, novas estruturas que 

estimulam/ provocam e facilitam a colaboração em que os saberes individuais são valorizados e 

contribuem para a construção que é do grupo, a rede é antes de tudo um instrumento de 

comunicação entre pessoas e um laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a 

aprender o que desejam saber. Os dados não representam senão a matéria-prima de um processo 

intelectual e social vivo altamente elaborado. Enfim, toda a inteligência coletiva do mundo 

jamais dispersará a inteligência pessoal, pesquisar, avaliar e se integrar a diversas comunidades, 

sejam elas virtuais ou não (Lévy, 1998).  

Comunidades virtuais são ambientes planejados para a realização de trabalhos em grupo 

na internet, podem apresentar recursos de pesquisa de publicação e de comunicação digital 

combinando ferramentas de registro de produtos e processos de compartilhamento entre colegas, 

de comunicação síncrona e assíncrona. Elas se estruturam conforme seus objetivos nas 

                                                      

 

1
 Bacharel em administração de empresas com especialização em marketing, Pós-graduado em gestão 

empresarial, Pós em complementação pedagógica, Pós em EAD e tecnologias educacionais e Formação 

Pedagógica Equivalente à Licenciatura Plena para o exercício da docência em curso de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. Mais de 15 anos trabalhados na área comercial com: Gestão de 

equipe, treinamento, palestras de vendas e motivacionais para equipes, trabalhei no mercado de 

telecomunicações nas empresas Tim, Claro e Vivo, coordenador de merchandising da empresa Vivo, 

gestor do mercado de varejo “loja e consultoria”, administrativo/comercial na área da construção civil na 

empresa Votorantim Cimentos, área de segurança do trabalho com vendas de equipamentos, área bancária 

gerenciamento e vendas de produtos, logística, rotas, carga garantida, inventários, cultura de prevenção e 

perda, gerente comercial regional nos Estados do RJ, ES, SP e BSB, ações entrante de marketing e 

posicionamento da marca, área comercial no segmento da educação à distância com contratos e captação 

de alunos; membro da comissão parlamentar de avaliação-(CPA) Faetec, participante do Censo 

escolar/reuniões e debates, colaborador do sistema SISU na rede Faetec, análise de diplomas do nível 

superior, participante e implementador do projeto diploma on-line e Inclusão em 2 Clicks na rede Faetec, 

atualmente desempenhando funções pedagógicas  e administrativas na diretoria do ensino superior 

DESUP e professor do ensino médio técnico no colégio São Judas Tadeu. 



 

Página 49 

 

comunidades de trocas de informações participantes e organizam-se para disponibilizar e obter 

informações sobre temas de interesse comum nas comunidades de aprendizagem onde são 

estabelecidos objetivos, metas e um projeto pedagógico adequado para a construção 

colaborativa de determinado saber. Do ponto de vista da escola os ambientes virtuais têm 

possibilitado o desenvolvimento de metodologias enriquecedoras que podem combinar de forma 

original e personalizada os recursos de pesquisa de comunicação digital e de compartilhamento 

de registros voltados ao trabalho colaborativo. À ampliação do número e da diversidade de 

sujeitos em um ambiente virtual devido à superação de barreiras de tempos e espaço intensifica 

a necessidade de negociação de sentido ou não, em outras palavras, de vivência de conflitos 

sociocognitivos fundamentais para o processo de aprendizagem. 

Contudo faz-se necessário pesquisar estas comunidades de aprendizado e compreender 

as virtuais em seu caráter colaborativo para utilizá-las com bom senso, elas, têm o potencial de 

gerar mudanças nos processos de ensino aprendizagem nas formas de interação entre quem 

aprende e quem ensina e na relação com o conhecimento, gerando estratégias pedagógicas 

inusitadas e também podem potencializar estratégias reconhecidamente importantes como a 

cooperação, o registro e o sentido social dos trabalhos escolares. Mas nada disso ocorrerá se 

forem repetidos nesses ambientes os velhos modelos de aprendizagem isolada de comunicação 

ou se forem propostas tarefas cuja natureza não seja colaborativa, neste caso, a ação resultará 

em um artificialismo que gera o desinteresse e o baixo aproveitamento dos alunos, uma faceta 

marcante das comunidades está ligada à promoção das relações sociais no âmbito da educação, 

que constituem com um dos canais mais acessíveis para ampliar e consolidar redes pessoais, 

incrementando aquilo que sociólogos chamam de “capital social” e que determinada às 

oportunidades culturais e profissionais onde até mesmo as afetivas.  

DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Nossa ideia central seria tornar público o uso pedagógico da internet na escola, 

compreendendo e colocando a disposição de todos para democratizar o uso dela como espaço de 

aprendizagem relacionado ao talento digital e promovendo: Pesquisas, comunicação e 

publicação.  Trazendo a tona o tema da cibercultura onde possamos compreender como as 

pessoas lhe dão com este novo modelo proposto de aprendizagem, utilizando a internet como 

ferramenta educativa para desenvolvermos uma metodologia que facilitaria maior interatividade 

entre homem-maquina ou homem-software. Trazendo para estas comunidades alguns temas 

investigativos e explorativos como: ciberespaço e hipermídias; quantidade e qualidade: uma 

conquista; aprender a pesquisar; hiperlink e hipertexto; aprender a publicar; ambientes 

interativos como fórum, salas de bate-papos e lista de discussão, e também o que avaliar: 

recortes e escolhas.  

Ciberespaço e hipermídias – O mundo que se acessa ao entrar na internet, chamado de 

ciberespaço, é formado por uma série de dados que aparece em forma de texto, sons ou 
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imagens. Pode-se dizer que um de seus grandes diferenciais é o fato de a organização, a 

manipulação e a troca de informações dependerem da interação do usuário, que pode atuar de 

maneiras diferenciadas para obter resultados com os recursos disponíveis na rede, chamamos de 

“navegar”. 

Quantidade e qualidade: uma conquista – Desde a segunda metade do século XIX, a 

informação converteu-se em importante mercadoria. Se, por um lado, existe a tecnologia para 

tornar disponível todo o conhecimento elaborado, por outro, a informação-mercadoria não 

favorece a construção do conhecimento, uma vez que é marcada por imediatismo, redundância 

de conteúdos, produtos de fácil e rápida leitura, pouco exigentes em termos de interpretação. 

Neste contexto, a enorme disponibilidade de dados exige habilidade de apreensão rápida e 

simultânea, além da capacidade de relacionar informações em um raciocínio disperso, movido 

por links. No entanto, o completo usufruto das informações impõe a necessidade de ser recorrer 

cada vez mais à interpretação, à seleção e à crítica, ações que exigem concentração e análise. 

Além da familiaridade com formas de comunicação difusa e com a diversidade de linguagens, 

análise e concentração são igualmente relevantes para a transformação da informação em 

conhecimento pessoal e significativo. As ferramentas são instrumentos para uso dos recursos de 

interatividade da internet, elas podem ser de: a) busca – pesquisa na rede, b) comunicação – 

fórum, bate-papo, c) publicação – como oficinas de criação e galerias nas redes sociais. 

Aprender a pesquisar – Enciclopédias, dicionários, livros, websites, bancos de imagens, 

animações, vídeos... São tantas as informações disponíveis na internet, em variados formatos e 

fontes, que não é difícil se perder entre as múltiplas janelas abertas do navegador, em uma 

espécie de labirinto digital. Neste cenário, os novos modos de acessar e ler textos em enorme 

quantidade e codificados em diferentes linguagens tornam-se um grande desafio. Ex: Como 

chegar a algum lugar neste labirinto? Como estabelecer unidades nesse universo de conexões? 

Como construir conhecimento neste mar de informações? Para que a pesquisa na internet seja 

significativa no processo de construção do conhecimento do aluno, evitando o famoso “copiar e 

colar”, é importante uma metodologia focada no desenvolvimento de aprendizagens 

relacionadas a identificar e selecionar informações relevantes. Essas aprendizagens envolvem 

diversos recursos cognitivos, como levantamento de hipótese, análise, comparação e síntese, e 

pressupõe outras habilidades – leitura de textos não lineares, como hipertextos, e alfabetização 

nos códigos das linguagens do ambiente hipermídia.  

Hiperlink e hipertexto – Uma característica marcante da internet é o hiperlink, ligação 

que permite que se vá de um texto a outro, ou de uma parte de um texto a outra desse mesmo 

texto, por meio de palavras ou imagens interligadas. Com o hiperlink, constroem-se hipertextos 

– textos organizados para leitura não-linear, isto é, com várias possibilidades de percurso, 

conforme associações de ideias, direcionamento de interesse ou níveis de aprofundamento. 

Desse modo, o aluno acessa conteúdos elaborados por outras pessoas, porém, criando a própria 

rota, um caminho que produzirá sentidos de acordo com a navegação individual. Nos processos 
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de ensino e aprendizagem, do ponto de vista individual, links e hipertextos possibilitam que o 

aluno tenha a liberdade de caminhar em sua pesquisa de acordo com o seu interesse e seu ritmo, 

do ponto de vista coletivo, é enriquecedor que o trabalho do grupo seja complementado pelos 

percursos individuais e diferentes de cada aluno. 

Aprender a publicar – Um recurso importante disponibilizado pela internet é a 

possibilidade de publicar documentos de qualquer tipo (texto, som ou imagem) de forma 

organizada para o leitor. Pode-se publicar a partir de soluções sofisticadas ou simples, como as 

ferramentas para construção de sites pessoais ou blogs, voltados especialmente para o público 

leigo. Essa facilidade torna a publicação na internet uma ação bastante difundida nos dias de 

hoje, do ponto de vista da educação trata-se de uma oportunidade de incrementar as habilidades 

de comunicação entre os jovens tornando-os produtores e editores de conteúdos próprios e de 

terceiros. Publicar na internet é também uma forma de dar maior alcance aos produtos 

desenvolvidos na escola, oferecendo a alunos e professores a oportunidade de agir como 

promotores de cultura. A publicação das atividades escolares no ciberespaço também é um canal 

para expressar as diferentes realidades, reafirmando questões de identidade, no mesmo tempo 

que permite visualizar os contextos localizados e globalizados que caracterizam a atual era, para 

assegurar qualidade no uso educacional desse recurso, é necessário orientar os alunos a construir 

um significado próprio para a atividade de publicação de conteúdos na web, entendendo-a como 

uma oportunidade criativa de interferir em uma rede que congrega conhecimentos e diferentes 

modos de ver e de estar no mundo. “É preciso que o aluno tenha algo importante a dizer e a 

publicar e que se veja como autor de informações e produtor de conhecimento”. 

Aprender a se comunicar digitalmente - Ambientes interativos como fóruns, sala de 

bate-papo e lista de discussão são mais populares da internet, todos têm a finalidade de colocar 

grupos de pessoas em comunicação, mas as características de cada um os tornam mais 

adequados a este ou aquele tipo de uso. Eles representam uma oportunidade para os professores 

trabalharem com seus alunos as habilidade de comunicação e expressão e suas particularidades 

no meio digital, os fórum e bate-papos também têm um importante potencial para construir 

novas aplicações pedagógicas. O fórum é um ambiente em que as mensagens podem ser 

propostas a qualquer momento, ficando registradas para leitura dos participantes do grupo, as 

mensagens são enviadas com o nome dos destinatários e geralmente ficam organizadas em lista 

de perguntas e respostas onde os participantes têm a liberdade para comentar mensagens já 

existentes ou inserir novas. Por ser um ambiente em que os tempos de escrita e leitura não 

influenciam no fluxo da comunicação, os fóruns são adequados para a realização de debates e 

estudos aprofundados, com mensagens longas, sejam reflexivas ou descritivas. Já o bate-papo 

permite que pessoas se comuniquem em tempo real: os participantes trocam mensagens uns com 

os outros abertamente, sendo propiciado a todos acessar as mensagens enviadas. A comunicação 

síncrona e a principal marca das atividades desenvolvidas no bate-papo, a troca entre as pessoas 

e bastante dinâmica assemelhando-se à conversa face-a-face, do ponto de vista cognitivo a 
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velocidade da escrita das mensagens demanda a habilidade de síntese para a elaboração de 

mensagens curtas e objetivas.  

O que avaliar: recortes e escolhas – Avaliar significa estabelecer um processo contínuo 

e permanente que embasa a tomada de decisão quanto a propósitos, processos de ação e 

alocação de recursos, envolvendo concepção, implementação e resultados do programa (...). É 

também um exercício de controle social que possibilita transparência e publicização do 

programa nas suas diversas facetas (Maria do Carmo Brant de Carvalho). 

O presente projeto tem por objeto ensinar o uso correto das ferramentas da internet com 

o propósito mais voltado para um futuro promissor do jovem, onde possamos contribuir não só 

com o entendimento dessas ferramentas de forma aleatória, mais sim, voltada para um projeto 

onde ele possa desenvolver e ganhar o seu sustendo através da rede desenvolvendo suas ideias e 

podendo até mesmo empreender.  
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A SEMIÓTICA PEIRCIANA COMO APOIADOR NA DEFINIÇÃO 
ICÔNICA DE UMA MODELAGEM OCC-RDD 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo uma discussão sobre uma forma de desenhar modelos 

simbólicos para a representação de um cenário narrativo OCC-RDD com uma modelagem 

representada por ícones sobre a ótica de Charles Sanders Peirce, corroborando com a construção 

de fábulas OCC-RDD e apoiar o mestre em suas aulas. A pesquisa baseia-se em estudos 

qualitativo, com pesquisas bibliográficas, traçando um breve panorama sobre as ferramentas de 

representações de modelagem existentes no campo computacional e a proposta de uma 

modelagem de ícones para OCC-RDD que servirá de base para a construção de uma linguagem 

artificial para autoria de estórias OCC-RDD. 

Palavras-Chaves: Educação. Semiótica. OCC-RDD. Linguagem Artificial. 

ABSTRACT 

This article aims at a discussion on a way to draw symbolic models for the 

representation of a narrative scenario OCC- RDD with a represented modeling icons on the 

perspective of Charles Sanders Peirce, supporting the construction of fables OCC- RDD and 

support master in their classes. The research is based on qualitative studies, literature searches, 

drawing a brief overview of the tools of existing modeling representations in the computer field 

and the proposal of an icon modeling for OCC- RDD as a basis for building a language artificial 

for authoring OCC- RDD stories. 

Keywords: Education. Semiotics. OCC- RDD. Artificial Language. 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção de ambientes interativos de aprendizagem centrados em estruturas 

narrativas originou a técnica OCC-RDD. Nela, a estrutura narrativa utiliza a noção de cena de 

história como unidade organizacional e determinante para o sucesso da narração. Sob a ótica da 

teoria semiótica de C. S. Peirce, pode-se analisar o processo de narração a partir de semioses 

induzidas por ícones presentes nas cenas. Este trabalho propõe uma linguagem artificial baseada 

em ícones para a autoria de histórias OCC-RDD. Posteriormente, pretende-se conceber um 

modelo para cálculo de indicadores de qualidade de interação durante o processo narrativo no 

contexto de um ambiente de aprendizagem presencial. 

Na busca por melhores práticas docentes a técnica OCC-RDD vem oferecer uma opção 

metodológica de aulas no curso de computação, dentro de um formato narrativo, 

fundamentando-se no uso de fábulas, definidas como fábulas OCC-RDD. A ideia principal é 

que as fábulas OCC-RDD possam apoiar o mestre no decorrer de suas aulas, aplicando cenários 

narrativos, que estimule o aprendiz à participação e contextualização do assunto proposto em 

aula. Os cenários OCC-RDD dividem-se entre as cenas “Objetivo”, de “Contratempo” e 

“Catástrofe”, que no decorrer da estória pode levar o aprendiz a determinados comportamento - 

“Reações”, “Dilemas” ou “Decisões”. 

O desafio que será discutido neste artigo é: como construir uma modelagem que 

pudesse traduzir através de determinados ícones, o modelo de um cenário de fábula OCC-RDD? 

Busca-se através da semiótica de Peirce, apoiado por uma fundamentação bibliográfica para 

elencar objetos OCC-RDD, que serão tratados como ícones, definir seus interpretantes e 

significados. Acredita-se que este artigo pode ser um ponto inicial para uma pesquisa de 

construção de um modelo de cenário OCC-RDD através de uma metalinguagem como apoiador 

ao docente. 

2 METODOLOGIA 

Caracterizar a influência das linguagens icônicas na representação de modelos 

computacionais; apresentar a noção de signo de Peirce e a sua relação com os elementos de uma 

estrutura OCC-RDD; definir o alfabeto de ícones e as regras gramaticais primárias para a 

construção de cenas de histórias; mostrar o uso da linguagem no contexto de autoria de histórias 

OCC-RDD. 

3 DISCUSSÃO  

Para melhor entendimento sobre a discussão deste artigo é importante apresentar 

brevemente os conceitos e funcionamento da técnica OCC-RDD e de uma forma sucinta alguns 

exemplos de símbolos usados na computação, como também, ferramentas computacionais 

criadas para este propósito. Na sequência da discussão uma breve introdução sobre as teorias de 
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Peirce, a criação de símbolos que possam ser representados na técnica OCC-RDD e a sua 

conexão com a tríade dos signos segundo Peirce. 

3.1 SOBRE O OCC-RDD 

OCC-RDD tem como objetivo produzir uma estrutura narrativa que estimula uma 

narração que potencialize a possibilidade de interações em um ambiente de aprendizagem 

presencial, independentemente do assunto narrado, estamos interessados em cursos da área 

computacional e, por isso, investigamos com maior intensidade o OCC-RDD nesta área. As 

fábulas produzidas pelo uso da técnica são construídas por diversas cenas organizadas em dois 

grupos, OCC e RDD. Segundo Buttignon (2015), OCC é uma caracterização de cenas 

narrativas, por meio da construção de fábulas, adaptando a metodologia de ensino usada pelo 

mestre para trabalhar com a técnica “OCC“. São cenas narradas em terceira pessoa 

contemplando a apresentação de um objetivo a ser alcançado pelos personagens da fábula, 

seguido de cenas de “Contratempo” e de “Catástrofe”. As cenas de “Contratempo” e de 

“Catástrofe” servem para o enquadramento dos elementos teóricos e práticos determinados pelo 

plano de ensino da disciplina, mais especificamente, as cenas deste grupo devem apresentar para 

o personagem da história, um “Contratempo” com problematizações dentro das atividades e 

uma “Catástrofe”, tornando sensível ao núcleo conceitual da aula. Já o RDD é uma parte da 

estrutura de um texto narrativo; trata-se de uma parte em primeira pessoa, que apresenta uma 

linha de pensamento dos personagens. A subestrutura da parte RDD contém cenas do tipo 

reação, dilema e decisão, abrindo a pontos de interação entre o narrador e o aprendiz mais 

intensos. Suas reações, dilemas e decisões na forma de se atacar um “Contratempo” ou uma 

“Catástrofe” são observados pelo mestre e aprendiz. Dentre as diferentes facetas que compõem 

o modelo de um personagem OCC-RDD, destaca-se aquela que se fundamenta no modelo de 

personalidade, a partir dos resultados da pesquisa proposto por McCrae e John (1992) e que leva 

em consideração cinco fatores: Estabilidade, Comunicação, Ponderação, Conscienciosidade e 

Intuição. Tais fatores também serão considerados no momento da construção da fábula com 

personagens fictícios que apresentem personalidades assim modeladas, exemplificando suas 

emoções para aprender. 

Para Goya (2014), OCC-RDD, se preocupa com a interação no ambiente de 

aprendizagem entre o Aprendiz e o Mestre Humano. A ideia é que o conhecimento seja 

apresentado em uma mídia que estimule o aprendiz a aprender. Em vista disto, o Mestre 

humano prepara um roteiro contendo as sequências das cenas que irão compor a história 

educacional. Estas cenas estão dispostas em duas fases: a primeira fase, o OCC – Objetivo; 

Contratempo, Catástrofe, e a segunda fase, o RDD – Reação, Dilema e Decisão. 

Como uma forma de caracterização do OCC-RDD foi definida que toda história deveria 

ter personagens fictícios com determinados arquétipos que se assemelham de aprendizes em sala 

de aula. Foram criados seis personagens específicos, Fubã, Fê, Ocara, Spec, Mestre Lum e 
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mestre Kaow, fundamentada pelos fatores de personalidade, modelados a partir dos resultados 

de pesquisa de McCrae e John (1992). Também foi determinado que lugares específicos dentro 

de ambientes acadêmicos servissem como base para a construção da história, foi então elencado 

os seguintes ambientes: sala de aula, cantina e biblioteca.  

O estado da arte da pesquisa sobre OCC-RDD discute a possibilidade de esta técnica 

tornar-se uma metodologia para o curso de computação ou um apoiador a outras metodologias 

de ensino, como: Problem Based Learn (PBL), construtivista, tradicional, tecnicista, 

montessoriana, entre outras. Porém, um grande desafio é como construir estas fábulas OCC-

RDD? Entende-se a necessidade de uma modelagem inicial com representações icônicas para 

traduzir o modelo mental o funcionamento desta técnica através de uma metalinguagem, 

denominado de linguagem artificial. Sabe-se que na área computacional têm-se diversas 

ferramentas de modelagem, com as suas representações icônicas, que facilitam o entendimento e 

a transcrição do modelo real para computacional. 

3.2 MODELOS DE REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS E ICÔNICAS NA 

COMPUTAÇÃO 

Dentro da área computacional existem diversos modelos icônicos que servem para 

representação e orientação para diversas tarefas como: desenvolvimento de um sistema 

computacional e seu comportamento, representações de dados, funcionamento de uma rede de 

computadores, desenvolvimento de projetos e negócios. Para não estender o assunto sobre as 

representações existentes no mundo computacional, destaca-se neste artigo um exemplo da 

linguagem UML e Modelagem de Dados. 

Sabe-se que a UML é uma linguagem visual para modelar softwares baseados no 

paradigma de orientação a objetos. Guedes (2009), apresenta os modelos de diagramas a seguir: 

Casos de Uso; Classes; Objetos, Pacotes, Sequência, Comunicação, Máquina de Estados, 

Atividade, Componentes, Implantação, Estrutura Composta e Tempo ou de Temporização. 

Todos os modelos de diagramas são representados graficamente na sua maioria através de 

ícones, para não prolongar o assunto sobre o UML, segue as principais representações de um 

dos diagramas da UML, conhecido como “Caso de Uso” apresentado na figura 1. 

Figura 1 — Representação gráfica de um modelo de UML – Caso de USO 

Representação 

gráfica 

Nome Definição 

 

Ator São representações de entidades externas, mas que 

interagem com o sistema durante sua execução. 

 

Caso de Uso O caso de uso define uma grande função do sistema. 

 

 

Interligação Define um tipo de relacionamento entre o Ator e o 

caso de uso e entre atores 



 

Página 58 

 

 

 

Include Define um relacionamento Include do caso de uso A 

para B. 

 

Extend Ponto de extensão em caso de uso é uma indicação de 

que outros casos de uso poderão ser associados a ele. 

Fonte: Guedes (2009), adaptado pela autora 

Em banco de dados também há diversas formas de representações visuais definidas 

como modelagem de dados, que tem como objetivo desenhar um modelo de dados a ser 

utilizado para a implementação de um sistema específico. A modelagem de dados é a primeira 

etapa no projeto de desenvolvimento de um sistema. Para Rob e Corenel (2011, p. 31), “um 

modelo de dados é uma representação relativamente simples, normalmente gráfica, de estrutura 

de dados reais mais complexas.” Ainda segundo Rob e Corenel (2011, p. 31) “sua principal 

função é auxiliar na compreensão das complexidades do ambiente real”.  

A representação gráfica de um modelo de dados facilita a compreensão e a interação 

entre analistas de sistemas, programadores e o usuário final do sistema. Existem várias 

representações gráficas para modelo de dados, porém, a proposta deste artigo é uma pequena 

amostragem de ícones e representações gráficas de um determinado modelo, como facilitador na 

implantação de um banco de dados. Destaca-se nesta discussão o modelo de entidade-

relacionamento (MER), que é muito comum na abordagem de uma construção de modelagem de 

dados. A figura 2 a seguir faz referência à notação original descrita por Peter Chen. 

Figura 2 — Representações gráficas de um modelo de Entidade e Relacionamento  

Representação gráfica Nome Definição 

 

Entidade Qualquer coisa sobre a qual 

sejam coletados e 

armazenados dados 

 

Relacionamento Define o tipo de 

relacionamento existente entre 

as entidades 

 
Conexão Conecta um relacionamento a 

uma entidade 

 

Relacionamento de um para 

muitos. (1:M) 

Define um modelo de 

Relacionamento onde uma 

entidade envolvida pode 

referenciar varias unidades da 

outra 

 

Relacionamento de muitos 

para muitos (M:N) 

Cada entidade de qualquer 

lado pode referenciar 

múltiplas unidades da outra 

 

Relacionamento de um para 

um (1:1) 

Cada uma das duas entidades 

faz referenciam 

obrigatoriamente apenas uma 

unidade da outra 

Fonte: Coronel & Rob (2011) — adaptado pela autora 
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Sabe-se da existência de outras representações simbólicas na área computacional, que 

ajudam e auxiliam os projetistas na construção de sistemas, diagramas de redes e até mesmo 

modelos de negócios. Tem-se no mercado diversas ferramentas com esse objetivo, como: Visio 

(Microsoft), CaseWise (Corporate Modeler Suite), ERwin(Computer Associates), Designer 

(Oracle), BPM (BonitaSoft), Cisco Packet Tracer (Cisco), entre outros. 

Como visto de uma maneira simplista, a área da computação tem suas representações e 

interpretações de linguagens computacionais através de símbolos e ícones. Tendo como base 

que essas representações auxiliam seus projetistas e usuários na construção e interpretação de 

um modelo computacional, porque não seria possível descrever um modelo computacional para 

a técnica OCC-RDD? O próximo passo deste artigo será a discussão sobre as teorias semióticas 

de Peirce, que possivelmente pode auxiliar na representação deste modelo. Como uma maneira 

de facilitar a interpretação do leitor segue os conceitos das teorias semióticas de Peirce e em 

seguida suas conexões com OCC-RDD. 

3.3 A SEMIÓTICA PEIRCIANA 

A semiótica tem como objetivo o estudo dos signos e seus significados. Para Nöth 

(2008, p. 17), “a semiótica é a ciências dos signos e dos processos significativos (semiose) na 

natureza e na cultura”. Ainda completando a definição de semiótica, para Santaella (2007, p. 7), 

“o nome Semiótica vem da raiz grega semeion, que quer dizer signo. A Semiótica é a ciência 

dos signos”. 

A definição de signo segundo Aurélio Agostinho (apud NÖTH, 2016, p. 4), “o signo é, 

portanto, uma coisa que, além da impressão que produz nos sentidos faz com que outra coisa 

venha à mente como consequência de si mesmo.” Reafirmando Aurélio Agostinho, Nöth (2016, 

p. 4) diz que “nesta definição, encontramos como o terceiro elemento, que conecta o signo com 

aquilo que ele representa, a mente do usuário ou intérprete do signo. O signo não se define, 

portanto, como uma relação diádica, mas como uma relação triádica”. A figura 3 representa a 

relação triádica do signo na definição de Peirce. 

Figura 3 – Representação triádica de acordo com Peirce 

 

Fonte: Génova et al (2016). 

Pignatari (2004, p. 39) comenta que para Charles Sanders Peirce, “a Lógica não era 

senão outro nome possível para Semiótica, a teoria geral dos signos, definida por ele, de modo 

mais explicito, como uma doutrina quase-necessária ou formal dos signos”. Para Peirce, “todo 

pensamento é um signo” (CP 1.538). 
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 Porém a definição de semiótica como estudo dos signos não é aceita por todos os 

estudiosos da área. Várias escolas da semiótica preferem definições mais específicas e 

restritivas; Nöth (2008, p. 17) afirma que “muitos exigem que a semiótica se ocupe apenas da 

comunicação humana e a escola de Greimas até se recusa a definir semiótica como uma teoria 

dos signos, postulando ao contrário, defini-la apenas como uma teoria da significação”. 

Projetar uma linguagem de autoria de histórias OCC-RDD se apoia nas teorias 

peirciana, sobre a obra do filósofo e lógico norte americano Charles Sanders Peirce (1839–

1914). Suas teorias têm como embasamento a filosofia, onde se discute a natureza dos signos 

(símbolos, ícone, ...) e sua fenomenologia (primeiridade, secundidade e terceridade). Na teoria 

peirciana segundo Nöth (2016, p. 24), “a Primeiridade é a categoria dos fenômenos em si, 

considerados independentemente de qualquer outra coisa. Sem serem determinados por outra 

coisa, estes fenómenos ainda não existem (porque existência é determinada por um determinado 

lugar no tempo e no espaço) ”. São exemplos deste fenômeno: a sensação de dor, tristeza ou 

alegria. Já a Secundidade é definida como a categoria dos fenómenos em relação à outra coisa, 

daquilo que existe, dos fatos no tempo e no espaço, a categoria da comparação, da ação, do fato, 

da realidade e da experiência real (NÖTH, 2016, p. 24). A Terceiridade é um fenômeno do 

“geral”, segundo Nöth (2016, p. 24), “O geral é um fenômeno de terceiridade porque 

generalidade implica continuidade”. Ela é também a categoria da semiose e dos signos, da 

representação, da comunicação, das leis, das regras, da necessidade, do hábito, da memória, e da 

síntese (NÖTH, 2016, p. 25). 

3.3.1 AS DEZ CLASSES PRINCIPAIS DE SIGNOS  

Antes de apresentar as dez classes principais dos signos, é importante ressaltar que 

Peirce pensava através de diagramas visuais. (KENT, 1987; CP 4.544, 4.571; NEM 4: 375 apud 

FARIAS; QUEIROZ, 2013). 

Para Peirce segundo (NEM 4: 375 apud FARIAS; QUEIROZ, 2013): 

Não é um fato histórico que o melhor raciocínio tenha sido feito por palavras, 

ou imagens aurais. Ele tem sido conduzido por meio de imagens visuais e 

imaginações musculares. No pensamento de melhor tipo, um experimento 

imaginário é conduzido. ” (NEM 4: 375 apud FARIAS; QUEIROZ, p. 1). 

Farias e Queiroz (2013) comentam que os diagramas são tipos especiais de ícones. 

Ainda segundo Farias e Queiroz (2013), um ícone pode ser caracterizado como um signo que 

revela informação através de algum procedimento acompanhado por observação. 

Para entender as classes dos signos, Peirce define três tricotomias: do signo em si ou 

representamen, do signo em relação ao seu objeto e do interpretante do signo. A primeira 

tricotomia, definida como “do signo em si ou representamen” apresenta três categorias, 

segundo (NÖTH, 2016. p. 31): 

a) qualissigno: “É uma qualidade que é um signo. Não pode, em verdade, atuar como um 

signo, enquanto não se corporificar” (CP 2.244, 1903). Um exemplo de um qualissigno 
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que é signo pela sua mera qualidade é uma cor, que não representa outra coisa senão ela 

mesma; 

b) sinsigno: São denominados sinsignos, por serem signos singulares. O sinsigno é uma 

coisa ou evento que existe atualmente como um como um “signo singular” (CP 2.245, 

1903), por exemplo, um grito ou qualquer palavra na sua singularidade no tempo ou no 

espaço; 

c) legissignos: Todo signo convencional é um legissignos. “Não é um objeto singular, mas 

um tipo geral sobre o qual há uma concordância de que seja significante” (CP 2.246, 

1903). 

Ainda sobre as representações das classes de um signo, Peirce destaca na segunda 

tricotomia do signo definido como “do signo em relação ao seu objeto”, três categorias, segundo 

(NÖTH, 2016. p. 35):  

a) ícone: O ícone participa da primeiridade por ser “um signo cuja qualidade significante 

provém meramente da sua qualidade” (CP 2.92, c.1902). Conforme tal definição, o 

ícone é, ao mesmo tempo, um qualissigno. Porém um qualissigno icônico, também 

denominado ícone puro (CP 2.276, 1903; 2.92, c. 1902), que participa apenas da 

categoria da primeiridade é só um tipo de ícone; 

b) índice: Um signo é índice quando ele tem uma conexão física ou existencial com o seu 

objeto no espaço ou no tempo ou ele atrai a atenção imediata do seu intérprete. Esta 

classe de signos participa da categoria de secundidade porque se trata de um signo que 

estabelece relações diádicas entre representamen e objeto. Tais relações têm, 

principalmente, o caráter de causalidade, espacialidade e temporalidade; 

c) símbolo: O símbolo é o signo da segunda tricotomia que participa da categoria de 

terceiridade. A relação entre representamen e objeto é arbitrária e depende de 

convenções sociais. São, portanto, categorias da terceiridade – como o hábito, a regra, a 

lei e a memória – que se situam na relação entre representamen e objeto. 

E por fim, a última representação das classificações dos signos tem-se a terceira 

tricotomia denominada “do interpretante do signo”, segundo (NÖTH, 2016. p. 37): 

a) rema: Um rema como o termo da lógica proposicional, corresponde a um signo que 

pode estar no lugar de um sujeito ou predicado de uma proposição. Remas são, 

portanto, signos gramaticalmente e logicamente indeterminados e neste sentido signos 

de meras possibilidades; 

b) dicente: A segunda categoria de signo – considerado do ponto de vista do interpretante e 

correspondente à categoria lógica da proposição – é o dicente (ou dicissigno). 

Proposições são dicissigno. Na lógica, a proposição é a unidade mínima para exprimir 

ideias que podem ser ou verdadeiras ou falsas; 
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c) argumento: O argumento conecta a informação de signos dicentes por uma necessidade 

lógica. Ele é um signo do discurso racional. O protótipo do argumento é o silogismo, no 

qual a conclusão segue com necessidade lógica ao menos duas premissas. 

A figura 4 a seguir mostra as classes dos signos: 

Figura 4 — As nove subclasses de signos de Peirce 

 

Fonte: Nöth (2016, p. 38) 

Os signos se combinam através das suas classificações (signo em si, sua relação com o 

objeto e o modo de interpretá-los) e suas categorias (primeiridade, secundidade e terceiridade), 

com a possibilidade de se combinar 27 classes, todavia segundo Nöth (2016, p. 38): 

Nem todas as combinações são possíveis. Por exemplo, o sistema 

classificatório não pode haver as nove classes de qualissigno 

matematicamente possíveis, mas só uma única, porque um qualissigno só 

pode ser um ícone e ele só pode ser um rema. Ícones só podem ser remas, 

sinsignos não podem ser símbolos e índices não podem ser argumentos etc. 

No total há 17 combinações que têm que ser eliminadas por causa de 

restrições deste tipo, o que nos deixa com as dez classes. 

Têm-se então na tabela 1 a seguir, as dez classes para a representação de um signo, 

segundo as teorias peircianas: 

Tabela 1 — Dez Classes para representação de um signo 

Classe Primeira 

Tricotomia 

Segunda 

Tricotomia 

Terceira 

Tricotomia 

Exemplo 

I Qualissigno Ícone Remático Sensação de uma cor, ou de um som; uma dor 

não localizada 

II Sinsigno Ícone Remático Cópia individual de um mapa; uma cara feliz 

por causa de uma coincidência feliz 

III Sinsigno Índice Remático Grito espontâneo de surpresa ou de dor; um 

suspiro, que exprime tristeza 

IV Sinsigno Índice Dicente Cata-vento indicando a direção do vento; 

termômetro indicando a temperatura; dados, 

biométricos (fotografia ou impressão digital), 

que identificam uma pessoa 

V Legissigno Ícone Remático Icônico, Sinal de trânsito Pedestres (em 

geral); diagrama da hélice do DNA; qualquer 

palavra onomatopeica; “português” como 

signo de uma palavra portuguesa 

VI Legissigno Índice Remático Campainha: signo de requerimento de 

admissão (em geral); a lei que um trovão 
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segue o relâmpago; pronome demonstrativo; 

nome próprio 

VII Legissigno Índice Dicente Sintomas da dengue, que indica que o 

paciente tem esta doença; lâmpada de alarme, 

que indica falha da máquina; voz, que 

identifica o falante; comando militar som do 

signo da ação executada pelos soldados em 

seguir 

VIII Legissigno Símbolo Remático Substantivo ou verbo, nome próprio, uma 

bandeira nacional 

IX Legissigno Símbolo Dicente Proposição completa; sentença afirmativa; 

equação algébrica (3+4=7) 

X Legissigno Símbolo Argumento Silogismo, e.g.: Todo círculo é redondo. 

Nenhum triângulo é redondo. Portanto, 

nenhum triângulo é círculo 

Fonte: Nöth (2016, p. 39), adaptado pelo autor 

3.4 OS ÍCONES OCC-RDD E SEUS SIGNIFICADOS SOBRE A ÓTICA DE PEIRCE 

 A técnica OCC-RDD como já mencionado se fundamenta por uma forma narrativa de 

aula com personagens, lugares e cenas, estas interpretações conectam cenas de “Objetivo”, 

“Contratempo” e “Catástrofe” e como uma forma de representação dessas conexões tem-se a 

possibilidade de criação de ícones para modelar computacionalmente os roteiros de cenários que 

serão criados para determinada aula, e as teorias dos signos de Peirce ajudam a classificá-las de 

modo a entender melhor os seus objetos e significados.  

A tabela 2 entrega uma possibilidade simbólica de representações OCC-RDD para a 

modelagem de um roteiro de aula fundamentada por fábulas, ressalta-se que a técnica define 

seis personagens, Fubã, Fê, Ocara, Spec, Mestre Lum e Mestre Kaow, porém neste artigo serão 

discutidos apenas os dois primeiros. 

Tabela 2 — Simbologia OCC-RDD 

Ícone Definição Significado 

 

Cena “Objetivo” Define um momento da história que será contextualizada. Ex: 

Uma explicação dada pelo mestre sobre determinado tema da 

aula, apresentando teorias e referências sobre o tema proposto 

 

Cena 

“Contratempo” 

Em um momento da estória a ser narrada o mestre apresenta 

alguma problemática a ser resolvido, fundamentada pelas cenas 

“Objetivo” 

 

Cena “Catástrofe” Em algum momento da estória o mestre apresenta uma 

problemática onde contém informações que não foram usadas nas 

cenas “Objetivo”, ou seja, o aprendiz precisa lembrar-se ou 

compreender, para resolver a questão 
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Reação Comportamento do aprendiz em relação a qualquer cena 

apresentada 

 

Dilema Comportamento de indecisão, o aprendiz tenta encontrar o 

melhor caminho para a compreensão 

 

Decisão Comportamento de confiança, o aprendiz escolhe a melhor 

resolução para uma problemática que foi apresentada na estória 

 

Mestre Mestre – o condutor da estória 

 

Fubã Aprendiz – Um personagem masculino, representado por um 

arquétipo de personalidade próximo a de aprendizes em sala de 

aula 

 

Fê Aprendiz - Um personagem feminino, representado por um 

arquétipo de personalidade próximo a de aprendizes em sala de 

aula 

 

Conexões Conexões entre o mestre, as cenas e reações dos aprendizes 

 

Fábula Representa algum momento da cena que está sendo narrado 

 

Olhar Representa o olhar do aprendiz sobre a fábula 

Fonte: O Autor 

Acredita-se que a representação da técnica OCC-RDD através de ícones ajudaria o 

mestre na montagem inicial de seu roteiro de aula fundamentada por fábulas. 

Como um exemplo de notação de uma aula, usando a técnica na sua representação 

icônica a figura 5 a seguir mostra a montagem de uma cena de “Catástrofe”, considerando uma 

fábula com determinada problemática, como: exemplos, exercício ou desafio que provavelmente 

despertará no aprendiz um comportamento, este exemplo marca um momento de cena em OCC-

RDD. O mestre conta uma fábula OCC no instante de um cenário de “Catástrofe”, o 

personagem Fubã escuta a estória e automaticamente é levado ao desafio da cena, despertando 

nele um comportamento definido por “Reações, Dilemas e Decisões” para entender, resolver ou 

interpretar aquele momento da estória. 

Figura 5 — Exemplo de uma cena OCC-RDD 
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Fonte: O Autor 

3.4.1 O MODELO INTERPRETANTE OCC-RDD SOBRE A ÓTICA DE PEIRCE 

As dez subclasses descritas neste artigo, definidas por Peirce, são dos mais diversos 

domínios naturais e culturais, conforme a tabela 1 apresentada. Para os ícones OCC-RDD tem-

se então a seguinte classificação, definidas na tabela 3 a seguir: 

Tabela 3 — Ícones OCC-RDD e sua classe de Signos 

Representa

-ção OCC-

RDD 

Definição Classe dos Signos Peirce Significado 

 

Cena 

“Objetivo” 

Ícone Legissigno Ícone 

Remático 

Representação de um “Alvo”, algo 

a ser atingindo. 

 

Cena 

“Contratempo

” 

Ícone Legissigno Ícone 

Dicente 

O caminho foi interrompido por 

um obstáculo 

 

Cena 

“Catástrofe” 

Ícone Legissigno Ícone 

Dicente 

Uma explosão – manifestação 

súbita de algo. 

 

Reação Ícone Legissigno Ícone 

Remático 

Um tipo de comportamento diante 

de uma cena. As setas indicam 

alguma direção a seguir. 

 

Dilema Ícone Legissigno 

Icônico Remático  

A balança significa uma indecisão 

provocada por múltiplas respostas.  

 

Decisão Ícone Legissigno Ícone 

Remático  

As setas em uma única direção 

definem o caminho a seguir. 

 

Mestre Ícone Legissigno Ícone 

Remático 

Representação de um mestre 

mecânico. 
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Fubã Ícone Legissigno Ícone 

Remático 

Representação de um determinado 

aprendiz mecânico. 

 

Fê Ícone Legissigno Ícone 

Remático 

 Representação de um determinado 

aprendiz mecânico.  

 

Conexões Índice Sinsigno 

Índice Dicente 

 A seta indica o caminho entre as 

cenas. 

 

Fábula Ícone Legissigno 

Ícone Remático 

 Representação de um papel com 

anotações. 

 

Olhar Ícone Legissigno 

Ícone Remático 

Metade de um losango e metade de 

um círculo representa o “olhar” 

sobre uma sena 

Fonte: A Autora 

As representações OCC-RDD definidos na tabela 3 pertencem a uma classe de signos 

que Peirce define como ícone, porém é importante ressaltar que na sua maioria, segundo os 

estudos da semiótica, esses ícones seguidos de suas legendas podem revelar uma pluralidade 

dos tipos de signo, como demostra (NÖTH, 2016. p. 46), ao citar os exemplos de ícones usados 

nos aparelhos de celulares “Iphone”. 

Para Farias (2008, p. 9) “as relações diádicas entre o signo e seus interpretantes, bem 

como a relação triádica entre o signo, seu objeto dinâmico e seu interpretante final, todas são 

determinadas pelo tipo de relação que o signo mantém com seu objeto dinâmico. No caso dos 

ícones, esta é uma relação baseada em qualidades (e não em fatos ou regras gerais) e, portanto, 

as demais relações serão sempre relações baseadas em possibilidade, sugestão, instinto”. 

Na primeira parte da técnica OCC-RDD, pode-se destacar, por exemplo, o ícone que 

representa “Cena Objetivo”, este ícone tem como objeto a notação de um alvo, que por si só, 

define algo a ser atingido, e em cenas “Objetivo” o seu interpretante refere-se a um momento da 

estória que será contextualizada, com suas referências bibliográficas, na classificação de signos 

de Peirce sugere-se um “Legissigno Ícone Remático”.  

Os ícones de “Contratempo”, “Catástrofe” são classificados como “Legissigno Ícone 

Dicente”, estes signos são classificados como “Legissigno” porque eles não pertencem a um 

código, a significação não é restrita apenas a uma instância. O ícone da cena de “Contratempo” 

tem como objeto duas setas em direção contrária, esbarrando em um objeto representado por 

uma reta vertical, em conjunto com a sua legenda, tem como significado um obstáculo colocado 

no caminho, em OCC-RDD os “Contratempos” são atividades inter-relacionadas às cenas 

“Objetivo” que o aprendiz precisa solucionar. Já o ícone que representa a cena de “Catástrofe”, 

tem como objeto: um círculo com uma explosão, que sem a referida legenda, passa a ser apenas 

um ícone sem significado, no entanto, quando agregado ao cenário OCC-RDD, representa uma 
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problemática definida na estória pelo mestre, onde o aprendiz não se lembra, ou não se recorda, 

porém ele tenta resolve-la.  

Os ícones “Reação, Dilema e Decisão”, são signos “Legissigno Ícone Remático”, como 

os ícones anteriores, eles também são classificados como “Legissigno”, pois não pertencem a 

um código, são representações de ícones e “Remático”, pois tem o seu significado qualitativo. 

Para Peirce (apud NÖTH, 2016, p. 37) “rema é um signo de possibilidade qualitativa, ou seja, é 

entendido como representando está e aquela espécie de objeto possível”. (CP 2.250, 1903). 

Estes ícones definem o comportamento do aprendiz (RDD) diante de um cenário “Objetivo” ou 

de “Contratempo” ou de “Catástrofe”. O ícone do comportamento definido como “Reação”, tem 

como objeto, setas apontando para direções contrárias, que significa qual o melhor caminho a 

seguir, na técnica OCC-RDD a “Reação” representa o comportamento do indivíduo para 

solucionar uma questão. Na sequência o ícone “Dilema” seu objeto lembra uma balança, que 

tem como significado, a indecisão, em OCC está indecisão é provocada por múltiplas respostas 

a um determinado assunto, enfim o ícone “Decisão” representado por objetos de setas 

apontando por um único lado, significa o caminho a percorrer, em OCC o comportamento de 

confiança para a solução de uma problemática indicada na narrativa. 

Os ícones definidos como: “Mestre”, “Fubã”, “Fê”, também são signos “Legissigno 

Ícone Remático” representam personagens do cenário OCC-RDD e tem como objeto uma 

circunferência e um triângulo ao contrário, lembrando o corpo de uma pessoa, alterando apenas 

acessórios que definem o arquétipo do personagem. 

Já a representação das “Conexões” é um índice, classificado como “Sinsigno Índice 

Dicente”, o índice é um signo que tem uma conexão natural ou casual com o seu objeto, este 

índice é indicado por uma única seta que representa o caminho ou conexões entre os cenários 

OCC-RDD. As representações da “Fábula” e “Olhar” são ícones definidos como “Legissigno 

Ícone Remático”, o ícone da “Fábula” lembra uma folha com anotações que tem como objeto 

um retângulo com retas no seu centro, porém seu significado em OCC-RDD refere-se ao 

desenvolvimento da uma parte da fábula, que será narrada pelo mestre e por fim, o ícone 

denominado “olhar”, representa a atenção do personagem ao escutar a história narrada pelo 

mestre. 

É provável interpretar através da semiótica, todo o tipo de conhecimento, de descobertas 

do mundo, da interação entre as pessoas e do conteúdo a ser apreendido, porém compreender a 

semiótica é um caminho complexo, visto que vários autores defendem a semiótica como o 

estudo dos signos enquanto outros como apenas uma teoria da significação. Peirce pensava 

através de diagramas visuais e ele defende a ideia de que todo o signo tem algum significado e 

seu pensamento vem de encontro há criação de ícones OCC-RDD, contribuindo para uma 

linguagem artificial para autoria de estórias OCC-RDD. 
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4. CONCLUSÃO 

Neste artigo buscou-se sobre a ótica de Peirce representar cenas OCC-RDD por meio de 

uma linguagem icônica especialmente projetada para conduzir aos resultados que se espera de 

um ambiente de aprendizagem, para tanto explicou-se brevemente a mecanicidade da técnica e 

apresentou computacionalmente que nesta área usa-se muitas simbologias e ícones para a 

interpretação do mundo real com o mundo abstrato. A criação de uma modelagem OCC-RDD 

apoiado por ícones, facilita a compreensão dos cenários a serem criados e acredita-se que irá 

contribuir para a autonomia do mestre na sua construção de fábulas OCC-RDD. Entender o 

significado dos ícones elencados em fábulas sobre os postulados de Peirce contribuiu para a 

construção de possíveis cenários, buscando como resultado, prováveis participação e ou 

interesse dos aprendizes em sala de aula. 

Este trabalho destina-se a propositura de uma estrutura icônica que possa ser usada 

como linguagem artificial para o desenvolvimento de aulas baseados na técnica OCC-RDD. 

Destacou-se como resultado a criação de um alfabeto de ícones e as regras gramaticas primárias 

da linguagem projetada, apresentando também um exemplo da utilização destes ícones, no 

contexto de autoria de histórias OCC-RDD. Espera-se que este alfabeto possa ser usado para 

descrever cenários OCC-RDD, auxiliando o mestre-autor na roteirização de fábulas, no entanto, 

esta linguagem artificial está no estágio inicial e posteriormente, pretende-se apresentar 

indicadores de qualidade de interação durante o processo narrativo no contexto de um ambiente 

de aprendizagem presencial. Ainda se espera um estudo mais detalhado quanto à interpretação 

semiótica dos ícones propostos, e a possibilidade de se construir computacionalmente uma 

ferramenta para modelagem desta linguagem artificial, sendo essas possibilidades discutidas em 

trabalhos futuros. 
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Resumo: Os jovens dos tempos atuais nasceram em ambientes muito informatizados ao 

ponto de serem considerados “nativos digitais”. Esse jovem cercado de muita informação 

muitas vezes encontra aulas tradicionais nas quais, mesmo com uso de equipamentos modernos, 

como é o caso do projetor “datashow”, ainda continuam expositivas e monologadas em muitas 

disciplinas. Numa disciplina de Termodiâmica há muita teoria para explicar os fenômenos que 

ocorrem na natureza e os estudantes mostravam-se apáticos em relação à matéria ensinada. O 

objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo de pesquisa-ação de aplicação de 

metodologia ativa no estudo de Termodinâmica em estudantes de um curso de engenharia. 

Realiza-se uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação. Os aprendizes são convidados a 

realizar apresentações de aplicações de conceitos de termodinâmica em eventos locais, 

utilizando-se de diversas tecnologias. Tudo indica que a metodologia faz com que eles se 

envolvam nos estudos, melhorem sua responsabilidade e aprendam significativamente.  

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem. Educação. Ensino em Engenharia. 

Abstract: Nowadays youngsters were born in period of advanced technological 

environments to the point of being considered to be "digital natives". Sometimes it happens thas 

this young man surrounded by a lot of information studies in traditional classes in which even 

with the use of modern equipment such as the projector "datashow" still continue with classes 

centered in professors. In a discipline of Thermodynamics there is a lot of theory to explain the 

phenomena that occurs in nature and it's common that students showed up apathetic in relation 
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to the subject taught. The objective of this study is to present a study of action research 

methodology of active application in Thermodynamics study on students of an engineering 

degree. It carried out a qualitative research type action research. Learners are invited to make 

presentations of applications of thermodynamics concepts in local events using different 

technologies. Everything indicates that the methodology makes them get involved in the studies, 

improve their responsibility and learn significantly. 

Keywords: Teaching and learning. Education. Learning of engineering. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, vivemos em tempos de muita informação e comunicação. Em 2014, 

metade da população brasileira já tem acesso à internet, e em relação aos jovens, mais da 

metade acessa as redes sociais por meio de celulares (BRASIL, 2014). Nos dias de hoje, a 

quantidade de brasileiros com acesso por meio de celulares pode ser maior, pois há um 

crescimento anual vigoroso nesta área independentemente da economia do país. Os jovens de 

hoje têm acesso a muita informação e de modo instantâneo e as escolas, em suas disciplinas, 

nem sempre acompanham essa velocidade, e muitas ainda continuam com aulas expositivas e 

monologadas.  

A Termodiâmica é uma disciplina dos cursos de Engenharia na qual se trabalha muitas 

teorias a fim de explicar os fenômenos naturais. O objetivo do presente trabalho é apresentar um 

estudo de pesquisa-ação de aplicação de metodologia ativa no estudo de Termodinâmica em 

estudantes de um curso de engenharia. 

Nas linhas seguintes apresentam-se em ordem e sequência os itens: 

a) o ensino de Termodinâmica nas Escolas de Engenharia. No item se fala sobre os 

cursos e a complexidade do ensino dessa disciplina; 

b) metodologias ativas e melhorias no aprendizado. Apresentam-se os conceitos de 

metodologias ativas e seu emprego no desenvolvimento de estudos em engenharia; 

c) metodologia. Neste item aborda-se a pesquisa-ação e seu emprego no presente 

estudo; 

d) o estudo e suas discussões; 

e) nos itens finais, abordam-se as considerações finais e as referências dos autores 

citados no trabalho. 

2 O ENSINO DE TERMODINÂMICA NAS ESCOLAS DE ENGENHARIA 

A Termodinâmica é uma ciência complexa de se definir. Segundo Çengel e Boles 

(2013), pode ser definida como a ciência da energia. Seu nome vem das palavras gregas para 

calor e força, uma vez que na disciplina procura-se descrever os primeiros esforços em se 
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transformar uma em outra. No estudo dessas conversões, surgem as Leis da Termodinâmica e as 

fórmulas de conversão de uma forma em outra de energia.  

Para Sonntag e Borgnakke (2011), um sistema termodinâmico compreende um 

dispositivo ou combinação de vários que contêm uma quantidade de matéria e está sendo 

estudada. A Termodinâmica Clássica fala sobre as transmissões de um estado de equilíbrio para 

outro, e como ela não analisa as alterações entre os pontos de estado, pode ser considerada como 

sendo termoestática, ao passo que esses autores consideram o termo “dinâmico” voltado para os 

processos não equilibrados. 

Segundo Brasil (2002), por meio da Resolução CNE/CES n. 11 de 2002, para os cursos 

de engenharia, a disciplina de Termodinâmica aplicada é considerada como sendo do núcleo 

profissional.  

Alguns cursos nos quais essa disciplina é ministrada são: Engenharia Química, 

Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais. Verifica-se que se 

trata de uma disciplina importante na questão da transformação da energia de alguma forma em 

energia térmica e vice-versa. Também trabalha com as Leis da Termodinâmica que envolvem as 

questões de temperatura, conversão da energia e rendimento dessa conversão. Estuda as 

máquinas térmicas, e nos casos específicos trabalha a questão das reações químicas que podem 

ser ou não termodinamicamente possíveis de ocorrer, e estuda também as transformações de 

fase que podem ocorrer nas reações sólidas ou de material sólido que ocorrem nas mudanças de 

fase do material. 

A Engenharia Química e a Engenharia de Alimentos são cursos nos quais os princípios 

de Termodinâmica formam a base do saber para a formação nestas áreas de atuação. Os 

fenômenos da Termodinâmica podem ser observados nas práticas laboratoriais (VITAL; 

SOUZA, 2012). 

Na engenharia mecânica da UNESP, no campus de Ilha Solteira, a disciplina de 

Termodinâmica I começa a ser ensinada no terceiro ou quinto período do curso e trabalha itens 

como é o caso de conhecer e aplicar corretamente as leis fundamentais da conservação da 

massa, da energia e da geração irreversível de entropia a quaisquer sistemas e/ou processos 

termodinâmicos, contendo uma única substância pura, com ou sem mudanças de fase (UNESP, 

2013). Segundo a UEPG (2011), o curso de engenharia de materiais da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, possui uma disciplina de Termodinâmica dos sólidos, e 

na UFMG (2016), no curso de Engenharia Metalúrgica, há a disciplina de Termodinâmica 

Metalúrgica, cujo conteúdo é o da Teremodinâmica Clássica e é constante na matriz curricular. 

Verifica-se que a disciplina de Termodinâmica é ensinada em vários cursos de engenharia e em 

várias modalidades. 

Pelos aspectos levantados, observa-se que a disciplina de Termodinâmica é importante 

para que os estudantes entendam os fenômenos que ocorrem nos processos industriais. 
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3 METODOLOGIAS ATIVAS E MELHORIAS NO APRENDIZADO 

Rocha (2012), Barbosa e Moura (2013), Gouvea et al (2015) e Gouvea et al (2016) 

consideram que há formas mais simples para autonomia nos estudos, como é o caso da 

elaboração textual e a realização de trabalho colaborativo, levando os alunos a aprender 

ativamente. 

Nos casos dos cursos de engenharia, há complexidades no aprendizado com 

envolvimento de lógica, marchas de cálculo que tornam esses cursos particularmente diferentes 

em relação a cursos de outras áreas de conhecimento.  

Resende Jr et al (2013) estudaram o emprego de metodologias ativas em cursos de 

engenharia nacionais e estrangeiros e concluíram que estes empregavam o aprendizado baseado 

em problemas ou baseado em projetos. 

Na concepção de projetos, há projetos mais gerais que são praticados na sociedade, 

como consideram Maxiamiano (2014), e Barker e Cole (2015) consideram que projetos são 

conjuntos de atividades não repetitivas que têm objetivo comum com prazo determinado. O 

conceito anterior se diferencia em relação aos projetos de pesquisa nos quais não há muitas 

definições claras e à medida que o projeto evolui pode gerar outros subprojetos (MARTINS, 

2007; GIL, 2010).  

Existem diferentes tipos de projetos, alguns mais simples, outros mais complexos: a 

elaboração de um vídeo, a elaboração de uma apostila, um artigo, a realização de um evento, a 

visita a um museu, o desenvolvimento de um produto etc., todos podem ser considerados 

projetos. No caso do projeto educacional, é preciso que existam objetivos educacionais a serem 

alcançados. 

A questão de fazer com que os alunos aprendam a buscar o conhecimento com 

autonomia por meio da descoberta do saber não é nova; Dewey (1959) considera que por meio 

de projetos e problematização podem ocorrer descobertas. 

Sobral e Campos (2009) e Moran (2015) consideram que é preciso ter um ensino que 

incentive a participação dos estudantes de modo responsável, proativo e compromissado com o 

processo educacional, e as metodologias ativas podem realizar esse importante papel. 

As metodologias ativas são formas de trabalhar os processos educacionais no nível dos 

processos de ensino e de aprendizagem nos quais se faz com que os estudantes trabalhem 

ativamente de modo autônomo, assumam responsabilidades, pesquisem, tomem decisões e o 

professor atue como um orientar desses processos.  

O trabalhar de modo autônomo vai ao encontro das ideias de Freire (2013a) e Freire 

(2013b) que consideram que professor e aluno têm que estar no mesmo plano; o professor não é 

o detentor do saber e nem o aluno é uma tábua rasa sem conhecimentos. 

Para que a metodologia ativa funcione, é importante que haja boa comunicação, 

incentivos definidos e se necessário algum catalizador para tornar os processos viáveis. É 

preciso que os objetivos educacionais a serem alcançados sejam claros, os incentivos ou 
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prêmios sejam definidos, é necessário que haja condições de contorno, como é o caso do 

respeito aos prazos, bem como normas a serem seguidas e avaliações e critérios avaliativos a 

serem empregados.  

Torna-se interessante que haja marcos de projeto a serem alcançados, que permitam o 

controle dos desenvolvimentos. Já a organização interna do como realizar ficará por conta dos 

estudantes.  

4 METODOLOGIA 

Pesquisa é um conjunto de ações para se obter novos saberes. Demo (2011), Batista e 

Campos (2013) e Ludke e André (2013) consideram que ela é qualitativa, se preocupa com as 

opiniões dos entrevistados em pesquisas sociais e busca interpretar os acontecimentos. 

Para Ludke e Andre (2013) um dos tipos de pesquisa qualitativa é a pesquisa-ação. 

Neste caso, consideram que o professor é um pesquisador na sua sala de aula. Thiollent (2011) 

considera que este é um tipo de estudo que se baseia na experiência prática vivenciada pelo 

pesquisador e grupo, concebido e executado envolvendo a associação de uma ação ou solução 

de um problema do grupo, no qual os atores trabalham de modo colaborativo. Na pesquisa-ação, 

o estudo envolve: planejar, executar, observar, intervir e refletir de modo sistemática, rigoroso e 

consciente em relação ao que executamos em nossa experiência no cotidiano escolar (SANTOS, 

2004). 

O trabalho no dia a dia do professor envolve, a partir do objetivo pedagógico, organizar 

os processos e condições de ensino, ou o fazer pedagógico e aplicar aos estudantes. Por meio da 

pesquisa-ação é possível refletir sobre os resultados e procurar formas de melhorar as práticas 

educacionais. 

No presente trabalho, faz-se uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação. O 

fenômeno em estudo é a aplicação de metodologia ativa no estudo de Termodinâmica em 

estudantes de um curso de engenharia. O motivo da escolha da turma em estudo está no fato 

dela apresentar baixo rendimento, pouca autoestima e desinteresse na educação formal 

tradicional. Por questões éticas e em respeito ao pedido dos atores envolvidos no processo 

educacional, evitou-se citar nomes e localidades, procurando-se concentrar no fenômeno, sua 

descrição e interpretação. 

5 O ESTUDO E SUAS DISCUSSÕES 

Na turma de 6º semestre de Termodinâmica, no primeiro semestre letivo de 2016, no 

ínício do semestre que ocorreu em fevereiro, havia certo desconforto em virtude de os alunos 

considerarem que as aulas teóricas estavam muito centradas no professor: já havia uma 

sequência definida e os alunos realizavam mecanicamente as sequências determinadas.  

Observada a insatisfação dos estudantes em relação às aulas só com teoria, o professor 

reuniu seus alunos e pediu que todos fizessem propostas. A vitoriosa foi a de os alunos se 
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dividirem em trios, que realizariam experiências nas quais mostrariam os fenômenos 

termodinâmicos estudados na teoria. Houve a divisão em 7 grupos.  

O objetivo pedagógico seria a da aplicação prática dos princípios e leis da 

termodinâmica conforme a interpretação dos alunos. Foi definido que os estudantes teriam o 

prazo de um mês para realizarem os experimentos que definiriam e que apresentariam para a 

comunidade das escolas da região os experimentos que deveriam ser gravados como vídeo de 

Internet.  

No presente artigo, apresentam-se os resultados referentes ao primeiro grupo a realizar o 

trabalho, que foi realizado em um prazo bem menor que a data limite. O motivo da escolha foi o 

fato de terem realizado dois experimentos para abranger mais conteúdo da disciplina, além de 

fornecerem explicações detalhadas na parte escrita sobre os princípios termodinâmicos 

empregados nas experiências. 

Os alunos do grupo fizeram as pesquisas, definiram a experiência que realizariam, 

decidiram sobre os recursos que utilizariam, o roteiro, o script, realizaram um ensaio e 

desenvolveram o vídeo com a experiência, sendo que este seria empregado nas explanações dos 

eventos junto a escolas da região em conjunto com outros trabalhos. 

Verifica-se que como o professor não passou mais instruções sobre como deveriam 

realizar o pequeno projeto, os alunos realizaram o trabalho de modo autônomo e ativamente, 

como consideram Rocha (2012), Barbosa e Moura (2013), Gouvea et al (2015), e Gouvea et al 

(2016) para cursos em geral, e Resende Jr et al (2013), especificamente para cursos de 

engenharia. 

A Figura 1 apresenta a montagem realizada pelos estudantes que ocorreu em um dos 

laboratórios da instituição.  

Figura 1 — Montagem do experimento. 

Fonte: Costa (2016a). 
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Na figura se observa a simplicidade da experiência, na qual os jovens utilizaram dois 

copos de vidro, um pedaço de metal e uma vela, que foi furada ao meio de modo a manter um 

equilíbrio e foi descascada nas duas extremidades, de maneira a expor a parte do cordão para ser 

queimada. Segundo a explicação dos alunos, segue-se a primeira lei da Termodinâmica em 

relação à transformação da energia. 

Os alunos estimaram, desprezando-se alguns elementos, como é o caso do atrito e 

influências externas, como é o caso do vento e temperatura ambiente, de modo a facilitar o 

entendimento da energia produzida na reação de queima da vela. 

Foi considerado o peso da massa de cera e a energia gasta na movimentação. A Figura 2 

apresenta a imagem da vela na posição 1.  

Figura 2 — Vela se movimentando. 

Fonte: Costa (2016a). 

Inicialmente se acende a chama de um lado e o calor provoca um aquecimento do ar em 

volta da chama. A seguir acende-se o outro lado. A vela começará a se mover. A Figura 3 

mostra a vela que foi levada à outra posição devido ao aquecimento. 
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Figura 3 — Vela em outra posição mostrando que houve movimento. 

Fonte: Costa (2016a). 

Verifica-se pela imagem a simplicidade do experimento, cuja finalidade é somente 

mostrar a conversão de uma forma de energia em outra, do calor ao movimento que é energia 

cinética. A seguir, os alunos mostram o outro experimento, da dilatação térmica que ocorre 

conforme há um aumento de temperatura. A Figura 4 mostra a imagem da montagem realizada. 

Figura 4 — Montagem do experimento. 

Fonte: Costa (2016b). 

Pela figura se verifica a simplicidade do experimento. Há um fraco com tampa, do tipo 

de embalagem de palmito. Na tampa metálica (cor vermelha) foi feita uma fenda do tamanho 

bem próximo ao de uma moeda de um real. A moeda passa tranquilamente pela fenda. A seguir, 

como ilustra a Figura 5, acende-se o fogo. Leva-se a moeda de um real para o aquecimento. A 

moeda é então levada à boca do frasco com a tampa como se observa ainda na Figura 5. 
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Figura 5 — Moeda aquecida. 

Fonte: Costa (2016b). 

Quando se leva a moeda para tentar inseri-la no frasco, verifica-se que ela não consegue 

passar pela fenda na tampa. A situação descrita é mostrada na Figura 6. Nesta se observa que o 

aluno tenta até forçar a moeda para ver se ela entra no pote e suas tentativas são inúteis. 

Figura 6 — Moeda posicionada na fenda. 

Fonte: Costa (2016b). 

Pela figura se verifica que houve algum fenômeno ao se aquecer a moeda. O fenômeno 

mencionado é a dilatação em corpos sólidos. Os alunos descrevem o fenômeno e realizam os 

cálculos e explicações na parte escrita. Entre as aplicações há a Lei zero da Termodinâmica que 

fala sobre o equilíbrio térmico dos corpos; a primeira Lei que fala da conversão da energia do 

gás em energia térmica e o fenômeno da dilatação que é trabalhada em termos de dilatação 

linear e volumétrica. 

Realizadas as experiências, que foram exibidas para a turma da sala, houve o seguinte 

comentário por parte dos colegas da sala, que foram sintetizados em um com o seguinte teor: “O 

trabalho envolveu conceitos simples mas foi muito bem elaborado e consegue mostrar algumas 

relações e leis importantes”.  

Verificou-se que todos prestaram atenção e se mostraram solidários com os colegas que 

realizaram e apresentaram o trabalho. Chegaram a refletir sobre como apresentariam os 
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trabalhos junto a alunos das escolas públicas da região. Nas linhas seguintes apresenta-se a 

declação de um dos componentes da equipe que realizou os experimentos: 

Aluno 1 “Acho que as experiências foram positivas para acrescentar no aprendizado, 

pois realizando as experiências podemos ver na prática como acontece as leis da termodinâmica. 

Gostei de ter realizado a experiência com a vela e os copos, foi bem interessante”. 

Comentário: essa questão de ver na prática tem outros aspectos que ficaram 

subjacentes, o primeiro deles é que se houvesse uma prática na qual os alunos seguissem um 

roteiro pré-determinado pelo professor e tivessem que alcançar algum resultado que já estaria 

previsto no neste roteiro, não haveria espaço para a criatividade, a pesquisa e a inovação, e, 

desta forma, ainda se poderia considerar como sendo das metodologias antigas, mesmo que 

houvesse a prática laboratorial.  

Coletou-se também a declaração do aluno 2 em relação ao experimento: 

Aluno 2: “Acho que foi uma das poucas oportunidades que nós alunos tivemos em 

buscar o conhecimento de forma autônoma, planejar, tomar decisões, elaborar o trabalho 

completo desde o começo até o final. Esse trabalho nos faz desenvolver a confiança. Fomos nós 

que fizemos”. 

Comentário: Verifica-se que o aluno 2 demonstra que há um certo orgulho em realizar 

um trabalho, por mais simples que possa parecer, e que eles entenderam, escolheram, decidiram 

e planejaram, de modo que trabalharam ativamente em um projeto com objetivos definidos.  

Como consideram Maxiamiano (2014) e Barker e Cole (2015), há um conjunto de 

etapas com prazo definido e objetivos comuns, que se pode considerar um projeto. Trata-se de 

um projeto educacional, pois há objetivo pedagógicos a serem alcançados, como consideram 

Martins (2007) e Gil (2010). 

Apesar de serem projetos relativamente simples, atendem aos pontos considerados por 

Rocha (2012), Barbosa e Moura (2013), Gouvea et al (2015) e Gouvea et al (2016) para cursos 

em geral, e Resende Jr et al (2013), podendo ser considerados como sendo de Metodologias 

ativas. 

Mais outra declaração foi obtida por meio do aluno 3. que afirma que: 

Aluno 3: “Antes da experiência os alunos estavam pouco motivados e depois todos 

querem estudar mais a teoria e trazer o que encontram para discutir com os colegas e agora 

estamos aprendendo mais”.  

Comentário: Verifica-se pela declaração do aluno 3 que houve uma mudança e trabalho 

por meio do que se denomina “pesquisa-ação”. Segundo Thiollent (2011), a pesquisa-ação é um 

tipo de estudo que se baseia na experiência prática vivenciada pelo pesquisador e grupo. 

Observa-se que os quesitos foram cumpridos e que o trabalho fez com que os estudantes 

desenvolvessem a motivação para realizar os estudos, fato observado na declaração do aluno. A 

pesquisa-ação nos mostra que a sala de aula pode ser um bom local para a pesquisa e que o 

professor e alunos podem trabalhar em conjunto para tentar melhorar a educação.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, apresentou-se um estudo de pesquisa-ação de aplicação de metodologia 

ativa no ensino de Termodinâmica em estudantes de um curso de engenharia. Os estudantes 

foram convidados a realizar apresentações de aplicações de conceitos de termodinâmica em 

eventos locais; para tanto, pesquisaram e desenvolveram aplicações nas quais havia uso de 

conceitos termodinâmicos. A prática foi realizada diferente da prática tradicional, que já vem 

pronta pelo professor e os alunos só têm que realizar os trabalhos mecanicamente. 

Um aspecto importante é o da autonomia: permitiu-se que os estudantes pesquisassem, 

escolhessem, propusessem e realizassem a experiência e a explicação de modo autônomo, 

possibilitando os acertos e erros e a ocorrência da construção, desconstrução e reconstrução do 

saber.  

Observa-se que os quesitos foram cumpridos e que o trabalho fez com que os estudantes 

desenvolvessem motivação para realizar os estudos, e este fato é observado na declaração dos 

alunos. 

A pesquisa-ação nos mostra que a sala de aula pode ser um bom local para a pesquisa e 

que o professor e alunos podem trabalhar em conjunto para tentar melhorar a educação.  

Tudo indica que a metodologia faz com que eles se envolvam nos estudos, melhorem sua 

responsabilidade e aprendam significativamente.  
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MOBILE LEARNING NO ENSINO DE LÍNGUAS: ESTUDO DE 
CASO NO ENSINO MÉDIO 

Tânia Filomena Knittel
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RESUMO 

Este artigo explora o uso de dispositivos móveis para o ensino de línguas no ensino 

médio. Trata-se de um estudo de caso qualitativo em uma escola da Zona Sul da cidade de São 

Paulo. Seu objetivo é identificar o potencial do mobile learning na educação, da perspectiva de 

alunos e professores. Atividades foram elaboradas para o desenvolvimento de habilidades e 

competências nas disciplinas de Inglês, Português e Espanhol. As técnicas para coleta de dados 

envolveram questionários, entrevistas semiestruturadas, grupos focais e observação participante. 

A análise e interpretação dos dados baseou-se na triangulação dessas diferentes fontes. Os 

resultados da pesquisa mostram que os dispositivos móveis podem trazer contribuições à 

aprendizagem, mas há também desafios a serem superados, como o tamanho da tela e a 

distração provocada por seu uso. A pesquisa propõe trabalhos futuros similares em escolas com 

outros perfis de alunos. 

Palavras-chave: Mobile Learning. Tecnologia Educacional. Educação. 

1 INTRODUÇÃO 

O Mobile Learning (m-learning ou mlearning) envolve a incorporação de dispositivos 

móveis à educação, dentre os quais computadores portáteis, como laptops e notebooks, PDAs e 

telefones celulares e smartphones. Para Sacol et al (2010): 

O m-learning (aprendizagem móvel ou com mobilidade) se refere a processos 

de aprendizagem apoiados pelo uso de tecnologias da informação ou 

comunicação móveis e sem fio, cuja característica fundamental é a 

mobilidade dos aprendizes, que podem estar distantes uns dos outros e 

também de espaços formais de educação, tais como salas de aula, salas de 

formação capacitação e treinamento ou local de trabalho.  

Por consequência, como ocorre com praticamente todas as novas tecnologias, surgem 

simultaneamente desafios pedagógicos para a incorporação desses dispositivos e de novas 

práticas ao dia a dia dos professores em salas de aula. Nesse sentido, a questão geral a que esta 

pesquisa procura responder é: como o mobile learning pode contribuir com o ensino e a 

aprendizagem nas escolas? 

No Brasil, desde 2014 o acesso à internet já é feito mais por smartphones do que por 

PCs (GOMES, 2016). Os jovens, naturalmente, são usuários ativos desses dispositivos. 
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Justifica-se, portanto, um olhar específico para a incorporação dessas ferramentas ao ensino 

médio. Nos Horizon Reports de 2014
3
 e 2015

4
, a estratégia de BYOD (Bring Your Own 

Device), que envolve trabalhar com os dispositivos dos próprios alunos em sala de aula, 

aparecia no horizonte de adoção de até um ano no ensino fundamental e médio.  

A pesquisa realizada por Moura (2010), por exemplo, analisou atividades curriculares 

mediadas pelos celulares dos alunos nas disciplinas de Português e Francês. Os resultados 

indicaram aumento na satisfação e motivação dos estudantes em relação às tarefas realizadas, 

que tornaram o processo de ensino e aprendizagem mais atrativo e as aulas mais participativas e 

interativas, além da melhora na leitura em língua estrangeira.  

Na mesma direção, foi realizado um estudo de caso em uma escola particular da Zona 

Sul da cidade de São Paulo com o objetivo de analisar os desafios, as perspectivas e as 

possibilidades do uso pedagógico dos dispositivos móveis na aprendizagem de línguas no 

ensino médio, levando em consideração os novos aprendizes e as dificuldades enfrentadas pelos 

alunos e professores (KNITELL, 2014). A hipótese do estudo era de que os dispositivos móveis 

facilitariam o trabalho dos professores e contribuiriam para a aprendizagem dos alunos.  

A seção seguinte descreve a metodologia da pesquisa. Em seguida são apresentados e 

analisados os resultados. A seção da discussão procura interpretar os dados da pesquisa, 

enquanto a conclusão aponta as limitações da pesquisa e faz sugestões de trabalhos futuros. 

2 METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO 

As atividades foram elaboradas a partir dos planejamentos bimestrais de cada 

componente curricular, elencando as habilidades e competências a serem desenvolvidas, 

conforme o quadro 1, sendo escolhidas as disciplinas na área de Linguagens e Códigos (Inglês, 

Português e Espanhol) com alunos do Ensino Médio do ano letivo de 2014, que utilizaram seus 

próprios dispositivos móveis.  

A atividade de Inglês foi aplicada a 9 alunos da 3ª série do Ensino Médio, com o título 

“Análise e compreensão de vídeo”, com o objetivo de sistematizar o conhecimento a partir de 

um vídeo proposto, expressando-se com autonomia e fazendo uso adequado das estruturas 

utilizadas.  

A atividade de Português foi aplicada a 80 alunos da 1ª série do Ensino Médio, com o 

título “Redação a partir da análise e compreensão de vídeo”, tendo como objetivo ressignificar e 

sistematizar o conhecimento a partir de textos e vídeos propostos, expressando-se com 

autonomia e criatividade nas múltiplas linguagens.  
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A atividade de Espanhol, aplicada a 9 alunos do Módulo de Espanhol do Ensino Médio, 

tendo como título “Criação de História em Quadrinhos”, teve os seguintes objetivos: ler e 

discutir sobre a obra e as temáticas presentes na adaptação da produção literária “Don Quijote 

de la Mancha I” e produzir texto escrito e história em quadrinhos baseados na obra. 

Quadro 1 — Habilidades e competências desenvolvidas 

Inglês Português Espanhol 

interpretação da linguagem de 

áudio, vídeo, textos verbais e não 

verbais 

compreender a proposta de redação 

e aplicar conceitos das várias áreas 

do conhecimento para desenvolver 

o tema dentro dos limites 

estruturais do texto dissertativo-

argumentativo 

coerência e coesão 

transcrição do diálogo visual 

para a forma escrita com 

adequação ao contexto, utilizando 

a norma padrão da língua inglesa 

nas diferentes situações de 

comunicação 

demonstrar domínio da modalidade 

escrita formal da Língua 

Portuguesa 

capacidade de síntese e 

objetividade 

escrita de acordo com o vídeo 

utilizando a norma padrão da 

língua inglesa; uso da 

criatividade na elaboração de 

gêneros textuais (diálogo) 

selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa 

de um ponto de vista.  

uso de diferentes linguagens e 

desenvolvimento de criatividade, 

ideias e pensamentos 

Fonte: Os Autores 

A pesquisa foi qualitativa e exploratória. Foram utilizadas as seguintes técnicas para a 

coleta de dados: questionários (precedidos de pré-testes) com questões abertas e fechadas, 

respondidos por todos os alunos participantes; entrevistas individuais semiestruturadas com 

professores das séries/anos envolvidas; grupos focais alguns alunos escolhidoS; e observação 

participante, registrada em notas de campo.  

Para a análise dos dados, foram tabuladas as respostas do questionário e criados gráficos 

de colunas para garantir a melhor visualização dos dados numa abordagem estatística. Já as 

entrevistas e as anotações dos grupos focais e das observações foram codificadas.  

A interpretação dos dados utilizou-se da triangulação dessas diferentes perspectivas de 

coleta de dados. 

3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Inicialmente, foi possível observar a partir dos dados coletados que os dispositivos que 

os alunos usam no seu dia a dia são os mesmos que utilizaram para desenvolver as tarefas 

escolares. A seguir, são apresentados os dados compilados de cada uma das atividades, 

especialmente em função da percepção do desenvolvimento das habilidades propostas. 

3.1 INGLÊS 

Quadro 2 — Desenvolvimento de Habilidades e Competências (Inglês) 
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Competência/Habilidade Desenvolvida Parcialmente 

desenvolvida 

Não desenvolvida 

Habilidade1:  

Interpretação da linguagem 

de áudio e vídeo 

75% 12% 13% 

Habilidade 2: Interpretação 

de textos verbais e não 

verbais 

87% 13% 0 

Habilidade 3: Transcrição do 

diálogo visual para a forma 

escrita 

50% 50% 0 

Habilidade 4:  

Escrita de acordo com o 

vídeo utilizando a norma 

padrão da língua inglesa 

62% 38% 0 

Habilidade 5:  

Uso da criatividade na 

elaboração de gêneros 

textuais (diálogo) 

87% 13% 0 

Fonte: Os Autores 

Quadro 3 — Auxílio dos dispositivos móveis no desenvolvimento das habilidades (Inglês) 

Competência/Habilidade Muito Razoavelmente Pouco Em nada 

Habilidade 1: Interpretação da 

linguagem de áudio e vídeo 
62% 38% 0 0 

Habilidade 2: Interpretação de 

textos verbais e não verbais 
87% 13% 0 0 

Habilidade 3: Transcrição do 

diálogo visual para a forma 

escrita 

25% 37% 38% 0 

Habilidade 4: 

Escrita de acordo com o vídeo 

utilizando a norma padrão da 

língua inglesa 

62% 25% 13% 0 

Habilidade 5: 

Uso da criatividade na 

elaboração de gêneros textuais 

(diálogo) 

75% 25% 0 0 

Fonte: Os Autores 

Ao compararmos os quadros 2 e 3, podemos observar que ficou claro os alunos 

consideraram as habilidades 2, 4 e 5 desenvolvidas e que os dispositivos móveis auxiliaram. 

Como vemos no quadro 3, referente à habilidade 3, a maioria dos alunos não considerou 

que o dispositivo móvel auxiliou no desenvolvimento da atividade. Durante o grupo focal, a 

justificativa foi o fato de a tela do celular ser mais reduzida e por não ser possível abrir mais de 

um programa ao mesmo tempo: “No celular não dá para trabalhar com duas páginas abertas 

na tela, no computador eu divido, eu deixo metade uma tela do Word e na outra metade 

internet, aí eu vou pesquisando e transcrevendo tudo que eu resumi e entendi do texto”. 

Ficou claro que apesar de as telas de alguns celulares possuírem tamanho maior, essa 

característica ainda acaba dificultando, e alguns alunos ainda preferem usar os computares para 

realizar as tarefas da escola: “O celular é para fazer coisas mais fáceis do dia a dia, o trabalho, 

uma coisa maior, é melhor no computador, porque você tem mais recursos”. 
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Durante o grupo focal, os alunos explicaram que apesar do uso constante do celular no 

dia a dia, ao realizarem trabalhos escolares, acaba atrapalhando por tirar o foco ou mesmo na 

própria realização da atividade: “escrever um texto no celular é muito mais difícil do que 

escrever num tablet. A tela reduzida, você não consegue colocar o título num tamanho maior, é 

mais difícil de fazer isso. No celular não dá para trabalhar com duas páginas abertas na tela, 

no computador eu divido, eu deixo metade uma tela do Word e na outra metade internet, ai eu 

vou pesquisando e transcrevendo tudo que eu resumi e entendi do texto”. 

3.2 PORTUGUÊS 

Quadro 4 — Desenvolvimento de Habilidade e Competências (Português) 

Competência/Habilidade Desenvolvida Parcialmente 

desenvolvida 

Não desenvolvida 

Habilidade 1:  

Compreender a proposta de 

redação e aplicar conceitos das 

várias áreas do conhecimento 

para desenvolver o tema dentro 

dos limites estruturais do texto 

dissertativo-argumentativo 

61% 39% 0 

Habilidade 2:  

Domínio da modalidade escrita 

formal da Língua Portuguesa 

48% 62% 0 

Habilidade 3:  

Organização e interpretação de 

informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um 

ponto de vista 

70% 30% 0 

Fonte: Os Autores 

Quadro 5 — Auxílio dos dispositivos móveis no desenvolvimento das Habilidades (Português) 

Competência/Habilidade Muito Razoavelmente Pouco Em nada 

Habilidade 1:  

Compreender a proposta de 

redação e aplicar conceitos 

das várias áreas do 

conhecimento para 

desenvolver o tema dentro 

dos limites estruturais do 

texto dissertativo-

argumentativo 

15% 82% 3% 0 

Habilidade 2:  

Domínio da modalidade 

escrita formal da Língua 

Portuguesa 

41% 52% 7% 0 

Habilidade 3:  

Organização e interpretação 

de informações, fatos, 

opiniões e argumentos em 

defesa de um ponto de vista 

70% 28% 2% 0 

Fonte: Os Autores 

Ao compararmos os quadros 4 e 5, podemos notar que em relação à habilidade 1, 61% 

dos alunos consideraram desenvolvidas e apenas 15% consideraram que o dispositivo móvel 
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ajudou muito. 82% consideraram que auxiliou razoavelmente, por se tratar de uma habilidade 

que envolvia conceitos sobre o tema e o texto dissertativo-argumentativo. 

Durante o grupo focal, os alunos foram questionados e disseram: “acho que ajudou 

razoavelmente, porque o celular distrai mais, você não fica concentrado só em fazer só uma 

coisa, acaba perdendo o foco. No computador, você consegue se concentrar mais no que está 

fazendo”. 

3.3 ESPANHOL 

Quadro 6 — Desenvolvimento de Habilidades e Competências (Espanhol) 

Competência/Habilidade Desenvolvida Parcialmente 

desenvolvida 

Não desenvolvida 

Habilidade 1:  

Coerência e coesão 
67% 33% 0 

Habilidade 2:  

Capacidade de síntese e 

objetividade 

78% 22% 0 

Habilidade 3: 

Uso de diferentes linguagens 
78% 22% 0 

Habilidade 4:  

Desenvolvimento de 

criatividade, ideias e 

pensamentos 

78% 22% 0 

Fonte: Os Autores 

Quadro 7 — Auxílio do dispositivo móvel para o desenvolvimento da Habilidade (Espanhol) 

Competência/Habilidade Muito Razoavelmente Pouco Em nada 

Habilidade 1: 

Coerência e coesão 

67% 33% 0 0 

Habilidade 2: 

Capacidade de síntese e 

objetividade 

67% 33% 0 0 

Habilidade 3: 

Uso de diferentes linguagens 

44% 56% 0 0 

Habilidade 4:  

Desenvolvimento de 

criatividade, ideias e 

pensamentos 

56% 44% 0 0 

Fonte: Os Autores 

Com relação à primeira habilidade, “coerência e coesão”, os alunos consideraram a 

atividade desenvolvida, mas afirmaram que o dispositivo móvel ajudou muito em alguns casos, 

em outros razoavelmente. Justificaram durante o grupo focal porque há muitas palavras que, 

pelo hábito de usar o celular, acabam resumindo/abreviando e não escrevendo de acordo com a 

norma padrão da língua: “a gente acaba tendo vícios na hora de escrever ou a gente acaba 

resumindo e a na hora em que vai precisar escrever aquela palavra, não tem como, porque a 

gente está acostumado a escrever de outra forma”. “Em minha opinião, uma coisa que não 

ajuda na escrita pelo celular é o corretor; quando você está escrevendo aquela palavra, você 
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tem que voltar ficar vendo e reescrever. Isso não ajuda muito porque você vai escrevendo e ele 

vai arrumando o que você escreve”. 

Na segunda habilidade, “capacidade de síntese e objetividade”, os alunos explicaram 

durante o grupo focal que consideraram razoavelmente desenvolvida pelo fato de o tamanho da 

tela do dispositivo móvel ser reduzido, acabando por limitar o tamanho do texto, como 

explicado na habilidade 1 da atividade de Inglês.  

Na habilidade “uso de diferentes linguagens”, quando questionados sobre quanto o 

dispositivo móvel ajudou, a grande maioria colocou razoavelmente, justificando pois acharam 

que seria melhor fazer em um computador. “Ficar tirando foto no celular não é muito bom, e 

ficar achando imagem na internet, nem tudo o que você precisa achar você acha, no meu caso 

eu que montei a história e fiquei tirando foto no celular, porque baixar pelo celular, não 

funcionava”. 

Para a última habilidade, “desenvolvimento de criatividade, ideias e pensamentos”, a 

maioria respondeu que o dispositivo móvel ajudou muito, mas disseram que o que atrapalha é a 

distração no celular. Por ficar online, acabam por exemplo recebendo um milhão de mensagens 

pelo WhatsApp. “Uma coisa que não é prática se você fica digitando no celular por causa da 

falta de espaço, inspiração no celular rolou, mas para aquelas pessoas que não receberam um 

monte de mensagens”. 

Em todas as atividades, os próprios alunos reconhecem que manter a atenção utilizando 

os dispositivos móveis é difícil e justificaram: “quando usa a internet já está ligado o 

WhatsApp, essas coisas, todos aplicativos, é inevitável aparecer uma mensagem quando estiver 

usando. Devia ter algum bloqueio, por exemplo de WhatsApp nesse momento, para que você 

mesmo bloqueasse”. “O que atrapalha muito é a distração no celular, você fica online eu, por 

exemplo recebi um milhão de mensagens pelo WhatsApp”, “Quando eu preciso, sei lá, fazer 

uma coisa, como bloco de notas, que seja, escrever coisas na aula, ou mesmo usar o calendário 

para marcar prova, eu deixo no modo Avião, e aí não tem como se perder”, “fica difícil 

prender a atenção porque aparece uma mensagem e fico curioso para ver o que é”, “Acho que 

ajudou razoavelmente porque o celular distrai mais, você não fica concentrado só em fazer só 

uma coisa, você acaba perdendo o foco; no computador você consegue se concentrar mais no 

que está fazendo”. 

Outra dificuldade encontrada pelos alunos foi com a digitação por causa do corretor 

automático: “escrever um texto no celular é muito mais difícil do que escrever num tablet, a 

tela reduzida, você não consegue colocar o título num tamanho maior, é mais difícil de fazer 

isso”, “eu fiz no celular mesmo, não tive dificuldade nenhuma em digitar no celular, tipo eu 

fiquei deitada na cama e eu digitei como se fosse um texto normal, mas o que atrapalha mesmo 

no celular é o corretor automático, que corrige uma palavra totalmente diferente e aí você tem 

que ficar ali mudando”, “Ajudou na questão de acento, eu sempre esqueço e o corretor me 

ajuda, agora de corrigir palavra errada, atrapalha bastante, tem que apagar e você perde meio 
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que o foco de onde você estava no texto”, “e a gente usa muita gíria quando vai falar entre os 

amigos, então muitas vezes você acaba escrevendo ‘você’ com ‘vc’ ao invés de colocar ‘você’, 

quando você escreve a mão isso ocorre bem menos do que quando você está digitando no 

celular e no PC também, você escrevendo mais certo, no papel é muito mais difícil você 

escrever “vc” ao invés de “você”, acho que o que mais atrapalha é isso”, “Uma coisa que não 

é prática se você fica digitando no celular por causa da falta de espaço, inspiração no celular 

rolou, mas para aquelas pessoas que não receberam um monte de mensagens”. 

4 DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A pesquisa teve como objetivo refletir sobre uso dos dispositivos móveis em educação a 

partir da aplicação efetiva por meio de atividades programadas em sala de aula, que visavam 

desenvolver habilidades e competências. Foram analisadas três atividades que utilizaram 

dispositivos móveis. 

Apesar de considerarmos que essa nova geração de aprendizes está acostumada a 

realizar muitas tarefas simultaneamente (estudar, ouvir música, conversar em redes sociais e 

outras), eles mesmos consideram que o uso de dispositivos móveis atrapalha, pois perdem o 

foco, a linha de pensamento; sendo assim, não consideraram algumas habilidades 

desenvolvidas. 

Foi possível observar que os dispositivos móveis podem ser um recurso pedagógico, e, 

ao analisar as atividades, entendemos que, apesar de fazerem parte do cotidiano dos alunos, 

muitos deles não conseguem ver como algo possível de ser usado na escola, pois quando se 

migra de uma atividade para outra, as ferramentas mudam sua função. Ao migrarem do uso 

diário que os alunos fazem do celular — como mandar mensagens, comunicação rápida, usando 

frases curtas — para uma atividade escolar, em que se pressupõe uma produção de textos mais 

elaborados, analíticos e reflexivos, o uso da mesma ferramenta se torna diferente. Essa 

ferramenta precisa então sofrer uma transformação; durante o grupo focal, um aluno diz 

“Quando eu preciso, sei lá, fazer uma coisa, como bloco de notas, que seja, escrever coisas na 

aula, ou mesmo usar o calendário para marcar prova, eu deixo no modo Avião, e aí não tem 

como se perder”, porque um celular que o tempo inteiro receba mensagens, não lhe serve como 

uma ferramenta educativa, pelo contrário, ajuda a perturbar, criar ruídos na atividade. A partir 

dessa explicação, entendemos o porquê de os alunos muitas vezes considerarem as habilidades 

desenvolvidas, mas que os dispositivos móveis não ajudaram. 

Foi possível aferir que existe muita potencialidade no uso, mas ficou claro também que 

isso depende de atividades planejadas e estruturadas. Não é possível usar as ferramentas, no 

caso os dispositivos móveis, de uma maneira geral; em cada situação, terão uma aplicação, um 

contexto particular. Fica claro, na análise de dados, que, durante a realização das atividades, a 

integração de tecnologias móveis na educação tem sempre que estar ligada a uma metodologia.  
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5 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa demonstrou que a incorporação de dispositivos móveis à educação, mais 

especificamente ao ensino de línguas, traz benefícios importantes, mas também enfrente 

inúmeros desafios, tanto da perspectiva dos professores quanto dos alunos. Dentre os problemas 

mencionados, destacam-se: tela pequena dos celulares, dificuldades para digitar no teclado e 

distração causada por mensagens e outras interações. 

Uma das principais limitações desta pesquisa é o número pequeno de alunos (nas 

disciplinas de Inglês e Espanhol) e o fato de os casos terem sido estudados em apenas uma 

escola, com alunos com características específicas. Sugestões para trabalhos futuros, portanto, 

seriam estender esse tipo de pesquisa para escolas com perfis distintos de alunos. 
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