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E D I T O R I A L 

Prezados leitores, 

 

Disponibilizamos a toda a comunidade científica o número 217 da Revista Tecnologia 

Educacional da nossa Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. 
 

Neste número apresentamos o novo logotipo da nossa revista. Trata-se de uma nova 

identidade visual que tem o propósito de padronizar nossas publicações e demais trabalhos 

técnico-científicos. O novo logotipo apresenta abaixo o nome do nosso periódico alguns 

símbolos que representam tecnologias que constantemente são empregadas à educação. 

Este logo foi idealizado por nós editores da revista e cordialmente desenvolvido pela designer 

Andrea Damasceno de São Sebastião do Paraíso, parceira de nossa revista. Nossos cordiais 

agradecimentos. 
 

Este número está composto por 8 artigos de pesquisadores brasileiros que tem se 

dedicado aos estudos das tecnologias educacionais, educação a distância e games aplicados 

à educação. 
 

Aline Akemi Nagata apresenta em seu artigo uma análise do perfil do leitor da literatura 

gamer e como se constituem as novas práticas sociais de leitura. 
 

No artigo “Algumas questões sobre o ensino a distância: tecnologia e docência” 

Daniela Dermínio-Posterare Santos aborda considerações relevantes sobre a atuação do tutor 

no processo de ensino-aprendizagem na EaD. 
 

Os professores Maria Cristina Marcelino Bento e João Mattar exploram o uso de 

ambientes virtuais institucionais e não institucionais no processo de ensino-aprendizagem e 

analisam como professores de uma instituição privada de ensino superior utilizam esses 

ambientes, no texto “Ambientes virtuais institucionais e não institucionais: estudo de caso com 

professores de uma instituição de ensino superior Salesiana”. 
 

Analisar o uso de mapas conceituais em um curso de Enfermagem é o objetivo dos 

autores Cláudio Boghi, Dorlivete Moreira Shitsuka, e Ricardo Shitsuka no texto intitulado 

“Aprendizagem ativa pelo emprego de mapas conceituais: pesquisa-ação no ensino de 

Bioestatística em um curso de enfermagem”. Os autores apresentam como os mapas 

conceituais podem favorecer a aprendizagem no ensino superior. 
 

Uma análise crítica do uso das tecnologias aplicadas à educação é realizada por 

Getúlio de Souza Lima em seu artigo “Educação escolar versus sociedade midiática: desafios 

e possibilidades em tempos de tecnologia”. Nele o autor aborda as relações mercadológicas 

com as tecnologias e como isso tem impactado a educação. 
 

Patrícia Margarida Farias Coelho e Marcos Rogério Martins Costa abordam o uso de 

uma plataforma educacional para se ensinar história e cultura no texto “Game, história e 

cultura africana e afro-brasileira: a plataforma Fazgame aplicada à educação”. 
 

O m-learning enquanto proposta pedagógica é o foco das discussões no texto de Ivana 

Maria Schnitman, “Interface educação e tecnologia: o m-learning”. 
 



 
 
 

Rosilene de Fátima Rocioli Messias no artigo “Jogos digitais a favor da recuperação 

da aprendizagem escolar” apresenta como os softwares educacionais, especificamente os 

jogos digitais, são utilizados para favorecer a aquisição de conhecimentos e contribuir para a 

recuperação da aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa realizada na rede pública municipal 

de Franca – SP, com alunos de alfabetização. 
 

Estes artigos atendem adequadamente ao objetivo maior de nossa revista que é o de 

disseminar pesquisas que se relacionem com o uso das tecnologias educacionais nos 

diferentes ambientes e espaços educativos. 
 

Enquanto editores da Revista Tecnologia Educacional e pesquisadores desta área 

temática acreditamos que as tecnologias e educação possuem uma relação que se fortalece 

a cada dia, se cria e recria, se transforma visando uma educação de melhor qualidade em 

todos os níveis e modalidade educacionais. 
 

Os desafios e as possibilidades dessa relação nos motivam a continuarmos 

persistentes em nosso compromisso de contribuir para que pesquisadores: estudantes e 

educadores divulguem suas pesquisas para assim socializarem os resultados destes 

trabalhos com a comunidade acadêmica e com o público em geral. 

 

Convidamos os estudantes e professores de cursos de especialização, mestrados e 

doutorados para submeterem seus trabalhos a nossa revista e assim contribuírem também 

com esse processo de disseminação das pesquisas nessa área temática. 

 

 

Boa leitura! 

 
 
 
Fernando da Silva Mota 
Presidente da ABT / Editor – Revista Tecnologia Educacional 

 

Cícero Barbosa da Silva 
Editor – Revista Tecnologia Educacional 
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 A LITERATURA GAMER E O LEITOR: PRÁTICAS DE LEITURA 
EM NARRATIVAS TRANSMIDIÁTICAS 

 
 

Aline Akemi Nagata 1 

 

Resumo: 
 

A presente pesquisa é um recorte da tese defendida em 2016 na Faculdade de 

Educação da USP e teve por objetivo investigar o processo pelo qual as narrativas 

que almejam ser ou são transmidiáticas (JENKINS, 2009) vêm constituindo novas 

práticas sociais de leitura que por sua vez, exigem novos perfis de leitor. Sem deixar 

de considerar as armadilhas de consumo impostas neste processo, tomamos por dado 

três games, Assassin’s creed, Resident evil e Starcraft, sua literatura (romances, 

contos, etc. aqui chamados de Literatura gamer) e, as discussões realizadas sobre 

ambos – games e livros – em fóruns de fãs, buscando neste corpus quais são as 

exigências que demanda de seus leitores. Considerando a amplitude do tema, 

decidimos olhar para três aspectos dentro deste gênero de narrativa, quais sejam, a 

relação que mantêm com os games, seja de continuidade, seja de recontagem da 

história; a interatividade com os pares que a própria complexidade narrativa requer 

para a sua compreensão; e, a expansão da narrativa em diferentes mídias 

complementada por produções de fãs. A partir disso, com base no conceito de 

transmídia de Jenkins (JENKINS, 2009) e de Ryan (RYAN, 2013), de cenografia e 

ethos de Maingueneau (MAINGUENEAU, 2004), e, de inteligência coletiva de Lévy 

(LÉVY, 2003; 2010) analisamos o corpus e levantamos os seguintes perfis de leitores: 

o jogador, que compara game e livro buscando as inconsistências do segundo; o leitor-

jogador, que busca os pares para compreender o universo divulgado por diferentes 

mídias; e, finalmente, o autor-leitor-jogador, que mantém a tripla identidade, buscando 

não somente integrar a multiplicidade das produções como também expandi-la por 

meio de suas próprias criações. 

 

 

Palavras-chave: Narrativa. Transmídia. Leitor. Games. 

 

 
 
 
 

                                                           
1 Doutora em Educação pela USP – Universidade de São Paulo. Mestra em Linguística Aplicada pela UNICAMP – 
Universidade Estadual de Campinas. Especialista em Estudos Linguísticos e Graduada em Letras pela 
Universidade de Mogi das Cruzes. Docente na EMEF Prof. João de Lima Paiva – Rede Municipal de Educação de 
São Paulo – SP. Contato: kemi.nagata@gmail.com 
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1. Introdução 
 

Trabalhando em uma sala de leitura de uma escola da Zona Leste da capital 

paulista percebemos o quanto os alunos apreciam ler, especialmente nas séries 

iniciais. Contudo, o hábito vai de fato, se tornando escasso nas séries finais do ensino 

fundamental, quando o aluno está dividido entre outras atividades próprias da 

adolescência. Todavia, basta surgir na prateleira alguma novidade do mercado 

editorial – leia-se indústria cultural – para que este adolescente encontre um “tempo” 

para ler, o que corrobora o dito por Johnson (JOHNSON, 2012), se um adolescente 

continua a ler, ainda que menos do que o fazia anteriormente, é um bom sinal, afinal 

ele está dividindo seu tempo com outras atividades, mas não deixou de fazê-lo, ou 

seja, não abandonou a prática. 

Partindo deste súbito interesse por livros da indústria cultural, prática que a 

escola, os pais e a mídia em geral consideram como superficial, não formativa e até 

mesmo como não-leitura e, somando as inúmeras vezes em que fomos surpreendidos 

pela busca de materiais de leitura guiados por estes ditos “não-livros” resolvemos 

analisá-los para compreender como eles vêm atraindo os jovens leitores. Contudo, 

neste percurso de análise nos deparamos com novos tipos de narrativas que exigem 

outros perfis de leitores, com os quais a escola ainda não aprendeu a lidar. Sendo 

assim, tornou-se necessário primeiramente entendermos quais são estas novas 

formas de narrar e quais são os leitores que elas exigem, para então compreendermos 

por que são atrativas aos jovens. 

Diante de uma indústria sempre em busca do lucro e que por isso mesmo está 

à frente das novidades mercadológicas, nos deparamos com um recente fenômeno 

editorial: a literatura gamer. São romances, contos, mangás e graphic novels que 

tomam por base algum game, seja para recontar sua história, seja para lhe dar 

continuidade, buscando atender a um público jovem. Além disso, muitas destas 

histórias têm se expandido não somente para o mundo dos livros, como também para 

outras mídias, como o cinema e a televisão. Sendo assim, transformam-se em 

narrativas que são ou almejam ser transmidiáticas, e que por esta característica, 

exigem um novo perfil de leitor, que saiba ler e percorrer todas essas mídias, sem por 

elas ser engolido nas armadilhas do consumo. Nesse sentido, decidimos investigar no 

presente trabalho tais narrativas transmidiáticas ligadas a alguns games, bem como 

as interações entre fãs para sua compreensão, e as produções próprias destes fãs 

dentro do universo criado, para que possamos a partir disto, erigir os novos perfis de 

leitores que essas publicações exigem. 

 
2. As narrativas transmidiáticas 

 

O surgimento de novas mídias, digitais ou não, sempre carrega consigo o 

sentimento de que suas antecessoras desaparecerão, sucumbindo ao suposto poder 

do objeto mais novo. Todavia, a história nos mostra que isso dificilmente acontece, já 

que uma mídia não desaparece, mas revisa sua função diante das mudanças sociais, 
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provocadas ou não pelo surgimento de outras mídias. Na verdade, o que morrem são 

as ferramentas de acesso ao conteúdo, as tecnologias de distribuição e não os 

conteúdos (JENKINS, 2009; CORTELLA, 2014). Contudo, percebemos que cada nova 

técnica ainda que crie uma nova linguagem, toma por base as linguagens que a 

antecederam, sem as quais seu público em formação não a compreenderia 

(BOURDIEU, 2007). Sendo assim, em nossa sociedade estamos diante da 

permanência e convivência entre mídias sim (ZILBERMAN, 2008), mas também de 

sua convergência, gerando diferentes formas de interação cada vez mais complexas 

(JENKINS, 2009) e com elas, novas formas de narrar. 

Jenkins (2009) abarca dentro do conceito de convergência três situações: o 

fluxo de conteúdo através de diferentes mídias; a cooperação entre os mercados 

midiáticos; e, o comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação. A 

primeira está mais relacionada ao contar história, ao que Jenkins chama de 

transmedia storytelling (narrativa transmídia). Transmidiático é todo conteúdo que 

estende uma trama a diferentes plataformas, permitindo a colaboração dos usuários 

para a ampliação do universo inicial (PRÁDANOS, 2012). Dessa forma, cada 

plataforma dispõe de uma parte da história, acrescenta ao conjunto como um todo e 

mantêm relação entre si. Portanto, quanto maior o envolvimento do consumidor e 

utilização das diferentes portas de entrada do enredo, maior seu aproveitamento do 

conjunto e sua compreensão da narrativa como um todo. Para Jenkins (2009) a 

narrativa transmídia ideal é aquela que aproveita o que cada meio faz de melhor, 

proporcionando ao consumidor múltiplas portas de entrada, embora todas sejam 

autônomas, visto que a redundância mina o interesse do fã e leva ao fracasso da 

franquia. Tais formas de narrar histórias também mantêm relação oposta ao 

merchandising, que são os objetos que promovem ou fortalecem uma marca, e aos 

produtos licenciados, objetos que se relacionam com uma marca (PRÁDANOS, 2012), 

pois ambos não acrescentam ao conjunto narrativo de origem, sendo apenas 

propagadores da marca. 

Portanto, narrativa transmídia é o fluxo de narrativas de uma mídia a outra, 

ressaltando a necessidade de que exista contribuição para o enredo em cada uma 

delas, mas que cada história coexista enquanto mídia independente. Segundo Ryan 

(RYAN, 2013), as narrativas transmidiáticas não podem ser definidas como um 

simples trânsito entre mídias, nem adaptação (algo que sempre existiu), muito menos 

como soma de informações. Para ela, na construção desse tipo de narrativa existem 

alguns polos, sendo o primeiro o efeito bola de neve, que acontece quando uma 

narrativa se torna tão popular que termina gerando espontaneamente vários 

conteúdos (oficiais ou não); já o segundo polo, o dos universos narrativos, é o 

responsável pela amarração dos textos e pode estabelecer com eles três tipos de 

relação: um texto/um universo, em que o texto é o único meio de acesso ao universo; 

um texto/muitos universos, em que o texto é tão indeterminado que pode se relacionar 

com vários outros; e, um universo/muitos textos, em que temos uma múltipla 

performance da mesma narrativa, o que Jenkins chamaria de narrativa transmidiática. 



 
 

10 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, nº 217   abr./jun. 2017     p. 28 a 39 

ISSN: 0102-5503 

Como a narrativa transmidiática se expande em diversos textos, a participação 

ativa do consumidor em comunidades de conhecimento que se assumem como 

inteligências coletivas é essencial para sua compreensão. De acordo com Lévy 

(2003), é impossível para nós sabermos tudo, porém cada pessoa pode dominar um 

assunto específico e a união destes conhecimentos e habilidades formaria uma 

inteligência coletiva que, organizada em comunidades de conhecimento, agregaria 

poder de negociação com os produtores de mídia. Na inteligência coletiva a figura do 

Outro é sempre a de alguém que carrega um conhecimento do qual eu não disponho, 

uma fonte de enriquecimento dos meus saberes e, quanto mais difere de mim, mais 

pode aumentar meu potencial de ser. 

Diante de narrativas transmídia, portanto, a participação do consumidor é 

essencial para a busca das peças do quebra-cabeças criado pelos conglomerados de 

mídia, para a união destas partes ao todo narrativo e, para a circulação deste conteúdo 

para novos públicos. Dessa forma, a convergência não ocorre por meio dos aparelhos, 

mas sim no cérebro dos consumidores, em suas interações com outros. E, justamente 

por serem guiadas por interesses comuns, as oportunidades de aprendizagem são 

maiores, pois superam as diferenças sociais, de idade ou de raça, afinal o que 

importam são as habilidades e a troca de expertises entre os participantes (GEE, 

2004). 

Porém, como estamos em um processo de transição, nem todo consumidor 

interage em comunidades virtuais, restringindo as discussões ao círculo familiar ou 

aos colegas e amigos, por isso os conglomerados precisam ter em mente ao 

elaborarem suas estratégias, que eles devem atingir a ambos os perfis de 

consumidores, uma tarefa árdua. Além disso, torna-se cada vez mais complicado 

manter o consumidor durante muitos anos interessado em um tema, assunto ou 

franquia, considerando a existência de grandes concorrentes, assim como o fato de 

que as comunidades de conhecimento se unem por um propósito e, quando ele é 

alcançado, elas dificilmente permanecem, pois suas necessidades emocionais e 

intelectuais já foram satisfeitas (JENKINS, 2009). Buscando formas de atrair novos 

consumidores sem perder seu público fiel, a nova mídia investe em diferentes pontos 

de entrada para um mesmo produto. Diante disso, a audiência passa a moldar a forma 

como a informação é distribuída, guiada por seus interesses. Disto resultou a 

necessidade de se estabelecerem diferentes pontos de entrada, afinal, a audiência 

em tempos de globalização virá de diferentes culturas e espaços e é preciso atingir o 

máximo dela (KRESS, 2005). 

Nesse sentido, entendemos que estamos lidando com leitores que se 

caracterizam por sua relação com as mídias e que acima de tudo, pensam e se 

expressam de acordo com as dinâmicas produzidas e promovidas por elas. Portanto, 

se um dos objetivos da escola é justamente possibilitar que seus alunos participem 

das várias práticas sociais que fazem uso da leitura e da escrita (letramentos), é 

preciso segundo Rojo (2009), que a educação linguística considere os 

multiletramentos, deixando de ignorar os letramentos locais e colocando os alunos em 

contato com os letramentos valorizados; e os letramentos multissemióticos, exigidos 
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pelos textos contemporâneos, visto que ampliam a noção de letramento para o campo 

da imagem, dos sons e de outras semioses além da escrita. Ainda de acordo com 

Rojo (2009), o conhecimento destas outras práticas e a capacidade de com elas lidar 

está se tornando cada vez mais necessário, tendo em vista que o letramento 

tradicional (letra/livro) vem se transformando em prática insuficiente para agir na vida 

contemporânea. Dessa forma, já não basta a leitura do texto escrito, mas é preciso 

relacioná-lo com um conjunto de signos de outras modalidades de linguagem 

(imagens estáticas ou em movimento, música, fala) que o cercam, impregnam, 

influenciam (ROJO, 2009). 

Considerando que a noção de leitura é por si só polissêmica, pois pode ser 

tomada em vários sentidos historicamente (ORLANDI, 2006), afinal o texto é um 

discurso que se remete às condições institucionais de produção, podemos afirmar que 

não lemos um texto isoladamente, nem consideramos apenas a sua matéria verbal, 

não entendemos que a linguagem seja transparente, nem que o texto fornece todas 

as condições para ser lido, sendo assim, buscamos no presente trabalho explicitar 

quais os movimentos que o leitor faz para ler da forma como lê (POSSENTI, 2001). 

Por isso, para nós, leitura não é simples decodificação de sinais, reprodução mecânica 

de informações contidas em um texto, afinal, a imagem do leitor está longe de ser 

aquela do consumidor passivo de mensagens (POSSENTI, 2001), pelo contrário, o 

processo de ler é sempre uma prática de participação ativa do sujeito. 

Mas, diante de um mundo em que a linguagem verbal já não ocupa um papel 

central, em que jovens dominam outras linguagens de forma rápida e assustadora, 

consideramos ser de extrema importância entender de que forma esse jovem se 

constitui leitor no/do meio digital. 

 

2.1- Conceitos analíticos e percurso metodológico 
 

Considerando a base teórica anteriormente exposta, partimos para a 

compreensão do nosso objeto de leitura, no caso, a literatura gamer, diante de tais 

concepções. Podemos afirmar que se trata de um discurso que está sempre 

relacionado a outro – o game – e que, portanto, constrói uma cenografia própria, com 

a qual está sempre relacionada direta ou indiretamente, sendo necessário 

compreendê-la em seu contexto. Para Maingueneau (2004) existem três tipos de 

cenas de enunciação. A cena englobante é aquela relacionada ao tipo de discurso, 

seja ele literário, político, jornalístico etc.; a cena genérica é aquela que trata do gênero 

do discurso, ou seja, anúncio publicitário, romance de aventura etc.; e, por fim, a 

cenografia é aquela construída no/pelo texto, a qual o leitor se filia ao assinar o pacto 

narrativo. Essas três cenas mantêm uma relação entre si, e o leitor é simultaneamente 

envolvido por elas. Porém, este se confronta diretamente somente com a cenografia, 

já que o quadro cênico criado pelas duas primeiras cenas pode, e frequentemente o 

é, sobretudo na publicidade, ser modificado de forma a enganar, iludir o leitor. Assim, 

todo discurso pretende convencer instituindo a cena de enunciação que o legitima. A 

compreensão do funcionamento desse quadro cênico como uma estratégia 
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publicitária que pode levar ao consumo é central para a formação de um leitor crítico 

que não seja refém de produtos que vendem a ideia de uma experiência narrativa 

aprofundada, mas que não passam de armadilhas para mantê-los fiéis a determinada 

marca. Pois, ainda de acordo com Maingueneau (2004), ao manter um distanciamento 

de seu coenunciador é que a cenografia se manifesta plenamente, em gêneros que 

assim o permitem com maior ou menor liberdade. 

O autor (MAINGUENEAU, 2004) também introduz o conceito de ethos, que 

trata do enunciador encarnado na fala, um sujeito que está situado para além do texto. 

Para ele, a enunciação revela a personalidade do enunciador, sem estar totalmente 

explícita no enunciado, ou seja, o texto escrito possui um tom que dá autoridade ao 

que é dito e, por meio dele, o leitor constrói uma representação do corpo do 

enunciador. Dessa forma, ao lermos um texto fazemos emergir uma figura subjetiva 

que é fiadora do dito, sob a qual atribuímos um caráter (traços psicológicos) e uma 

corporalidade (MAINGUENEAU, 2004). 

A partir destes conceitos olhamos a literatura gamer tentando responder às 

seguintes questões: O que é a literatura gamer, qual seu papel na sociedade, que tipo 

de relação estabelece com a mídia original e quais são as consequências (narrativas) 

do acesso ou não a ela?; Quais são as características do jovem leitor exigido por 

essas publicações? 

Para alcançar os objetivos e responder às questões acima, iniciamos com um 

levantamento da literatura gamer existente no mercado brasileiro. Selecionamos, 

dentre os títulos encontrados, três: Assassin’s creed, Resident evil e Stracraft, que 

foram analisados juntamente com os materiais que compunham sua narrativa, 

espalhados por diferentes mídias. Após a organização do corpus definimos, com base 

em Ryan (2013), três categorias de análise. Na primeira delas, Relação com a mídia 

original, levantamos entre os materiais de Assassin’s creed a relação que 

estabelecem com o game, bem como os possíveis perfis de leitor que instituem, já 

que este tipo de narrativa ainda mantém uma relação de separação entre as diferentes 

mídias na constituição do universo. Na segunda categoria, Interatividade, analisamos 

em Resident evil as relações estabelecidas entre os fãs em fóruns de discussão para 

a compreensão da narrativa, novamente levantando os perfis de leitor que nascem 

desse tipo de história que se expandiu por mais e por diferentes mídias. Na última 

categoria, Expansão, vemos como em Starcraft acontece um controle maior da 

empresa sobre a narrativa e sua expansão em outras mídias e, por isso mesmo, a 

história tende a ser mais coesa, dispensando, portanto, a interatividade em fóruns 

para sua compreensão, consequentemente gerando outros perfis de leitor. Como 

veremos, existem diferentes escolhas editoriais para as formas de narrar 

(transmidiáticas ou não) e que geram diversos perfis de leitores, sendo assim, 

optamos por demonstrar em cada categoria um destes perfis, obtendo desta forma 

um resultado mais amplo do que se optássemos por olhar somente para um game e 

um perfil de leitor. Com isto, esperamos ter uma amostra mais demonstrativa das 

opções de narrativa e dos perfis de leitores da literatura gamer, seja ela transmidiática 

ou não. 
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3. Discussão: a literatura gamer 
 

Sem perdermos longo tempo discutindo se é arte ou não, se é bom ou ruim, 

nos posicionamos como leitores normais da literatura gamer, ou seja, dispensamos 

os olhares do preconceito que costumam circundar este tipo de publicação, para 

compreendermos quem é o público visado pelas editoras. Além de aficionado por 

games, o catálogo das editoras recheado de best-sellers e de histórias voltadas ao 

público jovem, nos dá uma ideia de faixa-etária em torno dos 14 aos 25 anos. Dentre 

as que trouxeram a literatura gamer ao Brasil (Galera Record, Saraiva, Panini, Leya, 

entre outras), tais publicações figuram entre seus livros mais vendidos (KUSUMOTO, 

2012). Ou seja, a julgar pelas estatísticas, o público jovem que ela procura atingir 

adquire muitos livros, transformando a literatura gamer em um nicho promissor. 

Em geral, as publicações não reproduzem a história do game (com algumas 

exceções), mas sim exploram o tema por meio de outras personagens, e poucas são 

narrativas transmidiáticas no sentido exposto por Jenkins (2009), sendo a maioria 

produtos licenciados. Dessa forma, todo o processo é controlado obviamente, pelas 

produtoras dos games que definem quem vai escrever o livro, assim como qual vai 

ser o tema explorado. Contudo, algumas produtoras controlam mais de perto essa 

expansão, evitando incoerências narrativas, enquanto outras dão mais liberdade de 

criação aos autores, embora gerem inconsistências na narrativa principal. De qualquer 

forma, todas estão catalogadas como juvenis, cujas características principais são: 

narrativa curta, letras maiores que o padrão, menos ilustrações do que nos infantis, 

em preto e branco, enfocando personagens jovens e contemporâneas (SOUZA, 

2001). Contudo, um olhar aprofundado sobre a literatura gamer nos indica o inverso, 

pois, a maioria dos livros não contém ilustração alguma, exceto a de capa, as 

narrativas são longas, ultrapassando facilmente as duzentas páginas, publicadas em 

letras de tamanho padrão, enfocando épocas distantes temporalmente e personagens 

mais velhas. Por outro lado, os capítulos são curtos e numerosos, demonstrando um 

entendimento por parte dos editores de que a leitura será frequentemente 

interrompida (CHARTIER, 2002) e conferindo um ritmo frenético próprio do cinema 

(ECO; CARRIÈRE, 2010) e dos games. 

Na literatura gamer, com raras exceções, a história se desenrola pelo olhar da 

mesma personagem principal do game, fazendo uso de um narrador onisciente 

seletivo, que acompanha um herói com características superiores aos seus demais 

aliados, sendo ele quem vai resolver o conflito. Conhecemos o herói como dito, pela 

voz de um narrador que o acompanha assim como a seus pensamentos, e que lhe dá 

voz durante as interações. Em nenhuma das publicações analisadas o narrador é 

também personagem. Todavia, sua função é mais descritiva dos fatos do que 

interventiva, ou seja, limitam-se a ajudar o leitor a montar o cenário, raramente 

expondo outros detalhes aos quais a personagem principal não teria acesso. 

Em relação às personagens, temos construções redondas (CANDIDO, 2009), 

tanto a principal quanto a antagonista principal. As antagonistas secundárias são 

construções rasas, pois servem apenas como obstáculo para o herói na busca por 
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seu objetivo. Já as secundárias que auxiliam o protagonista são, na maioria 

construções complexas que procuram preencher lacunas do enredo. Por serem livros 

de aventura, os conflitos são sempre iniciados por alguma motivação que se desenrola 

em obstáculos cada vez mais complexos, amarrados por tramas que buscam 

surpreender o leitor. Tais aventuras e seus heróis são retratados segundo o modelo 

de Vogler (2006), da jornada do escritor que se baseia nos escritos de Campbell 

(2007). Contudo, tal repetitividade não pode ser vista como ruim já que esta fórmula 

faz parte de quase todas as narrativas com as quais tivemos, temos e teremos contato. 

A questão reside na originalidade do fazer, afinal, a repetitividade pode ser algo 

original ou um fingimento da diferença (ECO, 1989). Em quaisquer dos tipos de 

repetição temos que pensar nos dois tipos de leitores, o ingênuo e o crítico, de primeiro 

e de segundo nível, pois o mesmo procedimento pode produzir tanto excelência 

quanto banalidade, instaurando um pacto com o leitor ingênuo ou com o leitor crítico, 

ou com ambos em diferentes níveis (ECO, 1989). Para entendermos melhor essas 

estratégias de repetição, bem como os leitores que cada tipo de narrativa institui, 

olhamos agora para o corpus de acordo com a categorização anteriormente exposta. 

 

3.1- Relação com a mídia original: Assassin’s creed 
 

A franquia Assassin’s creed (doravante AC) conta com dezesseis games para 

diferentes plataformas, oito romances escritos por Oliver Bowden; duas edições 

especiais em capa dura escritas por Christie Golden; duas graphic novels; três HQs; 

e, por fim, três curtas-metragens distribuídos em edições de colecionador dos games. 

Considerando a dimensão do universo e a diversidade de personagens principais, 

decidimos para os fins desta análise, nos concentrarmos somente na história de um 

deles, Ezio, presente nos games AC: II, AC: Brotherhood e AC: Revelations; nos 

romances Renascença, Irmandade e Revelações; e nos curtas-metragens Lineage, 

Ascendance e Embers; além de ser mencionado nas HQs A corrente e A queda. 

A saga do herói Ezio tem início no curta-metragem Lineage, ambientado na 

Itália renascentista. Nele acompanhamos a história de seu pai Giovanni, um banqueiro 

de Florença e também um membro do clã dos Assassinos, que investiga o assassinato 

de Galeazzo Maria Sforza. Ezio é apresentado como um jovem impulsivo que namora, 

enquanto vemos a conspiração contra sua família se delinear sob o comando de 

Rodrigo Bórgia. Em AC: II (game) e em Renascença (romance) conhecemos o 

inconsequente Ezio Auditore, que se vê envolvido em uma trama de mistério e 

assassinato quando a conspiração termina na morte de seu pai e de seus dois irmãos. 

Enquanto sua mãe e sua irmã fogem, Ezio é treinado por vários Assassinos para 

realizar sua vingança contra os inimigos que agora sabe serem os Templários. O 

curta-metragem Ascendance retrata a chegada de Césare Bórgia (filho de Rodrigo) 

ao poder em Roma, tornando-se inimigo da irmandade dos Assassinos. 

Cronologicamente, o curta-metragem aconteceria um pouco depois do início de AC: 

Brotherhood (game) e Irmandade (romance), quando descobrimos que Rodrigo 

conseguiu fugir. Agora, Ezio é mentor dos Assassinos e ainda luta contra os 
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Templários. Em AC: Revelations (game) e Revelações (romance) temos Ezio com 

cerca de 50 anos de idade, seguindo as pistas de Altaïr (herói do primeiro game) para 

encontrar sua biblioteca. Por fim, o curta-metragem Embers encerra a história do idoso 

Ezio, que mora com sua esposa Sofia e seus filhos no interior de Florença. Neste 

curta, Ezio escreve seu livro de memórias que é encontrado nos dias atuais por Daniel 

Cross, um Templário, na HQ A Corrente. 

Vemos, portanto, que a linha do tempo da personagem se estende 

basicamente por duas mídias (games e curtas-metragens), já que os romances 

apenas repetem as histórias destas. Podemos considerar que, excluindo as repetições 

entre as mídias, principalmente entre game e romance, temos uma saga, já que os 

eventos se sucedem historicamente, com o envelhecimento progressivo da 

personagem (ECO, 1989). 

Sobre a primeira categoria de análise, qual seja, Relação com a mídia original, 

nos romances de Bowden temos uma relação muito próxima com a mídia original, o 

game, isso porque o autor optou por recontar o mesmo enredo, com alguns poucos 

acréscimos e exclusões, além de rearranjos cronológicos. Nesse sentido, os 

romances não poderiam ser considerados parte integrante de uma narrativa 

transmidiática (JENKINS, 2009), visto que não acrescentam elementos novos a ela, 

apenas a recontam em outra mídia, sendo, portanto, adaptações que funcionam de 

forma independente dos games. 

Já os curtas-metragens mantêm uma relação de expansão do game (RYAN, 

2013), optando por contar prequelas e sequências dos enredos da mídia original, das 

quais Bowden se apropria em seus romances e, por isso, dificultam sua compreensão 

entre aqueles que não tiveram contato com quaisquer dos games a que faça 

referência. Especialmente Lineage e Ascendance, por serem prequelas, não nos 

parecem narrativas acabadas pois deixam o clímax para ser apresentado e resolvido 

no game, diferentemente de Embers, que é uma sequência do game (AC: 

Revelations), ambientada após o final deste e tem uma história acabada, a da última 

aventura de Ezio antes de morrer. Contudo, por terem sido distribuídos juntamente 

com os games e não vendidos separadamente, além de serem diretamente 

supervisionados por Corey May, roteirista de AC e, no caso de Lineage, fazer uso 

inclusive dos cenários do game, acreditamos que esses portadores façam parte do 

pacote game, não devendo obrigatoriamente serem independentes dele, tendo, 

portanto, uma maior obrigação de manter a coerência com ele em termos de enredo. 

As HQs se afastam do game naturalmente porque retratam a figura de outro 

assassino em outra época, que se depara com o legado deixado por Ezio 

(manuscritos, páginas do códex etc.). Todavia, um dado importante citado na HQ AC: 

A queda é o fato de que inicialmente seus autores (Stewart e Kerschl) queriam 

produzir uma história que continuasse à de AC: II, ou seja, uma HQ sobre Ezio. Porém, 

depois decidiram que seria mais interessante criar um novo assassino em uma nova 

era. 

Um dado importante que de início já constrói a cenografia (MAINGUENEAU, 

2004) de afiliação dos romances de Bowden ao game está na capa de ambos que 
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guardam muita semelhança, indicando seu apelo ao público fã da franquia e 

conhecedor do game, mas sem dizê-lo claramente. É uma afiliação implícita no 

discurso imagético (visual), mas não explícita em palavras. A presença do símbolo da 

franquia (marca d’água, em cinza, atrás do título) também traz o mundo do game para 

o livro. Além disso, o logotipo da Ubisoft, produtora do game, dá lugar ao logotipo da 

editora Galera Record, dando destaque maior ao autor do livro. Tal estratégia procura 

atingir também a um público não-gamer, o que ajuda a compreender por que ela 

repete a história do game, funcionando de forma independente dele no sentido 

narrativo. Diferentemente das HQs que, por trazerem figuras que não aparecem nos 

games, procuram demonstrar verbal e imageticamente sua filiação, fazendo com que 

dela emerja um ethos que leva os fãs a acreditarem que tais publicações compõem o 

universo dos games. São construções linguísticas que buscam não somente filiar a 

HQ ao game, mas também atrair o jogador/leitor interessado em expandir esse 

universo de forma transmidiática, o que fica claro no discurso que numera a 

quantidade de conteúdo extra do material (“com 10 páginas de epílogo e com mais de 

20 páginas de conteúdos extras”), sem deixar de privilegiar também aqueles que não 

são tão participativos nesta construção narrativa. 

De fato, nos romances, a única referência escrita de que se trata de um livro 

baseado no game, além do título obviamente, está presente na orelha direita do livro, 

ao descrever a biografia de Bowden, quando menciona que se trata da primeira 

adaptação da “bem-sucedida franquia”. A escolha de palavras é bastante cuidadosa 

no sentido de trazer somente aquelas que buscam exaltar game e autor (aclamado, 

bem-sucedida, inúmeros, sucesso, enorme), construindo um ethos (MAINGUENEAU, 

2004) em que o sujeito-autor, desconhecido do público-alvo, pois faz uso de 

pseudônimo, é exaltado em suas ditas qualidades, incorporando as características e 

adjetivos que demonstram o sucesso do game. Ainda que a filiação ao game seja 

indireta em termos de cenografia, a relação dos romances com os games é tão estreita 

que leva os leitores a confundi-los, quase sempre criticando a ausência ou acréscimo 

de um ou outro detalhe narrativo. Ao se desconectar ainda que pouco da narrativa do 

game, Bowden é extremamente criticado por fãs no próprio fórum da Ubisoft, 

chegando mesmo a comparar seu romance A cruzada secreta com uma fanfiction 

(PITALLA, 2011). 
 

Figura 1: Visão dos objetos transmidiáticos pelo leitor de AC. 

Game

Romance

Graphic 
Novel
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Fonte: Elaborada pela autora 
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Nesse sentido, como a figura acima demonstra, apesar de buscar a criação de 

uma narrativa transmidiática conforme expresso pelos criadores do game na 

apresentação da HQ e em diversas entrevistas, a repetição do enredo do game nos 

primeiros romances levou os fãs a buscarem sempre a comparação com a mídia 

original, que ocupa papel de destaque, causando rejeição a quaisquer mudanças ou 

acréscimos ao que eles chamam de cânone. 

 

3.1- Interatividade: Residente evil 
 

A franquia Resident Evil (doravante, RE), conhecida como Biohazard no Japão, 

foi criada em 1996 por Shinji Mikami para a Capcom e foi considerada inovadora, pois 

criou um novo gênero e uma nova maneira de se jogar. Desde então conta com vinte 

e cinco games (considerando remakes, spin-offs e versões de colecionador), diversas 

adaptações para celulares e tablets, algumas participações de personagens da série 

em outros games da Capcom, cinco longas-metragens, dirigidos por Paul W.S. 

Anderson, dois longas-metragens de computação gráfica, dirigidos por Makoto 

Kamiya, um curta-metragem de animação, dirigido por Koichi Ohata (lançado somente 

no Japão), sete romances escritos por S.D. Perry baseada nos games, cinco 

romances adaptados dos longas-metragens, escritos por Keith R.A. DeCandido, cinco 

romances intitulados Biohazard (somente no Japão), quatro séries de HQs e duas 

séries de mangás. 

Caso nos atentemos somente à quantidade de produções poderíamos 

ingenuamente concluir que o universo de RE é amplo e transmidiático. Contudo, um 

olhar atento aos materiais nos permite afirmar que estes são, em sua maioria, 

(re)criações dentro do mesmo universo e/ou em universos paralelos que pouco 

dialogam com a narrativa principal (instaurada nos games). Sendo assim, dada a 

indeterminação do texto original, temos uma relação de um texto muitos universos 

(RYAN, 2013), em diferentes mídias, reafirmando que grande parte dos produtos que 

levam o nome RE não podem ser considerados parte do cânone, ou seja, da história 

principal, pois são essencialmente spin-offs, obras narrativas que derivam de outras 

que lhes antecedem. Dessa forma, temos uma rara relação de modificação que cria 

universos diferentes, mas relacionados de alguma forma. Ryan (2013) concebe esse 

tipo de relação como raridade porque ameaça à integridade do universo original, visto 

que, somente alguns elementos fazem o consumidor perceber que determinado texto 

pertence ao universo, no caso, a infecção causada pelo Vírus-T. 

Diante disso, temos uma história complexa, subdividida em diversas mídias 

que, na maioria das vezes, se passam em um curto espaço de tempo (um ou dois 

dias) e, algumas delas reunidas relatam o incidente de criação, liberação e uso do 

Vírus-T como arma biológica, outras apenas se apropriam do nome da franquia e de 

alguns de seus elementos, são produtos licenciados (PRÁDANOS, 2012). 

A história de RE inicia muito tempo antes do primeiro game, com a descoberta 

de uma planta que sintetizada transforma as pessoas em zumbis. Durante anos, 

variantes do vírus Progenitor (depois Vírus-T) são criadas e administradas em cobaias 
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humanas sem que ninguém saiba. Quando os eventos de Resident Evil (game) 

iniciam-se, em julho de 1998, a Umbrella é uma grande corporação, com instalações 

no mundo todo, mas que fica sob suspeita quando começam a acontecer misteriosos 

assassinatos na cidade de Racoon City, onde fica a mansão Spencer (fundador da 

Umbrella). Para investigar, uma equipe da STARS (time de elite da polícia) é enviada 

para o local e desaparece. Em seguida, uma segunda equipe é enviada para resgatá-

los. Resident Evil zero (game) retrata o que aconteceu com a primeira equipe enviada 

à Racoon, já Resident Evil (game) trata da chegada da segunda equipe ao local, um 

dia depois. Aproveitando-se do fato de os games apresentarem dois protagonistas 

cada, e que, eventualmente se encontram na mansão Spencer, o romance de S. D. 

Perry, A conspiração Umbrella, reconta, com algumas modificações, os 

acontecimentos dos dois games. Os games subsequentes trazem os eventos que 

levam à exposição ao público da existência do Vírus-T, assim como uma epidemia de 

contaminação por ele e suas variantes no mundo todo, além de seu uso como arma 

química, vendida no mercado negro. 

Permeada por diversas histórias paralelas, prólogos, prequelas e sequências, 

a história de RE é difícil de ser compreendida e organizada cronologicamente. Por 

isso, muitas pessoas que não acompanharam todos os games ou mesmo os fãs da 

franquia têm dificuldade e buscam a ajuda dos pares. Sendo assim, foram-se criando 

inúmeras páginas na internet, verdadeiras comunidades que, fortalecidas pela 

inteligência coletiva (LÉVY, 2003), se propõem a organizar a história de RE 

cronologicamente (Cf. Biohaze, Resident Evil Database). 

Considerando que a Capcom não lançou qualquer publicação oficial que 

organizasse todos os materiais lançados sob o nome RE/Biohazard em ordem 

cronológica, os fãs assim o fizeram. Isso acontece porque no ciberespaço, a audiência 

ganha poder de publicação, ocupando um espaço antes exclusivo dos autores e/ou 

dos meios de comunicação. Contudo, como não dispõem do selo oficial que lhes 

configuraria como autênticas, tais publicações buscam o apoio da comunidade ou dos 

grupos de afinidade (GEE, 2004) para se legitimarem. No fórum The Horror 

(<www.the-horror.com>) por exemplo, um usuário elaborou uma cronologia dos 

games e buscou legitimá-la entre os membros da comunidade (“Eu os organizei na 

ordem certa?”; “Existe algo que eu esteja esquecendo?”), e pediu ajuda em relação 

aos games que não conseguiu encaixar em sua organização (“Só preciso saber onde 

Outbreak 1 e 2 se encaixariam”). Cerca de duas horas depois é atendido por outro 

membro da comunidade que reorganiza alguns dos games, aponta esquecimentos e 

afirma que outros não compõem o cânone, apesar de um conhecido membro da 

comunidade acreditar que sim (“NewsBot o considera cânone, mas eu não consigo”). 

Por volta de uma hora depois, o primeiro usuário retorna agradecendo ao comentário, 

reorganizando sua linha do tempo e questionando por que determinado game não 

compõe o cânone. Assunto que gera inúmeras discussões posteriores no fórum, 

mostrando que as inconsistências na história confundem até mesmos os fãs e, por 

isso mesmo muitos buscam a ajuda das comunidades, pois ainda que a relação entre 
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leitor e leitura seja singular, esta singularidade é atravessada por aquilo que 

assemelha o leitor a todos que pertencem à mesma comunidade (CHARTIER, 1999). 

Um fato que impressiona nas comunidades de fãs está em sua rapidez de 

resposta. Em questão de horas a postagem recebeu várias contribuições, de 

diferentes usuários, de diversos locais do mundo (México, Irlanda, Reino Unido, 

República Checa), apontando divergências e/ou esclarecendo dúvidas em um 

movimento que jamais seria possível em uma interação direta com a empresa, 

geralmente demorada, quando atendida. Vemos que a cultura de fã é ativa, engajada 

criticamente e criativa, ou seja, que os fãs não são a audiência regular de um 

programa, mas sim aqueles que traduzem o assistido/lido/jogado em alguma atividade 

cultural, que dividem seus sentimentos em pensamentos sobre o assunto com os 

amigos, que fazem parte de uma comunidade de outros fãs que têm o mesmo 

interesse (JENKINS, 2009). E, quanto mais engajado, maior a notoriedade entre os 

pares. 

Vários fóruns têm não somente política de moderação, como também os 

membros de confiança, os usuários que mais contribuem ou o ranking dos mais ativos. 

Em geral, os usuários que possuem maiores status dentro da comunidade têm suas 

opiniões aceitas e, inclusive, esperadas pelos demais. Claro que essa posição de 

prestígio não deixa de ser um lugar de poder, mas um poder que pode ser questionado 

o tempo todo, como no exemplo citado anteriormente, em que o usuário acredita que 

um dos games não é cânone, apesar da opinião de outro (NewsBot) membro de maior 

prestígio. 

Contudo, nem mesmo o prestígio de alguns usuários impede que existam 

divergências, principalmente quando o assunto é a cronologia da história e a inserção 

de algumas produções, como filmes e livros no cânone. Por exemplo, a série de 

mangás Marhawa Desire traz o prólogo de RE 6 (game) sendo, portanto, parte do 

cânone. Isso é consenso, pois ela apresenta pela primeira vez a personagem do game 

Piers Nivans, além do já consagrado herói da série, Chris Redfield, tratando dos 

primeiros casos de infecção pelo Vírus-C (mutação do Vírus-T) que será central no 

game. Mostra ainda a vilã, encerrando com a cena que inicia a campanha do game. 

Sendo assim, os elementos citados no mangá podem ser considerados como parte 

da cronologia original. Mas, a presença da vacina Daylight causa controvérsias, pois 

ela foi apresentada na série de games Outbreak até então tratados como não-

canônicos, gerando muitas discussões nos fóruns de fãs. 

Outro ponto de discussão é a série de romances escrita por S.D. Perry que 

apesar de não compor o cânone (um consenso entre os fãs), é bem aceita entre eles. 

A autora que optou por recontar os acontecimentos dos games sem seguir 

exatamente sua história, preferiu criar um pano de fundo para as personagens, 

trazendo seus desejos e motivações. Como seu processo de escrita foi concomitante 

ao lançamento dos games, seus livros criam inconsistências em relação a eles, 

embora elas não existam entre si. Portanto, além de não serem considerados cânone, 

os romances também não compõem a narrativa transmidiática por contradizerem 

elementos da história principal. Diferente é a aceitação dos filmes de Paul W.S. 
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Anderson que se apropriam de elementos presentes na franquia (Vírus-T, Umbrella), 

mas opta por criar uma personagem diferente e relega às personagens principais dos 

games os papéis secundários. Para os fãs, os filmes só podem ser apreciados caso 

não sejam associados à franquia. Contudo, independentemente de serem aceitos ou 

não, os longas são inegavelmente lucrativos, demonstrando que se inicialmente 

atraíram pelo título, depois transformaram-se em franquia própria. Devido às muitas 

inconsistências, os longas não podem nem ser considerados spin-offs. 

Sendo assim, na maioria das produções de RE vemos uma relação de 

modificação, em que temos universos que se relacionam, mas que são 

essencialmente diferentes (RYAN, 2013), poucos deles contribuindo para a 

construção da narrativa em diferentes mídias. Com isso, temos leitores um pouco mais 

abertos a mudanças no universo, visto que a Capcom não exerce um controle rígido 

sobre a coesão de seus produtos transmidiáticos, abrindo espaço para que o próprio 

leitor busque em conjunto com sua comunidade, produzir sentidos, construir seus 

próprios cânones, como a figura abaixo demonstra. 
 

Figura 2: Visão dos objetos transmidiáticos para o leitor de RE 

 

3.3- Expansão: Starcraft 
 

Starcraft (doravante SC) é uma franquia de games de ficção científica criada 

por Chris Metzen e James Phinney para a Blizzard Entertainment e, desde 1998, conta 

com dois games e suas expansões, um DVD de compilação das cinematics do 

primeiro game e de sua expansão (Brood War), treze romances escritos por autores 

diversos, dois contos publicados em uma revista de ficção científica, vinte e nove 

contos publicados no site oficial, uma série de HQs de sete volumes, duas HQs 

publicadas no site oficial e duas séries de mangás. 

O universo de SC ao contrário do que vimos nos dois casos anteriores, se 

expande por poucas mídias, embora com um volume maior de publicações em cada 

uma delas. Nesta franquia em específico pudemos perceber um controle maior da 

detentora de seus direitos, a Blizzard, pois todas as publicações são escritas ou 

supervisionadas por seus funcionários e roteiristas, o que evita grandes 

inconsistências entre os produtos licenciados, ou mesmo repetições de narrativas já 

retratadas em outras mídias. 

Inspirada em diversas produções de ficção científica e passada cerca de 500 

anos no futuro, a história de SC gira em torno de três raças: os terranos (humanos 

exilados), os protoss (guerreiros religiosos humanoides, detentores de tecnologia 

avançada) e os zergs (insetos controlados). Em SC, cada uma das campanhas do 

game foca em uma das raças e em SCII cada expansão destaca uma delas. 

Game Romance
Curta-

metragem Mangá Longa-
metragem

Resident 
Evil

Fonte: Elaborada pela autora 
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No ano 2200, os terráqueos já haviam iniciado a colonização do espaço, 

quando grandes naves cheias de prisioneiros que seriam usados como cobaias em 

um experimento científico se perderam e foram obrigadas a aterrissarem em outros 

planetas (Tarsonis, Moria e Umoja), colonizando-os. Tarsonis, a maior colônia, formou 

um governo unificado, chamado de Confederação Terrana que, realizava diversos 

experimentos com cobaias humanas e tinha por oposição outro grupo de terranos, os 

Filhos de Korhal, liderados por Arcturus Mengsk. Enquanto brigavam entre si, os 

terranos descobrem a invasão dos zergs a seus planetas. Mesmo sem recursos, os 

Filhos de Korhal resgatam da prisão o soldado Jim Raynor e a fantasma (soldado com 

poderes psiônicos) Sarah Kerrigan, e descobrem que os zergs foram atraídos por um 

gerador de energia parecida com a dos fantasmas, criado pela Confederação. Eles 

então usam o gerador para atrair a horda zerg ao planeta Tarsonis. Porém, os protoss, 

que já haviam dizimado o planeta Mar Sara, com o intuito de destruir os zergs, surgem 

para impedi-los. Mengsk envia um exército liderado por Sarah para destruir os protoss 

e liberar o ataque zerg contra os terranos de Tarsonis, obtendo sucesso, mas, Sarah 

é abandonada pelos companheiros e dada como morta. Ao descobrir o ocorrido, Jim 

declara guerra à Mengsk e foge junto com seus soldados. Enquanto isso, Mengsk se 

autodeclara Imperador da Supremacia Terrana. Na campanha zerg, Supermente, o 

cérebro que controla essa raça, precisa proteger um ovo que gerará um dos seres 

mais fortes do universo. Raynor e seus soldados, assim como o exército da 

Supremacia são enviados ao planeta Char, controlado pelos zergs, e, após muitas 

lutas, Jim presencia o momento em que o ovo se choca, dando origem à Rainha das 

Lâminas, Sarah Kerrigan. Muitas batalhas entre as raças acontecem até SCII, que se 

inicia quatro anos depois dos eventos do game anterior. Nesse interim, Jim formou 

um grupo de mercenários que tem por objetivo derrotar Mengsk e reencontra seu 

amigo Tychus Findlay. Juntos, eles liberam a população de Mar Sara do controle da 

Supremacia e encontram um artefato que pode fazer Sarah voltar a ser humana. 

Tychus trai Jim em troca da própria liberdade e é morto por ele. Sarah volta a ser 

humana, embora mantenha algumas características da Rainha das Lâminas. 

Conforme dito anteriormente, SC é uma franquia que se ocupa de expandir seu 

universo de forma controlada, preservando o escopo narrativo original, mesmo em 

mídias diferentes. E, apesar de podermos nos questionar se este universo ainda é o 

mesmo, já que diferentes autores foram responsáveis por cada expansão (RYAN, 

2013), o fato de a maior parte dos textos terem sido escritos e/ou supervisionados 

pelos envolvidos na criação do game demonstra cautela e a tentativa de preservação 

da ideia original. 

Os livros, HQs e mangás que foram publicados fora do site da Blizzard guardam 

muitas semelhanças com as capas dos games, construindo uma cenografia 

(MAINGUENEAU, 2004) de afiliação que fica implícita nas imagens que destacam a 

personagem principal e o nome do game, assim como de sua produtora, e explícita 

no discurso da contracapa que assume o caráter transmidiático das obras (“liga os 

eventos de SCII: Wings of liberty aos acontecimentos de SCII: Heart of the swarm”). 

Contudo, embora a afiliação seja explícita e a narrativa dos romances complemente 



 
 

22 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, nº 217   abr./jun. 2017     p. 28 a 39 

ISSN: 0102-5503 

àquela trazida pelos games, ambos funcionam de forma independente, ou seja, 

podem ser consumidos sem prejuízo de compreensão por aqueles que não tiveram 

contato com a outra mídia (game ou livro). Portanto, podemos dizer, seguindo os 

escritos de Jenkins (JENKINS, 2009), que a franquia realiza de fato uma narrativa 

transmidiática, pois cada mídia é independente e traz uma parte não contada da 

história, evitando a redundância e proporcionando uma experiência narrativa mais 

profunda aos que acessam todas as mídias, embora não seja incompleta aos que 

acessam apenas uma delas. 

Considerando os consumidores que desejam ter o conhecimento total do 

universo, a questão crucial e também motivacional, está justamente na busca das 

interconexões entre os diferentes textos, ou seja, dos nós que unem uma narrativa à 

outra. Tomemos por exemplo a história de Colin Phash, uma criança que aparece, 

pela primeira vez, em SC: Linha de frente (mangá). Ao longo dos quatro mangás 

vemos seu pai, o senador Corbin Phash, descobrir os poderes psiônicos do filho e, 

temendo que a Supremacia tente usá-lo como arma, busca escondê-lo, sem sucesso. 

O menino é levado à força para a Academia Fantasma e seu pai se torna um dos 

opositores da Supremacia. Em SC: Academia fantasma (mangá) reencontramos Colin 

já na Academia, sendo treinado e pedindo ajuda a Nova Terra, protagonista dessa 

série e, com a ajuda de seu pai, no último mangá da série, consegue escapar. Seu 

destino é revelado em SC: Ghost: Spectres (romance), seu pai se aliou aos espectros 

(nova geração de fantasmas) para salvá-lo e ele, depois, se tornou um guardião das 

sombras Umojano. A história dos espectros é, então contada em SC II: Wings of 

Liberty (game). 

Importante ressaltar que a leitura de cada uma das obras nos fornece uma parte 

da história, mas caso tenhamos contato com apenas uma das obras, a compreensão 

não será comprometida, ou seja, independentemente de nosso ponto de entrada, 

temos uma narrativa completa, com começo, meio e fim. Porém, caso queira, o leitor 

pode ampliar sua experiência trazendo conhecimentos anteriores ou posteriores não 

só sobre a personagem em questão, mas em relação a todo o universo, já que todas 

as pequenas narrativas sempre trazem algum elemento que complementa 

determinado ponto da história, transformando SC em um universo único, formado por 

muitos textos em diferentes mídias (RYAN, 2013). 

Nesse sentido, podemos perceber que a Blizzard busca a formação de um 

universo e não de uma narrativa única. De acordo com Ryan (RYAN, 2013), para 

formar um universo é preciso que existam algumas características invariáveis, 

passíveis de serem reconhecidas pelo leitor, a recorrência de alguns nomes também 

é importante pelos mesmos motivos, assim como a conexão entre as personagens. 

Contudo, acima de tudo isso, é necessário que o universo seja diversificado, 

detalhado, para que possa ser descrito em diversos documentos, que tenha 

capacidade enciclopédica (MURRAY, 2003). Todos estes elementos estão presentes 

nos produtos que levam o nome SC, com o objetivo de fidelizar o consumidor, 

fazendo-o consumir mais produtos e estabelecer uma relação de longo prazo com a 

marca. Dessa forma, temos na construção de um universo, um padrão de repetição 
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em saga (ECO, 1989), enriquecido por diferentes personagens que atuam na mesma 

época, mas que vão envelhecendo física e psicologicamente, atingindo leitores de 

primeiro nível, consumidores de apenas um produto, que têm prazer na aventura 

única, mas também leitores de segundo nível, que percorrem as narrativas 

transmidiáticas obtendo prazer não só no retorno do idêntico, mas na busca e junção 

dos links entre elas. 

Outra forma de fidelizar o consumidor é valorizar as suas produções pois, 

embates diretos com fãs, comuns entre indústrias midiáticas mais antigas, raramente 

terminam de forma amistosa, afinal as empresas ficam com a imagem manchada, 

podendo até mesmo gerar prejuízos financeiros ou rejeição à marca. A Blizzard ao 

contrário, fideliza os fãs de SC publicando suas fanfictions que seguem a linha dos 

contos oficiais, retratando personagens paralelas ou inventadas, sem desviar do 

cânone ou dando destaque às tirinhas e charges também dos fãs, atuando como uma 

empresa cooperativista (JENKINS, 2009). Atitude que valoriza o leitor que também 

é/quer ser autor, um participante engajado que muitas vezes recorre à pirataria (PDFs 

dos livros, por exemplo), não porque não queira pagar, mas porque quer ter acesso 

ao todo narrativo (considere-se que as traduções demoraram anos para chegar 

oficialmente no Brasil, sendo que algumas, ainda não têm previsão de lançamento). 

Dessa forma, a Blizzard instaura e busca o autor-leitor-jogador engajado, 

cooperativo, ativo, cujo trabalho pode gerar formas alternativas de valorização da 

marca, sendo o seu perfil o expresso na figura abaixo. 
 

Figura 3: Visão dos objetos transmidiáticos para o leitor de SC 

 

4. Considerações finais 
 

Como vimos, o trabalho partiu da observação do surgimento de um novo nicho 

de mercado no Brasil, que consequentemente está buscando um novo tipo de leitor, 

um consumidor engajado que transita por diferentes mídias (cf. JENKINS, 2009; GEE, 

2004; LÉVY, 2003). Pressupomos então, que a literatura gamer o está constituindo 

numa conjunção transmidiática, em que o passeio de uma mídia a outra não é, de 

forma alguma, visto como ameaça; pelo contrário, é controlado de diferentes formas 

pelos grandes conglomerados de mídia como uma forma de continuar entretendo e 

lucrando, ainda que o usuário/consumidor não esteja fazendo uso da mídia original. 

Enxergamos neste contexto, a projeção da formação do leitor, o caminho editorial a 

Game

Romance

ContoHQ

Mangá

Fonte: Elaborada pela autora 
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ser percorrido, visto que as editoras recebem jovens leitores e os levam, aos poucos, 

a entrar em uma cultura específica, a tornarem-se fãs e consumidores de determinado 

tipo de literatura, neste caso, é a gamer, mas poderiam ser outras. Nesse sentido, os 

editores e as produtoras de games focam em estratégias para trazer esse jovem leitor 

que já está acostumado a migrar com facilidade de uma mídia a outra, mas precisa 

ser guiado para buscar àquelas que a indústria controla e que lhes rendem lucro. 

Portanto, entendemos que a narrativa transmidiática funciona como um hipertexto, 

acessível por diferentes nós, que fazem sentido independentemente de suas outras 

ligações e, caso o leitor queira se aprofundar, ele acessa outros nós, caso não queira, 

ele se satisfaz com a narrativa com a qual já teve contato. 

Em Assassin’s creed temos um jogador e um leitor (duas personas) que, 

quando deixa a mídia original e busca as outras produções, assume uma atitude de 

rejeição, transfigurando-se naquele que procura as inconsistências dos textos 

periféricos, para eles, inaceitáveis. Para esse tipo de leitor, o texto-base, no caso, o 

game, é central e somente ele é capaz de estabelecer o cânone. Tal pensamento é 

uma consequência direta de algumas opções feitas pela produtora: a primeira é a de 

colocar o game no papel de destaque, de elegê-lo como mídia principal; a segunda 

pela escolha em reviver, recontar a mesma história em mídias diferentes, deixando de 

lado, quase sempre, a novidade, dando espaço para o questionamento das mudanças 

de enredo. 

Atitude diferente assume o jogador-leitor (uma persona com dupla identidade) 

de Resident Evil, para quem o game, ainda que ocupe papel de destaque, não é o 

único capaz de estabelecer o cânone, pelo contrário, muitas produções de outras 

mídias podem inclusive, canonizar ou não determinados games, de acordo com seu 

conteúdo, como vimos, assim como outras podem ser totalmente rejeitadas, por não 

pertencerem a ele. Para este leitor então, o aspecto central no consumo das outras 

mídias está em ajudar a construir um todo lógico e coerente cronologicamente, o que 

só pode ser feito com a colaboração dos pares. 

Por fim, o autor-leitor-jogador (uma persona com tripla identidade) de Starcraft, 

não se preocupa se determinada obra pertence ao cânone ou não, pois sabe que todo 

o universo é rigidamente controlado pela produtora Blizzard. Neste caso, a atitude do 

leitor é daquele que se satisfaz ao buscar e encontrar os pontos de interconexão entre 

as produções, assim como expandir o universo, sem subvertê-lo. Dessa forma, o 

game deixa de ser o ponto de partida, para se tornar uma das portas de entrada. 

Diante do exposto, podemos afirmar que, as narrativas transmidiáticas 

revalorizam uma prática social comum ao leitor proficiente, qual seja, a da busca por 

complementos que o ajudem a compreender e expandir sua leitura. Esse processo 

que, como dissemos, é comum ao leitor proficiente, na maior parte das vezes não 

acontece na escola, porque o próprio contexto de supressão do tempo e do currículo 

não permite, sendo assim, a ênfase (quando acontece) está na formação do leitor da 

narrativa contida em si mesma, ou seja, ler e compreender um livro, de um autor, de 

uma época. Ao instaurar as narrativas transmidiáticas, os conglomerados de mídia 

buscam esse movimento do leitor proficiente, instaurado no consumidor, com a 
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diferença de que eles disponibilizam os produtos, o que o leitor tem que fazer é buscá-

los. Essa estratégia pode funcionar bem ou pode ser um fracasso, a depender dos 

objetivos do leitor-jogador. Assim como pode ser uma armadilha ou uma forma de 

diversão a depender do grau de criticidade desse mesmo leitor. Tudo isso contrasta 

com a visão que se tem, de que existe o leitor do livro e o jogador do game, e essas 

personas não se integram. 

Pelo contrário, com os produtos transmidiáticos não há espaço somente para 

o leitor, ou para o autor, ou para o jogador, mas as narrativas exigem um autor-leitor-

jogador que, saiba lidar com essas diferentes leituras, pois uma influencia a outra. 

Enquanto joga, suas leituras definem suas ações, seus desejos expressos em 

fanfictions influenciam sua visão crítica do objeto, em um processo dinâmico de vai e 

vem que altera as práticas sociais leitoras, porque exigem que o autor-leitor-jogador 

se autoforme constantemente, com a ajuda dos pares, reunindo-se em comunidades, 

criando inteligências coletivas, reforçando enfim, o valor de uma marca, franquia ou 

universo narrativo. 

Com isto, buscamos neste trabalho fugir dos extremos, ou seja, não olhar para 

essa literatura com o olhar condenador, que as julga como pouco edificantes ao 

mesmo tempo em que cruza os braços esperando que as mudanças parem de 

acontecer, mas também não se trata de não a olhar, ignorar a sua existência fora da 

escola, trata-se enfim, de olhá-la com a cautela necessária, reflexiva, que não a acolhe 

de forma inconsequente, sem avaliar seus pormenores, seus objetivos pouco 

explícitos de consumo. E esse equilíbrio de olhares, que quebra com o 

deslumbramento dos jovens e com o preconceito dos velhos, precisa ser ensinado, 

construído coletivamente, e o lugar propício para isso é e continua sendo a escola. 
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ALGUMAS QUESTÕES SOBRE O ENSINO A DISTÂNCIA: 
TECNOLOGIA E DOCÊNCIA 

 
 

Daniela Dermínio Posterare Santos 2 

 

Resumo: 
 

Estudos recentes demonstram uma crescente utilização das tecnologias digitais da 

informação e interação no universo escolar, de modo a facilitar e contribuir para a 

democratização do ensino por meio da modalidade a distância. Este trabalho tem por 

objetivo demonstrar parte da dissertação de mestrado intitulada “O tutor no ensino a 

distância: considerações sobre o elemento humano da mediação educativa com 

tecnologia” e busca destacar a literatura sobre o tema, principalmente no que se refere 

às tecnologias digitais da informação e interação no âmbito educacional, com especial 

evidência no ensino a distância. Também objetiva-se verificar a percepção dos 

profissionais deste contexto sobre a sua atuação na Rede Escola Técnica Aberta do 

Brasil – e-Tec e no Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, sujeitos da pesquisa 

em questão. A pesquisa prática se deu por meio da elaboração de um questionário 

semiestruturado, aplicado aos tutores presenciais e a distância / virtuais atuantes nas 

universidades e institutos federais públicos que oferecem os cursos por meio do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil e Rede e-Tec Brasil. Após a coleta de dados, 

foi possível verificar por meio da resposta ao questionário, que os tutores 

compreendem a atividade que desenvolvem no âmbito da docência, do mesmo modo 

pelo qual afirmam os estudiosos da área, ou seja, percebem-se como docentes. Além 

disso, ficou evidente que o principal recurso tecnológico utilizado ao desenvolver a 

docência no ensino a distância é a rede mundial de computadores – a Internet, por 

meio do ambiente virtual de aprendizagem – ciberespaço, espaço destinado à 

construção de conhecimentos. 

 

 

Palavras-chave: Ensino a Distância. Tecnologias Digitais da Informação e Interação. 

Docência. 
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As Tecnologias Digitais da Informação e Interação ao romperem com os velhos 

paradigmas da sociedade industrial apresentam uma modificação na forma de pensar, 

agir e produzir, formando a chamada “sociedade da informação e do conhecimento”. 

É no seio dessa nova sociedade que surge a necessidade da inovação pedagógica.  

Por isso, as escolas e os métodos de ensino e aprendizagem, cada dia mais, 

buscam por uma modernização visando atender às necessidades de adequação no 

âmbito escolar e institucional, rompendo barreiras e paradigmas na utilização das 

novas tecnologias.  

O ensino a distância surge nesse contexto, caracterizando-se como uma 

modalidade de aprendizagem que ocorre de forma prioritária com a utilização das 

Tecnologias Digitais da Informação e Interação. Não se trata de uma nova forma de 

ensino, embora, nas últimas décadas, o ensino a distância venha sendo objeto de 

muitas discussões; essa modalidade de ensino vem passando por transformações e 

se expandindo por ampliar as oportunidades de aprendizagem, democratizando o 

ensino. 

Essa democratização teve ascensão com políticas públicas de incentivo e 

facilitação ao Ensino Técnico e ao Superior, principalmente por meio da Rede Escola 

Técnica Aberta do Brasil e do Sistema Universidade Aberta do Brasil, 

respectivamente. 

 
2. Revisão de literatura 

 

A democratização do ensino ocorre de maneira facilitada pelo uso das 

tecnologias, pois elas permitem o acesso à educação àqueles que não vivem 

próximos às instituições de ensino (Lemes e Ribeiro, 2010), por isso deduz-se a 

necessidade de introduzir de forma contundente discussões no meio acadêmico a 

respeito das novas tecnologias na educação.  

 De acordo com Vieira Pinto (2005, p. 221) o termo tecnologia pode conceber-

se como “um conjunto de formulações teóricas, recheadas de complexo e rico 

conteúdo epistemológico” acerca da técnica. Importante salientar que são muitas as 

transformações que a técnica vem passando no decorrer do tempo no âmbito 

educacional e, por isso, a tecnologia pode ser compreendida como possibilidade de 

desenvolvimento humano, por fazer parte do contexto e da cultura de um povo (LÉVY, 

1999).  

As técnicas sempre existiram, em forma manuscrita, impressa ou oral. Por 

serem produtos culturais e fazerem parte da evolução histórica servindo de suporte à 

maneira do ser humano pensar e comunicar-se, não podem ser, segundo Lévy (1999), 

consideradas neutras. Serão boas ou más dependendo do contexto, do uso e do ponto 

de vista como serão utilizadas. Neste sentido, uma técnica será boa ou não 

dependendo de sua capacidade e uso efetivo, já que pode facilitar ou prejudicar 

possíveis ações, por ser restritiva ou condicionante. 
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Introduzir as tecnologias digitais na prática pedagógica da escola, na qual 

predominaram durante séculos a oralidade e a escrita manuscrita, significa romper 

obstáculos e, principalmente, resistências (LÉVY, 1993). Atualmente, as novas 

tecnologias digitais compõem o cotidiano dos alunos em geral e, por isso, é importante 

que a escola encontre meios de utilizá-las de modo a facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Nesse contexto, o ensino a distância foi grandemente promovido nos últimos 

anos por meio de políticas públicas visando à democratização do ensino, com ênfase 

no ensino técnico e no ensino superior, alavancando-os com a criação da Rede Escola 

Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil) e do Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB).  

O ensino a distância, por meio dos recursos tecnológicos que utiliza, facilita o 

acesso à educação, de acordo com o que prega a UNESCO. Se é possível aprender 

de maneiras diferentes, com recursos variados, também é possível ensinar de formas 

diferentes.  

O Sistema Universidade Aberto do Brasil e a Rede Escola Técnica Aberta do 

Brasil utilizam o ambiente virtual da Plataforma Moodle – Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment – trata-se de um software livre e, em razão dessa 

característica, vem sendo constantemente aprimorado por colaboradores do mundo 

todo. 

Por meio dessa ferramenta, acontecem as interações entre alunos e 

professores e entre os próprios alunos, no ciberespaço, o qual é tido, de acordo com 

Alava (2002), como um espaço construtivista, e não apenas de transmissão de 

conhecimentos e informações.  
 

O ciberespaço é concebido e estruturado de modo a ser, antes de 
tudo, um espaço social de comunicação e de trabalho em grupo. 
Portanto, o saber já não é mais produto pré construído e 
“midiaticamente” difundido, mas o resultado de um trabalho de 
construção individual ou coletivo a partir de informações ou de 
situações midiaticamente concebidas para oferecer ao aluno ou ao 
estudante oportunidades de mediação (ALAVA, 2002, p. 14). 

 

Dessa forma, as tecnologias digitais podem desenvolver interações, socializar 

atividades, pensamentos, reflexões e, ainda, propiciar um ambiente de construção do 

conhecimento, fornecendo informações e facilitando a troca de experiências e a 

inclusão. 

As questões apontadas anteriormente remetem à dimensão do uso e do 

domínio dos recursos tecnológicos, considerando que a aprendizagem, no ensino a 

distância, ocorre no ciberespaço, espaço que pode ser considerado relativamente 

recente, dada sua abrangência mundial no último século (LÉVY, 1999). Para Lévy 

(1999, p. 92), ciberespaço pode ser caracterizado como “o espaço de comunicação 

aberto pela interconexão mundial de computadores e das memórias dos 

computadores”, ou seja, um “dispositivo de comunicação interativo e comunitário” 

(LÈVY, 1999, p. 29) que permite uma aprendizagem cooperativa em rede. Assim, o 



 
 

31 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, nº 217   abr./jun. 2017     p. 28 a 39 

ISSN: 0102-5503 

ciberespaço pode ser compreendido como um meio de interação derivado de 

conexões com a Internet.   

Com isso, torna-se imprescindível uma mudança paradigmática na educação, 

para que a tecnologia possa, além de oferecer acesso fácil e rápido à informação, 

contribuir para a construção de conhecimento pelo sujeito que está em contato com 

ela. O desafio, no que tange ao uso da tecnologia no ensino a distância, será promover 

meios para que ela contribua efetivamente na aquisição e construção de 

conhecimentos nos processos de ensino que a utilizam como principal recurso 

tecnológico. 

Alava (2002) argumenta que, embora haja inúmeros pesquisadores na área da 

aprendizagem por meio das tecnologias, os estudiosos deixaram de realizar 

pesquisas sobre o processo de ensino, o que, segundo o autor, demanda atenção, 

pois “a atividade formadora que engloba o ato de ensinar deve estar no centro das 

pesquisas em educação se se pretende superar o quadro processo/produto depois de 

ter identificado suas lacunas” (p. 56).   

Nessa perspectiva, o referido autor introduz na discussão os elementos tutor, 

difusor e mediador, como os vários papéis desempenhados pelo professor nos 

dispositivos midiatizados. Além disso, estabelece que os processos e as práticas de 

ensino devem estar no centro das ações, que giram com o apoio dos recursos 

tecnológicos como “elementos organizadores da ação formadora e das práticas de 

aprendizagem” “e não mais considerar a aprendizagem como resultante de uma 

relação homem-máquina” (ALAVA, 2002, p. 56).  

Quando se fala em educação a distância, o docente aparece, muitas vezes, 

com denominação e atividades diferentes daquelas exercidas no ensino tradicional 

presencial. O profissional do ensino a distância assume inúmeras responsabilidades 

e funções nessa modalidade de ensino, recebendo destaque pela mediação 

educativa. 

Para Mill (2010) o tutor atua tal como docente, quando, por meio da interação 

com os alunos, os apoia em sua construção de conhecimentos e nos seus processos 

reflexivos. Além disso, é o tutor quem representa a instituição de ensino e, junto aos 

discentes, estabelece “uma relação de proximidade de forma que a identidade do 

curso ou da instituição, na visão do aluno, passa pela imagem criada pelo tutor que o 

atende” (MILL et al, 2008, p. 114).  

Embora com uma compreensão equiparada entre tutor e docente, Mill (2010) 

diferencia as atividades exercidas pelo professor e pelo tutor: o professor participa do 

processo que antecede o início do curso, organiza os conteúdos da disciplina e pode 

ou não acompanhar os estudantes no desenvolvimento da disciplina, enquanto o tutor, 

segundo este autor, inicia as suas atividades após a matrícula dos alunos.  Apesar de 

não ser requisito a participação do tutor no processo de organização da disciplina, ele 

deverá dominar os “saberes essenciais à docência” para realizar adequadamente 

suas atividades (MILL, 2010). 
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Assim, visualiza-se no ensino a distância funções e momentos de atuação 

diferentes entre o tutor e o professor, conquanto ambos atuem diretamente na 

docência. 

Castilho Arredondo (2003) comenta que o professor do ensino a distância 

utiliza-se de recursos tecnológicos e do diálogo para atender as necessidades dos 

alunos, de forma a torná-los autônomos em sua própria aprendizagem.  

Generalizando, o profissional do ensino a distância deverá ter múltiplas 

funções, como afirma Belloni (2001). Cabe-lhe orientar e apoiar os alunos em seus 

estudos e pesquisas; atualizar-se em relação à sua disciplina, além de preparar o 

plano e a ementa de disciplina; refletir sobre seu trabalho no ensino a distância; avaliar 

os alunos e esclarecer dúvidas. 

Foram analisados alguns editais de processo seletivo de tutores a distância e 

presenciais para cursos técnicos, de graduação e de especialização na modalidade 

de educação a distância. Em alguns desses editais constam as funções que o tutor 

irá desempenhar. Na tutoria presencial, em geral, o tutor atua no polo e deve exercer 

orientação acadêmica e tecnológica, além de ser considerado um mediador, por ser 

um elo entre os estudantes, o coordenador do polo, o tutor a distância e a equipe 

gestora do curso.  

Nos variados editais em que a função do tutor está disposta, diz-se que o tutor 

presencial atua no esclarecimento de dúvidas sobre o curso, sobre a metodologia do 

processo de ensino e aprendizagem. Ademais, ele é o responsável pela coleta de 

informações sobre a frequência dos alunos, pela motivação e apoio à participação dos 

estudantes em eventos acadêmico-científicos. 

Os editais caracterizam o tutor virtual, também chamado de tutor a distância, 

como um especialista na área do conhecimento em que irá atuar, e atribuem-lhe a 

função de acompanhar o desenvolvimento das atividades e de identificar as 

dificuldades e os avanços dos alunos, para que, dessa forma, possa oferecer-lhes 

subsídios.  

Com maior especificidade, os editais enumeram as atribuições do tutor, sendo 

as mais frequentes:  

1. Assistir, incentivar e respeitar o ritmo de aprendizagem e as dificuldades 

individuais dos alunos; 

2. Aplicar, acompanhar, corrigir atividades e avaliações, bem como 

esclarecer dúvidas; 

3. Elaborar relatórios de regularidade e desempenho dos alunos; 

4. Promover a interatividade no ambiente virtual de aprendizagem – AVA; 

5. Mediar a comunicação entre os alunos e a equipe do polo de apoio 

presencial e da instituição de ensino; 

6. Assessorar as coordenações do curso e do polo na organização e no 

desenvolvimento das atividades; 

7. Estabelecer e manter contato permanente com os alunos; 

8. Auxiliar os alunos na organização da sua agenda de estudos e na 

formação de grupos de estudos; 
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9. Participar dos cursos e treinamentos; 

10. Conhecer o projeto pedagógico do curso (PPC) e o material didático das 

disciplinas sob sua responsabilidade; 

11. Saber utilizar diferentes linguagens e formas de comunicação com os 

alunos; 

12. Conhecer as ferramentas de interação e comunicação oferecidas e 

orientar os alunos para o uso dessas ferramentas. 
 

Para Mill (2010), o tutor desenvolve práticas pedagógicas exercendo atividades 

de função docente, enquanto que o professor, no ensino a distância, é o responsável 

pelo preparo do conteúdo, bem como de sua organização e, em alguns contextos, é 

ele também quem acompanha os alunos junto aos tutores. Aprofundando um pouco 

mais a discussão sobre o papel que o tutor desempenha, Mill (2010) afirma que ele 

pode ser considerado docente, dada a natureza de seu trabalho:  
 

O trabalho de tutoria é composto por atividades didáticas circunscritas 

no atendimento aos alunos: estudar os materiais do curso e estimular 

os estudantes em seus estudos, orientar na realização das atividades 

da disciplina, auxiliar os estudantes em suas dúvidas e dificuldades 

com o conteúdo ou com questões técnicas, desenvolver e empregar 

estratégias de estímulo à reflexão sobre os temas discutidos na 

disciplina, gerenciar o ambiente virtual de aprendizagem da disciplina 

e dar feedback sobre as atividades dos alunos, promover interações 

entre formando-formando-formador, que ocorrem no processo de 

formação. Essas atividades do tutor podem variar de acordo com a 

proposta pedagógica de EAD e de tutoria (MILL, 2010).   

 

Assim como Mill (2010), Castilho Arredondo (2003) também distingue os papéis 

de tutor e professor. Para esse autor, o professor é responsável pelo processo de 

ensino e tem por dever orientar o aluno no desenvolvimento da sua aprendizagem, 

explicando-lhe o conteúdo; já o tutor deve seguir o programa criado pelo professor, 

apoiar o aluno em suas dificuldades, agindo como motivador e facilitador do processo, 

auxiliando para que o aluno se torne autônomo e o próprio responsável por sua 

aprendizagem.  

Castilho Arredondo (2003) evidencia a utilização dos recursos tecnológicos 

para facilitar a comunicação dos alunos entre si e com o tutor e, assim, ele também 

será o responsável pelo apoio tecnológico necessário no processo de ensino. Por fim, 

Castilho Arredondo (2003) caracteriza o tutor como um professor polivalente que 

assume cada vez mais tarefas de acordo com as necessidades dos alunos, sem 

desconsiderar o que lhe é recomendado pela instituição à qual presta serviços e está 

pedagogicamente vinculado. 

Gonzalez (2005), do mesmo modo, discute o quadro de profissionais que atua 

no ensino a distância, e afirma que o tutor é quem medeia o desenvolvimento do curso, 
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assim como a participação dos alunos no ambiente virtual de aprendizagem, e é ele a 

figura que pode ou não os avaliar.  

Dessa forma, fica aparente o consenso entre Castilho Arredondo (2003), Mill 

(2010) e Gonzalez (2005) sobre as funções que o tutor desenvolve, as quais vão além 

das funções do docente no ensino presencial, com atividades específicas ao ensino a 

distância.  

Ressalta-se que os pesquisadores da área aqui estudados consideram o tutor 

um docente que possui as atribuições tais quais previstas nos editais de processo 

seletivo para tutores presenciais e a distância / virtuais.  

 
3. A pesquisa 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica e documental para a primeira etapa de 

coleta de dados. Por meio da literatura clássica, pode-se identificar, teoricamente, as 

percepções do elemento humano da mediação educativa com a utilização das 

tecnologias digitais da informação e interação. Além disso, foram também objeto de 

investigação os documentos oficiais, como leis, decretos e portarias que 

regulamentam o ensino a distância no Brasil. 

Para a segunda fase, foi elaborado um questionário semiestruturado, que foi 

aplicado aos tutores presenciais e virtuais atuantes nas universidades e institutos 

federais públicos que oferecem os cursos por meio da Universidade Aberta do Brasil 

e Rede e-Tec Brasil, trazido aqui, de forma limitada.  

O questionário foi aplicado à amostra disponível de tutores, abrangendo as 

cinco regiões do Brasil. Embora não tenha sido possível precisar o número de tutores 

em exercício e não seja possível fazer generalizações, essa pesquisa nos permite 

conhecer situações que precisam ser consideradas. 

Para a análise dos questionários nas questões abertas utilizou-se a análise de 

conteúdo, definida, segundo Bardin (2004), como  
 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

2004, p. 42).  

 

4. Resultados e discussão 
 

O panorama atual traz novos desafios e a consequente necessidade de quebra 

de paradigmas para que as tecnologias digitais da informação e interação possam, de 

fato, contribuir para a construção de conhecimentos por meio do ensino a distância. 

Aliado a isso, os profissionais envolvidos precisam se adequar ao ambiente virtual de 

aprendizagem com busca a uma nova forma de entender e fazer educação.  
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Com esse contexto teórico, a pesquisa traçou meios para compreender as 

percepções dos profissionais sobre o trabalho que desenvolvem e sobre os recursos 

tecnológicos que utilizam no processo de ensino e aprendizagem.  

Iniciando pela forma como o profissional se percebe nesse meio e define o seu 

trabalho, perguntou-se: “Ao desenvolver a atividade de tutoria, você considera que 

está desenvolvendo atividade docente? Por quê?”. 

No gráfico abaixo, visualiza-se as respostas objetivas dos tutores avaliados. 

Em sua maioria, 94.3%, compreendem a tutoria como uma atividade docente, 

enquanto apenas 5.7% discordam deste conceito.  
 

Figura 1: Percepção do tutor quanto a atividade de tutoria 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 

 

Desses 94.3%, alguns tutores basearam sua resposta na aplicação e correção 

de avaliações e atividades ou no contato direto com os alunos. Isso nos fornece 

elementos para observar a definição de docência para esses tutores, no mesmo 

sentido que Mill, Ribeiro e Oliveira (2010), quando relacionam a docência às 

atividades desenvolvidas no dia a dia da prática pedagógica dos profissionais da 

educação. Muitos tutores comentaram que orientam, auxiliam e acompanham os 

alunos no desenvolvimento de seus estudos, enquanto outros alegaram ministrar 

aulas.  

Evidencia-se que não se verificou na prática diferença alguma entre o professor 

e o tutor, pois os profissionais questionados limitaram-se a destacar a semelhança da 

tutoria com a docência, equiparando-as.  

No mesmo sentido, Castilho Arredondo (2003), Mill (2010) e Gonzalez (2005) 

tecem comentários acerca das funções do docente, pontuando que no ensino a 

distância elas se sobrepõem àquelas do ensino presencial, pois possuem atividades 

específicas da modalidade a distância.   

Sobre os meios que os profissionais do ensino a distância utilizam para 

exercerem sua atividade, questionou-se quais os recursos disponíveis e que 

consideram imprescindíveis na rotina dessa modalidade de ensino.  
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A resposta majoritária foi a utilização da plataforma Moodle, embora não 

totalitária. Em segundo lugar veio o e-mail pessoal, com mais da metade das 

respostas. Na sequência o material didático impresso, o celular pessoal, o e-mail 

institucional, a sala ambiente destinada à tutoria e vídeo conferência, 

respectivamente. Outros meios e recursos tecnológicos também aparecerem na 

resposta dos tutores, conforme visualiza-se na figura abaixo. 
 

Figura 2: Demonstrativo de recursos utilizados pelos tutores em exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 

 

Sabe-se que alguns dos recursos mencionados na pergunta são 

subtecnologias de outros, como, por exemplo, aplicativos e plataformas, os quais 

podem ser utilizados para vídeo e web conferência. Mesmo assim, optou-se por 

demonstrar todos os recursos mencionados pelos tutores. 

Os recursos presentes nesta pesquisa correspondem, em parte, aos 

mencionados por Daniel Mill (2012, p. 89), ao apresentar o levantamento realizado 

sobre tecnologias utilizadas por tutores no ensino a distância. Seguem abaixo os 

recursos que coincidem, embora alguns com nomenclaturas diferentes. 
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Quadro 1: Recursos tecnológicos utilizados na tutoria 
 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Internet 

Bate papo Ferramentas de debates 

Celular Material impresso 

Computador Telefone 

Comunicação audiovisual Videoconferência 

E-mail Webcam 

Fonte: Adaptado de Mill (2012) 

 Portanto, assim como leciona Castilho Arredondo (2003), está demonstrado 

que a comunicação dos alunos entre si e entre o tutor é facilitada por meio da 

utilização dos recursos tecnológicos. 

 

5. Considerações finais 
 

O presente estudo teve por objetivo demonstrar o que diz a literatura sobre as 

tecnologias digitais da informação e interação no âmbito educacional, em especial, no 

ensino a distância e, consequentemente, verificar o que dizem os profissionais deste 

meio sobre a sua atuação na Rede Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec e no 

Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.  

Foi possível visualizar, tanto na revisão da literatura, quanto na realidade 

prática, uma equiparação do tutor ao docente, por ambos exercerem atividades 

pedagógicas e estarem em contato direto com os alunos. Os profissionais 

questionados, em sua grande maioria, se consideram docentes por exercerem 

atividades típicas da docência, tais como corrigir provas, acompanhar, orientar os 

alunos no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, considerando que alguns 

alegaram, inclusive, ministrar aulas. Por isso, não restam dúvidas de que o tutor 

exerce atividade docente.  

Assim como no ensino presencial, o ensino a distância é permeado por 

tecnologias e, principalmente, pelas tecnologias digitais da informação e interação, 

apesar de não com exclusividade. Essa modalidade de ensino, por não comportar 

aulas presenciais diárias, utiliza-se da rede mundial de computadores - a Internet, com 

a qual se faz possível ingressar no ambiente virtual – ciberespaço. Reiterando o que 

dizem os estudiosos da área, esse é o meio predominante para as interações que 

visam mediações com vistas a possibilitar a construção de conhecimentos. Portanto, 

é notório que o ciberespaço é o recurso tecnológico mais utilizado para a mediação 

educativa por meio de tecnologias e, por possuir grande destaque, deve ser priorizado 

nos estudos sobre esse tema.  

Atualmente é bastante difundida a ideia de construção de conhecimentos como 

objetivo do processo de ensino e aprendizagem e, no ensino a distância, não é 
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diferente, sendo peculiar apenas a forma que isso ocorre, ou seja, a utilização do 

ciberespaço.  

Em síntese, esse estudo revelou a equiparação da tutoria à atividade docente, 

mostrou quais são os principais recursos tecnológicos utilizados pelos profissionais 

que atuam no ensino a distância, com a devida atenção ao modo de sua utilização, a 

qual deve ser pautada no estímulo à construção de conhecimentos. Por fim, restou 

demonstrada a relevância de discussões acerca dos temas que compõem a 

modalidade de educação a distância, por tratar-se de modalidade de ensino ainda 

relativamente recente no nosso país. 
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Resumo: 
 

O artigo explora o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) no processo 

de ensino e aprendizagem. É um estudo de caso que foi realizado em uma instituição 

de ensino superior salesiana localizada no interior do Estado de São Paulo. O estudo 

de caso delineia-se em investigação qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994; YIN, 2015) 

compreendendo três etapas básicas: exploratória, coleta de dados e análise de dados. 

Envolveu entrevistas com onze sujeitos e acompanhamento do uso de AVAs de dois 

desses sujeitos. Seus principais objetivos são: descrever e analisar como um grupo 

de professores dessa instituição utiliza ambientes virtuais institucionais e não 

institucionais (como redes sociais), identificar e justificar o uso de ambientes virtuais 

não institucionais e verificar se há diferença no uso de ambientes institucionais e não 

institucionais. Moodle e Facebook são os ambientes virtuais de aprendizagem 

utilizados pelos professores na instituição. O estudo observou que o uso de forma 

ponderada se dá em ambos os ambientes virtuais de aprendizagem, seja pelo 

processo de compreensão e\ou aprendizagem das ferramentas de cada ambiente, 

pela adequação ao perfil dos alunos ou pela necessidade de compreender a própria 

atuação no ciberespaço. A análise conclui que há necessidade da mudança da prática 

pedagógica para o docente que utiliza AVAs como extensão da sala de aula, o que 

acaba por afetar o perfil docente. 
 

Palavras-chave: Ambiente virtual de aprendizagem. Ensino superior. Facebook. Moodle. 
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1. Introdução 
 

O uso de ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) proporciona a ampliação 

do espaço da sala de aula e da quantidade de ferramentas e/ou objetos de 

aprendizagem disponíveis para professores e alunos, favorecendo atividades em 

momentos síncronos e assíncronos. O AVA pode ser ajustado ao desenho 

pedagógico do curso e das atividades propostas, que professor e alunos vão 

organizando conforme as necessidades do grupo. 

É necessário, entretanto, organizar e experimentar outras orientações didático-

pedagógicas em relação ao uso dos ambientes virtuais, de modo a flexibilizar 

momentos presenciais físicos com momentos presenciais digitais virtuais. O educador 

que utiliza esses ambientes deve compreender que a ampliação da sala de aula não 

se poderá dar como espaço de reprodução de uma pedagogia que considere o aluno 

passivo, ou mero receptáculo de conteúdo. 

O AVA está presente em diferentes níveis de ensino, cabendo aos atores das 

aprendizagens os combinados sobre quando, onde e para que os utilizar, ou seja, a 

utilização desses ambientes não elimina a intenção do educador–mediador, o uso da 

intervenção didática. Os ambientes virtuais de aprendizagem foram criados 

incialmente para o uso em educação a distância; entretanto, são hoje utilizados 

também em cursos presenciais de instituições de ensino superior, para o atendimento 

da Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que autoriza a utilização de 

disciplinas a distância em até 20% da carga horária total dos cursos presenciais, assim 

como para apoio a cursos presenciais na educação básica, superior e corporativa. 

A questão problematizadora deste artigo é: como um grupo de docentes utiliza 

AVAs institucionais e não institucionais (no caso, redes sociais)? 

Como forma de solucionar o problema, a pesquisa teve como objetivos: 

descrever e analisar como um grupo de professores de uma instituição de ensino 

superior (IES) salesiana utiliza ambientes virtuais institucionais e não institucionais (no 

caso, redes sociais); identificar e justificar o uso de ambientes virtuais não 

institucionais; e verificar se há diferença no uso de ambientes institucionais e não 

institucionais. 

A próxima seção introduz os conceitos de ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVAs) e redes sociais, assim como seus usos em educação, baseando-se em revisão 

de literatura. Após a explicitação da metodologia, a seção final apresenta e discute os 

resultados da pesquisa. 

 
2. Ambientes virtuais e redes sociais para aprendizagem 

 

Nesta seção, apresentamos e definimos os conceitos de ambientes virtuais de 

aprendizagem e redes sociais. 
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2.1- Ambientes virtuais de aprendizagem 
 

Consideramos o conceito de ambientes virtuais de aprendizagens (AVAs) de 

Alves, Barros e Okada (2009) e Meishar, Kurtz e Pieterse (2012): plataformas — 

softwares — que ofertam ferramentas para a comunicação síncrona ou assíncrona. 

Concebemos como ambiente virtual de aprendizagem todo sistema que dê suporte a 

qualquer tipo de atividade realizada pelo aluno, ou seja, um conjunto de ferramentas 

que são usadas em diferentes situações de aprendizagem. Munhoz (2011) descreve 

o AVA como sistema composto por diversos programas, que utilizam a tecnologia de 

ponta com a intenção de permitir e tornar mais efetiva a rede de relacionamentos entre 

seus participantes e a disseminação de materiais e outros conteúdos. O autor destaca 

ainda a possibilidade de agregar o uso de redes sociais aos AVAs. Mattar (2012), por 

sua vez, apresenta um conceito de AVA mais ampliado, que inclui games e mundos 

virtuais. 

Acrescentamos, para este estudo, o conceito de AVA proposto por Pereira 

(2007): consiste em mídias que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e 

permitir interação entre os atores do processo educativo. A autora destaca que a 

qualidade do processo educativo depende dos seguintes fatores: envolvimento do 

aprendiz, proposta pedagógica, materiais veiculados e equipe educativa (grifo 

nosso), assim como das ferramentas e recursos utilizados no ambiente. 

A utilização do AVA deve estar agregada a uma concepção de conhecimento. 

Assim, de acordo com Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011, p. 31), “conhecimento é 

fruto de construção do indivíduo feita em colaboração com professores e colegas”. 

Exige uma prática pedagógica da interação que busque a construção coletiva, 

estímulos em continuar e proximidade em dividir e multiplicar. A ampliação da sala de 

aula pelo uso de AVA favorece, assim, as interações professor–aluno, aluno–

conteúdo e aluno–aluno, descritas inicialmente no editorial do American Journal of 

Distance Education intitulado Three Types of Interaction por Moore (1989). Nesse 

sentido, o professor que utiliza AVA com seus alunos deve ter o cuidado ao selecionar 

as ferramentas do ambiente. 

Dentre os ambientes virtuais de aprendizagem utilizados para a aprendizagem 

formal — aquela oferecida por instituições escolares e acadêmicas, com uma 

estrutura hierárquica e organizada cronologicamente, e buscada intencionalmente por 

alunos que desejam aprender —, podemos afirmar que Moodle e Blackboard são 

referências; o diferencial entre eles se dá, basicamente, pela forma de oferecer o 

serviço: a primeira é gratuita, e a outra, comercial. Podem ser mencionados ainda 

Desire2Learn e Canvas. 

 

2.2- Redes sociais 
 

Sites de rede social são serviços baseados na Web 2.0 que permitem aos 

indivíduos construir perfis públicos ou semipúblicos dentro de um sistema fechado, 

elencar outros usuários com os quais se pode compartilhar conexões e ver e pesquisar 
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suas listas de conexões, bem como aquelas feitas por outros usuários dentro do 

sistema. 

Nesta pesquisa, destacamos os sites utilizados em redes sociais, como explica 

Mattar (2013). O ser humano vive em rede, mediante as vivências em diferentes 

grupos em que experiencia seu cotidiano; esta rede amplia-se na medida em que 

aumentam os grupos em que vive. 

O uso das redes sociais, apoiadas pela Web 2.0, pode facilitar o processo de 

comunicação entre as pessoas, possibilitando um alargamento nas relações, 

mediante as diferenças socioculturais. Dessa forma, nas redes sociais cada indivíduo 

tem sua função e identidade cultural. Sua relação com outros indivíduos vai formando 

um todo coeso que representa a rede. De acordo com a temática da organização da 

rede, é possível a formação de configurações diferenciadas e mutantes. Assim, as 

mudanças em nossas vidas vêm-se instalando; o leque de convivência, a troca de 

informações e a possibilidade de alargamento do conhecimento estão cada vez mais 

rápidos. 

Consideramos as redes sociais como um ambiente ou sistema complexo. 

Apoiamo-nos em Moraes (2008), Maturana e Varela (2001) e Morin (1995, 2003) para 

compreendermos as redes sociais como um todo em que o processo de interação se 

dá entre os usuários por meio de um recurso da web, promovendo mudanças na/para 

o recurso e seus usuários. 

 O conceito de perfil de usuário das redes sociais construímos a partir de Freire 

(1996), Morin (2003) e Groff (apud SANTOS NETO, 2006). A justificativa das redes 

sociais como ambientes complexos e o perfil de seus usuários se dão pelo objetivo de 

entendermos o uso das redes sociais, via web, utilizadas em educação, especialmente 

educação superior. 

Listamos algumas redes sociais virtuais que podem ser (ou estão sendo) 

utilizadas em educação: blogs, Twiter, RSS, wikis, Facebook, YouTube, Skype, 

Slideshare, Prezi, mundos virtuais 3D, games, realidade aumentada e PLEs — 

ambientes pessoais de aprendizagem (MATTAR, 2012). Não nos interessa se foram 

criadas ou não para uso em educação; afinal, jogos e gibis tampouco foram 

produzidos para serem recursos pedagógicos, entretanto são considerados e 

utilizados, sendo tema de muitas pesquisas acadêmicas. 

 
3. Metodologia 

 

Baseando-se nos princípios da investigação qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 

1994), esta pesquisa constitui-se como um estudo de caso, na busca da compreensão 

de como um grupo de docentes universitários utiliza AVAs. Segundo Yin (2005), o 

estudo de caso pode ser considerado uma estratégia metodológica para a pesquisa 

em ciências humanas, possibilitando ao pesquisador um aprofundamento em relação 

ao fenômeno estudado. 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas previamente organizadas, 

mediante os estudos dos autores que fundamentaram a metodologia desta pesquisa, 

divididos em dois momentos: entrevistas com onze sujeitos e acompanhamento de 

uso de AVA por dois (dentre os onze) sujeitos. 
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As unidades de análise que pontuaram a coleta de dados foram: perfil do 

sujeito; se utiliza ambientes virtuais com os alunos; quantos; quais; e por que os utiliza. 

Inúmeras perguntas guiaram também a pesquisa: há diferença entre utilizar um 

ambiente virtual institucional (plataforma Moodle, na IES estudada) e outros 

ambientes virtuais (como redes sociais) com os alunos? Como administra o tempo em 

ambientes não institucionais? Como avalia a questão da relação com os alunos nos 

ambientes não institucionais? Ao utilizar ambientes não institucionais, como se 

caracterizam a vida pública e privada? Há diferença na participação dos alunos no 

ambiente institucional e não institucional? Você tem preferência pela utilização desses 

ambientes? Em qual AVA há mais desafios para você? Por quê? Qual (is) o(s) tipo(s) 

de arquivos que compartilha? Como aprende ou aprendeu a utilizar os AVA? 

Os onze sujeitos que participaram da primeira fase deste estudo são docentes 

do ensino superior com diferentes formações acadêmicas. Foram convidados a 

participar da pesquisa por e-mail. As entrevistas foram previamente agendadas por e-

mail ou por telefone, com o intuito de não atrapalhar a rotina — período de férias, 

deixando os sujeitos livres para escolherem a data e o local da gravação da entrevista. 

Os procedimentos foram delimitados: primeiro, o contato com a IES, solicitando 

permissão para a pesquisa; permissão para ler e descrever os documentos da IES — 

necessários para o momento; permissão para descrever o AVA institucional; convite 

e agendamento de entrevista com os sujeitos; solicitação para acompanhá-los no uso 

de AVA não institucional; e, por fim, uma análise final, não mais importante que as 

anteriores. 

Os dados foram coletados por meio da leitura e descrição dos seguintes 

documentos institucionais: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de 2012, 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 2012 e Portaria de Criação do NEAD, com o 

documento norteador das suas ações, além das entrevistas e acompanhamento do 

uso do AVA. 

Os documentos institucionais tiveram seus textos descritos, sempre com o 

cuidado para que não aparecesse o nome da IES ou qualquer tido de referência. As 

imagens utilizadas do AVA ou de cópia de algum documento tiveram seus nomes, 

logo da IES ou de pessoas ligadas a ela apagadas. Cada sujeito recebeu um 

pseudônimo, pois é preciso garantir o anonimato dos sujeitos, como proposto pela 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde n196-96 — resolução que criou a 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa — CONEP. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética, mediante parecer consubstanciado número 155.245. 

Ao término das entrevistas, foi solicitado aos sujeitos a permissão para 

acompanhar o uso de AVA não institucional, sendo que somente dois sujeitos 

permitiram. O acompanhamento foi realizado mediante as unidades de análise que 

delimitaram o estudo. 
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4. Resultados e discussão 
 

Esta seção apresenta os resultados da pesquisa com o uso de AVAs 

institucionais e não institucionais por professores e alunos. 

Os sujeitos que participaram desta pesquisa possuem mais de dez anos em 

experiência docente, todos com titulação mínima de mestre ou com o mestrado em 

andamento. 
 

Quadro 1 – Perfil dos sujeitos 

 

Fonte: elaborado pelos autores a partir das entrevistas 

 

 

Sujeito 
Formação 

e titulação 
Disciplina (s) que leciona 

Tempo de 

magistério 
Ava que utiliza 

Adan  
biólogo, doutor com 

PhD  

Ecologia Humana, Ecologia, 

Histologia, Sociologia e 

Metodologia da Pesquisa 

+ de 30 anos no ensino 

superior 

Moodle, e-mail e 

Facebook 

Adão  
engenheiro, pós 

doutorando  

Metodologia da Pesquisa, 

Logística e Processo de 

Fabricação 

10 anos no ensino 

superior 
Facebook e e-mail 

Adriele  
formada em Letras, 

doutora  

Pratica de Ensino de Inglês, 

Linguística Aplicada 

11 anos no ensino 

superior 
Moodle e redes sociais 

Ágata  
graduada em Letras 

e Pedagogia, mestre  

Gestão do Projeto Político 

Pedagógico e Prática de ensino 

de Português  

32 anos – 15 

concomitante com no 

ensino superior 

Moodle, Facebook, 

Twitter, e-mail, Moodle, 

Blog e wikis 

Aisha  
enfermeira, 

doutoranda  

Nutrição e Saúde na Educação 

Infantil, semiologia, Exercícios 

Profissionais, Educação e 

Didática Aplicada à Saúde  

10 anos no ensino 

superior 
Moodle 

Alicia  

graduada em 

Pedagogia, 

especialista em 

Educação Salesiana  

Teoria e Organização Curricular 

da Educação Básica, Avaliação: 

da aprendizagem, institucional e 

responsabilidade social 

27 anos - 14 

concomitante com no 

ensino superior 

Moodle e Facebook 

Alice  enfermeira, doutora  
Saúde do Idoso e Administração 

Hospitalar 

25 anos – dez no 

ensino superior 
Moodle 

Anita  

graduada em 

Relações Públicas, 

mestranda 

Responsabilidade Social, 

Comunicação e Relações 

Públicas 

11 anos – sempre no 

ensino superior 
Moodle e Facebook 

Anselmo  

professor de 

matemática, 

doutorando em 

matemática  

Matemática, matemática e 

estatística 

20 anos – 14 

concomitante com no 

ensino superior 

Moodle, e-mail e 

Facebook 

Arthur  
graduado em Rádio 

TV, mestre 
Semiótica 

+ de 30 anos, sempre 

com aulas no ensino 

superior 

Moodle, está 

aprendendo a usar o 

Facebook  

Ayla 

 

graduada em Letras, 

mestre  

Português, Inglês e Pedagogia 

de projetos 
+ de 10 anos 

Moodle, Facebook e 

Blog  
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4.1- Definindo e justificando o uso de AVAs 
 

Os ambientes virtuais de aprendizagem utilizados pelos sujeitos desta pesquisa 

são: Moodle, e-mail, Facebook, Twitter, blog, site pessoal e YouTube. Entre os 

sujeitos que participaram desta pesquisa, todos utilizam o Moodle. A rede social 

Facebook é o segundo AVA mais utilizado. 

Alice, por exemplo, não faz uso de AVA não institucional com os alunos. Contou 

que usa o AVA institucional por dois motivos: é uma obrigação e está percebendo 

algumas facilidades ao usar; está se adaptando à ferramenta. Possui Facebook, mas 

não posta material para alunos; explicou que redes sociais não foram feitas para uso 

profissional; usa o Facebook para falar com amigos e o marido. 

Os sujeitos utilizam em geral AVAs não institucionais porque a interação com 

os alunos é mais rápida, pois é o ambiente que os alunos utilizam. 

Para Ayla, os professores não ficam conectados a todo momento no Moodle. 

Ágata disse: “a rapidez e informalidade das redes sociais aproxima-nos mais dos 

alunos, tornando a construção do conhecimento prazerosa e facilitando o 

cooperativismo”. Ela utiliza blog só com uma turma, dentre as para que leciona. 

Justifica o uso com turma única pois os alunos precisam melhorar a escrita. 

Adriele, por sua vez, afirmou: “a facilidade em encontrar os alunos para 

organizar atividades, a precisão e facilidade de acesso aos alunos é muito boa”. E 

Ayla disse: “os alunos estão lá; se preciso interagir com eles, devo estar no mesmo 

ambiente”. 

Anita acha mais fácil utilizar o Facebook para postar material ou recado aos 

alunos, pois o Moodle é complicado. Para Anselmo, o problema está no design do 

Moodle, que não agrada aos alunos. Adão afirmou que: “os alunos estão online 24 

horas em AVAs não institucionais; então, preciso usar ferramentas fashion-time”. 

 

4.2- Administração do tempo para o uso de AVAs 
 

A utilização do tempo para interagir nos AVAs não parece ser problema ao 

grupo de sujeitos. Para organização do trabalho em AVAs, é preciso compreender que 

o AVA permite a convergência de mídias — a capacidade de permutar e hibridar em 

um mesmo ambiente em várias mídias. Entende-se por mídia todo suporte que veicula 

a mensagem expressada por uma variedade de linguagens — sons, imagens, gráficos 

e textos em geral. 

Para Adriele, o tempo gasto na utilização do ambiente depende da formação 

tecnológica do professor. Se ele possui habilidades e competências para tal, tempo 

não é problema. 

Para Adão, Anita, Alicia, Ágata e Adam, esta forma de trabalhar apaga os 

‘limites da fronteira do tempo. Ágata disse: “não me preocupo com o tempo. Essa 

forma de socialização do conhecimento apaga a fronteira do trabalho e lazer, tempo 

e espaço”. Para Adão: “Todo tempo pode ser tempo para disponibilizar material, tirar 

dúvidas, orientar os alunos”. 
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4.3- Interação com os alunos 
 

Adan afirma que o design do Moodle não ajuda na interação dos alunos. Adão 

percebe que os alunos são muito atuantes em qualquer AVA. 

Para Ágata, o professor é o responsável pelo clima de organização didática, 

em qualquer espaço, virtual ou presencial. 

Alicia descreveu a diferença de alunos por níveis de ensino e as diferenças de 

uso das redes sociais, afirmando que a manifestação de sentimentos é normal. 

Para Anselmo, a diferença está na acessibilidade dos alunos. Arthur tem uma 

visão diferente dos outros sujeitos. Para ele, estamos usando um espaço que não nos 

pertence: “Parece que quando criamos aulas, ou criamos ambientes virtuais para ter 

aula, estamos invadindo o espaço do aluno, eles são os nativos digitais”. 

 

4.4- Vida pública e privada 
 

Anita tem a percepção do estar educadora no mundo, cuidando de si e do outro. 

“Não separo vida profissional de vida pública, sou uma pessoa pública e cuido do meu 

público; sou educadora 24 horas, então se eu estiver no Facebook e um aluno 

perguntar o que estou fazendo, respondo: preparando-me para ir à missa, por 

exemplo”. 

Para Adão, “isso é complicado”. Adam e Adriele cuidam para que a vida pessoal 

não fique exposta. Adriele contou que “minhas fotos que aparecem nas redes são 

postadas por familiares, amigos ou pelos alunos; eu não faço isso”. Adam: “sempre 

explico para os alunos que precisamos cuidar da forma como utilizamos as redes 

sociais; podemos compartilhar muita coisa, mas não precisamos contar detalhes da 

nossa vida ao mundo”. 

Aisha afirmou que é preciso ter privacidade. Alicia deixou claro que as redes 

sociais possibilitam a ampliação das relações. Alice deixa claro que redes sociais não 

são espaços para relacionamento com alunos. Ayla entende que é preciso ter alguns 

cuidados: “É necessário separar momento com alunos e sem alunos; não bebo perto 

de alunos, somente com amigos e família. Outro cuidado que tenho é com a roupa, 

tenho o cuidado em não colocar roupas decotadas ou muito justas para trabalhar. 

Fotos no Facebook só com alunos ou com família, desde que não comprometam a 

imagem”. 

 

4.5- Participação dos alunos em AVAs institucionais e não institucionais 
 

Adan contou que: “quando disponibilizo a aula, tenho que avisá-los que a aula 

está lá, mas mesmo avisando eles não entram. Eu creio que seja algo da própria 

dinâmica do processo, é muito interessante, porque o tempo que eu gasto 

gerenciando o e-mail, Facebook ou algo parecido, é muito menor do que se eu fosse 

administrar o Moodle da vida; parece que o Moodle foi feito academicamente com 

toda a morosidade, com todos os problemas da academia”. 

Ágata percebe que: “eles usam as redes sociais com frequência para 

organização das agendas e cumprimento das atividades exigidas, mas não deixam de 

frequentar os ambientes institucionais, mas, neste caso, com diretiva do professor”. 
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Para Alice, a participação dos alunos na plataforma Moodle acontece “por 

obrigação”. 

Aisha entende que “o ideal é o que vem acontecendo, as instituições estão se 

apropriando desses ambientes, mas os alunos utilizam mais o Facebook”. 

“Atualmente estamos na fase do Facebook, acho que é o local mais utilizado. 

Não tenho conhecimento mais aprofundado para optar sobre qual o espaço é mais 

utilizado. Mas vejo que os alunos estão no Facebook “, narrou Adão. 

Ayla descreveu a participação dos alunos: “de maneira formal no AVA da 

instituição, no Moodle. É diferente de abrir uma discussão no Facebook, nem sempre 

todos participam”. 

 

4.6- Desafios no uso de AVAs 
 

Observa-se no grupo estudado: a troca de recursos para aulas, necessidade 

em adaptar-se à linguagem de um grupo de usuários, compreensão do estar junto 

virtualmente, necessidade de boa qualidade da internet e cautela para conhecer 

outros ambientes virtuais. 

Para Ayla, não há desafios. O desafio está em ajudar os colegas e alunos que 

não possuem muita afinidade com o Moodle, disse Aisha. 

Para Arthur, o desafio é aprender a usar o Facebook: “Soa estranho a forma 

como vejo as pessoas escrevendo, cheguei em tal lugar como postam a foto da 

refeição. Eu já tentei usar desta forma, mas não consigo. Meus filhos usam ‘parti, 

cheguei’ e eu e minha mulher sabemos onde eles estão”. 

Para Alicia, o desafio encontra-se em: “na verdade todos os AVAs são desafios 

no sentido de que na realidade não tenho tempo para poder conhecer melhor esses 

espaços e integrar-me. Não sou do tipo de pessoa que vive se aventurando no mundo 

virtual e entrando em relações com ambientes desconhecidos. Penso que seja 

necessária uma atitude de prudência na relação com ambientes desconhecidos”. 

Os sujeitos registraram que compartilham os seguintes arquivos: arquivos de 

Word, imagens, periódicos, vídeos e apresentações em ppt. Três sujeitos definiram 

assim: aulas, artigos, textos e atividades; outro sujeito contou que não compartilha 

avaliações. Outro contou ainda: “procuro compartilhar tudo o que pode ajudar no que 

se refere à minha disciplina, mas também no que se refere à formação geral, à ética, 

à cidadania, à preservação ambiental e a assuntos sobre a missão da instituição”. 

Dos onze sujeitos que participaram desta pesquisa, dez aprenderam a usar o 

AVA institucional com os cursos ofertados pelo NEAD. Um deles contou: “nunca 

realizei nenhum curso técnico para utilizar as tecnologias da informação e 

comunicação. Fui aprendendo, utilizando a máquina no dia a dia. Quando surge uma 

coisa nova, eu vou acionando as possibilidades e descobrindo como funciona. Não 

aprendi todas as técnicas, compreendo o básico e o necessário para as eventuais 

situações em que preciso utilizar desses meios. A compreensão básica permite que 

você aprenda a lidar e descobrir as novidades do meio tecnológico”. 

Adão relatou: “aprendo mais fuçando, com amigos e alunos”. Adriele contou 

que aprendeu o básico com o curso do NEAD ofertado pela IES. 

Anita percebeu que o uso do AVA se dá por processo de aprendizagem. Aisha 

diz que sabe o básico, aprendeu com orientações em palestras e cursos da instituição. 
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Anselmo aprendeu com os cursos da instituição. Ayla já usava plataforma no 

trabalho em outra atividade profissional: “acho muito fácil, corrijo as atividades no 

próprio AVA”. 

 

4.7- Descobertas e análises por meio do acompanhamento de AVAs não 

institucionais 
 

Para solucionar o problema e totalizar os objetivos desta pesquisa, 

acompanhamos o uso dos AVAs. Para conseguirmos analisar os dados, mantivemos 

na observação do uso dos AVA as mesmas indagações norteadoras da entrevista. 

Para mantermos o anonimato dos sujeitos nesta etapa da pesquisa, nomeamos os 

sujeitos de: sujeito 1 e sujeito 2, tendo em vista que os AVAs utilizados possuem todo 

o perfil do sujeito. 

Sujeito 1 — possui uma Homepage, criada, alimentada; não encontramos 

novas postagens, ou seja, durante o tempo desta pesquisa não encontramos outras 

publicações, além das inseridas no momento da organização da página. O uso do 

AVA institucional cumpre o desempenho de papéis do docente da IES. 

Este sujeito possui uma página no Facebook. Durante o período de 

acompanhamento das postagens, constatamos que publica orientações aos alunos 

sobre eventos, sugestão de leituras e fotografias de aulas em espaços e/ou 

metodologias diferenciados. 

Sujeito 2 — o uso do AVA da IES cumpre o solicitado pela NEAD, publicação 

do plano de ensino e a proposta de atividades aos alunos. O uso do Facebook foi 

marcado pela postagem de recados, indicações e felicitações aos alunos pelas 

atividades realizadas em algum evento. 

 
5. Considerações finais 

 

Os sujeitos narraram que o uso de AVAs é uma forma de encontrar o aluno — 

estar junto virtual, pela necessidade em cumprir uma norma institucional ou pela 

vontade em compreender como a aula pode se concretizar em um novo espaço. O 

uso de forma ponderada se dá em ambos os ambientes, seja pelo processo de 

compreensão e\ou aprendizagem das ferramentas de cada ambiente, pela adequação 

ao perfil dos alunos ou pela necessidade de compreender a própria atuação no 

ciberespaço. 

Concluímos que há necessidade da mudança da prática pedagógica para o 

docente que utiliza AVAs como extensão da sala de aula, o que afeta o perfil docente; 

entendemos, como Mattar (2014, p. 31), que o design educacional inclui o professor 

em todo o processo de design, tanto como autor, quanto como uma figura que 

participa do processo de ensino-aprendizagem. 

O docente com competência também em design educacional deve conhecer 

seus alunos, saber escolher e organizar o ambiente educacional ou de ensino-

aprendizagem, dominar bem o conteúdo a ser mediado com seus alunos, ter clareza 



 

50 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 217   abr./jun. 2017     p. 40 a 51 

das habilidades que seus alunos precisam desenvolver e organizar avaliações para a 

evolução da aprendizagem. 
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BIOESTATÍSTICA EM UM CURSO DE ENFERMAGEM 
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Resumo: 
 

Nos tempos atuais pós-modernos, as pessoas vivem em ambientes com excesso de 

informação e por meio da globalização dos mercados, muitos têm medo de perderem 

os empregos. Há mudanças sociais que levam ao individualismo, à complexidade e 

ao mal estar em muitas pessoas na sociedade. Neste contexto nem sempre os 

estudantes, que formam um grupo social, conseguem aproveitar bem seus estudos e 

alcançar um bom rendimento. No ambiente educacional é comum ver estudantes com 

dificuldades nos estudos e muitos perguntam se é possível aprender com mais 

facilidade a estatística. O objetivo do presente estudo é apresentar um trabalho de 

pesquisa-ação em uma disciplina de Estatística em turmas do terceiro semestre de 

um curso de Bacharelado em Enfermagem de uma universidade particular localizada 

na região sudeste do Brasil. Os alunos que inicialmente apresentavam dificuldades 

em relação aos conceitos, alegavam que não possuíam uma base de matemática dos 

anos anteriores. O professor em conjunto com os alunos passou a chegar mais cedo 

nas aulas para trabalhar a elaboração de mapas conceituais sobre os assuntos 

abordados na disciplina. Os mapas foram trabalhados por meio de software online e 

colaborativo. O resultado mostrou-se favorável com os alunos elogiando o trabalho 

realizado. 
 

 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Mapas conceituais. Informações. Conceitos. 
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1. Introdução 
 

A sociedade passou por tempos modernos nos séculos finais do milênio 

anterior. Neles havia relativamente pouca informação pelos meios de comunicação 

que nem sempre alcançavam as áreas distantes localizadas distante dos grandes 

centros urbanos.  

Com a evolução da tecnologia dos computadores, redes e meios de 

comunicação nos tempos mais recentes, torna-se possível se contatar pessoas de 

locais distante por meio de toques nas teclas dos dispositivos móveis ou dos 

computadores de mesa de modo a facilitar o comercio mundial e troca de informações 

de modo instantâneo.  

Há uma quantidade muito grande de informação de modo que há pessoas que 

não conseguem selecionar adequadamente e nem utilizar ou aproveitar tais 

informações de modo a melhorar seu saber. 

Os estudantes estão inseridos no contexto da sociedade atual, sofrem a 

influência do ambiente e nem sempre conseguem aproveitar bem seus estudos e 

alcançar um bom rendimento. No ambiente educacional é comum ver estudantes com 

dificuldades nos estudos e muitos perguntam se é possível aprender com mais 

facilidade.  

O objetivo do presente estudo é apresentar um trabalho de pesquisa-ação em 

uma disciplina de Estatística em turmas do terceiro semestre de um curso de 

Bacharelado em Enfermagem de uma universidade particular localizada na região 

sudeste do Brasil.  

 
2. Os tempos pós-modernos, a dificuldade nos estudos 

 

Atualmente, a sociedade passa por um período no qual há desesperança nas 

pessoas. Para muitos autores como é o caso de Lyotard (1979), Featherstone (1990), 

Bauman (1998), Moraes (2004), Dockhorn e Macedo (2008), Adelman (2009), Berbel 

(2011), Demo (2011), Vieira e Stengel (2012), Hanke (2015), Gouvea et al (2015) e 

Gouvea et al (2016), os tempos atuais são considerados como sendo pós-modernos 

e neles há o individualismo, a complexidade, o medo diante das transformações 

sociais e em relação ao emprego e tudo isso leva ao mal estar nas pessoas que ficam 

descrentes em relação ao futuro melhor. 

Nos tempos que vivemos os jovens muitas vezes ficam entretidos nos seus 

celulares com as redes sociais, os vídeos e as informações da web tornando-se 

individualistas e deixando de ajudar o próximo que está ao seu lado. Se por um lado 

há uma troca maior de mensagens, por outro, as limitações da tecnologia fazem com 

que as mensagens nas redes sociais sejam curtas e a leitura também fica limitada 

pelo tamanho das pequenas telas. As pessoas acabam se tornando mais superficiais 

e minimalistas. As limitações tecnológicas podem influenciar na aprendizagem na 

medida em que limitam as informações.  
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Na educação é interessante que o estudante aprenda o máximo possível sobre 

os temas em estudo, de modo que possa articular melhor suas opiniões e desse modo 

não é interessante ser reducionista e ficar com o minimalismo no sentido de se limitar 

a quantidade de leitura. É preciso buscar outras fontes externas para poder comparar 

com o que estamos estudando. 

Uma das formas de aumentar o saber sobre um determinado assunto, ou da 

complexidade, é por meio de muita leitura, livros e acesso ao material de biblioteca 

seja presencial ou virtual.  

Quanto mais se lê sobre um determinado tema, mais se tem a possibilidade de 

saber mais. Outras formas envolvem a busca por pessoas que tenham o saber sobre 

o assunto e possam dialogar de modo a ajudar a formar conceitos no assunto. Mais 

uma forma seria por meio do estudo em cursos sobre o assunto em foco. 

 
3. As dificuldades com a matemática nos jovens brasileiros e a 
necessidade do saber matemático para os enfermeiros 

 

A matemática no Brasil é ensinada pelos professores com formação em 

Pedagogia na pré-escola e nos anos iniciais da educação básica. Nas séries finais, 

há professores especialistas no conteúdo matemático bem como nos anos do nível 

médio ou antigo colegial.  

Em geral, há a dificuldade dos estudantes brasileiros em relação aos conteúdos 

matemáticos. Lima e Araújo (2011) encontram num estudo com alunos do terceiro ano 

do nível médio em relação ao ENEM que existe a dificuldade dos alunos de Feira de 

Santana em relação à conteúdos de matemática do nível médio. Na realidade, há uma 

dificuldade que nem sempre é observada e que pode ser estendida a outras escolas 

de outras regiões do País. André (2009) também observa um baixo aproveitamento 

de alunos da educação básica nos conteúdos de matemática e realiza um trabalho no 

sentido de melhorar a aprendizagem desta disciplina no Estado do Paraná.  

Nos exames internacionais nos quais se realiza provas de matemática em 

estudantes brasileiros e de vários países do mundo, como é o caso do PISA, no qual 

o Brasil tem ficado desde as primeiras edições, entre os últimos colocados. Nunes 

(2013) considera que os estudantes brasileiros têm dificuldade em resolverem itens 

de conexão e reflexão. De modo geral, os brasileiros conseguem solucionar 

problemas de reprodução, que exigem processos cognitivos mais elementares.  

Quando os jovens, de modo geral, vão estudar em cursos e disciplinas que 

exigem mais dedicação e raciocínio como é o caso da matemática, geralmente, 

sentem dificuldades. Ocorre que a matemática é importante nas áreas do saber. Um 

exemplo disso é o emprego de conceitos matemáticos na área de saúde e mais 

especificamente, na Enfermagem.  

Andrade (2001), Klug e Ramos (2013) e Cunha (2014) apresentam algumas 

aplicações de matemática empregadas por pessoal de enfermagem que incluem usos 

entre os quais o controle do gotejamento de infusões endovenosas, a dosagem de 
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medicações, a diluição de medicações, a infusão por bombas programáveis, o balanço 

hídrico, as mensurações antropométricas e as medidas de capacidade.  

Além do exemplo mencionado, outro emprego da matemática ocorre na área 

de saber da enfermagem e também na área da saúde em geral, é o do emprego da 

Estatística que é um ramo da matemática que trabalha com amostra de dados em 

universos que são denominados de espaço amostral.  

A Estatística aplicada à área de saúde em geral é mais específica e é 

denominada de Bioestatística. Para Vieira (2015) a bioestatística é a aplicação da 

estatística aos fenômenos biológicos. Esta é importante para que os profissionais das 

áreas de saúde e ligados à biologia possam analisar dados de literatura de modo 

estatístico e para que realizem trabalhos seguindo critérios estatísticos e que façam 

uso desse saber e desta forma, permitam alguma previsibilidade em relação aos 

dados.  

As aplicações da Bioestatística na área de saúde exigem que os estudantes 

tenham claro o objetivo a ser alcançado e a sequência de cálculos a serem realizados 

para se alcançar os resultados desejados. Ademais, nem sempre fica claro para os 

estudantes das áreas de saúde, que já trazem alguma dificuldade e até aversão ao 

emprego da matemática e torna-se interessante o emprego ferramentas que ajudem 

a clarificar os conceitos, suas relações e sequencias nas situações de ensino que 

exijam o saber matemático ou bioestatístico na área de Saúde ou de Biologia. 

 

4. Mapas conceituais e seu emprego no ensino 
 

Faria (1995) considera que MC são diagramas que a partir de um conceito 

principal apresentam setas com elementos de ligação para os subconceitos. Estes 

também são conceitos e são representados por meio de seus rótulos, ou palavras, no 

interior de retângulos.  

Estas estruturas gráficas apresentam os rótulos dos conceitos no interior dos 

retângulos. Eles são hierárquicos partindo de um conceito principal para irradiar os 

subconceitos e são de elaboração livre. Quem tem mais conceitos, normalmente, 

apresenta um campo conceitual maior.  

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) foi criada por Ausubel. Como 

consideram Ausubel, Novak e Hanesian (1980) ela é uma aprendizagem na qual os 

conceitos são estáveis, duradouros e úteis na vida dos aprendizes. Novak trabalhou 

com Ausubel e desenvolveu os MC na década de 70 desta forma como considera 

Novak (2000) os MC já nasceram associados à TAS. 

No ensino, na avaliação e na clarificação de conceitos os MC têm sido 

utilizados. Novak (2000), Shitsuka (2011), Shitsuka, Silveira e Shitsuka (2011, 2012) 

apresentam empregos educacionais de MC e tudo leva crer que a ferramenta MC 

permite a construção de diagramas que ajudam na aprendizagem de modo 

significativo. 

A aprendizagem da elaboração de MC, normalmente é rápida e aplicação de 

MC é relativamente simples dessa forma a elaboração de MC pode ser realizada 
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manualmente, sem muitos recursos ou por meio de softwares especializados, de uso 

livre e gratuito como é o caso de:  
 

a) CmapTools que é um produto da organização Institute for Human & Machine 

Cognition (IHMC) localizada na Flórida (EUA) e disponível no website: 

http://cmap.ihmc.us/. O usuário precisa se registrar e pode baixar o software 

gratuitamente para uso no seu computador. 
 

b) MindMeister que é um software colaborativo para o mapeamento mental. 

Disponível no website: https://www.mindmeister.com/pt. 

Para utilizar esse software é necessário que o usuário se registre. Há as 

versões pagas, mas completas e a mais simples é gratuita. O software é 

online, permite a construção compartilhada e a exportação do mapa. 
 

c) WiseMapping. Editor online livre de mapas conceituais. Disponível em: 

http://www.wisemapping.com/  
 

Além dos empregos já mencionados dos MC, eles também podem ser 

utilizados no ensino, como organizadores prévios à aprendizagem. Novak (2000), 

Shitsuka (2011), e Shitsuka, Silveira e Shitsuka (2011, 2012) apresentam exemplos 

de aplicações de organizadores prévios à aprendizagem e constatam nos casos 

apresentados que os MC foram importantes nas diversas situações apresentadas. 

Os MC não precisam ser elaborados individualmente. Como considera 

Vygotsky (2008) o aprendizado pode ocorrer de modo social. Nos mapas 

desenvolvidos colaborativamente, podem ocorrer trocas sociais e os ramos do mapa 

e conceitos que eram desconhecidos por alguns passam a ser compartilhados e a 

fazer parte do saber coletivo. 

Na elaboração colaborativa, os alunos falam uma linguagem que é próxima um 

dos outros e esta aproximação permite que ocorram as ancoragens de saber. Wellings 

(2003) considera que quando os conceitos a serem ensinados se aproximam dos 

conceitos possuídos pelos estudantes, alcançando-se a Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) com mais facilidade e desta forma, pode ocorrer uma aprendizagem 

facilitada. 

 
5. Metodologia 

 

A pesquisa é uma forma organizada para se alcançar novos saberes. Nas 

pesquisas sociais qualitativas, busca-se entender e interpretar os fenômenos que 

envolvem pessoas e suas relações sociais em ambientes variados.  

Minayo (2010) considera que nestas pesquisas busca-se desvelar os 

processos sociais. Neste tipo de pesquisa, as propostas não são rigidamente 

estruturadas. Dentro das abordagens qualitativas voltadas para ambientes escolares, 

Ludke e Andre (2013) consideram que os professores são pesquisadores e quando 

ocorrem dificuldades nos processos educacionais, eles podem trabalhar 
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colaborativamente com os alunos na busca de soluções para os problemas que vão 

surgindo no grupo social considerado por meio da Pesquisa-Ação (PA).  

Segundo Tripp (2005) é muito difícil precisar quem foi o criador da pesquisa-

ação que foi trabalhada por diversos autores entre os quais John Collier, Dewey, Lewin 

em diversas épocas.  

Em relação ao seu emprego educacional, a PA educacional é principalmente 

uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que 

eles possam utilizar suas pesquisas para melhorar seu ensino e, por conseguinte, o 

aprendizado nos estudantes (Ibidem). 

Realiza-se um trabalho de pesquisa-ação em turmas de um curso de 

Bacharelado em Enfermagem de uma instituição particular localizada na região 

Sudeste do Brasil. As declarações dos atores são trabalhadas por meio da análise do 

discurso considerando Fiorin (1990), Gregolin (1995) e o dialogismo de Bakhtin 

(1986). A análise do discurso considera aspectos qualitativos e leva em consideração 

o sentido das palavras e frases. 

Em respeito ao pedido dos atores (professor e alunos) e em consideração aos 

aspectos éticos, evitou-se divulgar nomes e localidades. 

 
6. A pesquisa-ação 

 

As duas turmas de bacharelado em enfermagem com um total de 128 alunos 

estavam com dificuldades em relação à disciplina Bioestatística que estava sendo 

trabalhada no terceiro período do curso, no primeiro semestre letivo do ano de 2016. 

Havia reclamações de alunos com relação à dificuldade em aprender conceitos da 

disciplina e eles alegavam a falta de conceitos matemáticos ou de habilidades 

matemática nos alunos. 

Realizou-se um levantamento no qual se encontrou regularidades nas 

respostas de 113 alunos que foi considerado como sendo o corpus da pesquisa e no 

qual 73% dos entrevistados afirmaram que não gostavam de matemática ou não 

possuíam habilidades para o trabalho com matemática. Considera-se em geral que os 

alunos que vão para áreas exatas e de engenharia ou tecnologia possuem mais 

aptidões lógico-matemáticas e que os alunos que vão para as áreas humanas ou de 

saúde nem sempre contam com esse viés. Como a instituição na qual foi realizado o 

estudo possui um viés mais popular, os alunos, em sua grande maioria veio de 

instituições públicas ou do ensino de jovens e adultos e por estar trabalhando em 

algum serviço ligado à área de saúde, estavam cursando enfermagem. 

O professor da disciplina, Carlos, reuniu-se com os alunos para ouvi-los e 

procurar entender as origens das dificuldades. Selecionaram-se algumas falas dos 

alunos que são apresentadas: 
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Amostra 1: 

Professor Carlos, eu gosto das suas aulas e acho que os colegas da turma também, mas 

nossa dificuldade é de não saber trabalhar com a matemática. Viemos de escolas onde o 

conteúdo de matemática era mais fraco.       Márcia – aluna 
 

Comentário: 

A Matemática, como já foi mencionada anteriormente pelos autores Andrade 

(2001), Klug e Ramos (2013) e Cunha (2014), é importante para os enfermeiros. No 

caso, em sua fala o aluno afirma gostar das aulas, mas possuir dificuldades no 

aprendizado e atribui a dificuldade aos alunos possuírem deficiências que vêm de 

cursos ou etapas anteriores ao curso atual.  

A afirmação do aluno quando fala “viemos de escolas onde o conteúdo era mais 

fraco” também vai ao encontro da realidade constatada pelos Exames Nacionais como 

é o caso do ENEM, Provinha Brasil e internacionais como o PISA André (2009) e Lima 

e Araújo (2011). 

A fala da aluna vai ao encontro do levantamento realizado na turma na qual a 

grande maioria afirma possuir dificuldades com a matemática.  

A dificuldade existe e torna-se interessante buscar soluções que levem a 

diminuir as lacunas de saber nos estudantes. Na sequência, o professor Carlos 

interage com o aluno perguntando: 
 

Amostra 2: 

Márcia e alunos,  
 

Vocês têm razão, a Matemática e a Bioestatística são complexas. Mas temos que encontrar 

um jeito de facilitar o aprendizado e para isso preciso da ajuda de vocês. Falem o que está 

difícil de entender na aula, nos conceitos de Bioestatística, nos exercícios? Onde vocês têm 

dificuldades?     Professor Carlos 

 

Comentários: 

 Verifica-se que o professor mostra-se democrático e participativo. Ele interage 

com seus alunos e o diálogo que ocorre é um sinal de afetividade.  

 Em sua fala, o professor mostra empatia quando tenta se colocar na situação 

do aluno considerando o conteúdo matemático como sendo “complexo”. Dessa forma, 

o professor tenta se aproximar mais dos seus alunos.  

 Na continuidade pergunta à aluna, e inclui todos da turma, onde está a 

dificuldade. Sua postura é receptiva e não procurando criticar os alunos e mostra-se 

interessado em ajudá-los a encontrar um modo de melhorar ou facilitar o aprendizado. 

A declaração a seguir vem do aluno Pedro. 
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Amostra 3: 

Professor, acho que falo em nome da maioria da turma, nós temos a dificuldade nos 

conceitos fazerem sentido, em relacioná-los com a nossa prática em enfermagem. 
 

Comentários: 

Tendo em vista que os alunos alegam que têm dificuldades em fixar os 

conceitos ou relacioná-los, o professor faz a proposta de trabalhar todas as aulas com 

o emprego de Mapas Conceituais (MC).  

Segundo Novak (2000), Shitsuka (2011), Shitsuka, Silveira e Shitsuka (2011, 

2012) os MC podem ser utilizados como organizadores prévios ao aprendizado de 

modo a facilitar a aprendizagem significativa, para estudar e aprender de modo 

significativo e para avaliar conceitos possuídos pelos alunos.  

Nas aulas seguintes, os alunos aprenderam a elaborar mapas conceituais para 

os problemas: o professor pedia que os alunos fizessem seus mapas em relação ao 

que tinha que ser realizado em cada problema.  

O docente também passou a realizar as aulas de suas turmas em um dos 

laboratórios de informática da faculdade. Os laboratórios possuíam conexão de 

Internet e o professor fez o emprego dos softwares: CmapTools, MindMeister e 

WiseMapping, que foram apresentados anteriormente neste trabalho. Houve vários 

alunos que utilizaram os softwares em seus computadores notebooks portáteis.  

A Figura 1 apresenta a imagem de um MC inicial desenvolvido por um grupo 

de alunos no ambiente MindMeister. 

Verifica-se pelo MC que ele apresenta conceitos gerais da Bioestatística em 

relação à Estatística Descritiva e que o grupo de alunos trabalhou colaborativamente, 

interagindo e desta forma, como considera Vygotsky (2007).  

Na interação social pode ocorrer o aprendizado e Wellings (2003), como já 

comentado anteriormente, complementa que quando os conceitos que o professor 

quer ensinar são próximos daqueles possuídos pelos alunos, pode ocorrer o 

aprendizado de maneira facilitada. 

Observa-se que o software, ao que tudo leva crer facilita o trabalho dos alunos 

que podem realizar a construção de modo colaborativo. Em relação ao mapa 

construído há a amostra de declaração da aluna Jessica, seguinte: 
 

Amostra 4: 

Professor Carlos,  
 

Desde o primeiro MC que construímos em grupo, passei a me interessar mais pela matéria, 

pois comecei a trocar ideias com os colegas. Na construção do mapa as colegas do meu 

grupo discutiram e ajudaram a entender a matéria. Acho que o MC ajuda a iniciarmos as 

discussões e ficarmos concentradas no assunto sem nos dispersarmos. Como os mapas 

são feitos no computador, passamos para todos por meio das redes sociais e todos acessam 

em seus celulares.      Jessica 



 

60 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 217   abr./jun. 2017     p. 52 a 66 

Figura 1 – MC desenvolvido por aluno 

 

Fonte: arquivo dos autores 

 

Comentários: 

De fato, as declarações apontam no sentido de que os MC são úteis aos alunos 

no aprendizado e na organização dos conceitos que ocorrem na construção e nas 

trocas sociais envolvidas na construção dos mapas nos quais uma aluna vai ajudando 

outra no entendimento dos conceitos e todas do grupo aprendem. 

Na fala da aluna o MC ajuda na concentração em torno do assunto em 

discussão e isso é razoável, pois quando se evolui na construção do mapa, se 

observam os conceitos já explicitados e discutir sobre outros a serem incluídos no 

mapa bem como as possíveis relações entre conceitos. 

Se o MC ajuda no trabalho colaborativo, ele vai de encontro ao individualismo 

presente nos tempos atuais e também ao encontro do emprego de celulares e redes 

sociais que são características desse tempo de muita informação, que são os tempos 
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pós-modernos como foram descritos por vários autores, entre os quais, os 

mencionados anteriormente que são Lyotard (1979), Featherstone (1990), Bauman 

(1998), Moraes (2004), Dockhorn e Macedo (2008), Adelman (2009), Berbel (2011), 

Demo (2011), Vieira e Stengel (2012), Hanke (2015), Gouvea et al (2015) e Gouvea 

et al (2016).  

A seguir, apresenta-se uma situação envolvendo um problema como amostra 

no emprego do MC para clarificação das ideias. O enunciado era “O problema é de 

reflexão e comparação de duas amplitudes e seu significado. A média de aprovação 

em uma faculdade é 7. Num grupo 3 de alunos de exame de uma disciplina de 

Epidemiologia, a média foi 7,5 e a amplitude foi +/- 0,5. Ao passo que em outro grupo 

B, também de 3 alunos a média foi 7 e os alunos tiveram a amplitude +/- 5 que é dez 

vezes maior que a amplitude 0,5 do grupo A. Pergunta-se qual dos grupos apresentou 

mais alunos aprovados e foi melhor para o conjunto de alunos?”. O MC construído é 

apresentado na Figura 2.  
 

Figura 2 – MC sobre Amplitude 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo dos autores 

 

O MC da figura foi construído no por meio do software online Mindmeister. 

Verifica-se pela figura que o mapa possui recursos interessantes e foi construído um 

mapa que associa a questão da Amplitude na Estatística ou Bioestatística. No caso a 

amplitude é uma medida de dispersão como considera Vieira (2015).  

Verifica-se no mapa que há duas setas curvas, ligando regiões distantes como 

considera Shitsuka (2011) e indo para respectivamente o conceito de amplitude maior 

e o da amplitude menor. Estas setas correspondem à reconciliação integradora e isso 

levar crer que os alunos apresentaram um melhor entendimento em relação ao 

problema original. 

Tomando-se a declaração de um dos membros do grupo que desenvolveu o 

mapa na aula obteve-se o seguinte: 
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Amostra 5: 

Professor, 
 

Foi muito bom construir o MC em grupo. Percebemos muitas relações e entendemos o 

problema proposto. Acho que o MC ajudou a organizar nossos pensamentos.   Eric 

 

Comentários: 

A declaração feita pelo aluno vai ao encontro da grande maioria que considerou 

os MC úteis e que ajudaram no aprendizado destas turmas. 

Tudo leva crer que os MC serviram para clarificar e organizar as ideias e desta 

forma, favoreceram o aprendizado de modo significativo de modo semelhante ao que 

foi7 exposto, anteriormente, pelos autores Novak (2000), Shitsuka (2011), Shitsuka, 

Silveira e Shitsuka (2011, 2012).  

A declaração seguinte foi tomada no final do semestre de uma aluna que no 

começo do semestre apresentou muita dificuldade na disciplina. 
 

Amostra 6:  

No começo do semestre achei que não ia entender nada e que ia reprovar nesta disciplina. 

Eu não entendia nada antes de aprender com os MC. Quando começamos a usar o MC e o 

professor nos fez trabalhar em grupo, a turma mudou o comportamento e todos passaram a 

se ajudar e a trocar MC também de outros grupos e com isso pudemos aprender mais e na 

hora de tirar as dúvidas, já íamos com os MC nos locais que não entendíamos e com isso 

ganhamos tempo e aprendemos mais. 
 

Vanessa 
 

Comentários: 

A aluna que no início do semestre apresentou dificuldades obteve uma 

excelente avaliação e tudo leva crer que no já no meio do semestre se sentia segura 

em relação à disciplina e seu emprego. 

Em sua fala, a aluna ressalta a questão do trabalho em grupo no qual os 

colegas ajudaram colaborativamente e pelo aprendizado de modo social todos 

aprenderam mais. Também é importante a questão do MC ajudar a localizar a dúvida 

da aluna e o fato de poder ver os MC de outros grupos, pois eles disponibilizavam 

seus MC nas redes sociais. 

O presente estudo mostra um exemplo da importância da pesquisa-ação na 

melhoria da educação brasileira. Por meio deste tipo de estudo, como consideram 

Ludke e Andre (2013) todo professor é um pesquisador das condições de ensino e de 

aprendizado em suas classes e turmas. O trabalho também apresenta ferramentas de 

elaboração de MC online e gratuitas e mostra que o trabalho social colaborativo 

contribuiu decisivamente no caso do estudo em foco. 

Tendo em vista que os trabalhos qualitativos muitas vezes dependem da 

qualidade do trabalho dos atores envolvidos nos processos de ensino e de 
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aprendizagem e que nesses trabalhos há um importante viés da interpretação dos 

fenômenos por parte dos pesquisadores. 

Observa-se que os trabalhos qualitativos não contam com o viés de precisão 

dos trabalhos quantitativos que são mais típicos das ciências exatas, porém seus 

resultados mostram-se importantes tanto nos casos nos quais se têm dados 

quantitativos que podem ser enriquecidos por meio das informações qualitativas e 

também se mostram úteis nas pesquisas exploratórias e naquelas nas quais os 

valores qualitativos indicam direções e sentidos para novos trabalhos que podem ser 

qualitativos ou quantitativos. 

 
5. Considerações finais 

 

No presente artigo se apresentou um trabalho de pesquisa-ação em uma 

disciplina de Estatística em turmas do terceiro semestre de um curso de Bacharelado 

em Enfermagem de uma universidade particular localizada na região sudeste do 

Brasil. 

O estudo realizado revelou que os alunos que inicialmente apresentavam 

dificuldades em relação aos conceitos e alegavam que não possuíam uma base de 

matemática dos anos e graus anteriores. 

O professor em conjunto com os alunos passou a chegar mais cedo nas aulas 

e a trabalhar a elaboração de mapas conceituais sobre os assuntos abordados na 

disciplina. O resultado mostrou-se favorável com os alunos elogiando o trabalho 

realizado. 

O uso de softwares colaborativos, ao que tudo leva crer, ajudou a envolver os 

alunos que passaram a superar o individualismo, a desconfiança e a complexidade 

dos tempos atuais pós-modernos, pelo trabalho em grupo, com trocas sociais tanto 

nas aulas como também por meio dos celulares e redes sociais de modo a aumentar 

o interesse dos alunos. 

As declarações dos alunos apontaram no sentido de que passaram a gostar da 

disciplina, se interessar e se envolver com os saberes trabalhados nela e deste modo 

o desempenho dos alunos melhorou substancialmente. 

Em relação ao método trabalhado pelo professor quando percebeu que havia 

uma dificuldade de aprendizado em suas turmas, verifica-se que o presente estudo 

mostra um exemplo da importância da pesquisa-ação na melhoria da educação 

brasileira. Por meio deste tipo de estudo, como consideram Ludke e André (2013) todo 

professor é um pesquisador das condições de ensino e de aprendizado em suas 

classes e turmas. 

Sugere-se para estudos futuros que se utilizem outras técnicas qualitativas 

como o estudo de caso e a pesquisa etnográfica de modo a enriquecer o saber e 

também dos estudos quantitativos que podem trazer outras ópticas para os problemas 

em estudo. 
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EDUCAÇÃO ESCOLAR VERSUS SOCIEDADE MIDIÁTICA: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADE EM TEMPOS DE TECNOLOGIA 

 
 

Getúlio de Souza Lima 8 
 

 
 

Resumo: 
 

Nas ponderações apresentadas neste trabalho tecemos algumas considerações 

acerca do processo educativo hodierno em meio a um contexto tecnológico marcado 

pelas incursões mercadológicas, bem como o aspecto sociopolítico das instituições 

educativas tendo em vista as diretrizes educacionais pautadas e cada vez mais 

recorrente na utilização de recursos tecnológicos. Em nossas ponderações ao longo 

do texto procurou-se dar voz por meio de uma revisão crítica, a alguns autores que 

manifestam em suas publicações reflexões sobre o estado educacional 

contemporâneo, uma vez que se de um lado, as novas linguagens tecnológicas se 

apresentem em forma de muitas possibilidades na atividade educativa, por outro, 

significam também um leque de desafios a serem administrados por educadores que 

atuam no ensino básico. 
 

Palavras-chave: Sociedade midiática. Educação tecnológica. Atividade educativa. 

 

 

1. Introdução 
 

O presente artigo apresenta uma breve abordagem extraída de nossa pesquisa 

de mestrado acadêmico em Educação Escolar, cursado na Faculdade de Ciências e 

Letras da UNESP – Campus de Araraquara, sob a orientação do Prof. Dr. José Luis 

Vieira de Almeida juntamente com o coorientador Prof. Dr. Humberto Perinelli, quando 

desenvolvemos uma investigação de natureza teórica acerca das políticas 

educacionais contemporâneas, cujas diretrizes denotam –segundo os documentos 

norteadores- o teor da necessidade de investimentos em novas linguagens 

tecnológicas na educação escolar. 

Como aporte teórico de nossa investigação, optou-se prioritariamente pelo 

referencial dos estudos desenvolvidos pelos frankfurtianos por meio da Teoria Crítica 

da Sociedade, cujos expoentes analisam o desenvolvimento da chamada cultura de 

                                                           
8 Mestre em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras, na Universidade Estadual Paulista – UNESP – 
Araraquara – SP. Graduado em História e em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jales. 
Professor na Rede Pública Estadual Paulista, e no SESI – Centro Educacional 405, ambos em Fernandópolis – SP. 
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massas, conceitualmente vinculada à disseminação dos meios de comunicação a 

partir de meados do século passado.  

Para fins deste trabalho que objetiva apresentar a discussão a respeito das 

implicações dos atributos midiáticos na sociedade contemporânea, especialmente no 

âmbito da atividade educativa em seus desafios e possibilidades, buscou-se as 

análises do neofrankfurtiano C. Türcke em sua obra Sociedade Excitada (2010), no 

sentido de trazer para o debate os encaminhamentos atuais da educação escolar e 

da atividade docente, tendo em vista a propagação tecnológica acentuada em todos 

os ângulos do cotidiano social, o que segundo o autor, se acondiciona uma 

“compulsão imagética”. 

Na sistematização do artigo, optou-se por apresentar em quatro tópicos a 

questão dos desafios e dos potenciais da implementação prioritária das linguagens 

tecnológicas na atividade educativa, tendo em vista a representação sociopolítica do 

professor do ensino básico e a necessidade deste se reinventar em meio ao contexto 

midiático, sob pena de sucumbir enquanto mediador da produção de conhecimento. 

Assim, no texto procurou-se manifestar primeiramente sobre as análises 

conceituais que C. Türcke (2010) empreende sobre as inferências da compulsão 

imagética no cotidiano social, e as determinantes deste cenário para a atividade 

educativa. O processo de engajamento sociopolítico pela via da educação é tratado 

no segundo momento, quando nos servimos da última obra de E. Hobsbawm, Tempos 

Fraturados (2013), pela qual pudemos ponderar sobre a preponderância das mídias 

no contexto cultural e social.  

Finalmente, nos terceiro e quarto momentos do desenvolvimento do texto, 

buscou-se por meio dos escritos da Teoria Crítica da Sociedade, a fundamentação 

para mensurar as atribuições dos atores que atuam nas instituições de ensino, quando 

estes buscando no exercício da atividade educativa possam triunfar sobre os desafios 

educacionais em meio a mercantilização cultural pela qual se condicionou a sociedade 

midiática, e potencializar as inúmeras possibilidades advindas das novas linguagens 

tecnológicas, observando sempre a construção objetiva do conhecimento.   

 
2. Atividade educativa e o aspecto compulsivo dos choques 
imagéticos 

 

Aporta-se, aqui, no terreno que se pretende cultivar com a intenção de que, ao 

direcionar as considerações finais neste trabalho, se tenha plantado no leitor a 

semente da resistência por uma educação qualitativa, a qual poderá florescer e 

frutificar em debates produtivos sobre os encaminhamentos hodiernos da educação 

brasileira.  Dentre as possibilidades de projetar uma educação formativa, em que 

educadores e educandos possam estar engajados no processo de construção 

sociopolítica pela via educacional, discorrer-se-á sobre as vertentes da educação 

escolar ante uma realidade midiática, objetivando a práxis educativa como forma de 

potencializar as possibilidades de apropriação do conhecimento por meio da 
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instrumentalização tecnológica, priorizando sempre o papel mediador da atividade 

docente.   

Como se dimensionou durante a sistematização de nossa pesquisa acadêmica, 

este artigo se servirá, também e sobretudo, das análises provocativas do filósofo 

contemporâneo Cristoph Türcke na obra Sociedade Excitada, cuja Filosofia da 

Sensação, em seus desdobramentos finais, leva a um conjunto de questionamentos 

acerca da função educativa da escola na atual conjuntura social. 

Ademais, ao se voltar bastante na história, assevera-se que, desde suas 

primeiras atividades na relação com a natureza e com os outros seres humanos, o 

homem se propôs a desenvolver fórmulas de estabelecer certo equilíbrio entre a sua 

sobrevivência e os desígnios do sobrenatural. É o caso da origem dos rituais festivos, 

considerados a fase inicial da cultura, regados a sacrifícios e automutilações, isto é, o 

culto ao horror. Um ponto a se considerar é que “ainda não existiam drogas pesadas, 

capazes de entorpecer os sentidos” (TÜRCKE, 2010, p.233). 

Contudo, ressalta-se mais uma vez que, dentro das preocupações e no que é 

exequível de análise em um artigo de revisão crítica, transportar-se-ão as reflexões 

acerca da Sociedade Excitada para o contexto hodierno em suas representações 

mercadológicas e suas implicações na atividade educativa. Antes, porém, seria 

importante apontar, de acordo com o autor, o recorte histórico temporal 

correspondente ao mergulho do homem no mundo das substâncias que transformou 

o antigo frenesi ritualístico em uma sociedade entorpecida a cada nova experiência 

produtiva, portanto, vinculada ao projeto mercadológico.  
 

O desenraizamento social, que separou uma parte considerável dos 
trabalhadores rurais de suas glebas, dos artífices de suas ferramentas, 
da aristocracia e dos cavaleiros de seus bens hereditários, sendo que 
uma parte dessas pessoas foi jogada nas cidades, na condição de 
pessoas sem recursos, e outra parte foi absorvida pelos exércitos 
nascentes como aventureiros e mercenários, encontrou no 
“desenraizamento” do álcool, na sua destilação uma técnica cultural 
congenial. (TÜRCKE, 2010, p.235) 

 

Talvez, aqui, quando o recorte temporal se passa por volta do século XVI, 

esteja o fundamento implicativo da projeção do homem moderno em seus voos pelo 

espaço da expansão mercantil, o vício. É sabido que o conhecimento do poder 

estimulante de produtos naturais foi desenvolvido desde os primórdios, porém, com o 

advento da capacidade transformadora e potencializadora da sociedade industrial e 

do consumo, essa fuga para o irreal se tornou hegemônica. “O vício é a busca de um 

apoio vital num objeto falso, sendo que aqueles que o procuram não devem ser 

informados de que se trata de algo falso” (TÜRCKE, 2010, p.239). 

Essa força irradiadora do frenesi do vício elevado à condição de sensação 

absoluta é análoga à fotografia oriunda da “caixa preta”, cujo conceito, cunhado por 

Vilem Flusser, pode ser transportado para o fetiche social hodierno ante o apelo 

midiático reproduzido aos milhões, cotidianamente nos modismos dos selfies.  Para 

Türcke (2010, p.237), “nas condições de substância viciadora e de foto revelada nas 
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redes sociais a todo o momento, a droga e a imagem, tanto na maneira de serem 

feitas quanto na forma de se efetivarem, se aproximam como parentes íntimos” (grifos 

nossos). 

Entende-se, pois, que a propagação tecnológica, concebida como 

consequência do desenvolvimento histórico da humanidade, deva ser tratada com 

parcimônia por educadores tanto no campo da pesquisa acadêmica, quanto da 

atividade educativa na base da escolarização. Para que não se caia nas armadilhas 

do discurso mercadológico embutido nas pedagogias construtivistas, segundo as 

quais a utilização pura e simples de recursos dos mass media na sala de aula já 

representa aprendizado, deve-se instigar a reflexão sobre o uso coerente e consciente 

das mídias, pois, de acordo com o método de análise crítica defendido pelos 

expoentes da Teoria Crítica da Sociedade, estas estão a serviço do embuste 

capitalista. Para Lastória (2010, p.12): 
 

Atualmente, nos encontramos sob o império das tecnoimagens digitais 
que se propagam velozmente dentro e fora do espaço virtual, 
penetrando fundamentalmente os ambientes domésticos, escolares e 
profissionais de amplos setores da população mundial. A esse 
respeito, observa-se nos PCNs, e também em inúmeras práticas 
pedagógicas concretas, certa naturalização – senão apologia – quanto 
à interposição das últimas inovações tecnológicas nos processos de 
ensino-aprendizagem, agora denominadas “novas ferramentas de 
ensino”. 

 

Nesse sentido, o autor corrobora as presentes observações acerca do 

desequilíbrio preeminente que existe nas propostas de educação escolar com base 

nas premissas tecnológicas. Em muito, esse disparate existe como pretexto para o 

atendimento ao mercado que, por sua vez, não interage socialmente com o sentido 

peculiar da atividade educativa como meio de apropriação de conhecimento, de senso 

crítico ou de consciência política. 
 

O mercado é um caldeirão que junta os diferentes indivíduos, mas que 
também os isola no ato da troca. Cada um se troca com o outro. Por 
isso, na luta geral do mercado só se impõe quem troca melhor do que 
o outro. E sempre que o capital é investido, deve-se gerar mais daquilo 
que foi aplicado. A compulsão para o crescimento econômico é o 
motor do capitalismo, até aqui o seu estado econômico fundamental, 
que pode ser igualmente lido como uma realidade de privação e de 
substituição. (TÜRCKE, 2010, p.240) 

 

Entretanto, na contramão do desenvolvimento pessoal e intelectual pela via da 

educação escolar, o mercado dos mass media tem transformado grande parte dos 

matriculados na rede de ensino básico em consumidores de artefatos tecnológicos 

que, sem conhecimento da totalidade que os cerca, se vão estabelecendo como parte 

do refluxo do capital que eles ou o estado investiram. Assim, educadores do ensino 

básico, corresponsáveis pela atividade intelectual em seu ambiente de ensino, muitas 

vezes, se veem desamparados pelo modelo sistematizado juridicamente como 
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condutores de sua condição sociopolítica, bem como de categoria de trabalho9 ou 

mesmo de classe social. 

 
3. Educação, mídia e engajamento 

 

Conforme atesta Hobsbawm (2013, p. 227), “[...] a pena jamais teve mais poder 

que a espada”, a saber, não pode existir ação sem uma preparação previamente 

pensada e elaborada.  Para o autor (2013, p. 227), “[...] os guerreiros sempre 

conquistaram os escritores, mas, corroborando da capacidade instrutiva, sem estes 

últimos não poderia ter havido nem Estados, nem grandes economias, nem, menos 

ainda, os grandes impérios históricos do mundo antigo” (grifos nossos). 

Entretanto, para Hobsbawm (2013), acerca do papel e função dos intelectuais 

no contexto atual, está-se muito distante do engajamento político proferido pelos 

intelectuais durante o “breve século XX”. O período marcado pelas tragédias humanas 

foi também muito fértil no campo das lutas dos literatos em épocas de anti-

imperialismo ou antitotalitarismos, fossem estes de direita (nazifascismo), ou de 

esquerda (stalinismo). 

Contudo, “essa era de intelectual como a principal face pública de oposição 

política recuou para o passado” (HOBSBAWM, 2013, p.230). No atual contexto 

escolar de ensino básico, presencia- se certo esvaziamento de força ativista dos 

professores em meio à dissipação de sua representatividade sociopolítica. Na 

sociedade de consumo, a realidade escolar também é conduzida pelos projetos que, 

muitas vezes, visam à superação estatística e ao atendimento de imperativos dos 

organismos financiadores. É o mercado de produtos e mentes, em detrimento da 

atuação educativa, decorrente do desequilíbrio entre as necessidades ontológicas na 

práxis formativa e o mundo das metáforas tecnológicas.  

Igualmente, esse mercado, que se serve da indústria de entretenimento pela 

sua primazia imediata, quase sempre triunfa sobre a atividade educativa e sua 

atuação sociopolítica, pois, segundo o historiador: 
  

Numa sociedade de incessante entretenimento de massa, os ativistas 
sem senso crítico, e alienados agora acham os intelectuais menos 
úteis como fonte inspiradora de causas do que roqueiros e astros de 
cinema mundialmente famosos. Os filósofos e menos ainda 
professores do ensino básico, já não tem condições de competir com 
Bono ou Eno, a não ser que se reclassifiquem como essa nova figura 
do novo mundo do espetáculo midiático – a “celebridade”. Vivemos em 
uma nova era, ao menos que o ruído universal de auto expressão do 
Facebook, do WatsApp, e os ideais igualitários da internet produzam 
seu pleno efeito público. (HOBSBAWM, 2013, p.231, grifos nossos) 

 

                                                           
9 De acordo com Girotto e Mormul (2010), “o silêncio dos professores frente a tudo isso é marca de que a 
sociedade do trabalho nada deixa escapar. É a marca da ação transformada em simulação. Em nossa perspectiva, 
porém, a escola não pode ser pensada como lugar do trabalho. É, antes, lugar da ação, do nascimento político 
dos homens, como nos aponta Arendt.” 
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Em vista disso, depara-se com o risco iminente cujo efeito esperado da 

atividade educativa e do professor na condição de gestor de sala de aula se restrinja 

ao papel de coadjuvante em meio ao fetiche midiático. Isto posto, busca-se, nas 

análises do historiador, a percepção de que, guardadas as devidas proporções de 

representatividade entre um renomado filósofo do passado ou contemporâneo e um 

professor da escola básica, a atuação educativa demanda que a comunidade escolar 

repense sobre o direcionamento da educação no ensino básico, sobretudo, na rede 

pública de ensino. 

Por conseguinte, concluindo esta exploração das ponderações de Hobsbawm, 

o autor de Tempos Fraturados deixa um alerta acerca da relação do oficio do 

intelectual com sua ação sociopolítica, ou ainda, como se pode ou se deve fazer valer 

essa condição já na base da educação escolar. É evidente que, no estudo acadêmico, 

a atividade política intelectualizada deva ser mais incisiva que em outras atividades 

ou até mesmo na educação básica, porém: 
 

[...] os intelectuais pensantes, por si não tem condições de mudar o 
mundo, embora nenhuma mudança desse tipo seja possível sem a 
sua contribuição. Para isso é preciso que haja uma frente unida 
formada por pessoas comuns e intelectuais. À exceção de uns poucos 
casos isolados, isso é provavelmente mais difícil de conseguir hoje do 
que foi no passado. É esse o dilema do século XXI, (HOBSBAWM, 
2013, p.236) 

 

Portanto, em uma sociedade midiática cuja atividade sensorial da sociedade é 

quase sempre descarregada na execução de tarefas de entretenimento, logo, 

desprovida de qualquer teor politizado, a atividade educativa torna-se fundamental 

para o desenvolvimento de uma cultura de engajamento nas questões de interesse 

coletivo, possibilitando assim, uma interatividade mais positiva por meio das mídias 

sociais. 

 

4. Educação tecnológica e seus desafios 
 

Voltando ao contexto do choque imagético ou audiovisual, no qual se situa o 

front do embate entre a dependência sensorial (alunos) e a atividade educativa 

(professor), avançar-se-á um pouco mais no desfecho que o autor da Sociedade 

Excitada suscita em sua análise. Este direciona a satisfação do vício para a 

necessidade instintiva e social do ser humano em recompor, com sensações 

extasiantes, seus medos de reafirmação, a cada vez que disparar a metralhadora 

audiovisual.  

Ora, se se vive numa turbulência (excitação) deliberada pela arregimentação 

produtiva da sociedade do consumo, a todo o momento, novos itens são 

disponibilizados pelo mercado da indústria cultural que, por sua vez, levando o homem 

a transpor os limites de sua capacidade de digerir esses embustes sem os efeitos 

colaterais da dependência, faz com que ele, cada vez mais, clame por novas 
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apetências tecnológicas audiovisuais. Daí se estabelece a gula da indústria cultural 

ultratecnológica. Para Franco (2012): 
 

Nesse estado de agitação constante também teria surgido novo 
problema: o da adaptação social sem suavidade. Ou seja, sustenta 
que teria se tornado insuportável a adaptação social na atual 
sociedade e por isso todos procurariam o que “proporciona alívio”: 
para isso serviria atualmente um “repleto aparato visual” capaz de 
oferecer uma ininterrupta torrente de estímulos que saturariam - 
anestesiariam - indefinidamente nossos sentidos. A implicação dessa 
afirmação é óbvia: todos os membros da sociedade da excitação 
permanente passariam, em maior ou menor grau ou de um modo ou 
de outro, a serem afetados por essa torrente de estímulos visuais, por 
essa lógica da intensificação da percepção do sensacional. 

 

Dessa forma, ao se fazer a leitura da Sociedade Excitada, nota-se que o autor 

infere o sentido anestesiador incutido nos apetrechos da indústria microeletrônica que, 

em atingindo a todos, define a objetivação da análise do ponto de vista da educação 

escolar ante o apelo midiático. 

Igualmente, Franco (2012), discorrendo sobre a obra de Türcke (2010), 

manifesta que o neofrankfurtiano consegue alinhavar os elementos potencializados 

pela industrialização, sendo estes a disseminação mercadológica, a dominação 

capitalista por meio da exploração e alienação do trabalho e a difusão midiática, 

sendo, este último, a reafirmação da tese central do livro com a compulsão à 

repetição/emissão.  É o caso do cinema que, ao se desvencilhar da visão 

benjaminiana que o analisou “como forma” e de seu poder revolucionário, também irá 

representar o escopo da sociedade capitalista. Ao asseverá-lo como “cinema do 

capitalismo”, portanto, sem revolução, Türcke, assim como Benjamin esteve, está 

determinado a edificar o desencadeamento das ambições do mundo da mercadoria: 

“Desde então o choque imagético teria atuado no sistema nervoso humano como um 

excitante incessantemente ministrado em doses mínimas” (TÜRCKE, 2010, p.232). 

Destarte, a sociedade do consumo da indústria cultural oriunda com o advento 

do cinema e, agora, revigorada a cada novo produto midiático consegue saciar-se 

com a sensação imagética disponibilizada pelo mercado que, por sua vez, potencializa 

a capacidade de fascinar e manipular a massa de consumidores, sobretudo, alunos 

do ensino básico, os quais deveriam estar em plena fase de construção do senso 

crítico e politização. 

Lembra-se que, ao analisar a dimensão social do cinema na sociedade pós-

industrial, vislumbrou-se que a força midiática se tem definido como uma das mais 

eficazes fórmulas de manipulação das massas dominadas pela indústria cultural. 

Mesmo considerando o dinamismo no qual o homem se projeta historicamente, o 

mercado se torna sempre o definidor dos percursos pelos quais a sociedade de 

consumo irá trilhar. Assim sendo, toda dinâmica atribuída à capacidade humana de 

atuar em seu meio e transformá-lo joga contra a possibilidade de superação desse 

estado de controle social em nome do progresso tecnológico. 
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Dessa forma, no universo sensorial permeado pela supremacia do fetiche 

tecnológico, aumentam as aporias para o triunfo do investimento educativo. Por conta 

disso: 
 

[...] a sensação de onipotência, derivada da identificação com as 
promessas desses fetiches de que não há limites para a imposição da 
vontade própria, "resolve", num piscar de olhos, o conflito entre as 
exigências do desejo e suas possibilidades de realização, ao mesmo 
tempo em que se converte num duro golpe à esperança de 
disseminação da experiência formativa. (ZUIN, 2006, p.84)  

 

Entretanto, tem-se de enfatizar que a perspectiva da atuação educativa em se 

estabelecer como um contraponto promitente de superação à alienação midiática não 

seguirá seu movimento sem a devida mobilização dos responsáveis pela práxis 

formativa no que tange à sua condição sociopolítica. Mesmo que novas prerrogativas 

do contexto tecnológico se tenham disseminado nos ambientes escolares e em virtude 

das mudanças de valores socioculturais, que os educadores não sejam mais vistos 

como ícones do contexto social como outrora foram: é no espaço no qual se projetam 

interações educativas, isto é, na sala de aula, que as coisas acontecem.  

Por outro lado, não se pode desabonar a força engendrada pelo “mercado de 

ilusões”10 sobre o âmago das instituições educativas capitaneadas por um Projeto 

Político Pedagógico, cujo parâmetro referencial foi moldado de acordo com as 

prerrogativas mercadológicas. Contudo, na atividade educativa pode surgir o 

“redentor”. Segundo Türcke (2010, p.319), no contexto contemporâneo pode haver 

uma redenção e toda 
 

[...] redenção efetiva pode ser apenas uma provisória, frágil e segunda 
melhor redenção – e isso quando, por meio dela, se pode sentir que 
ela mesma poderia ser melhor. As sensações profundas são o frágil 
luzir desse melhor. E por isso atraem a atenção para si na condição 
de um filamento brilhante que deve apagar-se.    

 

Para além das possibilidades da atuação educativa, nos documentos oficiais 

para a educação básica está o pressuposto de que esta deva atuar no sentido de 

desenvolver as habilidades imanentes ao ser humano, para que se torne competente 

a atender s necessidades da vida e do mercado de trabalho. Assim, quando se 

contrabalanceiam os embustes e as perspectivas da educação básica no Brasil, 

deslumbra-se um leque de possibilidades acerca do seu desenvolvimento, caso as 

instituições de ensino atuem como protagonistas de sua função sociopolítica, 

servindo-se também das redes de comunicação social.  

Contudo, tem-se a incumbência de ser prudente quando se lança mão do mass 

media na prática social, sob o risco de ser ludibriado por interesses ideológicos ali 

estabelecidos. Ademais, se estes se apresentam de forma democrática de um lado, 

                                                           
10 Reporta-se ao cenário de propagação do consumo de produtos de alta tecnologia, cujo poder de 
convencimento e de satisfação se contrapõe ao processo de ensino por meio de uma atividade que 
exige concentração e reflexão. 
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quando os internautas podem postar todo tipo de pensamento e sentimento virtuais, 

de outro lado, o gesto se torna uma armadilha devidamente aparelhada pelos apelos 

midiáticos que, por intermédio do tempo que lhe é dedicado, portanto, consumido, 

rouba a determinação prática de um método racionalmente politizado.  

Isto posto, sente-se a necessidade de romper com a “sensação que vicia”, pois: 
 

A metralhadora audiovisual se revelou como sua injeção coletiva e ela 
própria como uma substância altamente libidinosa, que adquire todo o 
conteúdo daquilo que na terminologia religiosa significa fetiche. [...] 
Fetiches são sintomas de abstinência, ou seja, sucedâneos de algo 
que fora dolorosamente privado. [...] A poderosa força da gravidade de 
aparelhagem sensacional midiática tende a fazer com que todas as 
injeções audiovisuais se transformem em códigos. (TÜRCKE, 2010, 
p.314-315)  

 

No entanto, embora um rompimento pudesse significar o pressuposto de um 

convívio menos discrepante entre o mundo das ilusões sensitivas e o mundo da 

totalidade, para tanto, teriam todos que se redimir do fetiche ao embuste 

mercadológico.  

 

5. Educação tecnológica e suas possibilidades 
 

Ainda direcionando as considerações sobre o sentido de totalidade como sendo 

o conjunto de atribuições do homem e do seu espaço de vida na natureza, infere-se 

que a atividade educativa atual se encontra arraigada em um processo de 

informatização cada vez mais acentuada. Diante desse quadro de inserção da 

tecnologia nos recursos didáticos, os propósitos aqui colocados são de analisar 

criticamente o embate entre o contexto midiático e a prática educacional, pois, 

enquanto o primeiro se apresenta como um choque de prazer imediato presente em 

todos os ambientes, incluindo a sala de aula, o segundo está na condição de 

contraponto mediato e, muitas vezes, preterido pelo conjunto das sensações 

imagéticas vividas pela juventude estudantil. 

Dessa forma, considera-se que não se pode simplesmente tentar estabelecer 

qualquer tipo de barreira quanto à utilização dos recursos tecnológicos na escola, 

mas, como educadores, têm que se atentar para o poder das mídias nas intervenções 

educativas contemporâneas. Estas representam, hoje, a principal ferramenta utilizada 

em qualquer ramo da atividade humana, sobretudo na complexidade mercadológica 

na qual também se faz necessária a interatividade entre as pessoas, mesmo que estas 

estejam a milhares de quilômetros de distância. 

 E como a roda do sistema produtivo continua a girar no compasso das 

inovações tecnológicas, o mercado midiático, inevitavelmente, tende a triunfar. 

Lembra-se, porém, que o projeto humano de sustentação da vida, tal qual nas mesas 

de discussões acerca das questões ambientais, clama pela urgência de um devir. 

Assim como novas ações sustentáveis de convivência em relação à questão 
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ambiental, neste caso, também, voltar-se para o campo das reflexões e das criações 

humanas como a arte seria como um antídoto ao vício das injeções midiáticas.  

 Neste ponto, Türcke (2010, p.305) chama a atenção para o fato de que 

pequenas atitudes da trivialidade rotineira de convivência podem representar algo 

substancial na suspensão do estado de hipnose midiática, pois “a alavanca para o 

freio de emergência, que outrora a arte realizou de maneira espetacular, tornou-se 

elementar aqui em pequenas ações de legítima defesa cotidianas”. Assim, as normas 

comportamentais que definem as relações em ambientes públicos, como no lazer ou 

no trabalho, independentes de valores individuais, corroboram a manutenção de um 

estado de atenção para o limite de vícios individuais dentro de uma totalidade díspar 

como numa unidade escolar. 

Portanto, tal qual se apresenta no remate da obra Sociedade Excitada, o 

substituto da sensação aos choques audiovisuais se apresenta em forma de 

“contrafogo”11. Essa discussão acerca da revigoração da cultura reflexiva e 

valorização da arte como forma de inibir os efeitos do vício midiático traz para a esfera 

educativa um conjunto de possibilidades que não pode ser mensurado apenas em 

uma revisão crítica de análises teóricas. No entanto, os pressupostos socioculturais 

pertinentes ao campo da educação escolar hodierna, por ora apresentados neste 

trabalho, deixam uma questão levantada pelo pesquisador da Teoria Crítica Renato 

Franco (2012): “é ainda possível recuperar o choque imagético para uma cultura 

crítica e reflexiva? Ou, em outras palavras: como seria possível resistir a esse 

processo”? 

A resistência, então, se projeta em forma de “alavanca para o freio de 

emergência”, a qual ficou evidenciada quando aqui se serviu da Sociedade Excitada 

como referencial teórico. Quanto à resposta à questão apresentada, acredita-se que 

seja uma lacuna a ser preenchida com o aprofundamento da pesquisa sobre o tema, 

em outros trabalhos a serem desenvolvidos com novas abrangências como uma 

pesquisa de campo.  

Isto posto, evidencia-se que a sociedade não sobrevive apenas com o poder 

quantitativo informacional, pelo contrário, a informação deve ser abstraída e 

processada, tomando forma de conhecimento apropriado.  

Podem-se ter, dessa forma, em um mesmo contexto, duas situações que 

poderiam soar como contraditórias, pois, se, de um lado, a disseminação dos recursos 

tecnológicos traz para o ambiente educacional certa desconfiança por parte daqueles 

que se acostumaram a enxergar a educação como tarefa dos professores na sua 

configuração física, diante de seus alunos, por outro, cursos de formação e de 

aperfeiçoamento de professores a distância (EAD)12 se multiplicam. Esse fato mostra 

toda a força mercadológica dos empreendimentos midiáticos também na área 

                                                           
11 Expressão que, conforme sustenta o próprio Türcke (2010, p.310), foi originalmente cunhada por Pierre 
Bourdie no livro Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal, 1998.    
 

12 Segundo o site EAD conquiste o seu diploma, “as matrículas de bacharelado, licenciatura e cursos superiores 
tecnológicos a distância já somam mais de um milhão, de acordo com o último Censo da Educação Superior, 
divulgado em 2013”. Disponível em: <www.ead.com.br>Acesso em: 15 jul. 2015.  
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educacional e amplia as fronteiras para o estabelecimento de uma educação cada vez 

mais pautada nos segmentos tecnológicos. Ora, se se considerar que o conjunto 

social absorve todo esse aparato tecnológico à sua volta, constata-se, então, que seria 

relevante uma reeducação midiática da comunidade escolar e uma alfabetização 

nesses termos. 

Assim como o trabalho com mídias requer uma postura de inovação conceitual 

da equipe escolar, é no professor que situa o poder de mediação inovadora, pois  
 

[...] um grande desafio no desenvolvimento da alfabetização crítica da 

mídia resulta do fato de que ela não é uma pedagogia, no sentido 

tradicional, com princípios firmemente estabelecidos, um cânone de 

textos e procedimentos de ensino testados e aprovados. Ela requer 

uma pedagogia democrática, que envolva professores partilhando o 

poder com os alunos e unindo-se a eles no processo de desvendar 

mitos, desafiar a hegemonia e buscar métodos para produzir sua 

própria mídia alternativa. (KELNER; SHARE, 2008, p.705) 
 

Importante lembrar que, ao evocar uma postura democrática do professor, este 

deve propiciar também um ambiente de questionamento ao que é posto pela ideologia 

dominante. Acredita-se, igualmente, que a mídia alternativa vai ao encontro do 

entendimento, pelo aluno, dos propósitos mercadológicos e que estes, muitas vezes, 

estão camuflados em cada nova interação midiática cotidiana. Alunos e professores, 

quiçá, possam conduzir de forma lúcida e produtiva seus apontamentos educativos. 

 

6. Considerações finais 
 

Ao longo do desenvolvimento deste artigo, procurou-se inferir que se 

contrapondo à recepção passiva de informações as quais, invariavelmente, são 

descartadas e substituídas por outras também descartáveis, a construção do 

conhecimento exige de quem o procura a busca de possíveis respostas para suas 

inquietações e seus questionamentos. A respeito, pode-se considerar a rede de 

informações acessadas pelos alunos do ensino básico atualmente. A estes são 

oferecidas oportunidades de aperfeiçoamento educativo, desconsiderando, até 

mesmo, as ambiguidades existentes entre as classes sociais. É, porém, nesse cenário 

de acessibilidade tecnológica empreendida pelo mercado de aparelhos midiáticos, 

que se estabelece o embate sobre a construção do conhecimento. 

Ademais, o entendimento da realidade concretamente pensada em um 

ambiente de estudo é possível desde que haja um diálogo reflexivo acerca das fontes 

e dos interesses em jogo. Se, por um lado, o acesso às informações foi expansivo nas 

últimas décadas, por outro, a permissividade a todo tipo de conteúdo na rede mundial 

de computadores e as possibilidades de acesso para a faixa etária que frequenta a 

escola, sobretudo, no Ensino Médio, exigem um acompanhamento seletivo por parte 

das instituições de ensino em todos os seus seguimentos. 
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Assim, a importância dos educadores ganha sentido quando se estabelece uma 

relação de reafirmação política nas suas intervenções pedagógicas. São elas que 

possibilitam a adequação de uma metodologia tecnológica à tarefa docente, sem 

depreciar o método formativo na apropriação de conhecimento. 

Portanto, entende-se que a incorporação das Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC) na educação deva ser precedida de planejamentos criteriosos 

sobre as ações a serem desenvolvidas, nas quais se atente para a importância de se 

garantir a prioridade primeira da educação, isto é, saber ponderar de forma crítica 

sobre as representações culturais e os interesses econômicos e políticos em jogo. 

   Por fim, os apontamentos aqui considerados remetem à constatação de que 

a educação escolar hodierna reproduz, por meio das políticas educacionais em curso, 

a ordem sociocultural estabelecida sob a égide dos mecanismos de mercantilização 

cultural. Porém, entendemos que uma nova cultura educativa pautada em linguagens 

tecnológicas, em sua essência deva ser concebida pelo constructo de uma crítica 

social, e assim, representar também a instrumentalização objetiva da apropriação de 

conhecimento com base no entendimento da totalidade.  
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Resumo: 
 

No Brasil, a partir da promulgação da Lei nº 10.639/2003 e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação, tornou-se obrigatório o ensino de relações étnico-raciais 

e também de História e Cultura Afro-brasileira. Neste artigo, apresentamos os 

resultados alcançados com o projeto Game, História e Cultura utilizado para a criação 

de games educativos aplicados no ensino infantil, em um colégio particular na cidade 

de Atibaia-SP, tendo como proposta o ensino de História e Cultura Africana e Afro-

brasileira. Neste estudo, temos, como hipótese, a compreensão de que os games 

digitais podem se tornar materiais didáticos eficazes no processo de ensino e 

aprendizagem, em especial na Educação Infantil. Para testar sua aplicabilidade e 

eficácia, propomos três objetivos, a saber: (i) verificar a importância do lúdico nos 

jogos digitais aplicado ao ensino; (ii) descrever as etapas do supracitado projeto que 

fez uso de uma plataforma digital brasileira especializada em criação e edição de jogos 

educativos e (iii) discutir, a partir desse projeto, a contribuição pedagógica do jogo 

digital na didática e no ensino de um conteúdo específico, no caso as relações étnico-

raciais. O corpus selecionado para este estudo é a ferramenta FazGame e seu uso 

no referido projeto. O que justifica essa escolha é o fato de podermos caracterizá-la 

como proposta inovadora que permite aos alunos criarem suas próprias narrativas a 

partir do conteúdo ensinado pelo professor (COELHO e COSTA, 2013) e estar 

disponibilizada on-line. O arcabouço teórico que sustenta este trabalho são os estudos 

sobre games de Huizinga (2003), Schwartz (2014), Coelho (2014; 2013a; 2013b), 

Prensky (2012; 2006) e Mattar (2010), e os estudos sobre Cultura e História Africana 

de Appiah (1997), Regiane Mattos (2007), Hebe Mattos (2003) e Hernandez (2005). 

A metodologia utilizada é a empírica com base bibliográfica (GIL, 2003). O método 

utilizado é o hipotético-dedutivo a partir de um estudo de caso. Os resultados 

alcançados confirmaram a nossa hipótese e, a partir dela, evidenciaram que o uso da 

plataforma Fazgame com os alunos participantes do projeto permitiu que: (i) os 

                                                           
13 Possui pós-doutorado pela PUC-SP, pela Universidade Autônoma de Barcelona, e pela Universidade de Murcia 
– Espanha. Doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre em 
Psicanálise pela Escola de Psicanálise Diálogos Abertos, e Mestre em Letras pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie de São Paulo. Especialista em Formação em teoria clínica psicanalítica, pela Escola de Psicanálise 
Diálogos Abertos, e em Didática da Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista. 
Graduado em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista, e em Pedagogia pela Universidade 
Santo Amaro. Professor na Universidade Santo Amaro – São Paulo, SP. Contato: patriciafariascoelho@gmail.com 
 

14 Doutorando em Letras pela Universidade de São Paulo – USP. Mestre em Letras pela Universidade de São Paulo 
– USP. Graduado em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Santo Amaro, e em Letras pela Universidade 
de São Paulo – USP. Contato: marcosrmcosta15@gmail.com 

mailto:marcosrmcosta15@gmail.com
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dezoito alunos com idades entre 5 e 6 anos desenvolvessem narrativas sobre o 

conteúdo de História e Cultura Africana; (ii) a criação de jogos exigiu uma interação 

entre professor e alunos; e (iii) o estímulo ativo do ensino-aprendizagem do conteúdo 

curricular. Dessa forma, evidenciamos que a plataforma Fazgame possibilita um 

ensino inovador e interativo entre conteúdo, professor e aluno. 
 

Palavras-chave: Ensino infantil. Game educativo. Fazgame. 

 

1. Introdução 
 

No Brasil, a partir do ano de 2003, foi sancionada a Lei nº 10.639/2003 e sua 

posterior regulamentação por meio do Parecer CNE/CP nº 03/2004 e da Resolução 

CNE/CP nº 01/2004 tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

nas escolas públicas e particulares. Ressaltamos que o conteúdo sobre Educação, 

África e História e Cultura afro-brasileira não é ministrado em uma disciplina 

específica, e sim, lecionada em disciplinas distintas, como, por exemplo, em História, 

Artes, Geografia, dentre outras. Dessa forma, o Colégio15 Educação,16 reconhecendo 

a importância da temática e considerando a possibilidade de apresentar o conteúdo 

de forma lúdica, criou o projeto Game, História e Cultura, com a aplicação da 

ferramenta Fazgame, para ensinar História e Cultura Africana e Afro-brasileira aos 

alunos do ensino infantil, com idades entre 5 e 6 anos do Pré III. 

Huizinga (2003), um dos principais autores que discorre sobre o jogo, revela a 

importância dos jogos em nossa sociedade. O autor (2003) nos explica que os jogos 

sempre fizeram parte da humanidade, auxiliando na construção da linguagem e da 

autoconfiança dos seres humanos desde os primórdios. Gee (2009) também nos 

explica que o ato de jogar é uma atividade desenvolvida individualmente e/ou em 

grupo, o que permite o desenvolvimento dos sentimentos, das relações pessoais e 

das interações históricas. 

Os jogos continuam a existir em nossa sociedade. No entanto, ganham outras 

formas de materialidade que vão além das ruas, dos tabuleiros de plástico e de 

madeira, chegando aos formatos eletrônicos, que foram criados inicialmente na forma 

de cartuchos para videogames e, que posteriormente, com o desenvolvimento da web 

2.0, ganharam uma nova forma, a digital, e alcançaram as redes, explorando o lúdico 

como uma de suas principais características. 

Dinello (2004) nos explica que, por meio das atividades lúdicas, as crianças 

aprendem de forma divertida e desenvolvem distintas habilidades cognitivas e 

motoras, além de transformarem sua agressividade em relações mais afetivas. Dessa 

forma, evidenciamos que os games permitem o desenvolvimento das atividades 

                                                           
15 Por motivos éticos não divulgaremos o nome do colégio e nem o nome dos alunos e da professora envolvidos 
no projeto.   
 

16 Utilizaremos o termo Educação para nomear o Colégio do qual descrevemos as atividades. Ressaltamos que 
esse nome é fictício e foi criado para facilitar a compreensão do leitor. 
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lúdicas por meio de uma tecnologia inteligente, provocando profundas transformações 

sociais. Na atualidade, as crianças vivem imersas no universo digital, facilitando o uso 

de jogos como recurso didático. 

Levi (1999) foi um dos primeiros pesquisadores a apontar o game digital como 

um dos novos meios de comunicação em massa. Atualmente, os jogos são 

reconhecidos por distintos pesquisadores, como, por exemplo, Prensky (2012), Mattar 

(2010), Coelho (2014; 2013a; 2013b), dentre outros, que evidenciam o poder dessa 

mídia, principalmente, entre os jovens e adolescentes. Os pesquisadores, cada um à 

sua maneira, reconhecem que os jogos auxiliam na aprendizagem e propiciam a 

assimilação de diferentes conteúdos. 

Nesta pesquisa, descreveremos as etapas do projeto Game, História e Cultura, 

utilizando a plataforma Fazgame, que foi aplicado em um colégio particular, na cidade 

de Atibaia, interior de São Paulo, para dezoito alunos do ensino infantil, Pré III, do 

período da tarde. Os resultados foram obtidos a partir de uma pesquisa empírica 

realizada pelos proponentes deste artigo no ano de 2016.  

O projeto foi proposto pelos autores e desenvolvido por dois professores de 

Artes e o titular da sala, com o auxílio dos pesquisadores. Para seu desenvolvimento, 

os três investigadores basearam-se na apostila História e cultura africana e afro-

brasileira na educação infantil, elaborada pelo Ministério da Educação. Também foram 

utilizados diferentes artigos e livros sobre História e Cultura Africana e sobre games 

educativos e lúdicos aplicados à educação. 

O arcabouço teórico utilizado foram as pesquisas bibliográficas sobre games 

aplicados à educação, destacando os estudos de Coelho (2014; 2013a; 2013b; 

2013c), Prensky (2012; 2006), Schwartz (2014), Mattar (2010), dentre outros, e os 

estudos sobre Cultura e História Africana de Appiah (1997), Regiane Mattos (2003) e 

Hernandez (2005). 

A hipótese que sustenta este trabalho é a de que os jogos educativos 

representam uma nova ferramenta didática que corrobora o ensino de distintos 

conteúdos quando aplicados com excelência e objetivos bem definidos. Apresentado 

o nosso corpus, objetivos, justificativa e arcabouço teórico, daremos continuidade a 

nosso estudo explicando nossa metodologia.  

Neste estudo, tendo essa hipótese, propomos investigar a plausibilidade de que 

os games digitais podem se tornar materiais didáticos eficazes no processo de ensino 

e aprendizagem, em especial na Educação Infantil. Para testar sua aplicabilidade e 

eficácia, propomos três objetivos, a saber: (i) verificar a importância do lúdico nos 

jogos digitais aplicado ao ensino; (ii) descrever as etapas do supracitado projeto que 

fez uso de uma plataforma digital brasileira especializada em criação e edição de jogos 

educativos e (iii) discutir, a partir desse projeto, a contribuição pedagógica do jogo 

digital na didática e no ensino de um conteúdo específico, no caso as relações étnico-

raciais. 
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2. Metodologia 
 

A metodologia utilizada neste artigo é empírica, porque parte de um estudo de 
caso especifico. Mas também possui base bibliográfica porque se serve de diversos 
estudos sobre o tema. Além disso, ela parte de um prisma descritivo, pois 
apresentaremos as etapas e os resultados do projeto Game, História e Cultura. Gil 
(2013) nos explica que uma pesquisa descritiva tem o objetivo de expor os resultados 
alcançados por meio de questionários e/ou observações sistemáticas. No caso de 
nosso estudo, realizamos uma pesquisa empírica e participamos de todas as etapas 
do projeto, registrando os resultados que serão descritos mais adiante. 

O projeto contou com a participação de dezoito alunos com idades entre 5 e 6 
anos, como já citado anteriormente, duas professoras, uma de Artes e a professora 
titular do Pré III, e três pesquisadores responsáveis pela elaboração do projeto, sendo 
estes os autores deste artigo. O projeto foi desenvolvido entre os meses de março e 
maio de 2016. Os discentes foram divididos em quatro grupos. 

 
3. Games digitais como material didático 

 

Coelho (2014; 2013a) nos explica que os games se tornam mais populares a 

cada dia, principalmente entre os adolescentes, encantando diferentes tipos de 

públicos. A escola, ao verificar a potencialidade dos jogos digitais, começa a utilizá-

los como uma ferramenta didática (MATTAR, 2013; PRENSKY, 2012). Schwartz 

(2014) evidencia, ainda, a necessidade de a educação tornar-se cada vez mais 

digitalizada para permitir que os alunos aprendam, a partir de diferentes dinâmicas, 

que utilizem distintos canais de comunicação.  De acordo com Vygotsky (1989)   há 

três canais para nos expressarmos e aprendermos, a saber: visual (visão), auditivo 

(audição) e sinestésico (sensação corporal). Cada pessoa tem um 

canal predominante que facilita a aprendizagem, e os jogos podem auxiliar na 

conexão desses distintos canais. 

Os jogos digitais, por apresentarem em sua estrutura narrativa uma 

composição verbo-visual-sonora, permitem que os alunos aprendam por meio dos 

distintos canais, o que torna essa característica peculiar um importante recurso 

didático, se bem aplicado ao ensino. Mattar (2013) afirma que os games educativos 

são uma excelente ferramenta didática que possibilita o ensino de distintos conteúdos 

em sala de aula de forma lúdica e divertida. De acordo com Coelho (2014; 2013a; 

2013b), é necessário que a escola reconheça os novos materiais didáticos que 

emergiram com a evolução da internet. 

Depois do surgimento da web 2.0, tanto os alunos quanto o ensino sofreram 

modificações que exigem dos educadores um perfil mais tecnológico a fim de atender 

ao estudante que a escola tem recebido (PRENSKYS, 2012; 2006). Esse estudante é 

nomeado por Prensky (2012) como nativo digital, por já ter nascido na era tecnológica 

e por apresentar familiaridade com os aparatos digitais, além de caracterizar-se como 

pessoa que quer e exige uma experimentação com a tecnologia.  

Vygotsky (2014; 1989) nos explica que o aluno tem necessidade de ampliar 

suas experiências para desenvolver sua criatividade e aprendizagem, pois quanto 
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maior for o seu envolvimento pelos canais auditivos, visuais e sinestésicos 

(experimentação), maior será sua facilidade de apreender e assimilar os conteúdos 

apresentados. Ainda segundo o autor (2014, p. 22), “quanto mais rica a experiência 

da pessoa, mais material está disponível para a imaginação dela” e, 

consequentemente, para a aprendizagem.  

O ensino a partir dos games permite ao aluno-jogador desenvolver sua 

autoconfiança, criatividade, raciocínio lógico, dentre outros, o que seria mais difícil em 

uma aula tradicional. Segundo Teixeira (2010, p. 39), a inclusão das tecnologias na 

escola permite: 
  

[...] o alargamento do conceito de inclusão digital para uma dimensão 
reticular, caracterizando-o como um processo horizontal que deve 
acontecer a partir do interior dos grupos com vista ao desenvolvimento 
de cultura de rede, numa perspectiva que considere processos de 
interação, de construção de identidade, de ampliação da cultura e de 
valorização da diversidade para, a partir de uma postura de criação de 
conteúdos próprios e de exercício da cidadania, possibilitar a quebra 
do ciclo de produção, consumo e dependência tecnocultural.  

 

O aluno, ao se apropriar e dominar os recursos tecnológicos, torna-os um 

instrumento de aprendizagem, como é o caso dos games, por exemplo. Prensky 

(2012; 2006) evidencia que os jogos caracterizam-se como um ambiente de troca de 

informações e conhecimentos. O educador, ao utilizar os jogos em sala de aula, deve 

planejar sua prática pedagógica e, se possível, incluir outros professores que também 

estejam dispostos a incluir o recurso digital a suas aulas – como é o caso do projeto 

descrito neste artigo. 

 

4. Ludicidade nos games digitais 
 

Vygotsky (1989) nos explica que o lúdico facilita o desenvolvimento cognitivo 

do aluno, estimulando sua aprendizagem, além de instigar sua capacidade de 

discernimento. Segundo o autor, os aspectos lúdicos também são fundamentais no e 

para o desenvolvimento da criança, pois dá liberdade a ela para refletir sobre suas 

ações e desenvolver sua autoconfiança por meio da linguagem (verbal e visual), do 

pensamento abstrato, do raciocínio lógico, da concentração e da atenção. 

As atividades lúdicas, sejam elas desafiadoras e/ou divertidas, despertam o 

interesse do aluno, uma vez que se apresentam de maneira prazerosa e o ajudam a 

desenvolver suas habilidades e competências cognitivas e físicas. Logo, verificamos 

que o lúdico auxilia no ensino e deve ser utilizado pelos profissionais da educação. 

Dentre as atividades que podem ser utilizadas no ambiente escolar para auxiliar 

na aprendizagem dos alunos, podemos destacar os games. Os aspectos lúdicos e 

interativos que existem nos jogos tornam-no um excelente recurso didático, pois “A 

brincadeira é a ação que a criança tem para desempenhar as regras do jogo na 

atividade lúdica” (BISCOLI, 2005, p. 25), e que tornam “um jogo educativo por 

computador uma atividade de aprendizagem inovadora, na qual, as características do 
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ensino apoiado em computador e as estratégias de jogo são integradas para alcançar 

um objetivo educacional específico” (STAHL, 2002, p. 46). 

O lúdico permite que os alunos-jogadores aprendam com uma narrativa não 

linear, por meio de excelentes histórias, com distintas etapas, que tornam o jogo 

interessante. Defendemos que o jogo utilizando o lúdico pode ser desafiador e sempre 

vai permitir uma aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Assim, a partir dos jogos, 

a criança e o adolescente desenvolvem as habilidades e competências necessárias 

para uma aprendizagem significativa, uma vez que, acreditamos, os jogos com seus 

aspectos lúdicos conduzem a criança à reflexão, à autoexpressão, ao conhecimento 

e à socialização. 

Comprovada a relevância dos aspectos lúdicos para os jogos digitais, 

verificamos que: (i) o lúdico permite o desenvolvimento cognitivo e motor; (ii) as 

atividades lúdicas são desafiadoras e/ou divertidas e chamam a atenção do aluno; (iii) 

o jogo digital tem uma narrativa não linear que permite ao aluno-jogador passar de 

uma fase para outra sempre aprendendo sobre novos conteúdos em cada nova etapa. 

Partiremos para o próximo tópico que debruçará a compreendera Cultura Africana e 

seus desdobramentos históricos no Brasil. 

 

5. Cultura africana e seus desdobramentos históricos 
 

Antes de darmos início a descrição deste projeto, gostaríamos de ressaltar 

suas etapas de desenvolvimento, para uma melhor compreensão do leitor. As 

etapas seguiram o seguinte cronograma, a saber: 

O conteúdo de História e Cultura Africana foi dividido da seguinte forma:  

Quadro 1 – Etapas das aulas 
 

Etapas 
Mês de março a 

maio 
Doze aulas 

1ª (quatro aulas) Geografia 
Apresentação do 

continente Africano 

2ª (oito aulas) História 
Chegada dos negros ao 

Brasil  

Continuação da 2ª etapa História Escravidão no Brasil 

3ª (oito aulas) Artes Culinária africana 

Continuação da 3ª etapa Artes Capoeira 

4ª (oito aulas) 
Artes, Geografia e 

Português  

Criação das narrativas na 

plataforma Fazgame 

Continuação da 4ª etapa 

5ª (oito aulas) 

Artes, Geografia e 

Português 

Criação das narrativas na 

plataforma Fazgame 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

O primeiro contato dos alunos com o conteúdo Cultura e História Africana 

aconteceu em uma aula de Geografia. A professora Mariana Martins17 titular da sala, 

                                                           
17 Nome fictício. 
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e a professora Fernanda Freitas18 de Artes, sentaram-se com os alunos em círculo e 

mostraram o mapa com a localização do continente africano. Segundo as professoras, 

essa proposta baseia-se nas pesquisas de Mattos (2003) que, em seu artigo O ensino 

de História e a luta contra a discriminação racial no Brasil, evidencia a necessidade 

de se ensinar História e Cultura Africana começando pela localização espacial do 

continente. 

A segunda etapa do projeto se deu na aula de História. As professoras se 

basearam nas pesquisas de Mattos (2003), Hernandez (2005) e Mattos (2007) para 

desenvolverem suas aulas. Segundo Hernandez (2005), o continente africano era 

visto como uma representação cartográfica aos navegadores que buscavam escravos 

para comercializar e mercadorias para serem vendidas em outros continentes, em 

especial, na região da América. Mattos (2003) nos explica, também, que era pelo 

Oceano Atlântico que chegavam os navios com os negros os quais eram vendidos 

como escravos no Brasil. O Brasil colonial foi marcado pela diferença social que 

separava negros e brancos. Porém, no final do século XIX, a escravidão foi proibida 

(MATTOS, 2007). A abolição da escravatura ocorreu no dia 13 de maio de 1888, com 

a promulgação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel (APPIAH, 1997). Todas 

essas informações foram transmitidas aos alunos que se interessaram muito pela 

temática. 

A terceira fase do projeto ocorreu de forma teórica e prática. Nessa etapa, os 

alunos tiveram, inicialmente, uma aula na sala sobre a culinária africana e os hábitos 

alimentares dos negros, culminando com uma atividade na cozinha junto com duas 

merendeiras, a estagiária e as professoras. Ressaltamos que toda essa parte do 

projeto, referindo-se aos hábitos e costumes alimentares, foi baseada nos estudos de 

Freyre (1941). Essa escolha se apoiou, principalmente, nas pesquisas de Freyre 

(1941), Meucci (2006) e Lépine (2003). 

Meucci (2006) nos explica que Gilberto Freyre (1900-1987), em suas 

pesquisas, sempre evidenciou a culinária, pois em todas as suas obras o investigador 

reservou, em cada capítulo, um espaço para tratar da alimentação. Lépine (2003) 

também comenta que, nas obras de Freyre, a questão da alimentação está sempre 

associada aos temas tratados pelo autor, como, por exemplo, raça, identidade e 

modernidade pois, segundo Freyre, a comida tem relação direta com os costumes e 

práticas sociais de uma nação.  

Os estudos de Freyre corroboram também para destacar o precário regime 

alimentar no Brasil Colônia e a relação que os negros estabeleciam entre culinária e 

medicina. Freyre (1941, p. 200) considera que “a arte da cozinha é a mais brasileira 

das nossas artes”. Segundo o autor, o processo de formação da culinária brasileira 

confunde-se com o próprio processo de formação do Brasil, pois nas relações entre 

os negros e os brancos é que foi estabelecida a identidade dos brasileiros, 

principalmente a partir da culinária. 

                                                           
18 Nome fictício. 
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Para que os alunos aprendessem mais sobre os alimentos, foi realizado 

também um almoço na cozinha da escola. O cardápio selecionado foi a feijoada, com 

couve, arroz, laranja e refrigerante, apesar de não ser uma bebida da época. Antes 

do almoço, as crianças viram em sala, por meio de pinturas, alguns alimentos típicos 

trazidos pelos negros, como, por exemplo, o leite de coco, o azeite de dendê, a 

pimenta malagueta, o feijão preto, o quiabo, dentre outros. A feijoada foi escolhida 

como o prato a ser servido para os alunos pois é uma comida mais conhecida e 

próxima do paladar dos discentes. O almoço transcorreu bem e as crianças tiveram 

uma participação ativa, tanto nas aulas sobre a culinária africana, quanto no próprio 

almoço. 

A outra atividade realizada nessa etapa foi na aula de Educação Física, 

apresentando-se a capoeira. A professora titular da sala convidou o Mestre Carlinhos, 

da cidade de Atibaia, que gentilmente aceitou participar do projeto gratuitamente. Nas 

aulas que antecediam a atividade corporal, os alunos ouviam, em sala, sobre a história 

e o significado da capoeira. Mello (2002, p. 2) nos explica que “a origem da capoeira 

nos remete à escravidão brasileira, pois ela foi gerada como elemento de resistência, 

física e cultural, dos negros cativos à opressão e violência sofridos nesta época”. 

Dessa forma, os discentes foram compreendendo que a capoeira é um conjunto de 

golpes e movimentos com chutes, rasteiras, joelhadas e acrobacias que os negros 

utilizavam para se defender dos brancos e de seus ataques, uma vez que: 
 

A necessidade de autodefesa e de resistência e opressão foram 
elementos propulsores da criação de uma técnica de defesa e ataque, 
no qual os negros utilizavam do seu próprio corpo para se confrontar 
com seus opressores (feitores, capitães do mato). Geralmente estes 
confrontos ocorriam nas fugas, nos lugares de mata rala das selvas, 
nas capoeiras. Daí a origem do nome. Importante perceber que a 
capoeira foi criada não apenas como instrumento de resistência física, 
mas também como um movimento de resistência cultural, de uma 
necessidade do negro de reconstruir sua identidade, de se fazer 
humano (MELLO, 2002, p. 3). 

 

Assim, foi por meio do desenvolvimento da arte da capoeira que os negros 

passaram a se defender, em nosso país, adaptando-se à sua nova realidade de 

escravos. Os alunos, após refletirem sobre essas informações, deram início às 

atividades na quadra esportiva. 

As aulas de capoeira foram as que os alunos mais participaram. Houve até uma 

apresentação de profissionais da capoeira para os pais e os colegas da escola sob a 

trilha sonora de quatro tocadores de berimbau, que se reuniram ao Mestre Carlinhos 

no dia da apresentação. Evidenciamos que no momento da elaboração do projeto não 

havíamos previsto essa apresentação, no entanto, ficamos muito satisfeitos por 

conseguirmos um resultado que excedeu o planejamento. 

A última etapa foi considerada pelos desenvolvedores do projeto como a 

principal, pois nesse estágio os alunos aplicaram todos os conhecimentos adquiridos 

ao longo de seu desenvolvimento. Antes de iniciarmos as atividades, explicamos a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acrobacia
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eles o que é o Fazgame. A ferramenta caracteriza-se como um aparato digital que se 

encontra disponibilizado no link: https://www.fazgame.com.br/presentation.html. Ele 

permite, ao usuário, criar um games em que ele tenha qualquer tipo de conhecimento 

em programação e/ou design, pois já existem os cenários, os personagens e os 

objetos que serão utilizados pelos alunos para desenvolverem seus jogos.  

A partir da utilização da ferramenta em sala de aula, o ensino tradicional pode 

ser substituído por uma prática ativa e dinâmica (COELHO, 2014; PRENSKY, 2012). 

A ferramenta Fazgame permite ao aluno desenvolver sua criatividade por meio da 

organização de uma narrativa, que pode ser utilizada para o desenvolvimento do 

conteúdo de distintas disciplinas – como, por exemplo, História, Artes, Geografia, 

Português, dentre outras.  

A classe foi dividida em quatro grupos, sendo dois grupos com cinco integrantes 

e dois grupos com quatro integrantes. As professoras ficaram responsáveis por 

auxiliar os dois grupos de cinco integrantes e os proponentes do projeto ficaram com 

os outros dois grupos com quatro integrantes cada. Em um primeiro momento, os 

alunos aprenderam os comandos para utilizar a plataforma Fazgame. Conheceram as 

paisagens e interagiram com os personagens e os objetos para poderem refletir sobre 

a estrutura composicional da ferramenta (missões, fases e objetivos) e os cenários, 

personagens e objetos que compõem o enredo do game, antes de começarem a 

desenvolver as suas narrativas. A segunda etapa consistiu em os alunos realizarem, 

junto com as professoras e/ou a estagiária, um roteiro por escrito das falas dos 

personagens e de todas as fases de seu jogo. A terceira e última etapa foi a criação 

dos jogos, a apresentação para os colegas e a publicação dos jogos no site do 

Fazgame19. 

Com esse projeto foi possível alcançar os seguintes resultados: (i) os alunos 

aprenderam sobre a História e a Cultura Africana a partir de atividades lúdicas e 

interativas que os permitiram refletir sobre o conteúdo apreendido; (ii) o uso do game 

possibilitou uma aprendizagem ao mesmo tempo responsiva, reflexiva e lúdica; (iii) o 

projeto possibilitou a aplicação da Lei nº 10.639/2003; e (iv) os alunos-jogadores, ao 

criarem suas narrativas na plataforma Fazgame, passaram a ter uma aula diferente 

da do ensino tradicional, aproximando-se mais da realidade atual, pois os games 

digitais fazem parte da vida dos alunos. Ressaltamos, também, que a ferramenta 

Fazgame possibilita uma interação entre o aluno-jogador e o professor, e também 

entre os próprios alunos, pois permite uma aproximação corpórea e cognitiva entre 

eles. 

 

6. Considerações finais 
 

Com o projeto, confirmamos a nossa hipótese, porque verificamos, pelos 

resultados, que os jogos digitais criados e desenvolvidos foram excelentes materiais 

didático-pedagógicos no ensino-aprendizagem das relações étnico-raciais. Isso 

                                                           
19 Por questões éticas não serão disponibilizados os links com os nomes dos jogos criados pelos alunos.  
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efetivou-se em conformidade com as diretrizes da Lei nº 10.639/2003, que tornou 

obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira nas escolas do País. Logo, a 

partir de um projeto que utiliza o desenvolvimento de games, pudemos para incutir de 

forma lúdica e eficaz esse conteúdo aos alunos.  

Dessa maneira, por meio de diferentes atividades interativas e lúdicas, 

compreendemos como os games digitais são uma eficiente ferramenta para o ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira, em especial na Educação Infantil. O projeto 

Game, História e Cultura permitiu, assim, uma inovação didática ao utilizar uma 

ferramenta que possibilita a aplicação do conteúdo apreendido em sala de aula no 

desenvolvimento de jogos. Tudo isso sem alterar, demasiadamente, a rotina escolar 

das crianças e dos docentes. 

O uso da ferramenta Fazgame auxiliou no desenvolvimento da criação de 

narrativas que trouxeram em seu conteúdo as temáticas da culinária africana, da 

história da vinda dos negros ao Brasil, da capoeira, dentre outros. Os alunos-

jogadores puderam criar histórias com personagens e cenários que relataram a 

História do Brasil, aprimorando e aprofundando todos os conteúdos ensinados em 

sala de aula. Desse modo, a matéria transformada em conteúdo digital permitiu ao 

aluno-jogador uma aprendizagem significativa, pois a equipe teve que refletir em 

grupo e dividir as tarefas, além de poderem publicar o game após finalizá-lo. 

Depreendemos que o lúdico nos jogos digitais desperta o interesse do aluno-

jogador, auxiliando no desenvolvimento de distintas habilidades cognitivas, motoras e 

de relacionamento com seus colegas. De acordo com Coelho (2014), as atividades 

lúdicas de um jogo consentem que as crianças se tornem independentes e capazes 

de se autoexpressar, uma vez que os aspectos lúdicos dos jogos digitais são criados 

para entreter os jogadores, auxiliando na autoaprendizagem. 

Na aplicação do projeto, verificamos os seguintes resultados: (i) por meio das 

atividades lúdicas e interativas, os alunos aprenderam sobre a História e a Cultura 

Africana; (ii) o uso da ferramenta Fazgame permitiu uma aprendizagem significativa 

para os alunos; (iii) a partir da Lei nº 10.639/2003, foi possível a criação e o 

desenvolvimento de um projeto que permitiu às professoras e aos alunos alcançarem 

excelentes resultados; e (iv) os alunos-jogadores, ao inventarem suas histórias 

utilizando a plataforma Fazgame, adquiriram um aprendizado que se diferencia muito 

de uma aula tradicional. Destacamos, também, que o ensino por meio do 

desenvolvimento de games se configura como uma nova estratégia didática. 

Dessa maneira, confirmamos que cada vez mais a escola deve utilizar a 

tecnologia para o ensino de distintos conteúdos, permitindo tanto uma nova dinâmica 

pedagógica como uma nova forma de aprendizagem, diferente do ensino tradicional 

utilizado em nosso País. Esperamos que dentro de poucos anos a prática de projetos 

como esse se amplie em todo o Brasil, assim como o uso dos jogos digitais. 
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INTERFACE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: O M-LEARMING 

 
 

Ivana Maria Schnitman 20 
 

 
 

Resumo: 
 

Este artigo pretende discutir as implicações do m-learning enquanto prática 

educacional inovadora, presente na realidade contemporânea. A utilização de 

dispositivos móveis emerge como uma possibilidade pedagógica que vem ganhando 

espaço e, portanto, necessita maiores reflexões sobre seus desdobramentos. A 

potencialidade, assim como as limitações desta proposta educacional carecem de 

identificação e de maior aprofundamento, a fim de ser possível superar os entraves e 

dificuldades apresentados por essa prática. Este artigo procura examinar os principais 

aspectos envolvidos nessa nova prática educacional, refletindo sobre as implicações, 

benefícios e limitações envolvidas no uso de dispositivos móveis na aprendizagem, 

buscando desta forma ampliar a discussão sobre essa inovação. Para tanto, como 

procedimento metodológico, foi conduzida uma revisão de literatura, dialogando com 

os pesquisadores que discutem o tema atualmente. Os resultados possibilitaram 

delinear algumas reflexões sobre os diferentes aspectos envolvidos no uso de 

dispositivos móveis no processo educativo, visando a contribuir com o 

desenvolvimento desse novo campo de conhecimento. 
 

Palavras-chave: Dispositivos móveis. Inovação. Agente educacional. 

 

1. Introdução 
 

O rápido avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), aliado 

à difusão de uma cultura digital, está favorecendo a emergência de novas práticas 

educacionais. Há menos de duas décadas, o foco da utilização da Informática na 

Educação estava associado ao ensino assistido por computador, que basicamente 

utilizava programas e suportes de redes locais como meio de acesso à informação. 

Com o advento da web, o foco mudou para o uso da Internet e de Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA), inaugurando o e-learning como uma nova proposta 

educacional (CAUDILL, 2007).  

                                                           
20 Doutora em Educação pela West Virginia University – Estados Unidos. Mestre em Educação pela Johns Hopkins 
University – Estados Unidos. Especialista em Web Master: Design and Site Manager pela University of California 
at Santa Barbara – Estados Unidos. Graduada em Bacharelado e Licenciatura em História pela Universidade 
Federal da Bahia. Professora na Universidade Federal do Sul da Bahia, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 
do Campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas – BA. Contato: ischnitman@gmail.com 
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Hoje, com a multifuncionalidade que os dispositivos móveis21 vêm adquirindo, 

o que antes era um simples aparelho móvel, tornou-se um objeto com diversas 

funções e serviços. A fim de acompanhar as emergentes necessidades do mundo 

contemporâneo, novos aparelhos e aplicativos são constantemente desenvolvidos, o 

que consolidou os dispositivos móveis como aparatos essenciais na vida cotidiana. 

Respondendo a essa tendência, o campo educacional incorporou a utilização 

pedagógica de dispositivos móveis, como tablets e celulares. Convencionou-se 

chamar essa prática de mobile learning (m-learning). Contudo, como a modalidade 

ainda é nova, ela está sujeita a diversos tipos de fragilidades, tanto técnicas quanto 

pedagógicas. Irregularidades no acesso a redes sem fio, dificuldades no 

desenvolvimento de aplicativos customizados para essa tecnologia e a constante 

mudança na tecnologia dos dispositivos impõem limitações à sua proposta 

pedagógica, impedindo uma verdadeira transformação do paradigma de ensino-

aprendizagem da educação online (GEORGIEV et al, 2004).   

Este artigo busca discutir algumas questões envolvidas no uso de dispositivos 

móveis na aprendizagem, refletindo sobre as implicações, benefícios e limitações 

dessa prática inovadora. Como procedimento metodológico, foi conduzida uma 

revisão de literatura sobre os autores que, atualmente, discutem o tema. Os resultados 

possibilitaram delinear algumas reflexões sobre os diferentes aspectos envolvidos no 

uso do m-learning no processo educativo. 

 
2. Definindo m-learning 

 

Por natureza, o m-learning é um formato de educação online e de e-learning. 

Historicamente, a educação online tem mais de 100 anos de existência e tradição, 

sendo sua principal característica a separação de tempo e espaço entre o professor e 

o estudante. Com base no computador e nas tecnologias de rede, o e-learning agrega 

novas opções à educação online. Simultaneamente ao e-learning, outras formas de 

educação online ainda coexistem, como a educação online via satélite (GEORGIEV 

et al, 2004). 

M-learning é um termo que abrange uma gama de possibilidades educacionais, 

inauguradas pela convergência de tecnologias móveis, infraestrutura sem fio e 

desenvolvimento do e-learning (MCLEAN, 2003). Desta forma, assim como o e-

learning, o m-learning também pode ser entendido como uma forma de educação 

online, (Ver Figura 1). 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Dispositivos móveis são computadores de bolso, equipados com uma pequena tela (output) e um mini 
teclado (input). Em alguns aparelhos a tela e o teclado estão combinados, em uma tela tátil (touchscreen). Os 
aparelhos mais comuns são: smartphone, notebook, tablet, aparelhos de GPS e PDA (VANNI et al, 2012). 
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Figura 1: O m-learning como parte do e-learning e da educação online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GEORGIEV et al, 2004. 

 

Como qualquer paradigma emergente, existem várias tentativas de definição 

da essência do m-learning. A fim de apreender as comunalidades inerentes ao termo, 

faz-se necessário citar algumas definições encontradas na literatura:  

▪ M-learning é a interseção da computação móvel e do e-learning: recursos 

acessíveis onde quer que o aluno esteja, extensa capacidade de busca, 

rica interação, poderoso suporte para o aprendizado efetivo e avaliação 

baseada no desempenho. É o e-learning, independente da localização, do 

tempo e do espaço (QUINN, 2000). 

▪ O m-learning deve incluir a habilidade de aprender em qualquer lugar e a 

qualquer hora, através do uso de dispositivos móveis ou portáteis, como 

PDA, telefones celulares, computadores portáteis e tablets, devendo 

existir a capacidade de apresentar educacionalmente a informação e a 

possibilidade de troca bilateral de informação entre alunos e professores 

(GEORGIEV et al, 2004).  

▪ M-learning pode ser visto como qualquer forma de aprendizagem mediada 

por dispositivos móveis, que deu legitimidade aos aprendizes nômades 

(ALEXANDER, 2004). 

Baseado nas definições acima apresentadas, pode-se considerar que quando 

se trata de m-learning, o conceito deve necessariamente incluir a habilidade de 

aprender em qualquer lugar e a qualquer momento, sem que seja necessária uma 

conexão física permanente a uma rede fixa. Isso ocorre com o uso de dispositivos 

móveis e portáteis, tais como smartphones22, notebooks23 e tablets24.  

                                                           
22 Telefone celular com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas executados 
por seu sistema operacional. Além das funções de telefone, também funciona como um computador portátil 
(VANNI et al, 2012). 
 

23  É um computador pessoal e móvel, capaz de realizar as mesmas tarefas que computadores de mesa, com 
capacidade similar e com a vantagem de redução de peso e tamanho, tendo a capacidade de operar durante um 
certo período sem estar conectado a energia (ENCICLOPÉDIA CULTURAMA, 2017). 
 

24 Aparelho em formato de prancheta, que pode ser utilizado para: acessar à Internet, organizador pessoal, 
visualizar fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas, além de jogar. Tem uma tela touchscreen (tela sensível 
ao toque) (VANNI et al, 2012). 

e-learning 

educação online 

Online 

m-learning 
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Alguns autores defendem que um notebook não pode ser classificado como 

dispositivo móvel. Mellow (2005, apud CAUDILL, 2007) por exemplo, declara que 

existe uma diferença entre portabilidade e mobilidade. A primeira característica dos 

dispositivos móveis é a de que possam ser regularmente, senão constantemente, 

levados junto consigo. Na contemporaneidade, a rotina diária da maioria das pessoas 

já inclui levar o celular para onde quer que se vá. E é o constante acesso a esse 

dispositivo que faz do m-learning uma alternativa viável para a educação. 

Aliado a isso, a maior mobilidade dos sujeitos na atualidade ampliou o contexto 

do processo de ensino-aprendizagem, atribuindo ao termo móvel outros contornos. 

Segundo Sharples et al (2009), diferentes aspectos relacionados aos tipos de 

mobilidades devem ser considerados, tais como: 

▪ Espaço físico: busca-se acesso a conteúdos educacionais nos momentos 

livres do dia a dia, podendo a localização ser ou não relevante ao 

aprendizado; 

▪ Tecnologia: dispositivos portáteis e recursos podem ser facilmente 

levados em um único aparelho devido à convergência. A portabilidade 

entre os diferentes dispositivos também é uma característica; 

▪ Espaço conceitual: Um adulto típico consegue lidar com várias 

experiências de aprendizagem diariamente. Como temas e tópicos de 

aprendizagem competem entre si para atrair a atenção, o sujeito 

aprendente se move de um tema a outro a partir do seu interesse pessoal 

ou curiosidade; 

▪ Espaço social: estudantes transitam continuamente entre vários grupos 

sociais, tais como: família, trabalho e contexto de sala de aula; 

▪ Aprendizagem continuada: a aprendizagem é um processo cumulativo, 

envolvendo conexões entre uma variedade de experiências, ocorridas em 

contextos formais e não formais de aprendizagem.  

Assim, o uso de dispositivos móveis em rede não limita a experiência 

educacional a um local fixo durante um determinado período de tempo, expandindo a 

concepção da aprendizagem a partir das possíveis inter-relações entre 

espaço/tempo/tecnologias.  

 

3. Potencialidades do m-learning 
 

Pode-se avaliar a potencialidade do m-learning através do aumento do número 

de aparelhos celulares, em especial de smartphones e do uso de conexão móvel. 

Segundo relatório da IDC (International Data Corporation) Brasil (2014), empresa que 

atua na área de inteligência de mercado e serviços de consultoria com Indústrias de 

Tecnologia da Informação e Telecomunicações: 

▪ o mercado de tablets no Brasil, em 2013, vendeu 8,4 milhões de 

unidades, representando um crescimento de 157% se comparado às 

vendas em 2012;  
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▪ o mercado de tablets vem aumentando cada vez mais com o surgimento 

de novos fabricantes; 

▪ os números de vendas de tablets poderiam ter sido maiores, pois muitos 

consumidores não se sentiram confortáveis em adquirir o produto pelo 

fato de não terem familiaridade com o mesmo; 

▪ foram vendidos mais de 500 mil celulares com capacidade de conexão 

à Internet; 

▪ o número de telefones celulares cresceu 56% no primeiro semestre de 

2014; 

▪ a cada semestre, o número de companhias que desenvolvem aplicativos 

para aparelhos móveis cresce até 48%; 

▪ a quantidade de venda de aparelhos multifuncionais (tablets e 

smartphones) irá exceder o número de computadores pessoais; 

▪ até 2017, mais de 1 milhão de usuários terão conexão móvel à Internet. 
 

O m-learning só é possível através do uso de dispositivos móveis, que variam 

significativamente de capacidade, tamanho e preço. Porém, uma característica 

comum a todos esses artefatos sociotécnicos é a mobilidade e a capacidade de 

conexão as redes sem fio. Dentre os principais tipos de dispositivos móveis utilizados 

no processo educacional, poder-se-ia elencar: 

▪ Tablet: Assim como os computadores pessoais, ele também tem uma 

série de habilidades e mesmo não tendo teclado, alguns têm recursos 

para reconhecimento de voz e texto cursivo. 

▪ Smartphone: Dispositivos híbridos, que combinam as habilidades de um 

celular com algumas funções de um computador. Eles são menores que 

um computador e maiores que um celular comum. Tipicamente, não 

dispõem de teclado completo e não reconhecem texto cursivo. Usam um 

sistema operacional próprio e seus navegadores têm potencialidade de 

serem utilizados com sucesso na aprendizagem móvel (GEORGIEV et 

al, 2004).  
 

Assim, poderiam ser indicados como características do m-learning: 

▪ Acesso ubíquo através de dispositivos móveis; 

▪ Transformação do paradigma do aprendizado; 

▪ Interseção entre o uso de dispositivos móveis e conexão sem fio.  
 

Como Singh (2003) diz, computação móvel se relaciona à habilidade de 

interagir, através de um dispositivo, de qualquer lugar, através do acesso a redes sem 

fio, a qualquer momento. 

Percebe-se que o aspecto central do m-learning está relacionado ao acesso à 

informação e a interação, em qualquer lugar e a qualquer momento (MCLEAN, 2003). 

A potencialidade dos dispositivos móveis promove oportunidades de aprendizagem 

em diferentes contextos espaço-temporais, permitindo que estudantes se beneficiem 

dos dispositivos para acessar conteúdos, podendo esses estar em qualquer lugar, 

sempre que necessário (TAVARES et al, 2015).  
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A tecnologia móvel consegue situar e conectar os sujeitos aprendentes aos 

mais diversos contextos educacionais, propiciando assim uma capacidade singular de 

suporte a situações específicas de aprendizagem. Essa característica abre uma 

grande oportunidade educacional, pois liberta os atores do processo de ensino-

aprendizagem da necessidade de permanecer em algum local físico, em algum 

momento do tempo. 

 

4. Algumas considerações sobre os benefícios e limitações do m-
learning 
 

É importante considerar as várias dimensões envolvidas no m-learning. 

Referindo-se às vantagens dessa prática educacional, Georgiev et al (2004) salienta 

aspectos como: 

▪ A capacidade de ser utilizada em qualquer lugar e a qualquer hora; 

▪ O fato de ter opções de dispositivos móveis (smartphones e tablets) com 

preços mais acessíveis que notebooks; 

▪ À medida que se baseia em tecnologias mais familiares aos estudantes, 

proporciona mais engajamento; 

▪ O fato dos dispositivos móveis serem menores e pesarem menos; 

▪ Por utilizar a tecnologia GPS. 
 

No entanto, apesar do aumento do m-learning, ainda existe uma forte 

desconfiança sobre a utilização de dispositivos móveis com finalidades educacionais. 

Baseada na atual capacidade da tecnologia móvel, o consenso geral é de que ainda 

existem muitos obstáculos à implementação de qualquer experiência significativa de 

m-learning. Como mostra Georgiev et al (2004), esses obstáculos poderiam ser 

resumidos ao fato de os dispositivos móveis ainda terem: 

▪ Limitações de memória e armazenamento; 

▪ Telas pequenas para visualizar aplicativos mais sofisticados; 

▪ Conectividade intermitente; 

▪ Limitações para soluções multiplataforma; 

▪ Links de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) em estágio 

embrionário; 

▪ Uma indústria repleta de soluções proprietárias; 

▪ Transmissão entre diferentes navegadores e plataformas quase 

impossível; 

▪ Aplicativos não facilmente integrados ao ambiente móvel; 

▪ Dificuldade de rastrear resultados; 

▪ Falta de segurança; 

▪ Custos de acesso a outras redes; 
 

Devido aos limites da capacidade tecnológica atual, embora muitas dessas 

questões também digam respeito ao e-learning, elas se exacerbam no m-learning. 

Existem considerações pedagógicas relacionadas ao e-learning que também 
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caberiam no m-learning. Muito do que se desenvolveu para o e-learning foi no sentido 

de possibilitar maior flexibilidade no estudo. Mas, mesmo havendo um grande 

interesse com os resultados da aprendizagem, a preocupação com esse aspecto da 

experiência educacional não tem sido um fator impulsionador no desenvolvimento do 

m-learning (MCLEAN, 2003). 

Apesar de a necessidade de acesso a múltiplas tecnologias ser similar nas 

diferentes propostas educacionais mediadas pelas tecnologias digitais, planejar o 

desenho didático de m-learning pode se constituir um desafio. O planejamento e 

desenvolvimento de conteúdo para m-learning envolve decisões difíceis, no que tange 

ao acesso e à capacidade tecnológica dos dispositivos móveis. Assumir que todos os 

estudantes terão acesso a uma determinada tecnologia está diretamente relacionado 

à necessidade de aquisição e uso de novos, e possivelmente dispendiosos, 

equipamentos. Ligado à questão do acesso, encontra-se o aspecto da capacidade 

tecnológica.  

Ao se planejar o m-learning, é necessário se considerar tanto o conteúdo, 

quanto o formato e o acesso à informação. Assim, devem-se levar diferentes fatores 

em conta, tais como a localização do usuário e as possíveis limitações de seus 

dispositivos. Capacidade de processamento, acesso a redes sem fio, assim como 

outras funções que podem ser executadas, podem variar nos diferentes modelos de 

equipamentos. Todas essas questões devem ser consideradas antecipadamente, 

quando se planeja o m-learning (CAUDILL, 2004). 

 

5. A questão pedagógica 
 

Dadas as limitações atuais da tecnologia móvel e da conexão sem fio, 

desenvolvedores de m-learning enfrentam desafios na concretização de uma 

experiência de aprendizagem satisfatória. Nesta perspectiva, Traxler (a, 2007) indica 

que dentre as principais questões pedagógicas que devem ser consideradas, pode-ia 

elencar:  

1. A urgência da necessidade educacional; 

2. As iniciativas de aquisição de conhecimento; 

3. A mobilidade no local da aprendizagem; 

4. A interatividade do processo de ensino-aprendizagem; 

5. A contextualização das atividades didáticas; 

6. A integração dos conteúdos educacionais. 
 

A explicação mais abrangente do processo educacional mediado pela 

tecnologia móvel pode ser encontrada na análise que Singh (2003) realiza, onde alerta 

para o fato de esse novo paradigma educacional ser mais proativo nos seguintes 

aspectos: 

▪ Do material didático ao desempenho: O modelo de 

autoaprendizagem necessita se transformar em um modelo 

orientado ao conteúdo, sensível às atividades educacionais e que 

apoie o desempenho do estudante; 
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▪ Do desenho didático ao desenho baseado em desempenho: 

Compilação de conteúdos e cursos se transformariam em tarefas e 

atividades; 

▪ Do clique do mouse às interfaces de comando de voz e letra cursiva: 

Novas formas de interatividade incluiriam interfaces pequenas ou 

até mesmo não existentes. Reconhecimento de letra cursiva e 

reconhecimento de voz seriam cada vez mais a regra de captura e 

acesso à informação; 

▪ Do servidor centralizado às redes colaborativas: Redes 

colaborativas facilitam a comunicação, colaboração e 

compartilhamento de recursos – se comparadas ao modelo 

tradicional de rede cliente/servidor. 
 

É interessante notar que apesar de termos como ambiência, contexto, 

personalização e colaboração aparecem regularmente na literatura de m-learning, 

existe pouca evidência de que suas aplicações de fato ampliem essas capacidades, 

ou mesmo, de que correspondam a qualquer aspiração pedagógica mais inovadora 

(SINGH, 2003). 

Considerando a interação entre estudantes e professores, a aprendizagem 

móvel envolve processos de ensino-aprendizagem que ocorrem necessariamente 

mediados pelo uso de tecnologia móvel e que têm como característica fundamental a 

mobilidade de atores humanos, podendo esses estar física e geograficamente distante 

uns dos outros, assim como também estar dissociados de espaços físicos formais de 

educação (salas de aula, salas de treinamento ou local de trabalho) 

(KOSCHEMBAHR, 2005 apud MÜHLBEIER et al, 2014). 

Mas vale ressaltar que nenhum dispositivo, por mais poderoso ou portável que 

seja, pode mediar o processo educacional se não houver acesso, em rede, ao material 

didático. Assim, associado à mobilidade dos dispositivos, faz-se necessário a 

constituição de redes de aprendizagem. O estabelecimento de redes móveis de 

aprendizagem é um componente chave no processo de ensino-aprendizagem 

mediado por dispositivos móveis. A conectividade com/entre redes colaborativas de 

aprendizagem, permite ao estudante não só acessar material didático estático, mas 

também participar de ambientes dinâmicos de discussões, assim como atualizar a 

informação com um professor ou com outros estudantes. Expandindo esse cenário de 

aprendizagem em qualquer momento e em qualquer lugar, pode-se pensar em 

aprendizagem em todos os momentos e em todos os lugares (CAUDILL, 2004). 

Isso demonstra que as implicações dos vetores - tempo e espaço - são centrais 

no m-learning, estabelecendo o que Kearney (2012) chamou de "contextos espaço-

temporais de aprendizagem maleáveis". Ao se borrarem as fronteiras espaço-tempo 

estabelecidas pela educação formal, abre-se um leque de oportunidades 

pedagógicas. Tecnologias móveis permitem que a aprendizagem ocorra em uma 

multiplicidade de espaços não formais (tanto físico, quanto virtual) situados no 

contexto em que o aprendizado está ocorrendo (KEARNEY et al, 2012). 
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Kearney (2012) propõe um modelo pedagógico onde três construtos – 

personalização, autenticidade e colaboração – seriam os principais aspectos da 

manifestação da relação tempo-espaço no m-learning:  

▪ Personalização: característica central do e-learning, indica a capacidade 

de agenciamento, autorregulação e customização do estudante. 

Interfaces, aplicações e interações móveis são promissoras nesse 

sentido, pois possibilitam customizar, selecionar, manipular e aplicar a 

informação de acordo com a sua necessidade e preferência; 

▪ Autenticidade: se refere a proposição de atividades realistas, que 

envolvam problemas práticos e que correspondam a situações 

encontradas no mundo real. Devem ser relevantes e ter uma significação 

pessoal para o aluno. Os estudantes participam de atividades ricas e 

contextualizadas, envolvendo práticas de sua vida cotidiana. Aplicativos 

de geolocalização e captura são exemplos disso; 

▪ Colaboração: interação social e diálogo são elementos fundamentais 

para engajar o estudante em um aprendizado significativo. Segundo a 

teoria sociocultural, as interações de aprendizagem são mediadas por 

outros mais capazes. Aplicativos de chat e vídeo conferência permitem 

interações rápidas e ricas, talhadas às necessidades específicas de 

cada estudante. 

 

6. Discutindo a usabilidade 
 

A usabilidade de um dispositivo pode ser entendida como a transparência de 

seu sistema na realização de uma tarefa, sem que este se torne um obstáculo na sua 

execução. É geralmente avaliada por critérios como: facilidade de aprendizagem; 

retenção de aprendizagem; velocidade de conclusão da tarefa; taxa de erro e 

satisfação subjetiva do usuário (NIELSEN, 1990 apud SILVA & GOMES, 2015). 

Em se tratando de dispositivos móveis, portabilidade e acesso à informação 

são conceitos significativos na sua usabilidade. A portabilidade do dispositivo depende 

de atributos físicos do dispositivo, tais como: tamanho, peso, quantidade de periféricos 

e o material utilizado na construção do dispositivo. Além disso, o acesso à informação 

complementa a portabilidade, possibilitando que a informação se mova com o usuário 

ao invés de o usuário ter que se mover atrás da informação. O processo educacional 

sempre requereu que estudantes aprendessem informações para uma  futura 

utilização. Hoje, estudantes podem acessar informação armazenada a qualquer hora 

e em qualquer lugar, tornando o aprendizado significativo uma realidade (KOOLE, 

2009). 

A multifuncionalidade de dispositivos móveis, como o smartphone,  vêm 

levando desenvolvedores a não se restringirem apenas ao design físico do aparelho. 

O que antes era um simples telefone móvel, hoje se tornou um objeto com diversas 

funções e serviços. Com isso, as empresas se voltaram para o desenvolvimento de 

novos aparelhos e novos aplicativos para melhor atender ao usuário, transformando 
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o smartphone em um dos artefatos socioculturais mais presente no cotidiano. Assim, 

aplicativos vêm sendo desenvolvidos com as mais variadas intenções, inclusive para 

uso educacional (XAVIER; BATISTA &  PAVANELLI, 2009).  

Características da relação entre dispositivos móveis e tarefas cognitivas estão 

relacionadas à manipulação e ao armazenamento de informação. Esses processos, 

por sua vez, podem afetar a satisfação e o conforto psicológico do usuário, alterando 

dessa forma a carga cognitiva, a habilidade de acesso à informação e a habilidade de 

movimentação, tanto física, quanto virtual (KOOLE, 2009). Assim, a fim de que a 

experiência educacional seja mais proveitosa, os desenvolvedores de m-learning 

devem, no desenho das interfaces, considerar os conhecimentos prévios dos 

estudantes, assim como respeitar os aspectos socioculturais, sendo flexível e 

permitindo ao estudante selecionar temas e funcionalidades, ajudando talvez a 

aumentar sua satisfação e conforto. 

No entanto, embora os dispositivos móveis possam disponibilizar conteúdos 

adaptados da Web ou baseados em conteúdos existentes na Web, sua usabilidade é 

inferior à de um pequeno computador portátil com monitor de doze polegadas ou até 

mesmo à de um tablet. O que está em questão é a opção pela mobilidade em 

detrimento da funcionalidade. As características das interfaces dos dispositivos 

móveis aumentam seus problemas de usabilidade (SOUZA, 2011). Este talvez seja 

um dos aspectos mais complexos a ultrapassar, pois, apesar de o estudante estar 

imerso nessa tecnologia, sua utilização se dá muito mais com a função de lazer. 

Assim, à medida que se confere uma intencionalidade educacional à sua utilização, a 

exigência de uma experiência mais confortável torna-se inexorável. 

 

7. Considerações finais 
 

Na sociedade contemporânea, os dispositivos móveis tornaram-se objetos 

ubíquos e, por isso, estão modificando a natureza do conhecimento (apesar de eles 

próprios serem produtos de forças sociais e econômicas). Em certa medida, isso altera 

tanto a natureza do aprendizado (formal e informal), quanto a forma como esse pode 

ocorrer. O ensino, que antes da onda de mobilidade, costumava ser pré-estabelecido, 

a partir das limitações do ambiente, agora pode ser contextualizado e até mesmo, 

customizado. Encontrar a informação ao invés de possuí-la, tornou-se a característica 

definidora da aprendizagem em geral. Especificamente do aprendizado que ocorre 

através de dispositivos móveis. 

As tecnologias móveis também modificaram a natureza do trabalho (as forças 

que impulsionam a educação), especialmente no que se refere ao conhecimento 

profissional (TRAXLER (b), 2009). A tecnologia móvel altera o equilíbrio entre 

formação e desempenho, mais fortemente ainda para os trabalhadores intelectuais. 

Isso significa que “móvel” não é meramente um novo adjetivo para qualificar o conceito 

atemporal de “aprendizado"; mas sim, o “aprendizado móvel”, emerge como um 

conceito novo e inteiramente distinto, juntamente como a força de trabalho móvel e a 

sociedade conectada (TRAXLER (b), 2009). 
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As restrições ao uso do celular na escola precisam ser revistas. O debate sobre 

essa questão está sendo ultrapassado pelo próprio uso dessas tecnologias pelos 

alunos. É importante compreender que a cultura jovem encontrou no telefone celular 

uma ferramenta adequada para expressar suas demandas por autonomia, 

conectividade onipresente e redes de práticas sociais compartilhadas (CASTELLS et 

al, 2009 apud NAGUMO; TELES, 2016).  

Assim, apesar das limitações que ainda existem na tecnologia móvel, 

considerando que a sua utilização é algo que não tem volta, professores deveriam 

explorar as potencialidades que os dispositivos móveis têm, incorporando-os em suas 

práticas pedagógicas. Do contrário, os alunos certamente continuarão fazendo uso 

dos mesmo para outras finalidades durante as aulas e o professor estará perdendo 

uma ótima oportunidade de utilizá-lo a seu favor (BOTTENTUIT JUNIOR, 2012). 

Vale ressaltar que o futuro do m-learning também depende de se solucionar 

alguns problemas inerentes à própria tecnologia da telefonia móvel. Keegan (2002) 

aponta que são necessários avanços rumo a otimização da: portabilidade, 

considerando a aprendizagem em qualquer lugar/tempo, da localização, como a 

capacidade de realizar videoconferência, em tempo real, no local de trabalho). A 

usabilidade, isto é, caber no bolso, ser fácil e atrativo de usar e as redes colaborativas 

de aprendizagem (mentores, tutores) também são aspectos que devem ser 

considerados. Assim como a personalização, sendo o desenho didático centrado do 

estudante e a aprendizagem híbrida, como a sala de aula expandida e invertida e a 

utilização de estratégias de interatividade e recursos multimídia questões 

fundamentais que não podem ser menosprezadas. 

Ainda discutindo os limites tecnológicos, o m-learning se beneficiaria muito se 

também ocorressem progressos no aumento da: velocidade da banda, memória, 

facilidade de uso, durabilidade e qualidade dos aparelhos, assim como na diminuição 

do: peso, tamanho, manutenção e preço dos dispositivos (KEEGAN, 2002). 

Quanto ao desenho didático, este deve buscar incorporar a interatividade, 

estimular a aprendizagem significativa, autêntica e colaborativa e estar centrado no 

estudante. E, para finalizar, é necessário romper com os preconceitos envolvidos no 

m-learning, reconhecendo e certificando cursos e iniciativas ministradas nesse 

formato. Enquanto esses esforços não forem realizados, corre-se o risco do m-

learning se tornar mais uma moda passageira. 
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JOGOS DIGITAIS A FAVOR DA RECUPERAÇÃO 
 DA APRENDIZAGEM ESCOLAR 

 
 

Rosilene de Fátima Rocioli Messias 25 
 

 
 

Resumo: 
 

Este artigo apresenta reflexões à luz da neurociência, sobre as contribuições de 

softwares educacionais e dos jogos digitais, que compõem o projeto intitulado 

Cliquescola, utilizado pelos professores e pelo Pedagogo Escolar nas escolas 

públicas municipais de uma cidade do interior paulista. O objetivo da utilização destes 

recursos é  auxiliar na aquisição do conhecimento e na recuperação de aprendizagem 

dos discentes. Este trabalho baseia-se em pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, que corresponde ao conhecimento do projeto; manual do Cliquescola e, 

de forma mais capilar, os registros da Pedagoga para observar e como foram feitas 

as ações. Entende-se que esta estratégia é de grande valia para a aprendizagem de 

discentes, em fase de alfabetização, pois ter como suporte jogos digitais educacionais 

e softwares pedagógicos para complementar e suplementar o processo, tanto no 

ensino quanto na aprendizagem, é um fator preponderante para garantir o 

desenvolvimento das funções executivas superiores, do prazer, da motivação e da 

ludicidade ao mesmo tempo em que ocorre a aquisição do conhecimento. 
 

Palavras-chave: Neurociência. Cliquescola. Jogos. 

 

1. Introdução 
 

Este trabalho tem a pretensão de refletir e averiguar, à luz da neurociência, 

como o projeto “Cliquescola”, uma tecnologia utilizada pelos profissionais da 

educação, em especial pelo Pedagogo Escolar das escolas públicas municipais de 

uma rede pública municipal no interior paulista, tem contribuído para a recuperação 

de aprendizagem dos discentes que, por diversos motivos, têm apresentado 

dificuldades de adquirir conhecimentos durante o processo de ensino e aprendizagem. 

Considera-se que há um discurso das políticas públicas, das leis educacionais 

e do poder público, no que tange à busca de garantir a aprendizagem de todos os 

alunos independentemente de sua defasagem curricular, dificuldades, transtornos 
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e/ou deficiências. Nesse contexto, surgem os jogos educativos e os softwares 

pedagógicos como um meio de complementar, suplementar e de ampliar o 

conhecimento das crianças. Este fato é bem-vindo em um momento histórico de pós-

modernidade em que a globalização e a era tecnológica, em que estamos submersos, 

faz-nos pensar em meios de promover a inserção dos alunos na era digital, somados 

a um ideário de uma escola de melhor qualidade [...] “se um objeto educacional não 

tiver relevância e efetividade, ele não exibe valor; se não tiver eficácia e eficiência, ele 

não exibe mérito; por conseguinte, se um objeto educacional não tiver relevância, 

efetividade, eficácia e eficiência, ele não exibe qualidade”. (DAVOK, 2007 p.513) 

Tendo em conta que, na pós-modernidade, a humanidade está vivendo em um 

contexto social marcado pela globalização com o domínio das tecnologias, a eficácia 

educacional perpassa pelo domínio das variadas mídias. 

É preciso lembrar que o trabalho foi desenvolvido valendo-se da pesquisa 

bibliográfica, com leituras reflexivas de Prenski (2001), Souza Lima (2010), Vygotsky 

(1994), Macedo (2000) entre outros; da pesquisa documental, por meio do Manual 

Cliquescola-2016, do Projeto Cliquescola da rede municipal de ensino estudada; dos 

registros de uma Pedagoga da rede, e, por fim, da pesquisa de campo, cujos dados 

coletados foram transcritos em um diário após ser observado o trabalho realizado pela 

Pedagoga Escolar, que utiliza a tecnologia como suporte em seus atendimentos às 

crianças com dificuldades de aprendizagem de uma escola pública municipal. A 

análise dos dados foi realizada valendo-se da abordagem qualitativa. 

E que, ao final, este trabalho possa contribuir para as pesquisas realizadas 

neste campo a fim de valorar as tecnologias como meio de facilitação do acesso ao 

ensino e à aprendizagem. 

 
2. Discussão e resultados 

 

Os jogos foram utilizados como meio de promoção de conhecimento e prazer, 

desde os primórdios da Educação Greco-Romana, como se pôde observar nas ideias 

de Platão. O interesse a esta prática desafiadora e estimulante, há muito tem 

permeado a humanidade, perpassando por gerações. 

Na contemporaneidade, a neurociência com suas contribuições afirma que se 

faz necessária a estimulação de todos os indivíduos para que estes possam ser 

emancipados e potencializados em sua aprendizagem. Em concordância com as 

ideias de SOUZA LIMA (2010), pode-se dizer que todo indivíduo aprende se colocado 

em situação apropriada para tal. É neste cenário prolífero que vem se desenvolvendo 

vários sites, softwares pedagógicos, jogos digitais educacionais, TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação), TA (Tecnologias Assistivas), mídias e games. Na era da 

comunicação, é inadmissível que esta não ocorra, pois é por meio dela que se pode 

mediar aprendizagens, embora exista uma diferença significativa entre indivíduos com 

pouco acesso e os que não têm acesso algum ao mundo virtual. Prenski (2001) nos 

alerta que vivemos um momento em que temos indivíduos “imigrantes”, que são 

aqueles que não nasceram em um mundo digital, e outros que são chamados de 
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“nativo digital”, que nasceram em meio à era tecnológica da internet, tendo então 

facilidade de interação e interesse por tecnologias de informação e comunicação 

promovidas por laptops, computadores, videogames e celulares. Fato este que deve 

ser apreciado para que se possa efetivar o processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos com ou sem dificuldades de aprendizagem na unidade escolar. Assim, é 

inegável a importância de se promover, nos espaços escolares, ações que favoreçam 

a oportunidade de estar em contato e de se desenvolver por meio das mídias. Neste 

sentido, Drucker (1993) nos revela que é condição sine qua non que a escola promova 

novos espaços e formas de aprendizagem repensando as suas ações e missão, e 

afirma que “a tecnologia será importante, mas principalmente porque irá nos forçar a 

fazer coisas novas, e não por que irá permitir que façamos melhor as coisas velhas”. 

(DRUCKER, 1993.p.153) 

Repensar uma escola que faça do velho algo novo, por meio da tecnologia, não 

é algo simplório, afinal, a maioria dos docentes não possui grandes habilidades frente 

às demandas tecnológicas. Contudo, se o professor compreender e acatar, conforme 

Vygotsky (1989), quando afirma que o indivíduo aprende melhor e mais rápido quando 

há o interesse pelo objeto a ser aprendido, torna-se evidente a necessidade de que é 

preciso que todos os atores, que compõe o universo da escola, (Diretor, Coordenador, 

Orientador educacional, Pedagogo, Professores, dentre outros) estejam dispostos a 

transformá-la, pois a questão de utilização e introdução de tecnologias educacionais 

nas unidades escolares se tornou imperativa à promoção do ensino-aprendizagem. E 

para tanto, é preciso buscar uma nova forma de ensinar com uma metodologia 

renovada sob um olhar diferenciado com relação às concepções que envolvem o 

“como mediar o conhecimento” de forma que este possa ser aprendido e apreendido. 

Segundo Oliveira (2012, p.01), “Na sociedade atual, fortemente marcada pelo 

avanço tecnológico, surgiram novos espaços de aprendizagem, e consequentemente 

novas formas de produção de conhecimento”. No município estudado o professor José 

P. B. B. é um exemplo de que é possível aproveitar esses espaços, pois seduzido 

pelas ideias sócio construtivistas, e por ter habilidades com a tecnologia, passou a 

utilizar vários softwares e jogos educativos para promover o ensino a fim de conseguir 

a aprendizagem de todas as crianças que estavam sob sua responsabilidade 

pedagógica. 

No final de 2015, esse professor foi convidado a trabalhar na Divisão de 

Cadastro e Tecnologia Educacional da Secretaria de Educação, onde em parceria 

com a equipe da mesma Secretaria, desenvolveu o Projeto Cliquescola. 

Esse projeto tem como finalidade a inclusão digital dos alunos, mas com ênfase 

em auxiliá-los no processo de aprendizagem. O projeto foi pensado para funcionar off-

line devido à dificuldade encontrada na cidade em questão, que não disponibiliza 

internet e/ou internet de qualidade para todos os bairros onde estão situadas as 

escolas públicas municipais. Assim, precisaria promover as atividades, via 

computador, sem necessariamente demandar acesso à internet. O projeto foi 

idealizado por meio da reunião de diversos softwares e jogos educativos encontrados 

na internet, somados a outros criados pela equipe da divisão tecnológica no município 
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para ajudar na construção e no desenvolvimento de habilidades e competências do 

alunato. 
 

[...] o projeto foi elaborado, reunindo em um só lugar através de links 
off-line, diversos softwares e jogos educativos disponibilizados em 
milhares de sites da Internet de outros especificamente de autoria 
dessa divisão para fornecer um suporte de apoio ao educador a qual 
terá a opção de incrementar e enriquecer seu plano de aula, unindo a 
parte lúdica dos softwares pedagógicos e o uso das mais diversas 
ferramentas tecnológicas existentes nas Unidades Escolares aos 
conteúdos trabalhados em sala de aula. (Projeto Educacional 
Cliquescola, 2016) 

 

Vale ressaltar que, segundo a equipe que elaborou o Cliquescola, este foi 

testado com sucesso no Windows XP e 7 com navegador Mozilla Firefox e os 

complementos flash player e java atualizados.  

Esse projeto, em sua primeira versão, tem a intenção de interligar a tecnologia 

ao currículo da rede municipal se valendo dos jogos digitais off-line a fim de garantir o 

direito instituído na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 9394/96, que asseguram o direito à educação de qualidade para todos com 

a promoção do desenvolvimento humano pleno, além de se valer de metodologias 

atuais e renovadoras com o ideal de facilitar a aquisição do conhecimento formal 

socialmente acumulado. Por isso, o projeto Cliquescola foi desenvolvido numa 

perspectiva tecnológica multidisciplinar para auxiliar a gestão da aprendizagem de 

forma eficaz e diversificada com o intento de atender aos alunos da Educação Infantil, 

do Ensino Fundamental I, com os conteúdos organizados e selecionados de forma 

criteriosa, observando as áreas do conhecimento da matriz curricular, previstas no 

plano de metas de cada ano em curso da rede municipal, como exposto no quadro 1 

abaixo. 
Quadro 1- Áreas do conhecimento 

 

Conteúdos (opção de busca do Cliquescola) 

Artes Linguagem Matemática Ciências Geografia História Música 
Raciocínio 

Lógico 

Cores Segmentação Estimativa Reciclagem Localização Tempo Roda Sequência 

Desenho Produção Textual Fração Sistema solar Coordenadas Família Folclórica Jogos 

 Pontuação Geometria Corpo humano Área urbana  Pedagógica  

 Alfabetização Medidas Flora Área rural  Cantigas  

 Interpretação textual Perímetro Alimentação Mapas  Notas Musicais  

 Opostos 
Sistema 

Monetário 
 Trânsito  Sons  

 Ortografia Numerais    Piano MX  

 Gramática Operações      

 Textos Grandezas      

  Par e impar      

  Porcentagem      

  Tabuada      

  
Gráficos e 

tabelas 
     

 

Fonte: Adaptado do Projeto Cliquescola - Elaborado pela autora 
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Como já disposto no artigo, até o presente momento, o Cliquescola foi criado 

com o desígnio de articular os recursos tecnológicos ao currículo a favor da 

aprendizagem em sala de aula com 172 opções de atividades que se desdobram em 

vários outras, envolvendo estratégias variadas para desenvolver pontos importantes 

do currículo instituído. Entretanto, nas escolas públicas municipais existe um 

profissional cujo cargo se chama Pedagogo, que trabalha com os alunos com 

problemas de aprendizagem escolar, transtornos e deficiência. No início de 2016, uma 

das pedagogas se dispôs a trabalhar com a tecnologia com 16 alunos que iniciaram o 

primeiro ano (entre 06 a 07 anos de idade) e que ainda não reconheciam as letras do 

alfabeto e nem as letras do seu próprio nome. Esse fato indicaria um atraso na 

aprendizagem, pois, segundo o plano de metas educacionais do município, as 

crianças nessa fase já deveriam escrever o seu nome completo sem o apoio do 

crachá, reconhecer todas as letras e compreender o nível silábico. Segundo Nogueira 

e Silva (2014): 
 

No Nível Silábico - A criança já começa a ter consciência de que existe 
uma relação entre fala e escrita, entre os aspectos gráficos e sonoros 
das palavras, tentam dar valor sonoro a letras e sinais para 
representar as palavras, para cada sílaba pronunciada o indivíduo 
escreve uma letra (uma letra para cada sílaba), ou para cada palavra 
numa frase dita. E nesse nível a criança ainda utiliza o critério 
quantitativo e qualitativo, apresentados no nível pré-silábico. (p.2) 

 

Segundo consta nos documentos da Pedagoga, os trabalhos tiveram início no 

final do mês de abril com as 16 crianças divididas em grupos, para serem atendidas 

pela profissional durante trinta minutos, de segunda a sexta-feira, no mesmo turno de 

aula. 

A princípio, foram feitas avaliações diagnósticas do perfil pedagógico de cada 

aluno, pelo Pedagogo escolar, e pode-se perceber as principais defasagens das 

crianças, construindo, assim, um plano de ação para trabalhar com os discentes 

utilizando como estratégia o Cliquescola, a saber: 

O “ABCdário” para a alfabetização: é um jogo que explora a oralidade, a leitura 

e a escrita dos alunos. A principal habilidade a ser desenvolvida é compreender e 

reconhecer as letras e conhecer gradativamente o sistema de escrita. Seguindo a 

mesma premissa, foi utilizado o jogo “Identifique as letras do alfabeto com o Pooh”, 

cujo principal objetivo é compreender o sistema de ordem alfabética. Na sequência, 

foi trabalhado o “Jogo da memória com o alfabeto” com a intenção de memorizar o 

alfabeto no que se refere às letras e seus fonemas e, gradativamente, ir conhecendo 

e utilizando o sistema da escrita alfabética. 

Essas atividades apresentavam-se de forma lúdica, dinâmica e de forma 

sequencial, do mais simples ao mais complexo, em que o indivíduo repetia várias 

vezes a mesma atividade, sem se dar conta, tal era o prazer e a motivação a que 

estava submerso ao realizá-las. Pondera-se ainda que o movimento de sair da sala 

de aula e explorar outros espaços e mídias também trouxe ganhos aos discentes da 

“era digital”. Desta forma, o aluno tem mais condições de criar memória, consciência 
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fonológica e simbólica. Em concordância com Souza Lima (2010, p.27), “Apropriar-se 

de um sistema escrito e ser capaz de compreender o que ele significa depende de 

formar na memória os conceitos de cada componente do sistema, da letra ao texto.” 

Ou seja, cada letra deve ser ensinada, pois será aprendida de maneira distinta, sendo 

que, estudos da neurociência já comprovaram que para aprender é preciso criar 

memórias e para criá-las a repetição faz-se necessária. Ainda para a apreensão das 

letras do alfabeto, foram utilizados os seguintes jogos: “Acorde os pássaros colocando 

o alfabeto em ordem”, “Identifique as letras do alfabeto nas bolhas de sabão”, “Escreva 

as letras que faltam no alfabeto”, “Coloque as letras na ordem correta”, “Coloque as 

letras do alfabeto no lugar certo”, “Coloque corretamente as letras do alfabeto na 

cobra”, “Jogo das letras-animais”, “Jogo da memória com alfabeto e o Bingo de letras”. 

Todos estes jogos foram utilizados para o domínio do alfabeto e para o conhecimento 

gradativo do funcionamento do sistema de escrita alfabética. Observa-se ainda que 

foram mediadas pelo Pedagogo, por meio dos jogos, questões que envolvem a 

identificação, o ordenamento, a sequência e a leitura das letras do alfabeto para 

auxiliar e reforçar a memorização das letras quanto aos símbolos e signos. O domínio 

da escrita é fundamental para que o indivíduo possa garantir o seu direito social de se 

emancipar tendo um caráter revolucionário. Para Vygotsky (1994) 
 

Geralmente se considera que a história da humanidade começa com 
a descoberta do fogo, mas o limite que separa a forma inferior da 
existência humana da superior é o aparecimento da linguagem escrita. 
O fato de fazer um nó como elemento para recordar algo foi uma das 
formas mais primárias da linguagem escrita e que teve papel enorme 
na história da cultura e da história do desenvolvimento da escrita. O 
começo do desenvolvimento da escrita se apoia em meios auxiliares 
da memória semelhantes ao nó. (Vygotsky, 1994.p.57) 
 

Com a utilização desses jogos, de forma sistematizada e diária, somados às 

intervenções e desafios que o Pedagogo promovia durante a utilização dessa 

tecnologia, das 16 crianças, 12 passaram a dominar as letras do alfabeto em duas 

semanas e meia, as quatro restantes precisaram de um pouco mais de tempo. Em um 

mês, todas as crianças conseguiam reconhecer, nomear e utilizar as letras do 

alfabeto. 

 Na sequência, o Pedagogo se valeu dos seguintes jogos para dar sequência 

ao ensino do sistema alfabético: “Coloque as letras em ordem e monte as palavras”, 

“Alfabeto móvel digital”, “Brincando com o alfabeto-letra inicial das palavras”, 

“Brincando com as letras e formando palavras”. O objetivo desses jogos, segundo o 

manual Cliquescola, é despertar no aluno a percepção do valor sonoro de cada letra 

e sílaba para formar palavras de acordo com a ilustração. Além disso, espera-se 

desenvolver habilidades como ler e escrever gradativamente de forma convencional, 

compreendendo o sistema de ordem alfabética, bem como o funcionamento do 

mesmo sistema; e ainda identificar a sílaba como unidade fonológica compreendendo 

que as palavras são compostas por unidades sonoras que podem ser pronunciadas 

separadamente. Para o aluno é fundamental que, após dominar as letras do alfabeto, 
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ele possa começar a compreender a formação das palavras de acordo com o léxico, 

com a fonologia e com a morfologia das palavras. Segundo Souza Lima (2010, p.11), 

“As dimensões do léxico, fonologia e morfologia estão muito próximas na escrita, uma 

vez que o objetivo para o aluno é desenvolver o léxico (vocabulário) e se apropriar da 

“escrita da palavra” de acordo com as normas do sistema [...].”. Ou seja, é preciso que 

se compreenda a formação das palavras para ampliar as possibilidades de aquisição 

do sistema da língua escrita. 

 Após o oferecimento das atividades supracitadas, segundo os registros da 

Pedagoga, 14 alunos no final do mês de agosto compreenderam o sistema da língua 

escrita e dois ainda precisaram de um pouco mais de estimulação. Ainda consta nas 

anotações que os jogos proporcionaram meios para que a profissional pudesse 

desafiar os discentes mediando o conhecimento e auxiliando na construção de 

sinapses e, consequentemente, na promoção da aprendizagem. Ainda em 

concordância com Souza Lima (2010, p.8), “O cérebro tem uma plasticidade muito 

grande. Plasticidade é a possibilidade ampla de formação de conexões entre 

neurônios a partir das sinapses. Isso significa que o ser humano tem uma grande 

capacidade de aprender.” 

 Ainda foram oferecidos os jogos “Jogo insira vogais e forme palavras”, “Jogo 

de sílabas”, “Arraste as sílabas e forme palavras” e “Bingo de sílabas simples”. Todos 

esses jogos possuem a intenção de desenvolver a leitura e a escrita alfabética, 

ampliando a possibilidade do discente em adquirir o sistema convencional de escrita. 

Segundo Nogueira e Silva (2014) 
 

No nível alfabético a criança precisa perceber que a escrita é uma 
representação da fala, porém algumas palavras não podem ser 
escritas da forma que pronunciamos [...] Neste nível o alfabetizador 
pode proporcionar que os alunos observem as normas convencionais 
da língua, propor situações que os alunos ponham em jogo, para 
aprender aquilo que eles não sabem, e incentivar a leitura por parte 
dos alunos para que assim possam conhecer as regularidades e 
irregularidades da língua. (p.6) 

 

Os jogos contidos no Cliquescola ampararam as mediações desafiadoras da 

Pedagoga, conforme descritos nos relatos desta, e, ao final de setembro, das 16 

crianças que iniciaram os atendimentos, 15 estavam no nível alfabético e uma estava 

perto de conquistá-lo. 

É preciso considerar também que os discentes continuaram no processo de 

alfabetização tanto em sala de aula quanto no atendimento pedagógico. É inegável 

que o Projeto Cliquescola foi uma estratégia que, somada às intervenções e 

mediações do Pedagogo, surtiu resultados significativos melhorando o desempenho 

escolar dos discentes. 

Além disso, as funções executivas superiores foram trabalhadas durante todo 

esse processo com o Projeto. Segundo Arruda (2014, p.5), “[...] funções executivas 

são o conjunto de habilidades mentais que regulam nosso comportamento e 

pensamento a partir de experiências passadas, com o objetivo de realizar ações no 
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presente ou atingir metas futuras”. Por isso, é tão importante que elas sejam 

desenvolvidas, e os jogos digitais têm condição de aperfeiçoar habilidades das 

funções executivas superiores. Ainda segundo Arruda (2014), as funções executivas 

podem ser comparadas à equipe, em que cada um desempenha a sua função para 

ganhar o jogo. Essas funções podem ser desenvolvidas quando promovemos 

situações em que é possível que o indivíduo possa ter um objetivo e planejar sobre 

ele, organizando as ações, e que ainda consiga iniciar, focar, perseverar, monitorar, 

flexibilizar, inibir, regular e operacionalizar situações de aprendizagem com prazer e 

interesse promovidos pelos jogos. Ainda de acordo com Arruda (2014), as funções 

executivas precisam ser expandidas e aprimoradas, pois são essas funções que nos 

diferenciam dos outros animais. Observa-se que, ao jogar, o indivíduo precisa 

mobilizar várias funções cerebrais, inclusive as executivas, pois é preciso “iniciar” em 

tempo e de forma precisa. Em seguida, é preciso planejar as estratégias para atingir 

a sua meta no jogo digital, que mobiliza ainda a capacidade de organizar as ideias e 

ações para conseguir realizar o desafio do jogo. É preciso focar, perseverar e 

monitorar (outras funções executivas) para atingir todas as etapas do jogo. Observa-

se que o jogo ainda ampara no desenvolvimento da aptidão de pensar antes e durante 

o agir e, por fim, auxilia na disposição de alternar o foco e acondicionar no cérebro 

informações, mantendo-as na memória para realizar as atividades. 

Considera-se ainda que a atenção é um comportamento que precisa ser 

educado e ampliado, pois como afirma Souza Lima (2010, p.23), “A aprendizagem 

depende da intensidade da atenção. Essa intensidade depende do interesse e, 

também, da emoções.” Ou seja, a atenção, a emoção, a memória e a concentração 

precisam ser educadas, treinadas e vivenciadas por meio do interesse da criança que 

se encanta com as tecnologias. 

Finalmente, percebe-se o grande valor que há para a aquisição da linguagem 

oral e escrita, a variedade e diversidade de desafios e situações-problema, em 

concomitância com o treino, que é proporcionado por meio dos softwares e jogos 

digitais tais como esses estudados neste trabalho. 

 

3. Considerações finais 
 

Refletindo sobre todas as questões postas, percebe-se que o aluno atual possui 

um novo perfil e interesse em uma sociedade modificada pelos meios tecnológicos. 

Esses meios precisam ser aproveitados em uma perspectiva prático-pedagógica 

ressignificada e isso, sem dúvida, pode auxiliar os alunos com problema de 

aprendizagem. Não se quer afirmar com esta assertiva, na positividade ingênua, que 

só por meio dos softwares educacionais e dos jogos digitais conseguir-se-á resolver 

todos os problemas de aprendizagem, porém, faz-se necessário considerar que é um 

meio promissor para complementar e suplementar a aprendizagem dos discentes. A 

tecnologia por ela só exerce a mesma função de um professor que só transmite a 

informação. O diferencial demonstrado neste trabalho foi a tecnologia (jogos digitais) 

somada à intervenção da Pedagoga que, em concomitância, conseguiu fazer com que 



 

112 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 217   abr./jun. 2017     p. 104 a 113 

os discentes adquirissem a compreensão do sistema de escrita silábica (da linguagem 

escrita), sendo uma facilitadora em todo o processo. 

Considera-se também que a aprendizagem, fundamentada em jogos digitais, 

tende a ser efetiva, pois por meio deles, o indivíduo sente-se motivado, desafiado e 

ator em todo o processo, mobilizando as suas funções executivas superiores e 

realizando sinapses cerebrais; e em decorrência disto a apreensão do aprendizado. 

Percebe-se, com as descobertas da neurociência, que é de grande valia proporcionar 

momentos em que os discentes possam colocar em “xeque” o que sabem, isto é, 

concorrer para que a metacognição possa aprimorar o conhecimento. Observa-se, 

ainda, que os jogos contribuem para o aperfeiçoamento das funções executivas 

superiores, criando possibilidades de conquista da aprendizagem da linguagem oral, 

escrita e matemática. 

Por fim, essas tecnologias estão à disposição dos profissionais da educação a 

fim de auxiliá-los nos processos de ensino-aprendizagem. Todavia, cabe àqueles 

signatários a responsabilidade de contribuir com as adequações dos softwares às 

suas realidades sempre que perceberem que tais meios virtuais não estejam 

correspondendo aos fatos em sala de aula, isto é, não esteja havendo um 

“isomorfismo”, como diria Wittgenstein (1994), ou seja, um perfeito alinhamento entre 

a linguagem virtual e as atitudes do aprender, mediadas pelo Professor e/ou pelo 

Pedagogo. Por isso, a formação e o aprimoramento de ambos também são 

necessários, bem como uma escola que consiga salvaguardar as possibilidades e 

direitos de todos (profissionais e alunato), garantindo a tão sonhada conquista da 

qualidade na educação. 
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