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EDITO RIAL
Prezados associados, pesquisadores, professores, estudantes, leitores da nossa RTE.
Findamos o primeiro semestre de 2018 com o número 221 de nossa Revista Tecnologia
Educacional.
Nestes 47 anos da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional a Revista
Tecnologia Educacional tem se consolidado como um eficaz canal de divulgação das pesquisas
científicas produzidas por pesquisadores das diversas regiões do Brasil, e também por alguns
parceiros internacionais.
Nesse número 221 apresentamos 15 artigos inéditos de pesquisadores de
Iniciando a divulgação científica deste novo ano disponibilizamos nessa edição 15 artigos
inéditos de pesquisadores de 15 diferentes instituições de ensino e pesquisas. Os artigos
apresentam temáticas relacionadas com as diferentes interfaces das tecnologias aplicadas à
educação.
Esta edição contempla trabalhos de pesquisadores de diferentes faculdades, centros
universitários, e universidades localizados nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Ceará e
Paraná.
Todos os artigos foram submetidos à RTE e avaliados pelo sistema duplo-cego (blind
review) por pareceristas do Conselho Editorial desta revista e por pareceristas ad-hoc.
As temáticas abordadas nos 12 artigos da seção Educação, tecnologias / Educação a
distância, desta RTE 220, abordam de um modo geral a temática dos ambientes virtuais de
aprendizagem, avaliação de softwares educativos, conectivismo, aplicativos móveis para o
ensino em saúde, jogos e games em sala de aula, uso do blog, LIBRAS – Língua Brasileira de
Sinais, e informática educativa.
Na seção Espaço Aberto, temos 3 artigos que contemplam pesquisas sobre a
aprendizagem escolar na ótica da neurociência, o ensino de latim, e, protocolo e metodologia da
mediação dialética.
Convidamos a todos os nossos leitores a se filiarem à Associação Brasileira de
Tecnologia Educacional. Como nosso associado você terá descontos especiais em nossos
eventos e com nossos parceiros e um constante canal aberto para pesquisas e relacionamento
com pesquisadores nacionais e internacionais.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

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

Prof. Me. Cícero Barbosa da Silva
Editor – Revista Tecnologia Educacional
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AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: IMPACTOS E
DESAFIOS NO ENSINO SUPERIOR
Soraia Abud Ibrahim

1

Adriana Rodrigues 2
Ricardo Baratella

3

Resumo
No presente artigo, discutem-se os impactos e desafios da utilização de Ambiente
Virtual de Aprendizagem – AVA no processo de ensino-aprendizagem no ensino
superior. Realizou-se uma pesquisa do tipo qualiquantitativa cujos dados foram
obtidos por meio de questionários. Os sujeitos da pesquisa foram professores e
gestores de cursos de graduação – bacharelado e licenciatura e cursos tecnológicos,
ofertados na modalidade de EaD, em uma instituição de ensino superior privada,
localizada no Triângulo Mineiro – MG. Os resultados indicam a necessidade de
formação docente para a utilização do AVA, apontam possibilidades de melhorias no
processo ensino-aprendizagem e a pertinência da modalidade de EaD considerando
a necessidade de expansão e interiorização do ensino superior. O papel do professor,
nesse processo de virtualização dos ambientes de aprendizagem, tem sido objeto de
diversas interpretações e muitas delas com viés de precarização ou deformações da
profissionalização docente. Foram indicadas algumas implementações futuras no
AVA no que se refere aos objetos de aprendizagem como vídeos, videoaulas,
animações, jogos e livros digitais.
Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem. Educação a Distância. Ensino
superior. Ensino-aprendizagem.
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1. Introdução
Discutir os impactos da EaD, mais especificamente, dos ambientes virtuais de
aprendizagem no contexto do ensino superior torna-se um desafio teórico-prático. De
um lado, em grande parte pelo advento das tecnologias digitais, têm ocorrido
mudanças expressivas no cenário educacional brasileiro e internacional, seja no
acesso ao conhecimento construído e acumulado historicamente, como também, na
possibilidade de atendimento a uma parcela excluída do ensino superior, devido à
interiorização e à expansão da oferta de cursos superiores, nessa modalidade, em
direção a áreas menos privilegiadas como norte e nordeste do País, ou ainda, na
interiorização nos estados. Por outro lado, depara-se com a reconfiguração do espaço
da docência e um “aligeiramento” progressivo da formação do professor, o que
dificulta a sua apropriação dos saberes para lidar com as tecnologias e conciliar suas
habilidades com a demanda que lhe é exigida.
O crescimento vertiginoso da EaD tem suscitado inúmeras perspectivas para a
democratização e a universalização do ensino e, embora uma apreciável demanda
potencial, sobretudo no último decênio, os desafios são buscar inovações nos
referenciais e intervenções pedagógicas que possam acolher espaços e tempos
distintos, para tornar essa “explosão” de ofertas de cursos e territorialidade
compatibilizada com a qualidade de ensino.
A educação a distância ofertada por meio de ambientes virtuais, tem grande
aproximação com os modos de viver e conviver na sociedade atual – os jogos e a
gamificação, as redes sociais virtuais – instagram, facebook, whatsapp entre outros.
Nesse sentido, as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC)4
contribuem para o desenvolvimento de um modo de produzir e reproduzir as
informações de forma a ressaltar a relativa rapidez da circulação e propagação dessas
informações. Como reflexo, têm-se mudanças na educação com consequências
diretas na produção do conhecimento, pelo aluno e, também, pelo professor.
Pode-se afirmar que, quando se pensa em EaD na atualidade, remete-se à
necessidade da interação e comunicação, em ambientes informatizados. Peters
(2003) descreve que, nesses contextos baseados em redes, é comum encontrar a
expressão “espaços de aprendizagem” e, ao longo de todo seu texto, apresenta
termos considerados análogos, como “campo de aprendizagem”, “local de
aprendizagem” e “ambiente de aprendizagem”.
O uso das NTICs e dos recursos computacionais tem trazido grandes
modificações nas maneiras de pensar, ensinar e aprender. Novas possibilidades se
abrem para o ensino e a aprendizagem com o uso das redes, podendo tornar as aulas
4

Compreende-se a tecnologia como uma ciência aplicada, que estuda tanto as técnicas como a utilização delas.
Já, por Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs), são considerados todos os recursos
tecnológicos que possibilitam o movimento das informações, ou seja, o comunicar. Neste caso, podem ser
provenientes de diversos meios comunicacionais - rádio, televisão, jornal, revista, livros, fotografia,
computadores, vídeo e áudio, redes telemáticas, robótica, sistemas multimídias. Estes últimos, como
possibilidades tanto de acesso quanto de ações manipulativas na informação.
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mais dinâmicas e contextualizadas, colocando o aluno no centro do processo. No
ensino superior brasileiro, a transmissão de conhecimentos foi a preocupação de
muitos dos professores; ainda hoje, essa situação perdura.
A aprendizagem pode ser vista como uma produção coletiva, provocada pela
reflexão e compartilhamento das ideias e experiências, que conduz por si só a uma
diversidade de observações de um mesmo objeto, propiciando a prática
interdisciplinar. Nesse instante, surgem, como necessidade, a comunidade virtual de
aprendizagem e seu espaço de ação, espaço de atendimento de anseios e
necessidades, discussão de objetivos e de dúvidas, de troca de vivências e
inquietudes, espaço interacional dos usuários.
Segundo Lévy (1996, p. 12), o virtual pode ser considerado “um modo de ser
fecundo e poderoso, que põe em jogo processos de criação, abre futuros, perfura
poços de sentido sob a platitude da presença física imediata”. Nesse contexto,
destacam-se algumas questões, especialmente sobre as formas e os métodos
utilizados no processo ensino-aprendizagem em EaD, a relação das práticas
pedagógicas que utilizam as NTICs e suas necessidades e possibilidades. Essas
questões passam pela virtualização da aula e a sua materialização nos Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVA).
O AVA exige que sejam implementadas diversas ações educativas em relação
ao processo ensino-aprendizagem. Essas ações passam pela formação do professor,
pela elaboração de materiais didáticos, pelas concepções norteadoras de
aprendizagem, assim como pela gestão educacional. Vale destacar que, no contexto
desse texto, utiliza-se a expressão “Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)” para
referir-se ao uso de recursos digitais de comunicação com a função de mediar a
aprendizagem. Ele pode ser utilizado para promover maior interação entre os sujeitos
e, consequentemente, melhorias na qualidade da educação a distância. De acordo
com Martins (2003), o AVA promove um ambiente de aprendizagem que dá suporte
para o aluno criar autonomia no seu percurso de aprendizagem, sendo um dos
maiores desafios dos profissionais que atuam na EaD.
O ambiente virtual é um espaço com muitos significados onde os seres
humanos e objetos de aprendizagem interagem, potencializando, assim, a construção
de conhecimento, incentivando a aprendizagem. Segundo Haguenauer e
colaboradores (2008), existem diversas características e qualidades que um Ambiente
Virtual de Aprendizagem deve apresentar relativas à linguagem, arquitetura da
informação, navegação, grau de interação com o conteúdo e com os participantes.
Algumas dessas características e qualidades são: clareza e harmonia, linguagem
direta, diálogo e interação.
Com base no exposto, essa pesquisa tencionou compreender em que medida
o AVA, desenvolvido por uma equipe de desenvolvedores de sistemas informatizados
da própria instituição analisada, implantado desde 2010, contribui para a construção
de aprendizagens e em que medidas e sob que aspectos. Como indagação nuclear
tem-se: - Quais são os desafios e impactos causados pela virtualização do ambiente
de aprendizagem no ensino superior? Responder a essa indagação, significa aclarar
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os motivos, as intenções e os modos como os sujeitos lidam com a NTIC na realidade
educacional.

2. O desenvolvimento metodológico da pesquisa
A pesquisa delineada, de abordagem qualiquantitativa, levanta aspectos
importantes do Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado no âmbito dos cursos
ofertados na modalidade de EaD, de uma Instituição de Ensino Superior (IES), da
iniciativa privada, localizada no Triângulo Mineiro – MG. O objetivo nuclear foi
identificar e compreender os possíveis impactos e desafios de seu uso, a partir das
perspectivas dos professores e gestores. Para a coleta dos dados, foi elaborado um
instrumento - questionário estruturado com questões fechadas e abertas.
A amostra foi construída tomando-se como critério norteador a necessidade de
contemplar a diversidade de tipos de cursos ofertados na IES pesquisada.
Considerando a oferta de vários cursos superiores, e para atender ao objetivo dessa
pesquisa, foram selecionados cursos de graduação – bacharelado e licenciatura e,
também, os tecnológicos. Esse critério metodológico foi delineado para depreender
os impactos e os desafios de se utilizar o AVA considerando a percepção do professor,
que tem a função formativa e mediadora junto aos alunos e a visão da gestão nesse
processo.
O questionário foi elaborado com quatro questões fechadas e uma discursiva
para que os sujeitos pudessem expressar suas percepções. A lista de e-mail foi obtida
na secretaria da EaD e, de posse dos endereços eletrônicos dos professores e
gestores, foi-lhes enviado o questionário. Foram encaminhados a 15 professores e a
05 gestores dos cursos de Licenciaturas em Matemática e Química, Graduação em
Administração, Ciências Contábeis, Engenharia e Tecnológico em Sucroalcooleiro.
Todas as questões foram comuns aos gestores e professores pesquisados. Dessa
totalidade, foram respondidos 10 questionários por professores e 03 por gestores,
cujas respostas constituíram o corpus de dados da pesquisa.
Os dados foram tabulados e organizados em tabelas no Microsoft Excel com
os cálculos das frequências e porcentagens. A análise dos dados foi realizada
considerando tanto a necessidade de triangulação dos dados estatísticos como a
análise do conteúdo das respostas discursivas.
O conjunto de questões buscou captar os desafios e os impactos da
virtualização dos ambientes de aprendizagem, materializadas no AVA, considerando
as vivências e experiências dos docentes e gestores dos cursos selecionados. Neste
caso, sobre a importância do Ambiente Virtual de Aprendizagem no processo de
ensino-aprendizagem.

3. Resultados e discussões
A primeira questão de múltipla escolha foi elaborada com o intuito de identificar
aspectos fundamentais do AVA que possam considerá-lo como ambiente propiciador
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de aprendizagem. Foram tomadas quatro dimensões, que em seu conjunto,
expressam a sua constituição em interface com a relação ensino-aprendizagem: (i)
informativa; (ii) interativa; (iii) de construção de aprendizagem e (iv) acessibilidade e
usabilidade. Os sujeitos da pesquisa podiam expressar seus entendimentos e
compreensões de cada dimensão analisada por meio de conceitos: muito bom, bom,
regular, ruim e insuficiente.
Os gestores (66,66%) e os professores (90%) avaliaram como “boa” a
dimensão informativa do Ambiente Virtual de Aprendizagem para o processo de
ensino-aprendizagem. No quesito interação, 33,33% dos gestores marcaram “muito
bom”, 33,33% “bom” e 33,33% “regular”; enquanto 70% dos educadores consideram
a interação “boa” entre os alunos.
Na visão dos gestores, houve empate nos conceitos de “muito bom”, “bom” e
“regular” com relação ao processo de construção da aprendizagem, dando uma
porcentagem de 33,33% para cada um desses conceitos; já 60% dos professores
marcaram “bom”. No quesito acessibilidade e usabilidade, 33,33% dos gestores
marcaram “muito bom”, 33,33% “bom” e 33,33% “regular”; enquanto 60% dos
docentes marcaram como “bom”. Pode-se visualizar a distribuição dos resultados em
relação à dimensão/conceito do AVA no Gráfico 1, a seguir.
Gráfico 1 - Dimensões do AVA
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Fonte: Dados da pesquisa, 2015

Pela análise do gráfico, percebe-se uma tendência de atribuição de conceito
“bom” para as quatro dimensões analisadas o que faz com o que o AVA seja, de fato,
um ambiente que pode propiciar espaços “de significação em que seres humanos e
objetos técnicos interagem potencializando, assim a construção do conhecimento,
logo a aprendizagem” (SANTOS, 2003, p.2) nos quais são agregados aspectos e
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características informacionais, interativas e de fácil uso e acesso – imprescindíveis
nas articulações entre mídias e linguagens, próprias desses ambientes.
Corroborando o exposto, Machado e Silva (2014, p. 183) assinalam que, nas
estratégias formativas a distância, “a mediação por ambientes virtuais de
aprendizagem, concentra um elevado potencial interativo a ser explorado, com vistas
a valorizar a autonomia, a capacidade criativa, a reinvenção da prática pedagógica e,
ainda, o acesso às novas mídias”. Isto nos remete à importância de se considerar, no
uso de tecnologias educativas e, neste caso, do AVA, como primária a relação entre
os sujeitos, a informação e sua organização nos moldes valorizados por Kenski (2010,
p.21) ao afirmar que elas – “as tecnologias podem ser estendidas a ações mediadas
e suportadas por equipamentos”.
Na segunda questão, procurou-se depreender, das ferramentas que o AVA
possui, quais são as que possibilitam ao professor organizar pedagogicamente o
ensino dos conteúdos de sua área de forma mais adequada. Os resultados obtidos
estão expostos na Tabela 1, a seguir:
Tabela 1 - Ferramentas didáticas
Ferramentas

Gestores
Valor
Porcentagens
absoluto

Fórum

2

66,66%

Professores
Valor
Porcentagens
absoluto
8

80%

Agenda

2

66,66%

5

50%

Avaliações

3

100%

10

100%

Guia do componente

3

100%

9

90%

Atividades

3

100%

10

100%

FAQ

2

66,66%

6

60%

Biblioteca

3

100%

9

90%

Blog

2

66,66%

4

40%

Sala de convivência

2

66,66%

5

50%

Fonte: Dados da pesquisa, 2015

Pelos índices percentuais obtidos por cada atribuição, percebe-se que as
considerações estão bem variadas, tanto para os gestores quantos para os
professores. As ferramentas mais destacadas foram “avaliações” e “atividades”; em
seguida, foi o “fórum”. Essa constatação denota a apreciação um tanto limitada dos
recursos oferecidos no AVA e nas NTICs. A prática pedagógica encontra-se, ainda,
arraigada em um modelo de oferecimento de atividades e um modelo de avaliação,
mesmo com outros recursos didático-pedagógicos à disposição.
É necessário, pois, analisar mais detidamente essas evidências no contexto da
prática de se fazer EaD, uma vez que os recursos analisados são grandemente
influenciadores da qualidade e do tipo de relação estabelecida na interface sujeitotecnologia-conhecimento. De acordo com Machado e Silva (2014, p. 197) é urgente e
necessária
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[...] a atuação de professores competentes, capazes de mobilizar seus
múltiplos saberes para criar situações de aprendizagem que valorizem
o sujeito aprendiz em suas particularidades, desenvolver propostas
metodológicas centradas nos estudantes, fundamentadas no
questionamento e na análise de realidades, a partir de diferentes
visões. Mais do que educar para encontrar respostas, faz-se
necessário educar par formular perguntas instigantes, inteligentes,
que possibilitem ao sujeito construir, desconstruir e reconstruir sua
visão de mundo e seus conhecimentos, com uma postura proativa e
dinâmica na gestão de sua aprendizagem.

As palavras de Machado e Silva vão de encontro à utilização de recursos
pedagógicos pautados, prioritariamente, em atividades e avaliação. Nos fóruns de
discussão, por exemplo, os sujeitos podem comunicar, compartilhar e expressar por
meio de conexões colaborativas, de diálogos realizados em perspectivas e níveis
diferentes de entendimento de um mesmo assunto ou objeto, diferentemente do
resolver, simplesmente, uma atividade postada no AVA e em outro momento corrigida
pelo professor.
A terceira questão avalia como é o processo de interação entre os sujeitos
envolvidos no AVA. Tanto para professores (50%) quanto para os gestores (66,66%),
o AVA tem relevância regular no que diz respeito à relação da aprendizagem. Já, em
relação à sugestão de melhorias no processo de interação, não houve nenhuma
resposta para esse quesito. Isso sinaliza que, embora os sujeitos identifiquem falhas
na interação entre os alunos e demais sujeitos, ainda não conseguem sair do plano
dessa identificação para a proposição de mudanças. O que não contribui para a
melhoria da qualidade da educação ofertada na modalidade de EaD.
No questionamento sobre se o sujeito percebe melhoria com a utilização do
AVA no processo de ensino-aprendizagem, 66,66% dos gestores e 70% dos
professores marcaram que sim. Assim, professores e gestores concordam que o
Ambiente Virtual de Aprendizagem se constitui em importante espaço de interação,
produção e socialização de conhecimentos.
Com o intuito de captar informações sobre possíveis melhorias no processo de
ensino-aprendizagem utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem, verificou-se
que, para a maioria dos professores e gestores, o trabalho docente deve ser destinado
à coordenação/acompanhamento das atividades realizadas nos ambientes de
aprendizagem e à orientação ao aluno sobre como aprender e estudar de forma
autônoma.
Outro resultado obtido, tanto pela avaliação da opinião dos gestores como pela
dos professores, é a importância do AVA para que o aluno amplie seu contato com as
ferramentas tecnológicas e a necessidade de implantação de uma ferramenta
matemática para facilitar a digitação dos resultados obtidos.
Um aspecto relevante é destacado por um gestor, o qual enfatiza que o AVA
proporciona a possibilidade ao docente de conhecer culturas diferentes; dessa forma,
disponibiliza a interação entre as pessoas rompendo, assim, o paradigma de que não
é possível ensinar a distância.
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Devido às características visuais de vários conteúdos, na questão aberta, temse como indicação de futuras implementações no AVA (40% dos professores a
indicaram) a necessidade de aulas por meio de vídeos ou outros dispositivos similares
disponíveis no ambiente.
Isto sinaliza que ocorre uma nova reconfiguração do espaço de trabalho do
professor e de suas demandas. Na atualidade, em um movimento de reconfiguração
de trabalho profissional e formação docente, um aspecto apresenta-se a constituir
objeto de concordância:
[...] a possibilidade da presença das denominadas “novas tecnologias”.
Essa frequência tem sido cada vez mais constante no discurso
pedagógico, abarcado tanto como o conjunto das práticas de
linguagem desenvolvidas nas conjunturas concretas de ensino quanto
as que visam a apreender um nível de explicação para essas mesmas
circunstâncias. Em outras palavras, as tecnologias digitais têm sido
assinaladas como elemento definidor dos atuais discursos do ensino
e sobre o ensino, ainda que prevaleçam nos últimos. Ultimamente, nos
mais diferentes espaços, os mais diversos textos sobre educação têm,
em comum, algum tipo de referência à presença das tecnologias
digitais no ensino. (BARRETO, 2014. p.2).

A referida autora (2014) faz alguns apontamentos respeitáveis, de tal maneira
que debate sobre as tecnologias digitais como elo em meio à “globalização” e trabalho
docente; o modo de introdução dessas tecnologias digitais na denominada “sociedade
da informação”; a concretização discursiva de tal inclusão; e as decorrências da
diminuição das tecnologias e relata sobre algumas estratégias de educação a
distância, destacando o apartheid educacional produzido - uma divisão digital, um
apartheid entre conectados e não conectados.
As novas formas de movimentação e a reorganização da sala de aula criam
“uma nova distribuição de espaço e uma nova relação de tempo entre o trabalho do
docente com o discente e o trabalho de cada um deles entre si” (GATTI, 1993, p.24).
À educação cabe contrabalançar a relação física e o virtual, as atividades lúdicas com
as estruturadas, as mais exploratórias com as mais focalizadas.

4. Considerações finais
A presente pesquisa traz resultados sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem
na visão dos professores e gestores de cursos da instituição pesquisada. A forma
como o professor apresenta e desenvolve os conteúdos possibilita uma reflexão sobre
a importância do processo de aprendizagem utilizando o AVA.
A partir da análise dos dados, foi possível constatar que o AVA é um conjunto
de elementos tecnológicos que oportuniza maior informação e interação entre os
alunos na aprendizagem. Portanto, é possível trabalhar colaborativamente e refletir
sobre a prática e a troca de experiência.
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Nesse contexto, há um norteador para a concepção de Educação a Distância,
a informática; porém, é aconselhável mostrar para o aluno que ele poderá utilizá-la
para desenvolver a socialização ou o individualismo, a cooperação ou a competição.
Também pode ser usada para desenvolver estruturas de pensamento ou para
construir conhecimentos.
Houve destaque para a inclusão, na proposta metodológica dos cursos, de
objetos de aprendizagem como vídeos, videoaulas, animações, jogos e livros digitais.
Percebeu-se a atribuição de valor positivo à possibilidade do AVA ser um norteador
para a aprendizagem apesar de haver uma necessidade de melhoria. O AVA pode
encorajar a aprendizagem mais significativa entre os atores e as estruturas cognitivas
adequadas deverão ser construídas no processo de interação ao longo de sua
utilização, fazendo com que, dessa forma, o aluno alcance e tenha facilidade no
domínio do conteúdo trabalhado potencializando a eficácia do ambiente virtual como
um estruturador do conhecimento.
Mediante as confirmações do papel do professor nesse processo de
virtualização dos ambientes de aprendizagem, conclui-se que esse papel tem sido
objeto de diversas interpretações e muitas delas com viés de precarização ou
deformações da profissionalização docente.
Conclui-se que a EaD não pode ser reduzida a um ensino simplesmente por
computadores e redes virtuais. Ela requer estar conexa a algo mais abrangente,
dinâmico, interativo, que agrupe uma multiplicidade de atividades e informações,
incluindo orientações, situações-problema, diferentes formas de “instigar” os sujeitos
para o processo de ensino e aprendizagem nos espaços virtuais educativos, além de
promover a autonomia e os estudos independentes. Deste modo, a EaD estará
propiciando a construção social de significações, com vistas a uma produção
individual e/ou coletiva de conhecimentos, a autoinstrução dos estudantes, podendo
ocorrer até mesmo, a redefinição da figura dos formadores nessa modalidade de
ensino.
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Resumo
A crescente utilização do computador no processo educacional torna essencial a
avaliação dos Softwares Educativos (SEs) para verificar se a utilização dos mesmos
é compreendida claramente pelos alunos e se atende às necessidades deles. Este
artigo apresenta a investigação de Interface Homem Computador (IHC) de dois SEs
mais utilizados nas escolas municipais de Uberaba - MG, na perspectiva dos conceitos
da Engenharia Semiótica, com a intenção de identificar pontos de rupturas que
possam dificultar a utilização e o entendimento dos alunos em relação a eles. Optouse pela utilização do Método de Inspeção Semiótica (MIS), para investigação da
interface. Durante a aplicação do MIS foi possível observar que os softwares
inspecionados possuem problemas de ruptura de comunicação com usuários
caracterizando falhas na comunicação. O estudo foi realizado durante pesquisa de
Mestrado Profissional em Educação Tecnológica e contribui para as áreas de
Educação, Informática na Educação, Software Educativo e Avaliação de Interfaces
Educacionais, uma vez que a investigação e levantamentos de dados podem ser
analisados em estudos futuros para elaboração de novos Softwares Educativos.
Palavras-chave: Informática. Educação. Softwares Educativos. Semiótica.
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1. Introdução
A Informática na Educação, no Brasil, remonta ao início da década de 1970,
quando as universidades começaram a discutir a utilização do computador no
contexto educacional. Observamos a crescente utilização do computador nos
processos educacionais em que diversas escolas, no âmbito municipal e estadual,
contam atualmente com salas e laboratórios que disponibilizam Softwares Educativos
(SEs) e Internet para aulas. No entanto, segundo Cavalcante (2015), a utilização dos
SEs encontra barreiras como à falta de inclusão de tecnologias educacionais na
formação inicial dos docentes, além da dificuldade de encontrar softwares de
qualidade que contemplem o plano de ensino desenvolvido pelo professor em sala de
aula e internet de má qualidade que dificulta a busca por novos SEs, tornando a
inclusão de tecnologias educacionais nos processos de ensino uma tarefa difícil e
desgastante para o professor e para os alunos.
Diante deste cenário sobre Informática na Educação e a utilização de SEs, um
dos desafios da Informática Educacional é a avaliação de softwares e o
acompanhamento do processo de utilização no âmbito educacional para verificação
da utilização dos mesmos em relação à compreensão pelos alunos e se o uso
oportuniza melhoria no aprendizado. Alguns questionamentos se fazem
indispensáveis para o desenvolvimento da informática educativa: Qual a percepção e
o sentimento dos alunos aos utilizarem esses softwares? Os professores realmente
observam que a utilização desses softwares contribui para o aprendizado do aluno?
Quais as dificuldades dos alunos quanto à utilização desses softwares? Essas
indagações nos permitiram contextualizar o objeto de pesquisa em questão.
Este artigo tem como objetivo principal investigar a Interface Homem
Computador (IHC) dos SEs do Linux Educacional 5.0 e do Sistema Positivo
Informática, mais utilizados nas escolas municipais de Uberaba-MG, na perspectiva
dos conceitos da Engenharia Semiótica (EngSem), com a intenção de verificar a
qualidade da interface desses softwares e identificar pontos de rupturas que possam
dificultar a utilização e o entendimento dos alunos em relação a eles.
O trabalho traz contribuições para as áreas de Educação, Informática na
Educação, Software Educativo e Avaliação de Interfaces Educacionais, uma vez que
a investigação de problemas em SEs amplamente utilizados nas escolas possibilita a
contribuição na indicação de melhoria destes softwares e com levantamentos de
dados que podem ser analisados em estudos futuros para elaboração de novos
Softwares Educativos.
Na próxima seção, apresentamos uma breve contextualização de Engenharia
semiótica, em seguida foi abordado o Método de Inspeção Semiótica e alguns
trabalhos relacionados aos métodos de inspeção e avaliação baseados em semiótica.
E nas seções 4 e 5 foram abordados o processo de escolha dos softwares e os
resultados da aplicação do MIS.
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2. Semiótica e Engenharia Semiótica
Semiótica estuda a produção de sentidos em diferentes códigos e linguagens,
vai além de estudos das linguagens oral e escrita. A linguagem é uma maneira
particular de produzir sentido e significação para diversos tipos de comunicação,
dependendo do contexto e da cultura. Nesse sentido, a Semiótica é a teoria que tem
por objetivo estudar os signos, que pode ser entendido como qualquer coisa que tenha
um significado para alguém, como por exemplo, as primeiras escritas rudimentares ou
um código de programação de computador (FERRARA, 1986).
Um semáforo é uma representação clara de um signo, que pode ser
compreendido pela maioria das pessoas. Caso a luz vermelha do semáforo esteja
ativa, entende-se que deve parar e esperar e, caso a luz verde do semáforo esteja
ativa entende-se que deve seguir.
Segundo Braga (1980), Peirce foi o responsável por elaborar os primeiros
fundamentos em relação à semiótica e considera os signos como um fator mediador
entre o homem e o mundo. Nesse sentido, o homem entende o mundo porque, de
alguma maneira, o representa através dos signos e o interpreta. Sendo assim
Semiótica é importante para comunicação e para entendimento da produção de
sentidos.
Baseado nessas teorias de Semiótica, a Engenharia Semiótica (EngSem)
estuda a Interação Humano Computador (IHC) que, segundo Prates e Barbosa
(2007), tem por objetivo analisar e entender elementos referentes ao design do
sistema. A EngSem é fundamentada no conceito de signos e analisa a comunicação
e interpretação promovida por esses signos. Os signos são interpretados pelos
utilizadores de sistemas computacionais que atribuem significado a eles, associando
com algo de sua realidade habitual, seu conhecimento e cultura.
A interpretação é parte importante da comunicação, pois permite aos
utilizadores explorar os signos e criar um sistema de significação mais variado,
utilizando-se da associação de ideias, gerando um processo de semiose ilimitada. A
interpretação nos permite associar funções às representações em sistemas de
softwares e assim nos permite estabelecer a comunicação com o sistema. (PRATES;
BARBOSA, 2007).
Softwares com qualidade de interface em IHC devem proporcionar interação
de maneira que seja entendida perfeitamente pelo usuário, isso ocorre quando não há
rupturas na comunicação entre usuário e sistema. As rupturas de comunicação
acontecem quando o signo deixa de representar algum significado para seu
interpretante, na perspectiva da EngSem, a ruptura da comunicação acontece quando
a significação passada pelo designer através dos signos no sistema não é entendida
pela pelo usuário ou quando a interpretação passada pelo Designer não é entendida
pelo usuário.
Na EngSem existem métodos de inspeção e avaliação para evitar possíveis
rupturas do sistema e ajudar a melhorar a interface, o MIS e o Método de Avaliação
de Comunicabilidade (MAC) são alguns exemplos. Para Prates e Barbosa (2007),
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esses métodos são qualitativos e podem ser utilizados para identificar potenciais
rupturas do sistema e na observação do usuário durante a utilização do sistema. O
método MIS será abordo detalhadamente na próxima, pois este método foi utilizado
na realização da presente pesquisa.

3. Método de Inspeção Semiótica (MIS)
O MIS é um método para análise e interações e pode ser utilizado para
entender as metamensagens passadas pelo designer do sistema aos usuários do
mesmo. No método MIS é examinada a metacomunicação entre o designer do
sistema e o usuário como objetivo de identificação de possíveis rupturas de
comunicação no mesmo. Prates e Barbosa (2007), identificam 3 níveis de signos a
ser analisados no MIS:
 Metacomunicação: Presentes em documentos online e off-line são
compostos por ajudas e manuais de usuários disponíveis em meio
eletrônico ou impresso;
 Estáticos: Captados pelo usuário no primeiro contato com interface,
expressam o estado do sistema;
 Dinâmicos: Percebidos somente quando há interação do usuário com
sistema, expressam o comportamento do sistema durante sua utilização.
Para realização de Inspeção no MIS, o método propõe 5 passos que devem
ser seguidos pelos avaliadores:
Passo 1 - Inspeção dos Signos de metacomunicação: neste passo o objetivo
deve ser a análise da metacomunicação presente em documentação e sistemas de
ajuda dos softwares. Esse passo ajuda na reconstrução da metamensagem do
designer.
Passo 2 - Inspeção dos signos estáticos: neste passo são avaliados os signos
estáticos da interface, com objetivo de refazer a metacomunicação entre o designer
do sistema e o usuário.
Passo 3 - Inspeção dos signos dinâmicos: neste passo são avaliados os signos
dinâmicos para verificação do seu comportamento conforme os sistemas, aqui, o
objetivo e a reconstrução da metacomunicação.
Durante a investigação dos três primeiros passos, as seguintes questões
devem ser respondidas, de acordo com signos inspecionados metacomunicação,
estático ou dinâmico:
Este é o sistema que fiz para você e
A forma como
você deve utilizá-lo.
Segundo Oliveira (2010), quando métodos baseados em EngSem são
aplicados em domínio educacional, outras questões devem ser respondidas como:
Qual o perﬁl do aluno a quem a atividade se destina, o que o aluno pode
aprender, que aprendizado atividades permitem atingir e como interagir com o sistema
para isso.
Durante a investigação e levantamento das questões, todos os passos devem
ser evidenciados, com descrição dos signos encontrados, classificação dos signos e
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descrição, potenciais rupturas identificadas e evidências com imagens do sistema.
Após identificar os signos, evidenciar e responder as questões, a metamensagem de
comunicação, deve ser preenchida em cada uma das três etapas, sempre respeitando
o signo analisado, metacomunicação, estático ou dinâmico, conforme apresentado a
seguir:
Esta é a minha interpretação sobre quem você é o que eu entendi que
você quer ou precisa fazer, de que formas prefere fazê-lo e por quê.
Este é, portanto, o sistema que eu projetei para você e esta é a forma
que você pode ou deve usá-lo para conseguir atingir os objetivos
incorporados na minha visão (SOUZA, 2005, p. 84).

Passo 4 - Contrastar e comparar as mensagens de metacomunicação: após a
análise dos diferentes tipos de signos, devem-se verificar as inconsistências e
ambuiguidades apresentadas por eles, além de verificar a possibilidade dos usuários
atribuírem significados contraditórios aos signos. Nesse passo, as potenciais rupturas
encontradas com a inspeção realizada nas três fases anteriores, devem ser
classificadas, conforme as categorias indicadas por Reis (2012):
Completa: O usuário é incapaz de compreender a mensagem do
projetista conscientemente ou não.
Parcial: Estão associados a inesperados caminhos interativos
escolhidos pelo usuário.
Temporária: São as situações em que o usuário poderá
temporariamente não entender o que aconteceu, não entender o que
fazer para prosseguir, não saber em qual contexto está ou poderá,
momentaneamente, se confundir. (REIS, 2012, p. 191)

Após a classificação de cada uma das rupturas encontradas, a metamensagem
do designer obtida na inspeção dos signos, nas três primeiras fases, deve ser unifica,
gerando assim uma única metamensagem, com a inspeção dos signos de
metacomunicação, estáticos e dinâmicos.
Passo 5 - Apreciar a qualidade da metacomunicação: nesta última fase, o
avaliador produz um relatório contento as informações da apreciação e o resultado
final da inspeção.

3.1. Trabalhos Relacionados
Os métodos baseados em EngSem, tem sido utilizados para análise e
avaliação de softwares em diversos domínios. Em seu trabalho, Prates e Barbosa
(2007) propõem a aplicação do método MIS, no sistema Student Life 3.0, para análise
dos pontos de ruptura da comunicação no sistema. Com a análise feita no Student
Life 3.0, foi observado após a inspeção, que o software apresenta informações claras
de metacomunicação (qual usuário se destina, o que o usuário quer ou precisa fazer,
para que usuário gostaria de utilizar o software), porém apresenta algumas
inconsistências no signos estáticos que poderia ser melhoradas no software, para
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facilitar a utilização do sistema pelos usuários impedindo que eles se sentissem
perdidos ao realizar tarefas complexas, como agendamento do calendário. Outra
inconsistência mencionada está relacionada com signos dinâmicos que durante a
realização de determinadas tarefas, como adicionar disciplinas ou adicionar
lembretes, não fica claro para o usuário se a tarefa foi realmente realizada. A partir
das informações coletadas na aplicação do MIS, é proposto a aplicação no mesmo
sistema do Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC), que é diferente do MIS,
pois envolve usuários no processo de avaliação do sistema. Após reunir informações
dos dois métodos de Inspeção e analisar os resultados é proposto o redesign dos
pontos do sistema com ruptura de comunicação. Esse redesign é feito utilizando uma
linguagem para modelagem de interação baseada em EngSem a Modeling Language
for Interaction as Conversation (MoLIC).
Em estudo de caso para o domínio Educacional, Oliveira, Luz e Prates (2008)
propõem a criação de um Método de Inspeção Semiótica Intermediário (MISI) para a
realização de análise do ponto de vista do professor. Mesmo que ele não seja o
usuário final, ainda é usuário de software de forma indireta. Esse método foi proposto
com combinação de passos do método MIS e Método de Entrevista Semiestruturado
(MEDS), permitindo a identificação de critérios relevantes para análise do SE e análise
da visão do professor. Após todo detalhamento do método, é mostrada a aplicação
deste em estudo de caso no SE VCalc. Os dados coletados e analisados permitiram
identificar problemas de comunicabilidade, dentre eles as expectativas sobres os
signos estáticos e dinâmicos que não correspondiam a sua funcionalidade. O
combinação dos métodos MIS MEDS, permitem ao MISI criar uma cooperação entres
os especialistas de EngSem e especialista da domínio Educacional.
O MIS foi utilizado por Corrêa et. al (2012), para análise de recursos sonoros
em jogos digitais, considerando o perfil de usuários com deficiência auditiva. O método
foi aplicado a fim de analisar se os sinais sonoros dos jogos tinham um correspondente
visual como textos ou imagem, que pudessem estabelecer a comunicação com os
deficientes visuais. O MIS foi aplicado a um jogo FPS (tiro em primeira pessoa), que
é um gênero de jogo centrado no combate com armas, onde o ponto de vista do
protagonista deste jogo é visualização central. Após a realização de pesquisa a esses
modelos de jogo, o público com deficiência auditiva mostrou maior índice de rejeição,
por se tratar de jogos que possuem muitas informações auditivas. O jogo escolhido foi
o Hal-Life2, e após a aplicação MIS foi possível observar que, alguns dos sinais
sonoros têm equivalência textual, porém algumas rupturas de comunicação
relacionadas a problemas de acessibilidade foram identificadas. Entre as rupturas
estão mudanças sutis quase imperceptíveis no cenário do jogo em determinas ações
(quando se aproxima um inimigo), e que são totalmente perceptíveis através dos
signos sonoros. Neste caso, a aplicação do MIS se mostrou muito útil para
identificação de problemas relacionados a acessibilidade.
Os trabalhos citados apontam para a importância da investigação do
sentimento do usuário em relação às interfaces dos softwares. Na próxima seção
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apresentaremos a pesquisa para escolha dos softwares selecionados e os resultados
obtidos na aplicação do MIS.

4. Pesquisa Escolha de Softwares
Para escolha dos Softwares inspecionados, aplicou-se junto aos professores
da rede Municipal de Uberaba, um questionário para identificar quais softwares
educativos são mais utilizados por eles durante as aulas de informática nos
laboratórios com Linux Educacional 5.0 e sistema Positivo. A pesquisa foi autorizada
pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e o público alvo da pesquisa foram
os 27 Professores de Educação Básica de Informática, da rede municipal de ensino
de Uberaba-MG.
O questionário de pesquisa foi disponibilizado no Google Formulários, e
enviado individualmente a cada professor por e-mail. Segundo Santos (s/d), que
disponibiliza a calculadora de cálculo amostral, a mostra foi suficiente, levando-se em
consideração a população de 27 (vinte e sete) participantes, com uma margem de
erro de 5% (cinco por cento), a amostra necessária para realização da pesquisa foi de
20 (vinte) participantes. O processo demorou cerca de 40 (quarenta) dias, totalizando
21 (vinte e um) participações na pesquisa.
Os professores foram consultados sobre os 3 softwares educativos mais
utilizados por eles em suas aulas, com objetivo de selecionar o mais utilizados no
laboratório de Informática e Laboratório Positivo, para realizar a inspeção com MIS,
nos apontados pelos professores. A pesquisa foi capaz de apontar que o software
mais utilizado pelos professores no Laboratório de Informática com Linux Educacional
5.0, foi o TuxMath, citado 12 vezes pelos professores. Em relação ao Laboratório
Positivo que utiliza as mesas pedagógicas, foi possível apurar que o software mais
utilizado pelos professores de maneira geral, é o Alfabeto 4.0. No entanto, o jogo mais
citado entre eles foram Alfabeto 4.0-Casados Doces - Rápido que lá vem a palavra.
Citado 10 vezes pelos professores.
Com a apuração desses resultados, foi possível constatar que os softwares
mais citados pelos professores foram: TuxMath no Laboratório de Informática Linux
Educacional 5.0 e Alfabeto 4.0-Casados Doces - Rápido que lá vem a palavra, no
Laboratório Positivo das Mesas pedagógicas. Esses softwares passaram pelo Método
de Inspeção Semiótica, e os resultados são apresentados na próxima etapa.

5. Resultado Aplicação do Método de Inspeção Semiótica (MIS)
Após a apuração dos dados levantados na pesquisa, foram escolhidos os SEs
mais utilizados pelos PEBs-Informática, nos Laboratório de Informática Linux 5.0 e
Laboratório Positivo com Mesas Pedagógicas. O próximo passo da pesquisa foi
aplicação do Método de Inspeção Semiótica (MIS), que, segundo Prates e Barbosa
(2007), examina a metacomunicação entre designer e usuário do sistema para
identificar pontos de rupturas de comunicação e gerar a reconstrução da comunicação
entre usuários e sistema. Após a aplicação de MIS e de posse dos resultados
apresentados pela Inspeção, foi feita uma análise dos resultados apontando os pontos
de rupturas encontrados na comunicação dos softwares.
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5.1. Inspeção do TuxMath
De modo geral, o TuxMath ofereceu um ambiente com boa comunicação, mas,
ainda apresentando alguns problemas. Ao analisar a metamensagem unificada,
percebeu-se pouco ou quase nenhuma preocupação em relação aos signos
metalinguísticos, havendo poucas informações sobre o perﬁl do aluno a quem a
atividade se destina, o que o aluno pode aprender, as atividades permitem atingir este
aprendizado e como interagir com o sistema para atingir o aprendizado desejado. A
impressão que se tem é que o Software não foi bem traduzido e adaptado para versão
em Português, apresentando problemas de tradução, inclusive com erros de ortografia
no menu de ajuda do programa. Em relação ao suporte online, as informações
fornecidas são resumidas e disponibilizadas somente na língua inglesa. As rupturas
encontradas são na maioria de gravidade temporária.
Dentre os principais problemas com rupturas de comunicação destacamos
erros de ortografia e gramática no menu ajuda presente entre as opções inicias do
TuxMath, palavras não familiares as crianças que podem causar confusão sobre como
interagir com sistema, o suporte online está todo em Inglês não oferecendo opções
de tradução para outros idiomas, ausência de informações sobre como utilizar o
software no suporte online, tópicos de escolha não deixam claros que tipo de atividade
será realizada em cada uma das opções, local de digitação dos resultados das
operações mostra os valores digitados de maneira confusa que podem causar
dificuldade de visualização e a ruptura mais preocupante caracterizada como parcial
está relacionada ao fato de que o jogo deixa que qualquer valor seja digitado
aleatoriamente, permitindo aos alunos testar vários valores até acertar o valor
resultado da operação.
A causa das rupturas deve-se, em geral, à adaptação do sistema, visto que fica
clara a maneira descuidada com que as traduções do sistema foram adaptadas. Outro
ponto a se considerar, é que o designer deixou de se preocupar com alguns detalhes
que devem ter atenção em relação aos SEs, como a garantia de que o usuário realize
os cálculos mentais ao invés de tentar solucionar o problema matemático por tentativa
e erro, isso se deve ao fato de que o jogo permite que o usuário digite vários valores
na tentativa de acertar o cálculo aleatoriamente. Sendo assim, a garantia de
efetividade do SE, é transferido ao professor de Informática, que a todo o momento
tem que gerenciar o uso do mesmo, orientando os alunos para que não tentem realizar
os cálculos ao acaso por tentativas e erro.

5.2. Inspeção do Alfabeto 4.0
Após a Aplicação do método MIS no software Alfabeto 4.0-Casados Doces Rápido que lá vem a palavra, observou-se uma boa comunicação na interface
software. Ao analisar a metamensagem unificada do software, foi possível observar a
disponibilização de um extenso material de apoio ao usuário, no manual impresso
disponibilizado junto ao CD de instalação e na página e suporte online com vídeos
explicativos. Todas as informações dos signos de metacomunicação deixam claras as
informações sobre o público a quem se destina, objetivos pedagógicos, objetivos
gerais, objetivos específicos, bem como informações de instalação e configuração do
software. As rupturas encontradas foram de gravidade temporária.
Podemos destacar como principais problemas encontrados a ajuda que é
exibida somente via áudio que impossibilita o acesso a essa informação caso o
usuário esteja usando um equipamento sem recurso de áudio ou tenha algum tipos
Rio de Janeiro, RJ, nº 221

abr./jun. 2018
24

p. 17 a 27

ISSN: 0102-5503

de necessidade especial, palavras que não são familiares ao vocabulário das crianças
que dificulta quanto à associação de significação do termo para os alunos e em
determinado momento o jogo utiliza somente o áudio para orientar o aluno, caso
usuário não possua a disponibilidade de som no computador isso pode impossibilitar
a realização da atividade.
As causas de rupturas devem-se a uma regionalização do vocabulário
disponibilizado, foi possível observar que algumas palavras abordadas no software
estão fora do contexto cultural das crianças e deixam de produzir significação para os
alunos, não sendo efetivo no processo de construção do conhecimento. Apesar do
problema de ruptura encontrado, o custo para solucioná-lo é de baixo impacto, tendo
em vista que o software possui configurações que podem ser adaptadas para
utilização de palavras que tenham mais significação para os alunos, porém essa
configuração exige certo nível de conhecimento do usuário.
No entanto, o que chamou a atenção foi à dependência do software, quanto à
utilização de áudio para execução do jogo. Observando que as orientações de
utilização do software são disponibilizadas dentro do jogo somente em áudio e alguns
dos jogos da coleção Alfabeto 4.0, só são possíveis de serem utilizados com a
disponibilização de áudio. Isso é preocupante, dependendo da metodologia abordada
pelo professor, alguns dos jogos não são possíveis de utilização.

6. Considerações finais
No que concerne aos questionamentos levantados para desenvolvimento deste
estudo, observou-se em alguns momentos, os alunos se perdem em sua utilização,
mas, rapidamente, conseguem recuperar o raciocínio e dar continuidade ao jogo.
Desta maneira, fundamentados pelos resultados da aplicação da Inspeção
Semiótica, pode-se concluir que os softwares inspecionados oferecem uma interface
de comunicação satisfatória, apresentando alguns problemas de comunicação de
grau temporário, que podem ser melhorados para obter um melhor desempenho dos
softwares em questão. Os softwares contribuem para elevar o nível de conhecimento
dos alunos e o computador pode ser uma ferramenta de grande ajuda, quando
utilizados com fins pedagógicos e como auxílio para melhorar conhecimentos
adquiridos pelos alunos em sala de aula.
A primeira contribuição do nosso trabalho se refere às indicações sobre as
melhorias possíveis de se realizar nos softwares. Para o TuxMath, indicamos uma
disponibilização de material completo no site de ajuda, deixando clara a finalidade do
sistema, faixa etária a que se destina, perfil do alunos a quem se destina e qual
aprendizagem é possível de se adquirir com a utilização do softwares. Considera-se,
ainda, que é necessária uma adequação no menu de ajuda interno do jogo, nas
traduções feitas para o idioma Português, afim de corrigir os problemas de ortografia.
Considera-se que a troca do painel onde aparecem as respostas digitadas pelos
alunos, bem como a limitação da quantidade de vezes que os alunos podem tentar
realizar o cálculo, contribui para uma maior efetividade do jogo, uma vez que, irá
incentivar os alunos a realizar os cálculos matemáticos antes de digitar as respostas,
ao invés de tentarem acertar por tentativa e erro.
Quanto às indicações para os softwares da coleção Alfabeto 4.0, a
disponibilização do texto dentro do menu ajuda o jogo, é de grande contribuição,
considerando que nem sempre o usuário terá o áudio como recurso disponível, além
de contribuir com usuários que necessitem de acessibilidade. Melhor adequação das
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classes de palavras abordadas no jogo, para uma melhor assimilação do conteúdo
pelos alunos, visto que essa correção pode ser feita por meio do módulo configurador
da mesa, recomendamos um treinamento aos PEBs-informática, para que eles
consigam ter um melhor aproveitamento dos softwares da coleção Alfabeto 4.0.
Esta pesquisa contribui também para as futuras criações de SEs, que procurem
considerar a importância da investigação sobre a interpretação dos usuários em
relação aos signos disponibilizados, para estabelecimento de uma comunicação mais
efetiva e assertiva. Além disso, as áreas de IHC e EngSem também foram
beneficiadas, pois foram geradas informações da aplicação de inspeção baseadas em
Semiótica, que é uma área em constante investigação no IHC.
Os próximos passos desta pesquisa envolvem a adaptação do sistema
operacional Linux Educacional 5.0, para que ele possa atender as indicações de
melhorias levantadas pela pesquisa. Além disso, a Prefeitura Municipal de Uberaba
por meio do departamento de tecnologia de Informação e Comunicação pretende criar
um grupo de pesquisa multidisciplinar, para o desenvolvimento de novos SEs, para
serem implantados na versão adaptada do Linux Educacional 5.0. Os resultados
apontados nesta pesquisa, contribuirão para o início das discussões do grupo de
pesquisa, pois o estudo aponta pontos importantes que devem ser observados na
construção de SEs. O grupo de pesquisa está aguardado a resolução de algumas
questões jurídicas relacionadas à obtenção de licenças para produção de software
livre.
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AS TIC NA EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DAS MÁQUINAS
VIRTUAIS NO ENSINO DE INFORMÁTICA
Josemar David

7

Resumo
Este trabalho tem como objetivo identificar os principais softwares que permitem a
criação de máquinas virtuais que podem ser utilizadas como ferramenta de apoio em
um laboratório de ensino de informática dentro da escola. Os professores que dão
aula de instalação de sistemas operacionais e redes muitas vezes não tem disponível
na escola um laboratório específico para isso. Eles utilizam laboratórios
compartilhados com outros cursos. Por conta disso os computadores não podem
sofrer modificações nas suas configurações. O uso de máquinas virtuais em um
laboratório de ensino de informática pode fornecer um ambiente de testes valioso para
o professor. É possível realizar a instalação de vários sistemas operacionais em um
mesmo computador sem afetar o sistema operacional principal da máquina. Este
estudo procura examinar os principais softwares de máquinas virtuais disponíveis,
seus recursos e disponibilidade. Depois, indica o software mais adequado para ser
utilizado no laboratório. A metodologia adotada utiliza uma pesquisa do tipo
exploratória e a coleta de dados é realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica.
O referencial teórico é baseado em autores como Kenski (2012), Valente (2011),
Dantas (2014), Siqueira (2011), Tanenbaum (2010), dentre outros. Os resultados
mostram que diversos softwares fornecem o apoio necessário que o professor precisa
para ensinar seus conteúdos utilizando máquinas virtuais e que o mais interessante
deles é o VirtualBox da Oracle.

Palavras-chave: TIC. Máquinas virtuais. Virtualização. Sistemas operacionais.
Ensino de Informática.
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1. Introdução
A utilização de máquinas virtuais em sistemas computacionais permite, dentre
diversas outras coisas, a instalação e configuração de mais de um sistema
operacional em um mesmo hardware físico. Ambos os sistemas podem acessar os
recursos físicos da máquina real, tais como, CD-ROM, dispositivos USB, placa de
som, rede, etc. Com isso, é possível isolar um sistema do outro de forma que se faça
configurações e se instale diversas aplicações em um sistema operacional, enquanto
o outro permanece intacto, sem nenhuma modificação (OLIVEIRA; CARISSIMI;
TOSCANI, 2010). Essa característica é especialmente desejável em ambientes de
testes, pois desta forma mantém-se o sistema operacional principal da máquina
inalterado, enquanto realiza-se modificações em um segundo sistema operacional
especificamente destinado a este propósito.
Com relação ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em
sala de aula, Kenski (2012) argumenta que a oportunidade de oferecer uma melhor
aprendizagem para os alunos dentro da sala de aula depende da ação do professor e
dos usos que ele faz dos suportes tecnológicos disponíveis na escola. Neste sentido,
ao fazer uso de máquinas virtuais em um laboratório de ensino de informática, o
professor permite que seus alunos efetuem a instalação de um novo sistema
operacional e consequentemente compreender na prática quais são as etapas
envolvidas no processo e as ações que ele deve tomar. Tal software também permite
efetuar as configurações necessárias do sistema operacional, da rede e ainda a
instalação de qualquer aplicativo. Tudo isso sem que haja nenhuma modificação no
sistema operacional principal da máquina e, portanto, sem interferir na utilização do
mesmo computador por alunos de outros cursos e outras disciplinas (DANTAS, 2008).
O uso desta ferramenta favorece a participação do aluno e o torna ativo no processo
de aprendizagem. Sobral (2010, p. 12) ao tratar dos usos que os professores fazem
dos recursos tecnológicos argumenta que “as TIC assumem um papel estruturante no
atendimento das necessidades comunicacionais dos mesmos, elevando seus níveis
de motivação, bem como proporcionando condições de estudo diversificadas”. Não
fosse o emprego de máquinas virtuais a escola precisaria manter um laboratório
exclusivo para ensinar seus alunos de cursos da área de informática a efetuar a
instalação e configuração do sistema operacional, bem como configurações diversas
referente à rede.
Por meio deste artigo pretende-se examinar os principais softwares de
máquinas virtuais existentes no mercado, identificar suas características e propor o
software mais adequado para utilização em um laboratório de ensino de informática.
As questões de pesquisa levantadas foram: se a escola não tem um laboratório
específico para ensinar a instalação de sistemas operacionais e redes, como o
professor lida com isso? Existem ferramentas que o professor pode utilizar para
ensinar o aluno a instalar um sistema operacional sem modificar as configurações
originais do computador. Qual o custo de implantação dessas ferramentas?
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Como procedimentos metodológicos procedeu-se inicialmente com uma
revisão bibliográfica para verificar outras pesquisas que abordam o assunto e que
pudessem ajudar a fornecer uma contextualização do tema e ainda referenciais
teóricos que dessem sustentação à pesquisa. As buscas foram feitas no banco de
testes e dissertações da Capes e no Google. As palavras chaves utilizadas para a
pesquisa foram: TIC na educação, máquinas virtuais, ambientes virtuais, virtualização
de computadores, ambientes de testes virtuais. Foram selecionadas duas
dissertações de mestrado que mais contribuíam com o tema desta pesquisa: Souza
(2014) e Dantas (2014). A seguir realizou-se a busca por referenciais teóricos que
pudessem fundamentar o trabalho. Os principais autores que tratam do assunto e que
foram selecionados foram: Kenski (2012), Valente (2011), Oliveira, Carissimi e
Toscani (2010), Siqueira (2011), Tanenbaum (2010), dentre outros. Também foram
analisados os manuais oficiais dos softwares pesquisados. Optou-se por delimitar a
pesquisa aos softwares de máquinas virtuais que rodem no sistema operacional
Windows. Isso porque é o sistema que geralmente está instalado em um laboratório
de informática de uso compartilhado entre os alunos de uma instituição de ensino. Os
dados são apresentados em forma de textos e figuras.
Na seção a seguir, inicialmente busca-se descrever os conceitos de sistemas
operacionais e redes para contextualizar a importância de se ensinar na prática sua
instalação e configuração. A próxima seção aborda com detalhes o significado de
máquinas virtuais e seus tipos, apresenta os softwares disponíveis, suas
características e se são pagos ou não. Também são apresentados estudos realizados
que mediram o desempenho de tais softwares comparando uns com os outros. Logo
após realiza-se uma breve discussão dos resultados apresentados. As seções
seguintes apresentam as considerações finais seguidas das referências bibliográficas.

2. Sistemas operacionais e redes
Conforme argumenta Tanenbaum (2010, p. 1) o trabalho de um sistema
operacional é “fornecer aos programas do usuário um modelo de computador melhor,
mais simples e mais limpo e lidar com o gerenciamento de todos os recursos”. Existem
diversos aplicativos instalados no computador e esses aplicativos concorrem
simultaneamente pela utilização de um determinado recurso físico, como por exemplo,
o uso do teclado, do mouse, da impressora, etc. Neste sentido a presença do sistema
operacional é mais do que necessária. É o sistema operacional quem aloca recursos
para um determinado aplicativo e determina o tempo de utilização do processador por
este aplicativo. Ele também é o responsável por oferecer a interface com que o usuário
realiza suas tarefas e resolve seus problemas.
Todo computador precisa ter um sistema operacional instalado. Segundo
Silberschatz, Galvin e Gagne (2010, p. 4) “o sistema operacional é o programa que
permanece em execução no computador durante todo o tempo”. Visto tal
necessidade, o conhecimento sobre a instalação e configuração do sistema
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operacional torna-se essencial para um aluno que frequenta uma instituição de ensino,
em cursos com formação específica na área de informática.
Cada dispositivo de entrada e saída de dados conectado a um computador
precisa de instruções específicas que permitem ao software que deseja utilizá-lo ter
acesso ao próprio dispositivo. Por exemplo, quando uma impressora é conectada ao
computador, não é possível utilizá-la imediatamente sem que antes sejam conhecidas:
suas características, comandos aceitos, seu status de funcionamento, etc. Esse
conjunto de instruções que permitem ao software ter acesso a um determinado
dispositivo de entrada e saída é denominado driver. Oliveira, Carissimi e Toscani
(2010, p. 133) explicam que o driver “é responsável por implementar as rotinas
necessárias ao acesso e à gerência de um dispositivo específico”.
O aluno precisa ter a oportunidade de se envolver com este processo, instalar
os drivers, reconhecer as dificuldades existentes, e ser ativo na construção do seu
conhecimento. Sem ter um laboratório específico para isso na instituição de ensino e
sem ter acesso a máquinas virtuais, muitas vezes o professor se limitaria a passar tais
informações apenas na teoria. Quando discorre sobre a Educação presencial e
Educação a distância, Valente (2011, p. 14) afirma que “a questão da aprendizagem
efetiva, relevante e condizente com a realidade da atual configuração social, se
resume na composição de duas concepções: a informação que deve ser acessada e
o conhecimento que deve ser construído pelo aprendiz”. As máquinas virtuais auxiliam
o professor a permitir que seus alunos tenham acesso à informação na prática e que
o mesmo construa seu conhecimento ao realizar experimentações que não seriam
possíveis de serem realizadas apenas com a argumentação teórica do professor.
A mesma ideia se aplica a redes de computadores, ou seja, após efetuar a
instalação do sistema operacional, em muitos casos é necessário efetuar certas
configurações para incorporar o computador à rede existente. De acordo com Souza
(2013, p. 22) “Em uma rede, cada computador precisa ter um endereço. O endereço
de cada equipamento é fornecido por um número, o endereço IP”. Desta forma, o
computador que será inserido na rede, deve de alguma forma receber uma
configuração. Certas configurações não são triviais e exige treinamento e prática do
aluno que está aprendendo tais conceitos.
O uso de máquinas virtuais permite que sejam instalados diversos sistemas
operacionais em uma mesma máquina real e cada um deles pode ter suas próprias
configurações de rede. Isso amplia as possibilidades do usuário. Ele pode inclusive
criar uma rede virtual isolada para estes sistemas. Segundo Souza (2006, p. 6)
“Máquinas virtuais fornecem um excelente ambiente para testes, depuração e
monitoramento de desempenho”. Então se o objetivo é criar um ambiente de testes
que permita ao usuário realizar configurações e efetuar instalações de aplicativos sem
modificar a integridade do sistema operacional principal da máquina, as máquinas
virtuais cumprem bem este papel.
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3. A virtualização, resultados e discussões
A virtualização pode ser apresentada como “uma técnica que permite a
execução de múltiplos sistemas operacionais e de suas aplicações em máquinas
virtuais sobre uma única máquina física” (OLIVEIRA; CARISSIMI; TOSCANI, 2010, p.
296). Neste sentido a utilização de máquinas virtuais permite: isolar as aplicações em
execução, prover segurança e diminuir custos com o hardware.
De acordo com Laureano (2006), o ambiente criado para se manipular as
máquinas virtuais é chamado de hipervisor (hypervisor) ou monitor de máquinas
virtuais (Virtual Machine Monitor - VMM) e é classificado em dois tipos distintos: tipo I
e tipo II. O autor afirma ainda que o hipervisor do tipo I é aquele que é executado
diretamente no hardware físico da máquina, ou seja, antes de que qualquer sistema
operacional seja executado. Assim, pode-se concluir que quando o computador é
ligado o hipervisor é inicializado primeiro, e só depois é que ele executa as diversas
máquinas virtuais, cada uma com seu próprio sistema operacional e suas devidas
aplicações. Oliveira, Carissimi e Toscani (2010, p. 296) argumentam que o objetivo
deste tipo de hipervisor é “compartilhar os recursos de hardware (processador,
memória, meios de armazenamento e dispositivos de E/S) entre as diferentes
máquinas virtuais de forma que cada uma delas tenha a ilusão de que esses recursos
são privativos a ela”. A figura 1 apresenta os dois tipos de monitores de máquinas
virtuais (I e II). É possível notar que no caso do tipo I, a camada do hipervisor é
localizada entre o hardware real e cada máquina virtual com seu respectivo sistema
operacional. Pode-se citar como exemplos de softwares que implementam este tipo
de tecnologia: VMware vSphere ESXi e XenServer.
Figura 1: Hipervisor do tipo I e II

Fonte: Oliveira, Carissimi e Toscani (2010, p. 307)

O segundo monitor de máquinas virtuais (VMM) é o de tipo II. Laureano (2006)
analisa que se trata de um hipervisor que é executado como um processo do sistema
operacional, que nesta situação é chamado de sistema operacional hospedeiro ou
anfitrião. Assim, como se trata de um processo, pode-se concluir que quando o
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computador é ligado, o sistema hospedeiro é inicializado primeiro. Logo depois, o
hipervisor pode ser executado como se fosse um aplicativo qualquer instalado no
computador. A partir daí, é possível instalar outras máquinas virtuais com seus
próprios sistemas operacionais, que neste caso são chamados de sistemas
operacionais hóspedes ou convidados (OLIVEIRA; CARISSIMI; TOSCANI, 2010).
Assim, da mesma forma que acontece com o monitor de máquinas virtuais do tipo I,
cada máquina virtual compartilha os mesmos recursos de hardware e acredita que
tais recursos estão disponíveis exclusivamente para ela. Na figura 1 é possível
observar que cada máquina virtual, com seu respectivo sistema operacional
convidado, roda sobre o sistema operacional anfitrião, como se fossem processos
deste (OLIVEIRA; CARISSIMI; TOSCANI, 2010). Existem diversos softwares que
implementam o hipervisor do tipo II, tais como: VMware Workstation, VirtualBox e o
Virtual PC da Microsoft.
O escopo deste trabalho é justamente o monitor de máquinas virtuais do tipo II.
Tal escolha se deve ao fato deste rodar como um processo do sistema operacional
hospedeiro. E, considerando que o laboratório de ensino de informática é de uso
compartilhado com alunos de outros cursos, é prudente manter a inicialização do
sistema operacional com o qual tais alunos estão acostumados. Os softwares a serem
analisados são os que já estão consolidados há algum tempo no mercado e que mais
são utilizados na atualidade.
As principais técnicas de virtualização da atualidade são a virtualização total e
a paravirtualização. Na virtualização total, o hardware real da máquina é
completamente virtualizado pelo hipervisor, o que significa que o sistema operacional
hóspede ou convidado acredita que está lidando diretamente com este hardware real
e, portanto, a virtualização é transparente para ele (VERAS, 2011). Uma das
vantagens disso é que ele também não precisa sofrer nenhuma modificação para ser
instalado na máquina virtual.
Na paravirtualização o sistema operacional convidado é modificado para que
ele consiga acessar os recursos de hardware de maneira mais eficiente, sem precisar
da conversão ou validação que ocorre na virtualização total (VERAS, 2011). De
acordo com Laureano (2006, p. 30) “O acesso é monitorado pelo monitor de máquinas
virtuais, que fornece ao sistema convidado todos os limites do sistema, tais como
endereços de memória que podem ser utilizados e endereçamento em disco”. Isso faz
com que ocorra menos processamento com a verificação das chamadas ao hardware
e torna esta técnica uma alternativa para oferecer maior desempenho em sistemas
virtualizados. A desvantagem é que o sistema convidado deve ser alterado para
atender aos requisitos do monitor de máquinas virtuais.
Atualmente, os grandes fabricantes de processadores oferecem suporte à
virtualização por hardware. A Intel, desenvolveu uma tecnologia chama Intel VT e a
AMD chamada AMD-V. Com tais recursos, presentes nativamente nos processadores,
o desempenho dos hipervisores que utilizam tecnologia de virtualização total aumenta
significativamente. De acordo com Siqueira (2011, p. 12) com o suporte que esses
novos recursos oferecem “várias instruções não precisam ser intermediadas pelo host,
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mas podem passar diretamente da máquina virtual para o processador”.
O VirtualBox é um monitor de máquinas virtuais que atualmente é desenvolvido
pela empresa Oracle. Inicialmente ele foi criado pela Innotek e depois foi adquirido
pela Sun Microsystems. Logo depois, esta empresa foi comprada pela Oracle. Desde
então o VirtualBox é desenvolvido por esta. Está disponível gratuitamente para
download no site www.virtualbox.org e é um software de código aberto sob os termos
GNU General Public License (GPL) versão 2 (ORACLE, 2014, p. 16).
A técnica de virtualização adotada pelo VirtualBox é a virtualização total
(OLIVEIRA; CARISSIMI; TOSCANI, 2010, p. 314). Assim, o sistema operacional que
é instalado na máquina virtual não precisa sofrer modificação, o que é uma vantagem,
pois neste trabalho, o que se pretende com a utilização deste hipervisor é justamente
que ele permita a instalação e configuração dos sistemas operacionais mais
amplamente utilizados e disponíveis no mercado.
Como trata-se de um hipervisor do tipo II, ele pode ser instalado sobre um
sistema operacional hospedeiro e está disponível para Windows, Linux, Macintosh e
Solaris. Como o escopo deste estudo é utilizar o Windows, o hipervisor se enquadra
nos objetivos pretendidos. Os sistemas operacionais convidados que podem ser
instalados no VirtualBox são: Windows (diversas versões), DOS/Windows 3.x, Linux,
Solaris e OpenSolaris, OS/2 e OpenBSD (ORACLE, 2014).
O VirtualBox possui uma interface gráfica intuitiva, de fácil manipulação e em
português. Tais recursos são muito interessantes para o propósito deste artigo: ser
utilizado como uma ferramenta de virtualização em um laboratório de ensino de
informática. Este hipervisor permite criar diversas máquinas virtuais com sistemas
operacionais diferentes e ainda executa várias máquinas ao mesmo tempo, limitado
apenas aos recursos de hardware presentes na máquina física.
Ao criar a máquina virtual, o VirtualBox solicita o tamanho do disco rígido virtual
que será criado. Neste caso, cada máquina é instalada em um disco virtual, que é
visto pelo sistema convidado como se fosse um disco real. No sistema hospedeiro, o
hipervisor cria um arquivo com o tamanho do disco especificado (SIQUEIRA, 2011).
Segundo a Oracle (2014), se o processador possuir mais de um núcleo, como
acontece com os modelos Core i3, i5 ou i7 da Intel e os modelos A4, A6, A8 da AMD,
é possível definir o número de processadores que será simulado na máquina virtual.
Se o processador possui o recurso de virtualização por hardware, como por exemplo
o Intel-VT e o AMD-V, o VirtualBox permite ativar uma técnica de aceleração de
desempenho das máquinas virtuais. Para efetuar a instalação do sistema operacional
convidado, o VirtualBox permite que seja feito de duas maneiras: utilizando uma mídia
de CD/DVD presente no leitor da máquina real ou utilizando uma imagem ISO
presente no HD do sistema hospedeiro (ORACLE, 2014).
Com relação à rede, um recurso que torna o VirtualBox recomendado para ser
utilizado em um laboratório de ensino de informática é a possibilidade de adicionar
novas placas de rede na máquina virtual. O computador real pode ter apenas uma
placa de rede, porém, na máquina virtual é possível adicionar até 4 placas (ORACLE,
2014, p. 92). Tal recurso é interessante, pois possibilita simular a criação de uma rede
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virtual interna, inclusive com a configuração de um servidor com 2 ou mais placas de
rede. E como várias máquinas virtuais podem ser executadas ao mesmo tempo, é
possível simular a montagem de um laboratório com vários computadores e configurar
cada host da rede. Ao criar uma rede virtual interna e executar diversas máquinas
virtuais simultaneamente, o professor cria um ambiente isolado, propício para
demonstrar a seus alunos como se configura uma rede desde o princípio.
Siqueira (2011, p. 65) afirma que “diferente dos sistemas operacionais
instalados do modo tradicional, onde a atualização de componentes de hardware ou
a migração para outra máquina pode gerar complicações, migrar uma máquina virtual
para outro computador é um procedimento trivial”. Neste sentido, outro recurso
interessante que pode ser utilizado no laboratório de ensino de informática é a
exportação das máquinas virtuais. Alunos e professores podem iniciar as
configurações de suas máquinas virtuais e podem exportá-las para seu dispositivo de
armazenamento USB. Isso permite a continuação de seus trabalhos ou revisão
daquilo que foi estudado em suas casas. Tanto a instalação do sistema convidado,
quanto as configurações realizadas até o momento da exportação são salvas. Em
outro computador pode ser feita a importação dessas máquinas virtuais e o trabalho
pode ser retomado.
O segundo monitor de máquinas virtuais examinado é o VMware Workstation
que é desenvolvido pela empresa VMware. Trata-se de um software proprietário e,
portanto, não é gratuito. A técnica de virtualização utilizada por este hipervisor é a de
virtualização total. Portanto, os sistemas operacionais convidados não precisam
passar modificações para serem utilizados em seu ambiente. Como é um monitor de
máquinas virtuais do tipo II, pode ser instalado nos seguintes sistemas operacionais:
Windows e Linux. Os sistemas operacionais que podem ser instalados nas máquinas
virtuais são: Windows (diversas versões), DOS/Windows 3.x, Linux, Solaris, Netware,
OS/2 e FreeBSD (VMWARE, 2017).
A interface gráfica é de fácil utilização e o idioma disponível para o software é
o Inglês. O idioma pode ser um ponto fraco do software para utilização em um
laboratório de ensino de informática, pois muitos alunos que frequentam os cursos de
tecnologia da informação, principalmente alunos de cursos do nível técnico, não
possuem absoluto domínio da língua. O hipervisor permite a execução simultânea de
diversas máquinas virtuais. De acordo com Oliveira, Carissimi e Toscani (2010, p.
313), “cada instância do VMware recebe uma área de memória do sistema operacional
nativo e a gerencia diretamente”.
Durante a criação da máquina virtual é possível especificar o tamanho máximo
que o disco virtual terá (VMWARE, 2017b). O VMware Workstation cria um disco de
alocação dinâmica em que o tamanho é reduzido e vai aumentando de acordo com a
necessidade, até o limite definido. O hipervisor permite manter o disco virtual em um
único arquivo ou dividir em vários arquivos. No caso de discos muito grandes, a divisão
em múltiplos arquivos pode facilitar a portabilidade para outros computadores, porém
reduz o desempenho da máquina virtual. O hipervisor permite especificar o número
de processadores ou núcleos que será simulado na máquina virtual (VMWARE,
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2017b). Ele também possui o recurso de aceleração de desempenho que pode ser
ativado caso o processador tenha o recurso de virtualização por hardware. Para
efetuar a instalação do sistema operacional convidado de cada máquina virtual é
possível utilizar uma mídia em CD/DVD inserida no drive da máquina real ou realizar
a instalação a partir de uma imagem do sistema em formato de arquivo ISO
(VMWARE, 2017b). De acordo com Laureano (2006, p. 86) “durante a instalação do
VMware, cria-se um dispositivo de rede virtual no sistema. Esse dispositivo será
responsável pelo acesso à rede por parte do sistema convidado”. De modo
semelhante ao que ocorre no VirtualBox, neste hipervisor pode-se adicionar outros
adaptadores de rede e configurá-los de formas diferentes. Assim, o professor pode se
valer deste recurso para ensinar seus alunos a criar diversas redes, cada uma com
suas máquinas virtuais e ainda utilizar sistemas hospedeiros com mais de uma placa
de rede para realizarem conexões entre as redes.
O terceiro monitor de máquinas virtuais investigado é o Virtual PC que é criado
pela Microsoft. É gratuito, porém só pode ser instalado em sistemas operacionais da
Microsoft. O download por ser feito gratuitamente por meio do site da própria empresa
através do link http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=3702. Sua
interface gráfica é de fácil manipulação, porém utiliza o idioma inglês.
Este hipervisor utiliza a técnica de virtualização total e roda apenas sobre a
plataforma Windows, porém, não funciona nas versões do Windows 8 ou superiores.
Isso pode ser considerado como um ponto negativo, considerando que muitos
laboratórios para ensino de informática utilizam sistemas mais recentes. Outro fator
negativo é que ele só permite a criação de máquinas virtuais com sistemas convidados
da Microsoft, tais como Windows XP, Vista e Seven (Microsoft, 2014). Isso causa uma
limitação muito grande, já que muitas versões do Linux estão consolidadas no
mercado como soluções para servidores altamente recomendados. E como tal,
precisam ser ensinadas e discutidas em cursos de tecnologia da informação.
Oliveira, Carissimi e Toscani (2010, p. 313) afirmam que “segundo a Microsoft
o principal objetivo do Virtual PC é o desenvolvimento e teste de software para
múltiplas plataformas. Dentro deste princípio, o Virtual PC oferece mecanismos para
interconectar logicamente as diferentes máquinas virtuais”. Portanto, da mesma forma
que ocorre nos outros monitores de máquinas virtuais mencionados, por meio do
Virtual PC é possível executar simultaneamente diversas máquinas virtuais e conectálas por meio de configurações específicas de rede.
O tipo de arquivo do disco virtual criado é o VHD (Virtual Hard Disk) e o tamanho
deste disco é definido no início de sua criação. É possível definir a quantidade de
memória RAM que será reservada para cada máquina virtual. Este hipervisor também
possui o recurso de aceleração de desempenho caso o processador possua a
tecnologia de virtualização por hardware. A instalação do sistema operacional
convidado pode ser feita por meio da leitura da mídia de CD/DVD ou através de uma
imagem ISO. No que diz respeito à configuração de rede, o Virtual PC permite que
cada máquina virtual possua até 4 adaptadores de rede, ou seja, o computador pode
ter apenas uma placa de rede real, porém a máquina virtual pode acreditar que
Rio de Janeiro, RJ, nº 221

abr./jun. 2018
36

p. 28 a 39

ISSN: 0102-5503

existem até 4 placas instaladas.
De acordo com testes realizados por Vojtesek et al. (2009) comparando o
desempenho das ferramentas de hipervisores VMware e VirtualBox, ambos os
softwares apresentaram desempenhos equivalentes quando se trata da utilização da
CPU e acesso à memória RAM. Percebe-se ligeira vantagem para o hipervisor
VMware. Os testes foram realizados utilizando a ferramenta de Benchmark gratuita
FreshDiagnoze. No entanto, com relação à leitura e escrita de dados em disco rígido
a diferença entre os dois hipervisores apresenta-se bem mais significativa. Neste caso
o VirtualBox vence a disputa realizando acesso ao disco rígido bem mais rápido do
que o VMware. No que se refere ao acesso à rede, novamente ambos os softwares
apresentaram resultados equivalentes.
Vojtesek et al. (2009, p. 272) também realizaram testes comparativos de
benchmark entre as ferramentas de virtualização VMware e Virtual PC e constataram
que o hipervisor da VMware possui melhor desempenho do que o hipervisor da
Microsoft. Existem outras soluções de virtualização disponíveis para serem utilizados
como hipervisores do tipo II. Porém, tais softwares, ou não se encaixam naquilo que
foi definido como escopo deste trabalho, ou não são tão amplamente utilizados como
as ferramentas aqui mencionadas.

4. Considerações finais
Na área de tecnologia da informação existem inúmeras soluções disponíveis
para virtualização de computadores. Existem também inúmeros segmentos da
sociedade que podem utilizar tal tecnologia como um recurso para solucionar um
problema ou diminuir custos. No caso de instituições de ensino, os professores podem
fazer uso da virtualização como uma importante ferramenta de auxílio em um
laboratório de ensino de informática. Sem a utilização de máquinas virtuais seria
necessário um laboratório exclusivo para o ensino de certas disciplinas na área de
tecnologia da informação e este laboratório não poderia ser compartilhado com alunos
de outros cursos. Fazendo uso de hipervisores do tipo II, o professor pode realizar
práticas com seus alunos onde é possível instalar e configurar sistemas operacionais
e redes, sem interferir no sistema operacional principal da máquina.
Neste trabalho foram apresentados os principais hipervisores do tipo II que
podem ser executados no sistema operacional Windows: VirtualBox, VMware
Workstation e Virtual PC. Constatou-se que tais softwares fornecem o apoio
necessário que o professor precisa para ensinar os principais conceitos que um aluno
de tecnologia da informação precisa saber. Considera-se que o software mais
indicado para tal finalidade é o VirtualBox da Oracle, pois utiliza uma interface gráfica
intuitiva e fácil de ser manipulada, possui o idioma português, fornece os recursos e
configurações necessárias para as aulas, possui bom desempenho quando
comparado com seus principais concorrentes, e ainda se trata de um software livre
que pode ser utilizado por instituições de ensino sem nenhum custo.
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AVALIANDO APLICAÇÕES MÓVEIS PARA O ENSINO EM
SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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8

Marcos Kubrusly 9
Cátia Luzia Oliveira da Silva 10

Resumo
Considerando a vasta disponibilidade de dispositivos móveis e tecnologias sem fio,
cada vez mais pesquisadores e profissionais em geral têm desenvolvido aplicações
móveis voltadas para o apoio ao ensino na área da saúde. Entretanto, a maioria dos
estudos encontrados não descreve os processos de construção e avaliação desses
aplicativos e, em alguns casos, são usadas metodologias inadequadas ou tecnologias
insuficientes que podem prejudicar os objetivos de aprendizagem. O objetivo desse
artigo é realizar uma revisão sistemática, a partir de estudos empíricos, para se
investigar as características dessas soluções e, especialmente, sobre como os
processos de avaliação delas estão sendo conduzidos. Com isso, pretende-se
produzir uma visão geral sobre como as aplicações móveis estão sendo utilizadas
para auxiliar o ensino na área de saúde, destacando-se os métodos que os estudos
estão utilizando para validação dos aplicativos. Os resultados mostram que os artigos
nesse assunto têm sido elaborados principalmente na área da Medicina, com estudos
acontecendo em universidades de vários países do mundo e com metodologias que
convergem para os mesmos tipos de softwares de análise de dados e instrumentos
de avaliação similares.
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1. Introdução
Uma abordagem que tem demonstrado resultados positivos com relação às
atividades de ensino e aprendizagem é a utilização das tecnologias móveis. Esse
paradigma, conhecido como Mobile Learning (ou m-learning), surgiu a partir da
utilização das tecnologias móveis e sem fio como parte de um modelo de aprendizado
integrado (MARÇAL, ANDRADE E RIOS, 2005). Um dos principais benefícios do mlearning é a contextualização da informação, possibilitando a oferta daquele conteúdo
que se mostra mais adequado à situação em que o aprendiz se encontra e ao que ele
está realizando ou interessado naquele momento. Para Knittel, Mattar e Santos
(2016), as tecnologias móveis devem ser utilizadas dentro de um contexto particular
e seguindo uma metodologia apropriada.
Entre ganhos importantes proporcionados pelo uso das tecnologias móveis no
ensino destacam-se: o registro das ações e preferências dos aprendizes para
recomendações futuras em atividades similares; a utilização de sensores (como de
localização e de umidade) para anotação e sugestão de informações relevantes; e, a
comunicação entre alunos e professores através de redes sem fio para resolução de
dúvidas ou compartilhamento de ideias.
Nesse sentido, nos últimos anos tem-se verificado um surgimento crescente de
aplicações móveis voltadas para apoiar o ensino em saúde (BRIZ-PONCE et al., 2016;
PEREIRA, KUBRUSLY e MARÇAL, 2017). Por um lado, existe uma grande
quantidade de aplicações móveis para o ensino de Medicina e uma mobilização cada
vez maior para se promover o uso dos dispositivos móveis nas mais diversas áreas
médicas (FULLER; JOYNES, 2015). Porém, por outro lado, observa-se que questões
importantes sobre o processo de avaliação dessas aplicações ainda estão em aberto,
como por exemplo: Existe um tamanho de amostra padrão para esse tipo de estudo?
Os estudos desenvolvidos em áreas da saúde distintas e em regiões diferentes do
mundo apresentam diferenças em suas metodologias? Quais os recursos e os tipos
de atividades de aprendizagem utilizados pelas aplicações móveis voltadas ao
ensino?
A prática da avaliação está sempre ligada à coleta de informações pertinentes,
a fim de que se tomem decisões seguras. Avalia-se sempre para agir, segundo
Perrenoud (1999, p.53). Considerando-se o processo de design de produtos
interativos multimídia, a avaliação é uma etapa imprescindível. Segundo Barbosa &
Silva (2010), a avaliação constitui uma atividade fundamental para se garantir a
qualidade de uso de um produto interativo. Além de ser um julgamento de valor sobre
como a interface afeta a forma de trabalhar dos usuários, a avaliação identifica e
corrige problemas de interação. Ela também identifica as necessidades dos usuários
e o entendimento dos projetistas sobre essas necessidades. A avaliação pode ocorrer
tanto ao longo do processo de desenvolvimento de uma interface (formativa) quanto
ao final (somativa). As atividades de avaliação compreendem, enfim, decisões sobre
o que, quando e como avaliar que dependerão essencialmente do contexto e da
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especificidade de cada projeto multimídia. Independente de tais questões, a avaliação
apoia decisões subjetivas e objetivas para o aprimoramento do produto interativo.
Este artigo apresenta uma revisão sistemática realizada a partir de estudos
empíricos sobre a utilização das tecnologias móveis aplicadas no ensino na área da
saúde. Em particular, focou-se principalmente nesse trabalho a investigação sobre a
condução do processo de avaliação feito nos artigos finais selecionados. Com isso,
pretende-se produzir uma visão geral sobre como as aplicações móveis estão sendo
utilizadas para auxiliar o ensino na área de saúde, destacando-se os métodos que os
estudos estão utilizando para validação dos impactos do uso dos aplicativos.
O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na próxima seção, a
metodologia da revisão sistemática é apresentada detalhadamente; a terceira seção
descreve os principais resultados obtidos decorrentes desse estudo; na quarta seção,
são discutidas as principais contribuições da revisão sistemática, baseando-se nas
questões de pesquisa; e, por fim, a última seção mostra as conclusões e os trabalhos
futuros.

2. Metodologia
O método selecionado para investigar o estado da arte nesse artigo é a Revisão
Sistemática da Literatura proposta por Kitchenham (2004). Essa técnica visa reunir
todas as evidências empíricas em um campo específico de estudo. Então, as
evidências são avaliadas para se chegar a conclusões sobre as questões de pesquisa
definidas, a partir da análise das pesquisas relevantes disponíveis no assunto de
interesse.
Neste artigo, foram adotados os seguintes passos propostos por Kitchenham (2004)
para uma revisão sistemática:
(i)
Planejamento. Onde são definidas as informações do protocolo de
revisão, como as questões de pesquisa, a string de busca e as bases de
artigos que serão pesquisadas;
(ii)
Condução. Quando a string de busca é aplicada nas diferentes bases,
depois os artigos são filtrados, a partir dos critérios de exclusão e,
posteriormente, os dados dos artigos selecionados são extraídos e
sintetizados;
(iii)
Relato. Que consiste na comunicação dos resultados da revisão, através
da publicação em artigo científico ou em relatórios técnicos ou em
sessão de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado.
Com o objetivo de se obter uma visão geral sobre como estão sendo conduzidos os
processos de avaliação das aplicações móveis voltadas para o ensino em saúde, este
estudo utilizou um conjunto amplo de questões de pesquisa. Estas envolviam não
apenas os aspectos metodológicos, como também outros relacionados a critérios
técnicos relevantes da aplicação. Com isso, buscou-se produzir um estudo que
possibilitasse uma visão geral sobre quais as principais informações que devem ser
levadas em consideração para se avaliar o uso das tecnologias móveis aplicadas no
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ensino em saúde. Estas questões de pesquisa e suas motivações são apresentadas
na Tabela 1.
Tabela 1 – Questões de Pesquisa
No.
QP1
QP2

QP3

QP4

QP5

Questão de Pesquisa

Motivação

Quais as áreas da saúde que estão utilizando
as aplicações móveis para apoio ao ensino?
Em quais regiões estão sendo desenvolvidas
as pesquisas sobre o uso das tecnologias
móveis no ensino em saúde?
Quais os elementos importantes que devem
ser considerados na avaliação de aplicações
móveis para o ensino em saúde?
Quais os benefícios e obstáculos encontrados
na utilização das aplicações móveis pelos
alunos da área da saúde?
Quais as características das aplicações
móveis usadas para favorecer o ensino em
saúde?

Verificar se existem áreas com predomínio e
se existem diferenças nos estudos por área.
Investigar onde as pesquisas na área estão
acontecendo e se existem variações de
acordo com a localização.
Identificar e analisar as similaridades entre os
estudos com relação aos parâmetros
utilizados para avaliação.
Obter a percepção dos alunos sobre o uso
dos aplicativos educativos em seus domínios
específicos.
Apresentar as funcionalidades e os recursos
utilizados pelas aplicações dos estudos
selecionados.

Fonte: Elaborada pelos autores

A estratégia da revisão envolveu a definição de uma string de busca que
fornecesse uma cobertura ampla com tamanho razoável e a seleção de bibliotecas
digitais de artigos de fontes relevantes nas áreas de engenharia de software e saúde:
Science Direct11, ACM Digital Library12, IEEE-Xplore13, PubMed14 and Wiley
InterScience15.
Os termos usados na string de busca (ver Tabela 2) foram baseados nas
questões de pesquisa e podem ser agrupados em quatro escopos: o software; o
dispositivo móvel; a prática pedagógica; e o contexto da saúde. Os booleanos OR e
AND são usados para alternar e juntar os termos, respectivamente. A string está na
em inglês porque o foco dessa revisão sistemática eram artigos nessa língua.
Tabela 2 – String de Busca
Escopo
Software
Dispositivo Móvel
Prática Pedagógica
Contexto da Saúde

String
(application OR app) AND
("mobile device" OR smartphone OR tablet) AND
(learning OR teaching) AND
(health OR medicine OR medical)

Fonte: Elaborada pelos autores.

Cada um dos artigos selecionados após a busca inicial passou por verificações
para decidir se ele se adequava às questões de pesquisa. Para isso, foram aplicados
11

http://www.sciencedirect.com/
https://dl.acm.org/
13
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
15
http://onlinelibrary.wiley.com/
12
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critérios, onde todo artigo deveria: conter a descrição do estudo de caso, que
obrigatoriamente deveria envolver aprendizes/alunos; utilizar as tecnologias móveis
para o ensino na área de saúde; e ser escrito em inglês. Além disso, foram
considerados os estudos dos dez últimos anos (2007-2016), excetuando-se 2017 que
foi o ano que ocorreu essa revisão sistemática.

3. Resultados
Inicialmente foram obtidos 461 artigos e após as fases de filtragem, chegou-se
a um número final de 39 estudos. A Figura 1 ilustra o processo de triagem dos artigos
da revisão sistemática: primeiramente, após a aplicação da string de busca nas
bibliotecas digitais selecionadas, obteve-se 461 artigos; posteriormente, foram
aplicados os critérios de filtragem no título e no resumo desses artigos, reduzindo-se
para 92; e, por fim, esses mesmos critérios foram aplicados nos artigos por inteiro e
obteve-se 39 artigos.
As seções a seguir apresentam os resultados da análise dos 39 artigos finais
selecionados, considerando-se questões de pesquisa estabelecidas. Antes, é
importante destacar a evolução da quantidade de trabalhos na área. Como indicado
no gráfico da Figura 2, pode-se observar um crescimento constante na quantidade de
artigos científicos que abordam o uso das tecnologias móveis como ferramentas de
apoio ao ensino em saúde. Os dados indicam que esse é um tema que tem despertado
um crescente interesse dos pesquisadores.
Figura 1 – Quantidade de artigos resultantes das fases da revisão sistemática

Fonte: Elaborada pelos autores

Rio de Janeiro, RJ, nº 221

abr./jun. 2018
44

p. 40 a 50

ISSN: 0102-5503
Figura 2 – Quantidade de artigos publicados na área por ano
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Fonte: Elaborada pelos autores

3.1. QP1 - Quais as áreas da saúde que estão utilizando as aplicações
móveis para apoio ao ensino?
A partir da análise dos artigos finais selecionados, observa-se que
as áreas da saúde que têm utilizado aplicações móveis para apoiar a
formação dos seus alunos são: Medicina, Biomedicina, Enfermagem e
Fisioterapia (ver gráfico na
Figura 3). Pode-se observar claramente o predomínio da área da Medicina,
presente em 33 dos 39 estudos. Dentre as especialidades da Medicina, verificouse a existência de trabalhos para o ensino sobre Pediatria, Cirurgia, Clínica Geral,
Neurologia, Anatomia, Anestesia, Psiquiatria e Cardiologia.
Figura 3 – Áreas da saúde que utilizam aplicações móveis para apoio ao ensino (%).
2,56%
10,26%
Medicina

2,56%

Biomedicina
Enfermagem
84,62%

Fisioterapia

Fonte: Elaborada pelos autores
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3.2. QP2 - Em quais regiões estão sendo desenvolvidas as pesquisas
sobre o uso das tecnologias móveis no ensino em saúde?
O gráfico da Figura 4 mostra como os artigos estão distribuídos por continente
e os dois principais países com mais estudos na área: Estados Unidos (9) e no Reino
Unido (7). Vale ressaltar que os 13 estudos nos continentes americanos foram
realizados em apenas três países: Estados Unidos (9), Canadá (2) e Colômbia (2).
Quase a totalidade dos estudos ocorreu em hospitais universitários ou instituições
hospitalares voltadas para a formação de profissionais da área da saúde.
Figura 4 – Quantidade de artigos por região (principais países e continentes)
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Fonte: Elaborada pelos autores

3.3. QP3 - Quais os elementos importantes que devem ser considerados
na avaliação de aplicações móveis para o ensino em saúde?
Um dos aspectos mais importantes analisados nos trabalhos selecionados foi
o tamanho da amostra. Pôde-se observar que os estudos trabalham com quantidades
variadas de participantes nos estudos: 09 artigos com até 10 alunos; 18 artigos com
entre 11 e 100 alunos; e 12 artigos com mais de 100 alunos participantes. Além disso,
vale salientar que não há um padrão sobre qual o semestre para se desenvolver esse
tipo de estudo. Foram encontrados estudos que envolviam alunos desde o 1º até o
último ano do curso. Vale ressaltar também a existência de 04 artigos que utilizavam
as tecnologias móveis para auxiliar a formação de médicos residentes.
Com relação ao detalhamento dos procedimentos de avaliação dos artigos,
constatou-se a predominância do sistema IBM SPSS Statistics para análise dos
resultados dos estudos. Este foi o software utilizado para a verificação estatística dos
dados em 09 estudos. Os outros programas encontrados com esse fim nos artigos
foram: R, SAS, Stata e o Microsoft Excel. Acerca dos testes estatísticos aplicados,
destacam-se: qui-quadrado, t-test, z-test e Mann-Whitney. A maioria dos artigos
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adotou a abordagem de promover a utilização da aplicação móvel e posteriormente
aplicar questionários de avaliação com os alunos participantes. Sobre esses
instrumentos, observou-se que a maioria era de autoria dos próprios autores dos
artigos, com múltipla escolha e baseados na escala Likert. Os seguintes questionários
já existentes foram encontrados nos estudos (em um artigo cada um): Technology
Acceptance Model (TAM) e System for Improving and Measuring Procedural Learning
(SIMPL).

3.4. QP4 - Quais os benefícios e obstáculos encontrados na utilização das
aplicações móveis pelos alunos da área da saúde?
Considerando a análise sobre artigos finais selecionados, os principais
benefícios da utilização das tecnologias móveis para a formação dos alunos de cursos
na área da saúde são:
 Maior oferta de conteúdo e de forma mais rápida e fácil;
 Aumento na participação nas atividades de aprendizagem;
 Acesso a uma quantidade maior de casos clínicos;
 Melhoria na interpretação das imagens de estudo;
 Preferência com relação ao uso de livros-texto;
 Melhora no desempenho nas avaliações;
 Aperfeiçoamento na execução das atividades práticas;
 Aprendizagem contextualizada, de acordo com o nível e ritmo do aprendiz;
 Acompanhamento dos resultados dos alunos em tempo real.
Entretanto, os estudos também apontaram que os alunos tiveram algumas
dificuldades no uso das tecnologias móveis para estudo, dentre as quais se destacam:
 Necessidade de mais conteúdos e mais casos clínicos em determinados
assuntos;
 Custo elevado de alguns dispositivos móveis;
 Dificuldade de adaptação dos alunos às novas tecnologias móveis;
 O conteúdo do aplicativo estava distante da realidade dos hospitais;
 O tamanho pequeno da tela do dispositivo dificultou a compreensão do
conteúdo;
 A necessidade de conexão com a Internet inviabilizou algumas atividades.

3.5. QP5 - Quais as características das aplicações móveis usadas para
favorecer o ensino em saúde?
Com relação às aplicações móveis utilizadas para apoiar as atividades de
ensino, pôde-se notar que a maioria era para o sistema operacional iOS, presente em
15 estudos. Seis artigos tinham aplicações desenvolvidas no ambiente Android e, em
três, o sistema rodava na Web. Em três trabalhos, os aplicativos desenvolvidos
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funcionavam tanto em iOS quanto em Android. Em 18 artigos, os autores não
informaram em qual plataforma rodava a aplicação móvel testada.
Para apoiar a aprendizagem dos estudantes, os aplicativos contavam com
diferentes recursos, dentre os quais se destacam: textos, imagens, quiz, exercícios
com explicações sobre as respostas, vídeos, anotações, animações 3D e gráficos.
Dentre os tipos de atividades de aprendizagem que os alunos realizavam, observouse que a maioria das aplicações continham tanto atividades produtivas, aquelas em
que os alunos registravam informações (como anotações ou respostas a exercícios),
quanto assimilativas, onde a aplicação fornecia conteúdo para os alunos (através de
imagens e vídeos, por exemplo).

4. Discussão
Outros artigos têm apresentado revisões sistemáticas similares sobre a
utilização das tecnologias móveis na área da saúde (FREE et al., 2013; ZAPATA et
al., 2015). Entretanto, esse artigo se diferencia por focar nos processos de avaliação
dos estudos voltados para o ensino na área da saúde. Como mostrado na Figura 2,
essa é uma área que tem tido um crescente interesse dos pesquisadores.
Com relação à primeira questão de pesquisa (QP1), esse estudo mostrou que
a Medicina é a área da saúde que mais tem utilizado as tecnologias móveis para
apoiar as atividades de ensino. Também se pode observar não haver distinção entre
os tipos de estudos de diferentes áreas. Uma observação a se fazer é o fato de não
ter sido encontrado nenhum estudo em áreas importantes da saúde, como Psicologia
e Odontologia. Sobre as regiões onde estão sendo conduzidos os estudos sobre o
uso das tecnologias móveis para apoiar o ensino na área de saúde (QP2), pode-se
constatar que os Estados Unidos são o país com a maior quantidade de pesquisas
publicadas. Sobre a análise da QP2, uma ponderação que deve ser feita é o fato de
não ter sido encontrado nenhum artigo de estudos na área desenvolvidos no Brasil.
No tocante aos processos para avaliação dos estudos (QP3) pode-se destacar:
a utilização, na maioria dos artigos, do software IBM SPSS para análise dos dados; a
adoção de diferentes testes estatísticos (como qui-quadrado, t-test e z-test); e, o uso
preferencial de questionários personalizados desenvolvidos pelos próprios autores
com base na escala Likert. Essa revisão sistemática também demonstrou que as
tecnologias móveis podem proporcionar inúmeros benefícios quando utilizadas em
favor do ensino na área da saúde, porém alguns obstáculos podem dificultar seu uso
(QP4). Por fim, pôde-se observar que as aplicações móveis voltadas ao ensino em
saúde apresentam características comuns: concentram-se nos sistemas operacionais
iOS e Android, sendo o primeiro o mais utilizado; fazem uso de diferentes recursos
multimídia (como imagens, textos, vídeos e modelos 3D); contam com atividades de
aprendizagem assimilativas, para estudo e consulta, e produtivas, para anotações e
resoluções de tarefas.
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5. Considerações finais
Este artigo apresentou uma revisão sistemática realizada a partir da análise de
39 artigos que descreviam estudos empíricos sobre o uso das tecnologias móveis
como suporte ao ensino na área da saúde. Entre as principais conclusões obtidas a
partir desse estudo tem-se: a Medicina é área que concentra a maior quantidade de
artigos; os Estados Unidos são o país que mais tem conduzido estudos sobre o tema;
o IBM SPSS é o principal software utilizado para análise estatísticas dos dados; a
maioria dos pesquisadores tem aplicado questionários próprios para avaliação com
os participantes dos estudos; e, o sistema operacional iOS tem sido o mais utilizado
para esse tipo de aplicação. Além disso, entre as contribuições importantes desse
estudo estão os benefícios e os obstáculos identificados a partir dos artigos
analisados.
Também se pôde verificar através desse estudo que a quantidade de artigos
relacionados vem crescendo ao longo dos últimos anos, demonstrando o interesse
dos pesquisadores pelo assunto. Nesse sentido, como trabalho futuro, planeja-se o
desenvolvimento de aplicativos para apoiar o ensino em cursos da área da saúde no
Brasil, considerando-se todos os aspectos apontados nesse estudo.
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Resumo
O artigo problematiza o uso e o desenvolvimento de tecnologias digitais no campo das
teorias da aprendizagem. Trata-se de uma revisão de literatura de análise comparativa
que dialoga com Siemens (2004) criador do conectivismo. O autor faz a crítica às
teorias da aprendizagem conhecidas e aplicadas, segundo ele, na criação de
ambientes de ensino: o behaviorismo, cognitivismo e construtivismo. Tomando como
referência conceitos como tecnologia, conexão, rede, aprendizagem e informação o
autor propõe uma nova teoria para subsidiar a aprendizagem na era digital. No diálogo
com o autor procurou-se qualificar o debate sobre o problema analisado e
fundamentando em Vygotsky (1999), especialmente nos conceitos de mediação,
consciência, relações sociais, intencionalidade e conhecimento. Tomando como
referência a proposição de Siemens e corroborando com Verhagen (2006), conclui-se
que o conectivismo é uma estratégia pedagógica de aprendizagem que incorpora
alguns dos pressupostos teóricos do sociointeracionismo de Vygotsky e por isso
possibilita compreender como as ferramentas digitais podem mediar a aprendizagem
a partir da perspectiva da tecnologia e da produção de conhecimento.
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1. Introdução
O artigo dialoga com Siemens (2004) a partir de seu texto intitulado
Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, no qual o autor propõe uma nova
teoria da aprendizagem na idade digital, opondo-se às teorias de aprendizagem de
matriz behaviorista, construtivistas e cognitivistas. Siemens critica essas teorias
afirmando que são antigas e nada mais têm a dizer sobre a aprendizagem em
ambientes virtuais. Um dos pontos do diálogo proposto com Siemens (2004), referese ao modo como ele compreende as teorias que critica. E ainda, sobre a ausência
do sociointeracionismo como foco de suas críticas.
Por meio de análise comparativa de literatura, objetiva demostrar que o autor
agrega vários elementos comuns ao sociointeracionismo de Vygotsky (1999) e seus
seguidores. Outro objetivo desse diálogo se refere a análise do conceito de tecnologia
adotado pelo autor. Nesse sentido, apresenta-se nesse texto reflexões acerca do
conceito de tecnologia e suas possíveis contribuições para pensar as interconexões
de um processo de aprendizagem em rede e suas consequências. Por fim, discute-se
a diferença entre informação e conhecimento, tratados por Siemens (2004) como
sinônimos. Propõe-se que não cabe a defesa da oposição entre cognitivismo,
construtivismo e conectivismo, conforme apregoa o autor, já que o conectivismo não
nos parece ser uma teoria da aprendizagem e sim, conforme defende Verhagen
(2006) uma estratégia pedagógica para a produção do conhecimento em redes
virtuais de aprendizagem mediadas pelas tecnologias digitais da informação e
comunicação.

2. Pressupostos em análise: a teoria da aprendizagem digital
Ao propor uma teoria de aprendizagem digital, denominada conectivismo,
George Siemens (2004), aponta três matrizes teóricas que seriam frequentemente
aplicadas na elaboração de ambientes instrucionais: behaviorismo, cognitivismo e
construtivismo. Ao citar essas três grandes teorias de aprendizagem de forma
genérica, Siemens (2004), apresenta indícios de lacunas de sua compreensão e, por
isso, descreve e critica as diferenças entre as tendências teóricas desenvolvidas pelos
vários pesquisadores ao longo de ao menos de duzentos anos de pesquisas e
publicações. Pode-se afirmar que o behaviorismo, ao associar aprendizagem ao
comportamento humano, não é uma escola homogênea. Suas teorias foram
desenvolvidas por diferentes pesquisadores. Pavlov (1927), Watson (1920), Guthrie
(1946), Hull (1943), Thorndike (1910), Skinner (1993), embora concordassem em
muitos aspectos, divergiram sobre muitos outros. Se por um lado a generalização do
autor indica superficialidade no trato da questão, por outro, a ausência de correntes
importantes das teorias da aprendizagem como sociointeracionismo de Vygotsky
(1999), Luria (1981), Leontiev (1978) e Rubinstein (2003), evidencia as dificuldades
de se propor o conectivismo como nova teoria da aprendizagem.
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Na concepção do autor as teorias de aprendizagem tradicionais apresentam
como limitação o fato de terem sido desenvolvidas em um tempo em que a
aprendizagem não sofria o impacto da tecnologia. É plausível então indagar: qual foi
a preocupação desses pesquisadores no momento do desenvolvimento de suas
teorias? Não teria sido com a adaptação dos indivíduos aos novos modelos de
organização social decorrentes do impacto criados pelo desenvolvimento industrial no
processo de aprendizagem dos indivíduos e que, com isso, precisavam aprender
como comportar-se em uma sociedade industrializada e determinada pela linha de
produção? Em outras palavras, não foi o desenvolvimento tecnológico industrial que
impulsionou o desenvolvimento da psicologia comportamentalista para adaptar os
trabalhadores às novas condições e organização do mundo do trabalho?
Considerando as especificidades das teorias apontadas pelo autor, corroborase, em parte, com algumas de suas críticas, pois é notável a existência de dicotomias
e reducionismos nessas correntes da psicologia da aprendizagem. Mas é também
importante considerar que talvez, em uma teoria da aprendizagem, aparentemente
esquecida ou não citada por Siemens, esteja a resposta para compreender a
aprendizagem na Idade Digital. Trata-se do sociointeracionismo, teoria desenvolvida
por Vygotsky (1999), trabalhada também por Luria (1981), Leontiev (1978), Rubinstein
(2003), e que tratam de forma indissociável a relação entre o sujeito e o objeto do
conhecimento, também conhecido como Teoria Histórico-Cultural. Para esses
estudiosos, as abordagens mecanicistas da aprendizagem deixam de abordar as
funções psicológicas mais complexas do ser humano e as abordagens idealistas
detinham-se em descrições subjetivas dos processos de formação da mente, o que
não podia ser considerado um método científico.
Sobre o posicionamento de Vygotsky em relação às teorias de aprendizagem
existentes, Rego (1995, p. 28), afirma que:
[...] de um lado um grupo que, baseado em pressupostos da filosofia
empirista, via a psicologia como ciência natural que devia se deter na
descrição das formas exteriores de comportamento, entendidas como
habilidades mecanicamente construídas. [...] O outro grupo, inspirado
nos princípios da filosofia idealista, entendia a psicologia como ciência
mental, acreditando que a vida psíquica humana não poderia ser
objeto de estudo da ciência objetiva, já que era manifestação do
espírito.

Em sua obra A formação Social da Mente, Vygotsky (1999), critica essas
correntes da psicologia por serem insuficientes para explicar os processos
decorrentes da relação entre ser humano e a realidade, pois não reconheciam a
influência de mediadores, como instrumentos ou ferramentas. A explicação do
desenvolvimento da consciência, segundo Vygotsky (1999), deveria ser
fundamentada nas relações sociais, já que estas poderiam ser geradas na
consciência. Para isso, defendeu o princípio de que a consciência individual se
constrói nas relações com os outros, por isso é imprescindível considerar o ambiente
social vigente no processo de aprendizagem. Esse pressuposto é admitido por
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Siemens (2004) em sua teoria, que embora não esclareça a importância da relação
social, constata que as relações sociais em nossos dias são mediadas por
ferramentas e instrumento, denominando genericamente, pelo senso comum, de
tecnologia. Considerar a importância das relações sociais no processo de
aprendizagem implica em reconhecer, portanto, o papel mediador das ferramentas e
instrumentos como artefatos defendida pelos sociointeracionista.
Evidencia-se a necessidade de levar em conta a importância mediadora das
ferramentas e instrumentos no contexto da relação entre o sujeito e o objeto do
conhecimento. Destaca-se que, embora Vygotsky (1999), não empregue o termo
tecnologia, tal como vastamente empregado em nossos dias, ele está se referindo ao
processo de interação do sujeito com seus artefatos (ferramentas e signos)
mediadores.
Assevera Siemens (2004, p. 1), “[...] nos últimos vinte anos, a tecnologia
reorganizou o modo como vivemos, como nos comunicamos e como aprendemos [...].
Entende-se ser imprescindível esclarecer o que se entende pelo conceito tecnologia.
Observa-se no cotidiano o emprego do termo tecnologia como sinônimo de qualquer
objeto, principalmente eletrônicos ou digitais. No entanto, trata-se de uma concepção
limitada, pois segundo Vargas (1994), o uso do conceito tecnologia para se referir à
máquinas, instrumentos e equipamento e sua fabricação vem sendo recorrente, mas
esses artefatos não se constituem em tecnologia. O autor atribui a razão da
popularização do uso do termo tecnologia a uma confusão que surgiu na área de
informática, como se a máquina fosse tão ou mais importante do que o saber que a
ela deu origem. Embora, se reconheça que há uma tecnologia embutida em qualquer
instrumento ou ferramenta, isso não é razão para confundir artefato com tecnologia,
isto é, “[...] o conhecimento científico aplicado às técnicas e aos seus materiais e
processos” (VARGAS, 1994, p. 224).
A ausência de uma definição proposta por Siemens (2004), acerca do que ele
entende por tecnologia, implica em supervalorizar as ferramentas digitais e deixar num
segundo plano, o principal ator desse processo, o ser humano. A Tecnologia implica
no uso ou desenvolvimento de ferramentas (digitais ou não) pelo ser humano, que
reflete, pensa, interage e aplica. É constituída no processo e não pode ser confundida
com os produtos, principalmente eletrônicos de última geração. A tecnologia é um
processo eminentemente humano e o crescimento significativo de interações sociais
mediado pelas ferramentas e instrumentos digitais pode transformar as relações
sociais e ampliar a aprendizagem. No entanto, esse processo só ocorre se houver
uma ação intencional do sujeito em relação ao objeto do conhecimento mediado pelas
ferramentas. Ao supervalorizar a tecnologia, entendida como ferramenta, Siemens
defende que ela funciona independente da intencionalidade do ser humano, como se
o ser humano não tivesse controle sobre ela e que a aprendizagem não resultasse de
um processo individual e ao mesmo tempo social.
Para superar esta supervalorização da tecnologia como equipamento
tecnológico é necessário compreendê-la de modo dialético, ou seja, como sendo a
relação entre trabalho humano, ciência e técnica para produzir artefatos e transformar
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a natureza e a sociedade. Ao transformar a natureza e a sociedade fazendo uso
desses artefatos o homem se transforma. A tecnologia é, portanto, o combustível que
move o modo de produção. Isso nos ajuda a entender que durante toda história os
seres humanos foram sendo mediados e moldados pelos seus próprios artefatos
tecnológicos. A história é o resultado de um longo processo de interação entre homem,
o conhecimento e a técnica para transformação da natureza e foram responsáveis
pelas transformações do nosso modo de pensar, trabalhar, viver, comer, aprender,
entre outros. E isso continua ocorrendo hoje, só que com muito mais intensidade. Os
artefatos que nos permitem informar e comunicar melhor e com mais velocidade as
informações são também responsáveis por uma acelerada transformação de nós
mesmos e de nosso modo de viver e aprender em sociedade.
Entende-se a necessidade de uma conceituação em relação ao conhecimento,
pois nota-se também, uma ampla utilização desse termo como se fosse sinônimo de
informação ao afirmar que “[...] o conhecimento que fica em uma base de dados
precisa ser conectado com pessoas certas nos contextos certos para que possam ser
classificadas como aprendizagem” (SIEMENS, 2004, p. 6). Ora, entende-se que o que
fica armazenado numa base de dados são informações. Quando as pessoas se
apropriam das informações e as utilizam socialmente é que se as tornam
conhecimentos. Portanto, o conhecimento é uma atividade eminentemente humana e
por isso também todo o processo de aprendizagem é humano.
A inquietação quanto ao conhecimento como objeto de estudo é antiga. Os
precursores do debate sobre a problemática que envolve esse conceito foram os
gregos e, ao longo do tempo, atraiu o interesse de várias áreas de investigação. Em
nossos dias, o conhecimento destaca-se como de vital importância para todas as
áreas. Para análise aqui proposta, é importante diferenciar dado, informação e
conhecimento. Desse modo, dados são sinais que individualmente não tem valor
agregado; informação é proveniente dos dados que formam uma combinação a ser
interpretada; o conhecimento consiste em relacionar, avaliar, contextualizar
informações de forma a lhe atribuir significados. Uma exemplificação bastante comum
para diferenciar dado, informação e conhecimento é apresentada por Crawford (1994,
p. 167):
Um conjunto de coordenadas da posição de um navio ou o mapa do
oceano são informações, a habilidade para utilizar essas coordenadas
e o mapa na definição de uma rota para o navio é conhecimento. As
coordenadas e o mapa são as "matérias-primas" para se planejar a
rota do navio. Quando você diferencia informação de conhecimento é
muito importante ressaltar que informação pode ser encontrada numa
variedade de objetos inanimados, desde um livro até [uma nuvem de
dados], enquanto o conhecimento só é encontrado nos seres
humanos. [...] somente [eles] são capazes de aplicar desta forma a
informação através de seu cérebro ou de suas habilidosas mãos. A
informação torna-se inútil sem o conhecimento do ser humano para
aplicá-la produtivamente. Um livro que não é lido não tem valor para
ninguém [...]
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O conhecimento é um processo eminentemente humano, pois embora se possa
utilizar ferramentas e instrumentos digitais para armazenar, organizar, gerenciar e
desenvolver informações é imprescindível a habilidade humana de relacionar,
interpretar em conjunto e atribuir de significado às informações. Isso é o que dá origem
ao conhecimento. Já afirmamos que para Siemens (2004) conhecimento e informação
são tratados como sinônimos. Tal evidência pode ser encontrada na afirmativa: “[...]
um dos fatores mais persuasivos é o encolhimento da duração do conhecimento para
metade. A ‘meia-duração do conhecimento’ é o tempo de duração desde que se obtém
o conhecimento até que ele se torne obsoleto.” (p.1). Sobre a duração do
conhecimento, considera-se que o tem duração é a informação, que pode se tornar
obsoleta. Já, um determinado conhecimento num dado momento, serve de apoio para
à sua ampliação à medida que novas informações vão surgindo, o que refuta seu
adjetivo de ser descartável ou obsoleto.
Ao dar ênfase aos processos informais de aprendizagem, observa-se que
Siemens (2004), não valoriza os conhecimentos que foram sendo acumulados numa
perspectiva sócio histórica, na qual a aprendizagem consiste numa apropriação
desses conhecimentos por parte do sujeito. Stewart (1998, p. 5), destaca que “[...] o
conhecimento sempre foi importante – não é à toa que somos o homo sapiens, o
homem que pensa”. Nessa perspectiva, a sociedade do conhecimento, tão
comumente reconhecida em nossos dias, não poderia ter atingido alto nível de
desenvolvimento se não fosse o acúmulo e ampliação de conhecimento ao longo da
história.
Siemens (2004, p. 1), afirma que “[...] a aprendizagem informal é um aspecto
significativo de nossa experiência de aprendizagem”. Considera-se que é inegável que
há uma aprendizagem com as amplas formas de interações possibilitadas pelas
ferramentas digitais do nosso cotidiano. No entanto, ao contrastar esse processo com
a educação formal o autor pressupõe que ela “[...] não mais cobre a maioria de nossa
aprendizagem” (p. 1), observa-se que o ele minimiza os propósitos mais específicos
dessa modalidade de educação e supervaloriza aquela que ocorre de maneira
informal, que “[...] agora ocorre de várias maneiras [...]” (p.1), sendo suficiente ter
acesso à informação para que o indivíduo se aproprie de conhecimentos que lhe
permitam compreender e intervir na realidade na qual se insere. Nessa perspectiva
de análise a aprendizagem se refere à apropriação de informações que podem ser de
âmbitos diferentes, já que se distingue basicamente dois tipos de conhecimentos no
contexto da aprendizagem, o informal e o formal, ou seja, o senso comum e o
conhecimento científico.
Define-se como senso comum, conforme Chauí (2003), os conceitos que
nascem no cotidiano, constituindo-se como um vasto conjunto de concepções
normalmente tidas como verdadeiras em determinado meio social. Assim, o senso
comum também pode ser designado como empírico ou proveniente das experiências
de pessoas. Conforme adverte Chauí (2003), esses conhecimentos são reproduzidos
sem um processo de reflexão no cotidiano e envolvem ideias falsas, preconceituosas
e parciais, enquanto outros podem ser provenientes de reflexões ancoradas em
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experiências de vida, mas que não passam, necessariamente, por critérios de
confiabilidade. No âmbito do senso comum, são recebidas e emitas opiniões sem
saber ao certo o que significam e para que servem. Tendo como referência as
afirmações de Siemens (2004), sobre a educação formal não mais cobrir a
aprendizagem, observa-se, como comum no cotidiano, dada a facilidade de acesso à
informação, principalmente pelas redes sociais, o indivíduo receber ou emitir opiniões
sobre praticamente qualquer temática, sem saber ao certo sua correspondência com
a realidade.
A educação formal no contexto da aprendizagem mediada por ferramentas e
instrumentos tecnológicos possibilita ao indivíduo selecionar as informações,
considerando sua confiabilidade e atribuir significado a elas num contexto apropriação
de conhecimentos científicos. Admite-se como conhecimento científico, segundo
Francelin (2004), aquele que advêm de uma reflexão intencional, consciente e
sistemática e da aplicação de um método próprio para a constante construção e
reconstrução do conhecimento. Ressalta que essa distinção entre esses dois tipos de
conhecimentos não se caracteriza como estanque, pois o trabalho científico, conforme
Francelin (2004, p. 26), pode reunir “[...] componentes que permeiam ambiente e
espírito humanos em suas manifestações cotidianas”.
Assevera Chauí (2003), que os conceitos nascem no cotidiano (senso comum)
e são apropriados pelo meio científico, constituindo-se como tal ao romperem com
seus fundamentos. No entanto, no processo de aprendizagem, principalmente na
sociedade marcado pela facilidade de difusão e acesso às informações, torna-se
imprescindível destacar o papel da educação formal. Desse modo, a partir da
sistematização, organização e atribuição de significados dado às informações, a
educação formal possibilita ao indivíduo analisar e escolher de forma consciente as
que estão de acordo com critérios de confiabilidade no processo de apropriação do
conhecimento.
Ao relacionar aprendizagem e tecnologia, Siemens (2004, p. 1), afirma que
essa última “[...] está alterando (reestruturando) nossos cérebros. As ferramentas que
usamos definem e moldam nosso modo de pensar”. Conforme análise anterior,
evidencia-se mais uma vez que Siemens (2004), concebe a tecnologia como se fosse
um equipamento. Uma referência literal dessa compreensão pode ser evidenciada na
seguinte afirmação: “[...] muitos dos processos anteriormente tratados pelas teorias
de aprendizagem (especialmente no processamento cognitivo de informações) agora
podem ser descarregados para, ou suportados pela tecnologia” (p. 2). Ora, quando se
armazenam informações num dispositivo, elas só terão significado para o aprendiz a
partir do momento que houver um processo interativo, visando a construção de
conhecimentos. Considera-se que aprender é mais do que assimilar determinadas
informações. Aprender é entender como estas informações se relacionam e se
transformam nos conhecimentos necessários à realidade social na qual o indivíduo se
insere.
Numa perspectiva mais ampla da tecnologia é importante destacar o papel
mediador das ferramentas no processo de aprendizagem e o contexto social no qual
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se insere o aprendiz. Segundo Vygotsky (1999), para a compreensão do
desenvolvimento da consciência é necessário considerar as condições concretas de
vida e de atividade do ser humano e suas relações com a natureza social dos
processos psicológicos. Nessa perspectiva, é importante considerar o ser humano
como um sujeito ativo que não simplesmente contempla a realidade, mas que
desenvolve as funções psíquicas humanas e a consciência reconstruindo a realidade.
Referindo-se ao papel das ferramentas e signos, Vygotsky (1999), destaca que
eles se constituem como nexos mediativos que propiciam ao ser humano o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores, sendo aquelas que
caracterizam o funcionamento psicológico tipicamente humano, ações conscientes
controladas, atenção voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato e
comportamento intencional. Para o autor, os processos psicológicos superiores se
diferenciam de mecanismos mais elementares, como reflexos, reações automáticas e
associações simples. Considerando a presença dos nexos mediativos, o conceito de
mediação pode ser entendido como um processo de intervenção de um elemento
intermediário na relação entre o sujeito e o objeto na figura a seguir:
Figura 1

Fonte: Adaptado de Vygotsky (1999, p. 53)

É de fundamental importância o papel dos elementos mediadores na formação
da consciência, pois, segundo Vygotsky (1999, p. 9), “[...] toda forma elementar de
comportamento pressupõe uma reação direta à situação-problema defrontada pelo
organismo – o que pode ser representado pela fórmula simples (Sujeito→Resposta)”.
Já Siemens (2004) indica não dar importância ao papel mediador das ferramentas ao
afirmar que elas moldam nosso modo de pensar, como se a relação entre sujeito e
objeto fosse direta. Os artefatos mediadores são as ferramentas ou ideias
empregadas pelo sujeito para o alcance de seu objetivo. O objeto se refere ao material
ou situação sobre o qual o sujeito vai agir em interações contínuas com outros sujeitos.
Destaca-se o papel mediador da educação formal, que ao ter como referência
as concepções do que sejam ensinar e aprender possibilita o contato com os
conhecimentos sócio históricos, atribuindo um significado mais específico à
aprendizagem, tendo as ferramentas como elementos mediadores. Enfatiza-se que
as ferramentas podem favorecer de forma significativa a aprendizagem. Mas num
processo em que a tecnologia se constitua numa organização, avaliação e reflexão
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sobre as informações, o que possibilita a atribuição de significado é o conhecimento.
De outro modo, o simples contato com ferramentas e a aquisição de informações não
se constitui uma aprendizagem efetiva, nem moldam formalmente o pensamento,
como afirma Siemens (2004).

3. Conectivismo: conexão ou mediação?
Ao propor o conectivismo como teoria de aprendizagem, Siemens (2004) se
refere à Idade ou Era Digital se reportando às características da sociedade
contemporânea no contexto da ampla disseminação de tecnologias de informação e
comunicação e as conexões via Internet. Isso pode ser constatado na afirmação: “[...]
a inclusão da tecnologia e do fazer conexões como atividades de aprendizagem” (p.
4). Entende-se, que a aprendizagem não é um processo individual e linear, mas sim
social, mediado por ferramentas e signos num contexto, que é social. Desse modo,
faz-se necessário entender o contexto, no qual se inserem as ferramentas digitais,
pois ao contrário, pensar a aprendizagem a partir apenas do que se chama de digital,
seria promover uma supervalorização dos produtos digitais, o que não se constitui
como tecnologia.
As tecnologias digitais inseridas na chamada sociedade da informação,
conforme Wertheim (2000), substituiu o complexo conceito de sociedade pósindustrial. Nessa sociedade, a informação passa a ter valor econômico importante,
pois é essencial para a construção de conhecimentos estratégicos para as
organizações se estabelecerem, dominarem mercados e acumular recursos
financeiros no cenário capitalista. Nessa perspectiva, refere-se também a uma série
de transformações técnicas, organizacionais e administrativas que envolvem os
avanços na microeletrônica e telecomunicações. Essas transformações causam
impactos sociais na forma como os seres humanos se comunicam e interagem,
sobretudo no contexto da aprendizagem.
Considerar as características da sociedade da informação no contexto da
aprendizagem é imprescindível, pois segundo Vygotsky (1999), a explicação do
desenvolvimento da consciência precisa ter como referência as relações sociais, uma
vez que estas podem ser as geradoras da consciência. Por isso, esse estudioso
defende o princípio de que a consciência individual se constrói nas relações com os
outros. Assim, é na atividade, nas interações entre os seres humanos e destes com o
ambiente que as funções psíquicas se originam e se desenvolvem, considerando as
condições concretas de vida e de atividade do ser humano e suas relações com a
natureza social dos processos psicológicos.
O ser humano é um sujeito ativo que não simplesmente contempla a realidade,
mas que desenvolve as funções psíquicas humanas e a consciência, reconstruindo
assim esta realidade, que em nossos dias, é repleta de mediações de ferramentas
digitais. Na concepção de Vygotsky (1999), é a presença de nexos mediativos, que
podem ser signos ou ferramentas que propiciam ao ser humano o desenvolvimento
das funções psicológicas superiores, sendo aquelas que caracterizam o
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funcionamento psicológico tipicamente humano, ações conscientes controladas,
atenção voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato e comportamento
intencional. No entanto, para que esse processo se efetive, faz-se necessário uma
ação consciente do sujeito para a aprendizagem, ao contrário do que afirma Siemens
(2004, p. 4), de que “[...] não podemos mais, pessoalmente, experimentar e adquirir a
aprendizagem de que necessitamos para agir”.
Em sua teoria da aprendizagem Siemens (2004, p. 4), destaca que “[...] a
experiência tem sido considerada, há muito tempo, o melhor professor para o
conhecimento. Desde que não podemos experimentar tudo, as experiências de outras
pessoas e, portanto, outras pessoas, tornam-se o substituto para o conhecimento”.
Considera-se importante, novamente destacar as diferenças entre a aprendizagem
informal, entendida como aquela na qual não há uma sistematização, objetivos
definidos, logo uma confiabilidade em relação ao tipo de conhecimento a ser
apropriado. Nesse sentido, questiona-se o tipo de experiência a qual Siemens (2004),
se refere, pois não havendo uma intencionalidade e reflexões sobre os propósitos da
experiência, essa pode sustentar-se no senso comum, o que pode comprometer a
confiabilidade da aprendizagem mediada, por exemplo, pelas ferramentas digitais.
Outro conceito importante em sua teoria de aprendizagem, destacado por
Siemens (2004), refere-se à rede, a qual
[...] pode, simplesmente, ser definida como conexões entre entidades.
Redes de computadores, grades de poder e redes sociais, todas
funcionam através do princípio simples de que as pessoas, grupos,
sistemas, nós, entidades podem ser conectadas para criar um todo
integrado. Alterações dentro da rede têm efeitos de onda no todo.

Detecta-se que ao se referir ao conceito de rede, Siemens (2004), a define
como se fosse apenas mais um recurso ou ferramenta que promove conexões. Assim,
bastaria o indivíduo estar conectado à uma rede para que houvesse aprendizagem,
ou nas palavras do autor, moldar seu pensamento. Para análise dessas afirmações,
considera-se importante ter como referência um conceito mais amplo de rede.
O termo rede é carregado de significados ambíguos, pois ao mesmo tempo em
que pode estabelecer a ligação entre dois pontos, pode também significar aprisionar
algo lançando sobre ele uma rede. Um exemplo desse último significado seria o
indivíduo ter acesso às informações sem confiabilidade e não desenvolver um
processo de transformá-las em conhecimentos, o que o deixaria preso na
informalidade ou a ideias do senso comum. Ressignificando o conceito de rede,
Vermelho, Velho e Bertoncello (2015), afirmam que o entendimento atual sobre rede
é uma construção linguística e cultural sustentado em práticas reflexivas que foram se
constituindo ao longo da história.
Segundo Marteleto (2001), o conceito de conexão em rede é tão antigo quanto
a história, porém, somente nas últimas décadas passou a ser reconhecido como uma
ferramenta de comunicação. Assim, falar em rede só tem sentido se for considerado
o conjunto de relações, a estrutura, conteúdo e função, pois suas características não
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se reduzem a uma simples soma de ligações. A forma de uma rede exercer sua
influência sobre as relações é que estabelece o elo. Desse modo, o que é novo na
abordagem das redes é a ampliação da participação individual, ou seja, “[...] uma
forma que reconhece a independência enquanto apoia a interdependência”. (p. 72).
Evidencia-se dessa forma que as redes potencializam a aprendizagem, no entanto,
faz-se necessário considerar as relações e mediações que ocorrem nesse processo,
já que a simples conexão física a rede não garante o processo de apropriação ativa
de conhecimentos.
Entende-se que aprender é mais do que assimilar determinadas informações.
Aprender é entender como estas informações se transformam nos conhecimentos
necessários à sobrevivência no grupo e do grupo social. Ou seja, a aprendizagem não
é um processo meramente individual e linear, mas sim social, mediado pelos outros,
pela tecnologia, sobretudo no contexto da sociedade da informação.
Partindo da ideia de que bastando estar conectado, a aprendizagem ocorre,
Siemens (2004, p. 8), define sua nova teoria da aprendizagem como:
O conectivismo apresenta um modelo de aprendizagem que
reconhece as mudanças tecnológicas na sociedade, onde a
aprendizagem não é mais uma atividade interna, individualista. O
modo como a pessoa trabalha e funciona são alterados quando se
utilizam novas ferramentas.

Ocorre que defender uma teoria que afirma que o indivíduo aprende em meio
as mudanças da sociedade, mediado pelas novas tecnologias e que essa
aprendizagem é um evento social e não individual linear, implica em aceitar que esse
raciocínio é dialético, e que a aprendizagem é o resultado de um processo de trabalho
coletivo no qual as ferramentas tecnológicas são mediadoras da produção do sujeito
social. Em seu artigo Siemens (2004) faz a peremptória afirmação de que “[...] o ponto
de partida do conectivismo é o indivíduo” (p. 7). Ora, se como contraditoriamente ele
mesmo afirma na citação acima que a “[...] aprendizagem não é mais uma atividade
interna, individualista” o ponto de partida da aprendizagem não pode ser mais o
indivíduo, mas sim o grupo social ou, para usar um termo da Idade Digital, a rede
social. Nesse ponto é que Siemens, a nosso ver, adota os princípios da teoria
sociointeracionista de Vygotsky.
O conhecimento válido e verdadeiro não é mais o que um indivíduo produz
cognitivamente em sua mente isoladamente, mas aquilo que é produzido e validado
socialmente por uma rede de indivíduos. Nesse sentido, o conhecimento passa a ser
reconhecido como tal por sua importância social no contexto de uma rede social, grupo
ou instituição social e não somente pela autoridade do indivíduo que o produziu
individualmente.
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4. Considerações finais
A partir do diálogo com Siemens (2004), conclui-se pela impossibilidade de se
estabelecer uma contradição entre cognitivismo e conectivismo, conforme defende o
autor, já que o conectivismo não nos parece ser uma teoria da aprendizagem e sim
uma estratégia pedagógica para a produção do conhecimento em redes de
aprendizagem mediadas pelas tecnologias digitais da informação e comunicação
conforme proposto por Verhagen (2006). O que torna possível o desenvolvimento de
práticas formativas para a aprendizagem formal, tendo como fundamento o
sociointeracionismo como teoria de aprendizagem e o conectivismo compreendido
sob a perspectiva do sociointeracionismo, como estratégia pedagógica para o trabalho
em redes virtuais de aprendizagem.
É imprescindível considerar que o ambiente social vigente é marcado pela
produção e difusão de ferramentas digitais que ampliam o acesso a um volume cada
vez maior de informações. No entanto, a simples conexão do indivíduo com essas
ferramentas, não garante o acesso às informações de forma a atribuir significados a
elas. Faz-se necessário considerar que a aprendizagem não se resume em estar
conectado às redes de informações, mas se constitui num processo que envolve
reflexão, crítica e apropriação de conhecimentos. Desse modo, a mediação das
ferramentas digitais, numa perspectiva da tecnologia enquanto processo, pode
favorecer a aprendizagem formal, pois ao mesmo tempo em que elas facilitam o
armazenamento, organização e difusão de informações, principalmente por meio de
redes sociais, podem também, instigar o refletir, o pensar, interagir e atribuir
significados a elas. Como resultado desse processo transforma-se informações em
conhecimentos sobre a realidade social na qual o indivíduo se insere.
Se há o reconhecimento que o processo de aprendizagem é socialmente
dialético é possível responder às questões propostas por Siemens (2004, p. 3) da
seguinte forma: o processo de aprendizagem não ocorre de forma linear, mas sim em
rede social; não é necessário negar as teorias da aprendizagem para propor uma nova
teoria na idade digital, já que negá-las seria negar também uma rede social de
conhecimento produzido historicamente pela humanidade. Não é contraditório com
essa teoria de aprendizagem e estratégia pedagógica, por exemplo, o uso de Mapas
Conceituais para produção de redes de conhecimento significativo, ou então, o
trabalho com a Educomunicação, que procura aliar ferramentas das tecnologias da
informação e comunicação com estratégias pedagógicas amparadas por teorias da
comunicação compreendidas como mediadoras do processo de aprendizagem formal
e informal.
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LEGO EM SALA DE AULA
Irene Zangalli 18

Resumo
A intenção deste artigo é analisar a viabilidade de uma proposta metodológica de
ensino alternativa à tradicional. Utilizou-se de uma abordagem qualitativa por meio da
observação participativa e de estudos bibliográficos. Como estratégia de trabalho para
contextualização de conteúdos programáticos optou-se pela adoção da metodologia
lego. A análise do possível avanço na aprendizagem do corpo discente foi
acompanhada com base em teorias educacionais desenvolvidas por Jean Piaget,
Reuven Feurstein, Seymor Papert, Jonathan Bergmann e Aaron Sams. O estudo foi
realizado em uma escola pública da rede municipal de ensino de Curitiba durante o
período de um ano letivo, tendo atendido trinta e cinco estudantes do Ensino
Fundamental, Fase I do Ciclo II (5º Ano). Os estudantes, divididos em grupos,
utilizaram-se da internet e o Lego Educacional para auxiliar no desenvolvimento das
competências e habilidades relacionadas a conteúdos previamente programados para
a disciplina. O professor assumiu uma postura de mediação em todo o processo. Ao
final do projeto verificou-se que a metodologia proposta contribuiu no desenvolvimento
da autonomia dos estudantes e no despertar da curiosidade científica, tornando-os
mais motivados e criativos na busca do conhecimento. Certamente a característica
não tradicional do projeto, trouxe desafios ao professor mediador, cabendo-lhe a
condução de conflitos, o esclarecimento de dúvidas e a oferta de subsídios teóricos.
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1. Introdução
A tecnologia LEGO® Educacional é reconhecida como um método lúdico eficaz
para motivação de estudantes. Também é um elemento facilitador da comunicação
que ajuda na socialização de crianças e adolescentes (Linday et al., 2017). Neste
trabalho optou-se por combinar a tecnologia supracitada com uma abordagem
qualitativa por meio de pesquisa de campo e da observação participativa.
Como ferramentas principais, além do kit LEGO® Educacional acompanhado
da revista ZOOM, utilizou-se a internet e materiais impressos, como livros e artigos
publicados em periódicos disponíveis na biblioteca da escola. A metodologia de
trabalho adotada incentivou os estudantes a resolverem problemas propostos
previamente pelo professor. Desta forma, esperava-se despertar o interesse dos
estudantes pelo conhecimento e também envolvê-los na construção de seu próprio
aprendizado. O método descrito foi aplicado em uma escola pública de Ensino
Fundamental, situada na periferia da cidade de Curitiba no decorrer de um ano letivo
e atendeu os estudantes do Ensino Fundamental, Fase I do Ciclo II (5º Ano),
totalizando 35 estudantes.
Cabe enfatizar que a metodologia proposta utiliza elementos do construtivismo,
em que a participação do estudante se dá por meio de interação com outros membros
do corpo discente, bem como a manipulação de materiais pedagógicos. Utilizou-se
ainda de elementos da metodologia ativa de aprendizagem, em que o estudante é
desafiado a desenvolver uma pesquisa previa sobre o assunto a ser desenvolvido em
sala de aula. O estudo está fundamento em quatro autores principais. Jean Piaget
(1975), segundo o qual o estudante constrói seu conhecimento por meio de sua
participação, na experimentação, na interação social e na descoberta. Reuven
Feurstein (1994), para o qual o professor é o mediador do processo. Aquele que
desafia, problematiza, estimula, esclarece e atua como um facilitador da
aprendizagem. Seymor Papert (2008), que defende a tese do aprendizado por meio
da execução de tarefas, ou seja, os estudantes, de posse dos materiais necessários,
descobrem e exploram o conhecimento. Este autor, que possivelmente foi influenciado
pelo construtivismo de Jean Piaget, desenvolveu metodologias que favorecem a
aquisição do conhecimento com alguma facilidade através do trabalho em grupo
utilizando materiais manipuláveis. Por fim, utilizou-se ainda da filosofia pedagógica
desenvolvida por Bergmann e Sams (2016), em que se valoriza um procedimento
ativo de aprendizagem, onde o estudante se torna o protagonista na aquisição do
conhecimento, por meio de pesquisas e estudos autônomos que contemplem as
competências e habilidades do conteúdo programático. Essa abordagem está em
ressonância com a técnica conhecida como “Sala de aula Invertida”, criado por
Jonathan Bergmann e Aaron Sams nos anos de 2007 e 2008.
Ao final do projeto foi possível avaliar, ainda que de modo preliminar e
qualitativo, a aplicabilidade desta metodologia em uma sala de aula do Ensino
Fundamental, bem como analisar a eficácia do método no processo de ensino e
aprendizagem dos estudantes.
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2. Organização do trabalho pedagógico
No início do ano letivo, os estudantes foram comunicados que o projeto
intitulado “jogos matemáticos” seria desenvolvido apenas em dias da permanência da
professora regente com a frequência de duas horas aula por semana. Inicialmente os
estudantes receberam livros didáticos e a revista ZOOM para realizarem as pesquisas
e estudos fora do ambiente escolar. Também foram disponibilizados o acesso à
internet e à biblioteca da escola para a pesquisa dos conteúdos que, posteriormente,
seriam objetos de estudo em sala de aula.
O uso do recurso pedagógico LEGO® foi uma estratégia para aproveitar
interesse natural das crianças por brincadeiras, a fim de estimular o desenvolvimento
de tarefas, bem como reforçar a autoestima e a autoconfiança dos membros do corpo
discente. A expectativa foi que que esses procedimentos resultassem em uma
repercussão positiva, imediata ou não, no aprendizado dos estudantes e também na
postura dos mesmos em se sentirem capazes de buscar o conhecimento sem a
necessidade da intervenção de uma terceira pessoa. Acredita-se que isto seja
importante para a formação de cidadãos que sejam capazes de tomar decisões
acertadas na vida em sociedade.
A metodologia aplicada está de acordo com o manual-didático-pedagógico de
Feitosa (2013), cujas fases e suas respectivas definições são esquematizadas na
Figura 1.
Figura 1 – Fases da metodologia aplicada

Fonte: Produzido pela autora com base na revista ZOOM

A primeira fase é a contextualização, em que os estudantes recebem o tema a
ser estudado, as orientações de onde buscar os referenciais teóricos necessários para
aquisição de informações necessárias para resolução de uma determinada situaçãoproblema. Na sequência o professor propõe a segunda etapa, o trabalho de
construção por meio da utilização do lego. De acordo com o Manual Lego-Education,
a fase de construção pode ser definida como:
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Toda tarefa envolve uma atividade de construção relacionada à
contextualização. O aprendizado ativo envolve dois tipos de
construção: a construção física e a mental. Ou seja, quando as
crianças constroem artefatos no mundo “real”, simultaneamente
constroem conhecimento na mente. O processo de construção física
de modelos proporcionará um ambiente de aprendizagem fértil para o
processo de mediação a ser realizado pelo educador, que negociará
conflitos, ouvirá diferentes ideias e opiniões para os mesmos
problemas propostos e orientará quanto ao uso racional e efetivo da
tecnologia e à aquisição de novos conhecimentos. (FEITOSA, 2013,
p25)

Na fase seguinte os estudantes são desafiados a resolver a situação-problema.
Nesta etapa é muito comum que o corpo discente se sinta bastante motivado, pois
estes já dispõem de vários elementos oriundos de trabalhos de pesquisa e discussão,
possibilitando racionalizar respostas as suas dúvidas; convivendo com os seus erros
e acertos. Usualmente, essa motivação cria um ambiente propício para a
aprendizagem contínua de toda a equipe na medida em que novos desafios vão
surgindo.
A fase final da atividade é a etapa de analisar. Aqui os estudantes precisam
pensar em toda a ação já realizada. Verificam o seu trabalho, observam quais
objetivos foram atingidos e corrigem possíveis problemas. Na sequência, cada grupo
socializa, ou seja, apresenta os resultados obtidos para a classe. É um momento rico
de troca de experiências e aprendizado. Percebe-se também a evolução qualitativa e
quantitativa de conhecimento recém adquiridos pelos estudantes.
Dentro desta organização em pequenos grupos de trabalho e estudo, o
processo de ensino se faz num ambiente de experiência de aprendizagem mediada e
pela interação tecnológica dentro dos quatro pilares da educação de Jacques Delors,
(2012): aprender a ser, aprender a pensar, aprender a conviver e aprender fazendo.
Tendo em vista o exposto, observa-se que o rápido avanço tecnológico da
sociedade moderna tem possibilitado o desenvolvimento de ferramentas pedagógicas
impensáveis a alguns anos, como a robótica, LEGO® e a facilitação no acesso de
informações graças à internet, tornando a aprendizagem mais dinâmica, interativa e
lúdica.
De acordo com a teoria da atividade de Leontiev, em Duarte (2002) o
desenvolvimento humano necessita de interação social. Como resultado da
apropriação do saber há transformação da atividade externa em atividade interna.
Leontiev defende a ideia de que a atividade está relacionada diretamente a
necessidade de se ter um motivo para aprender. É o motivo que impulsiona a ação do
estudante e possibilita o desenvolvimento de um aprendizado autônomo.

3. Relato de experiência
O kit LEGO® Educacional, disponibilizado para uso na escola pela Secretaria
Municipal de Ensino (SME) de Curitiba, foi utilizado para contextualizar a problemática
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de conteúdos programáticos da disciplina de matemática. Este projeto de pesquisa foi
pioneiro na utilização destes recursos na instituição de ensino. Os trabalhos foram
acompanhados pela direção e equipe pedagógica da escola com o apoio do corpo
docente. Foi elaborado um planejamento anual com o intuito de trabalhar os
conteúdos da disciplina supracitada em conformidade com o plano curricular
previamente definido.
As duas horas de aulas semanais reservadas para o desenvolvimento dos
trabalhos foram ministradas nas sextas-feiras, tendo sido denominadas no projeto de
pesquisa como “jogos matemáticos”. A atividade foi proposta no horário de aula
originalmente reservado para a “permanência” do professor responsável pela turma;
que corresponde ao momento semanal em que o docente se ausenta da sala de aula
para trabalhos pedagógicos extraclasse, como o planejamento semanal de atividades,
atendimento aos pais e eventualmente para a participação em cursos de formação
continuada, ofertados pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba.
Os procedimentos de trabalho adotados utilizaram-se de sugestões
metodológicas disponíveis na revista ZOOM, que acompanha o kit LEGO®, bem como
elementos da metodologia ativa de aprendizagem. Os estudantes foram organizados
em grupos de quatro alunos para o início dos trabalhos. Frequentemente, os grupos
se reuniam em horário de contra turno nas dependências da escola ou em suas
residências para dirimir dúvidas e fomentar discussões. Após o uso dos recursos
pedagógicos já citados para coleta de informações, os estudantes se ocuparam da
organização e racionalização destas informações para auxiliar na resolução das
situações-problema que seriam propostas pelo professor. Com isso, os estudantes
assumiram o papel de protagonistas na sua busca pelo conhecimento e o professor
assumiu a posição de mediador.
Na etapa posterior, os estudantes receberam as informações necessárias para
manipulação do LEGO®. Em seguida, cada grupo, recebeu uma maleta do Kit LEGO®
Educacional, juntamente com uma situação-problema para ser resolvido por eles.
Para descrição de uma situação típica como exemplo, será considera o tema
“Engrenagens, o que é e como funciona?”. Vencidas as etapas de pesquisa e
racionalização de informações, cada equipe de estudantes construiu, com o uso de
automação, os seguintes protótipos: um carro, um portão eletrônico, uma cadeira de
rodas. O desenvolvimento desses experimentos demandou por parte dos estudantes
a resolução de sentenças matemáticas, como operações de adição, subtração,
divisão e multiplicação, bem como alguns conceitos da física, a fim de conseguirem
montar o protótipo com funcionamento compatível a padrões mínimos de
funcionamento. Do ponto de vista dos discentes os conceitos foram desenvolvidos de
forma prazerosa devido ao uso de “brincadeiras”, ou seja, de forma lúdica. Assim, os
estudantes tiveram a oportunidade de não apenas aprender conceitos matemáticos
abstratos, mas também puderam compreender como esses conceitos matemáticos
estão presentes na vida cotidiana, percebendo um pouco da importância da
matemática para formação de cidadãos aptos a desempenharem papéis de grande
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relevância na sociedade moderna. Esse método de ensino foi fomentado durante todo
o ano letivo.
Havia também uma dinâmica de funções que se modificava em cada aula,
fazendo uma espécie de rodízio das funções, cuja finalidade era fazer com que todos
os estudantes passassem por todas as funções, favorecendo o desenvolvimento das
seguintes competências e habilidades no âmbito escolar:






Aprender a se comunicar no grande grupo;
Aprender a coordenar um grupo;
Aprender a colocar em prática o que aprendeu por meio da construção;
Aprender a redigir um texto com coerência;
Desenvolver habilidades de desenho.

Para execução das tarefas propostas pelo professor, cada membro do grupo
recebia uma função distinta que era modificada em cada aula. Ao mudar de função,
cada estudante ficava incumbido de explicar a sua função antiga ao estudante que iria
substituí-lo. As funções foram organizadas de acordo como esquema mostrado na
Figura 2.
Figura 2 – dinâmica do trabalho em grupo.

Fonte: Produzido pela autora com base na revista ZOOM

O organizador foi responsável pelo kit LEGO® Educacional. Aquele que
coordenou o grupo e organizou as peças. Foi responsável pela desmontagem,
conferência e devolução do kit LEGO® Educacional. O relator foi aquele que registrou
o processo e os resultados obtidos. Este recebeu ajuda do apresentador, que foi o
estudante que divulgou o resultado do trabalho para toda a classe e mostrou como foi
o processo, as dificuldades e/ou facilidades encontradas, bem como as competências
e habilidades desenvolvidas pelo grupo durante a realização das atividades. Por fim,
o construtor foi o estudante responsável pela montagem e construção. Este recebeu
ajuda de todos os membros do grupo.
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Para facilitar a organização do trabalho, cada grupo de estudantes utilizou uma
ficha, cuja reprodução pode ser vista na Figura 3.
Figura 3 – ficha resumo do trabalho desenvolvido pelos estudantes.

Fonte: Produzido pela autora com base na revista ZOOM

A ficha (Figura 3) foi utilizada pelos estudantes para registrar a síntese de toda
a experiência e aprendizado realizado durante a aula e, ao final desta, havia um
momento em que cada grupo de estudantes tinha a oportunidade de apresentar para
os demais colegas da sala, como resolveram a situação-problema, quais foram as
dificuldades, como superaram os desafios e o que consideravam ter aprendido. A
tarefa posterior de sintetizar em um documento o trabalho realizado pelo grupo
possibilitou aos estudantes, rever os conceitos já compreendidos e internalizados,
favorecendo a reestruturação de seu pensamento, permitindo alcançar níveis mais
elevado de abstração. Esse era um momento de muita reflexão e carregado de grande
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aprendizado. Cada grupo descobria maneiras diferentes de se resolver um mesmo
problema, ampliando um leque de possibilidades.
No decorrer do ano letivo, foi notório verificar por meio das atitudes dos
estudantes, maior capacidade de diálogo, criticidade e autonomia.
De acordo com Papert (2008), assimilar as equações que ajudam a
compreender os funcionamentos de engrenagens por meio da manipulação do objeto,
como o exemplo do Lego Educacional, é uma maneira poderosa de adquirir o
conhecimento. Afirma também, que essa dinâmica de construir, de fazer juntos,
desperta no indivíduo o prazer de aprender e de adquirir o conhecimento, em
específico pela matemática. O estudante passa a adotar a matemática com um tom
mais positivo, dada a experiência de aprender pela ludicidade no uso do lego e com a
participação de seus colegas. Papert se descobriu como amante das engrenagens e
foi por meio delas que compreendeu o quanto pode ser mais fácil e emocionante
aprender de modo construtivo, ou seja, colocando a “mão na massa”, “aprender a
fazer, fazendo”. (Delors, 2012).
Vale ressaltar também, a contribuição de Bergmann e Sams (2016) em sua
metodologia ativa de aprendizagem, que considera a Sala de aula invertida, como
uma maneira desafiadora para o estudante adquirir o conhecimento, assumindo o
papel de protagonista, o que lhe favorece o desenvolvimento de habilidades como a
autonomia.
Em uma turma de aprendizagem invertida para o domínio, todos os
alunos são responsáveis pela própria aprendizagem (...). Os alunos
estão engajados em ampla variedade de atividades: fazendo testes de
avaliações, assistindo a um vídeo em dispositivo móvel, discutindo um
tópico com o professor, executando atividades práticas e trabalhando
em pequenos grupos de aprendizagem. (BERGAMANN, 2016 p. 68).

4. Resultados e discussão
O kit LEGO® Educacional acompanha a revista ZOOM, uma publicação
destinada à educação com ênfase a uma metodologia baseada no construcionismo.
Tem como objetivo principal promover uma aprendizagem por meio da ludicidade e
numa parceria entre professor e estudantes. Estes assumem uma dinâmica de relação
que acontece de modo “horizontal”, ou seja, sem hierarquia. Professor e estudantes
constroem juntos o conhecimento.
Neste projeto, desenvolvido com os estudantes conforme já citados do 5º Ano,
os conteúdos do componente curricular de matemática foram estudados com a
utilização do LEGO® Educacional, acompanhado da revista ZOOM, e sempre em
conformidade com a proposta curricular da instituição de ensino. Os temas estudados
abordaram temáticas como: meio ambiente, meios de transporte, meios de
comunicação social, cidadania e qualidade de vida.
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Os estudantes foram envolvidos pela metodologia pautada na ludicidade,
criatividade, montagens e jogos de curiosidades, além dos desafios de situações
problemas que estiveram presentes em todos os momentos.
Após um ano de efetivo trabalho, pode-se afirmar que a metodologia utilizada
para estudantes do Ensino Fundamental, pautada na colaboração, na pesquisa e na
construção, contribui para diversos fatores positivos, como a interação, a socialização,
o respeito, a motivação e, acima de tudo, a aprendizagem tendo como motivação
principal o desenvolvimento da criatividade.
Além disso, as ferramentas pedagógicas utilizadas, como: o kit LEGO®
Educacional, as revistas, as redes sociais, dentre outros, potencializaram a iniciativa
dos estudantes na busca pelo conhecimento. A cada desafio dado para resolver
determinados problemas, foi recebido pelos estudantes como uma novidade que
parece ter despertado a curiosidade científica, dando a eles, a possibilidade de sair
da condição de um mero ouvinte para fazer parte de um grupo de pesquisa. Com isso,
o estudante pode perceber que, em muitas situações, o ‘erro’ pode possibilitar o
encontro do caminho que leva ao ‘acerto’, à descoberta e à inovação.
O trabalho em grupo, com a busca de informações e o debate de ideias para
solução de problemas previamente propostos pelo professor, transformou a sala de
aula em um ambiente bastante susceptível para adquirir conhecimento. Mostrando
que o ambiente livre ao debate de ideias pode ser uma alternativa interessante ao
método tradicional de ensino e aprendizagem. Na situação proposta, o educando se
mostrou mais confiante e isento de possíveis críticas que poderiam inibi-lo a dirimir
dúvidas. O debate tem possibilitado o acesso a pensamentos distintos e a solução
dos problemas de acordo com o ritmo de aprendizagem de cada um. Contudo, vale
ressaltar, que o papel de mediação do professor, se faz necessário o tempo todo. Os
estudantes nessa faixa etária de 10 a 11 anos de idade, tem apresentado um
comportamento de rivalidade, intolerância e de competição, bastante acentuado. Por
outro lado, gostam de serem desafiados, de atividades de construção, de dinâmicas.
Aumenta a sua independência, a responsabilidade e os laços de amizades vão se
estreitando. As crianças nessa idade atuam com um bom domínio de si mesma e de
suas habilidades e realizam atividades com certa facilidade, rapidez e destreza. A
necessidade de autonomia se faz presente o tempo todo. O professor será o elo que
unirá o grupo, com seu incentivo, seu carinho, sua compreensão e orientação. Quando
todo o trabalho é canalizado para o serviço e o bem de todos, os estudantes percebem
todo esse afeto e busca demonstrar por meio da correspondência ao professor e aos
colegas, passando a ter uma atitude de respeito e autoconfiança.
Ao discutir sobre aprendizagem e novas tecnologias para o Ensino
Fundamental I, leva-se em consideração o desenvolvimento da criança e adolescente
que para Vygotsky (1996), ocorre na interação entre um sujeito com outro e na sua
interação com o meio. Essa interação favorece o desenvolvimento de habilidades, que
irá ajudar o indivíduo a se comunicar nas mais diversas linguagens (artística, musical,
matemática, etc.). Essa capacidade humana para a linguagem faz o estudante buscar
meios e instrumentos que o auxilie na resolução de desafios que ele vai encontrando
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ao longo de sua formação mental. Afirma também, que a mediação favorece ao
indivíduo a realização de operações cada vez mais complexas sobre o objeto e o
conhecimento é melhor assimilado por meio de um trabalho coletivo e cooperativo.
Portanto, o processo de ensino e aprendizagem com o uso do LEGO ®
Educacional, trouxe um desafio maior à função do professor enquanto mediador do
processo, cabendo a ele, conduzir todos os conflitos que forem surgindo,
esclarecendo dúvidas, tornando-se um estimulador da curiosidade dos estudantes,
um coordenador do processo de apresentação dos resultados obtidos pelos
estudantes, contextualizando esses resultados e adaptando-os para a realidade
discente. Nessa dinâmica o professor tem melhores condições para perceber os
diferentes ritmos de aprendizagem de seus estudantes.

5. Considerações finais
O uso do kit LEGO® educacional, de materiais impressos como livros e artigos
públicos em periódicos, bem como as facilidades de acesso a informação
proporcionada pela internet, foram ferramentas eficazes para o ensino da ciência e da
matemática a estudantes do Ensino Fundamental I em uma escola municipal na
periferia da cidade de Curitiba. Estes estudantes eram acostumados com o modo de
ensino tradicional e foram convidados a participar de uma dinâmica de ensino
diferenciada. A metodologia proposta utilizou-se do LEGO® educacional, que foi o
agente responsável pela novidade, o encantamento, o desequilíbrio, tanto para o
estudante como para o professor que precisou se adaptar a uma nova metodologia
de ensino.
A metodologia utilizada mostrou-se bastante eficiente sendo perceptível o
aprendizado dos estudantes de modo integral, ou seja, eles foram capazes de buscar
o conhecimento, apropriar-se dele, ampliar suas hipóteses e conclusões, foram
criativos na busca de resolução dos problemas. Apresentaram, no decorrer do ano,
uma capacidade maior em lidar com as diferenças de pensamentos entre os pares,
com os conflitos que eram gerados no trabalho em grupo e com o tempo distinto de
aprendizagem de cada educando.
O fato dos estudantes pertencerem a uma comunidade consideravelmente
carente, não foi impedimento para o aprendizado, considerando que a escola
dispunha de materiais básicos para o desenvolvimento das aulas. Contudo faz-se
necessário um maior investimento por parte de políticas públicas no que diz respeito
à aquisição do Kit LEGO® Educacional, de uma sala de multimídia com equipamentos
modernos, dentre outros materiais tecnológicos. Essa carência de materiais prejudica
consideravelmente todo o processo de aprendizado, de desenvolvimento intelectual e
científico dos estudantes.
Percebe-se, a necessidade de investimentos na formação continuada dos
professores, lançando-o cada vez mais à uma dinâmica que favoreça aos estudantes,
que sua participação criativa seja promovida e estimulada, ou seja, vivida.
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Num momento histórico de rápidas transformações e inovações tecnológicas,
a escola necessita de um olhar diferenciado por parte dos governantes que a dê
condições físicas e humanas para realizar sua função e seu papel na sociedade. De
promover o ensino, de promover o ser humano em suas capacidades peculiares.
Neste trabalho recomendamos a inserção de novas tecnologias no Currículo
da Educação Básica (Ensino Fundamental I) por acreditar que os recursos
tecnológicos podem assumir um papel de agente de propagação do conhecimento,
colocando-se a serviço da educação. Também sugerimos mudanças metodológicas
em procedimentos tradicionais visando a melhoria da relação ensino e aprendizagem.
Recomendamos também que o professor, ao planejar suas aulas, considere o
estudante como protagonista e seu aprendizado, dando a eles meios para realizarem
pesquisas e estudos que antecedem as aulas em sala de aula. Assim ele, terá maiores
condições para discutir o assunto em questão, tirar dúvidas, participar ativamente da
aula com interesse e autonomia o que diminui consideravelmente os problemas de
indisciplina, agressividade e desinteresse.
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LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS): ENTRE O NOVO E
O VELHO
Gabriel Pigozzo Tanus Cherp Martins19

Resumo
Há alguns anos a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), vem conquistando espaço
nas discussões dos meios acadêmicos e nos mais diversificados ambientes sociais,
inclusive na web. Com o acesso aos meios de comunicação informacionais de forma
mais autônoma e cotidiana, os surdos lutam para que estes ambientes se tornem
realmente acessíveis em sua língua natural. Concomitantemente a este “boom” de
acesso, cresce a demanda por acessibilidade dos sites. Alguns inserem os avatares
e acreditam que este recurso é suficiente para garantir a navegação destes sujeitos
de forma autônoma, segura e eficiente. O presente texto tem por objetivo refletir sobre
o novo (avatares) e o velho (a língua de sinais) e discutir sua funcionalidade nos
ambientes informacionais. Além de apresentar diversos conceitos de acessibilidade
para surdos defendidos por diferentes autores. Tornar estes ambientes acessíveis é
garantir direitos aos surdos de receberem informações e conhecimento de forma
eficaz por meio da Libras.

Palavras-chave: Acessibilidade na Web. Libras. Acessibilidade para Surdos.

1. Introdução
Há alguns anos a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), vem conquistando
espaço nas discussões dos meios acadêmicos e nos mais diversificados ambientes
sociais. A luta do Movimento Surdo, que, culminou com a aprovação da Lei 10.436 de
22 de abril de 2002 (BRASIL, 2002), mais conhecida como Lei de LIBRAS, é resultado
de uma série de prerrogativas que este grupo através de um Movimento forte e coeso
e com objetivos bem definidos, lutou em favor de seus direitos (MARTINS, 2015).
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Quais direitos? A comunicação? A acessibilidade? Ao direito de garantir um
aprendizado na sua língua natural? Por uma sociedade mais igualitária?
Pensar em alguns destes direitos, olhar para trás e perceber o quanto de suor
foi preciso para que os mesmos fossem garantidos por Lei é uma satisfação enorme.
Mas viver a realidade de nossa sociedade é uma grande frustração. São mais de uma
década da aprovação da Lei de LIBRAS e do Decreto 5.626 de 22 de dezembro de
2005, que a regulamenta, e caminhar pelos caminhos tortuosos e obscuros das
relações pessoais de poder é mostrar para este grupo minoritário (Surdos) que nosso
país é monolíngue e que sua língua possui um status quo inferior ao da língua
majoritária do país.
A Lei de LIBRAS nos apresenta em seu artigo primeiro que é “reconhecida
como meio legal de expressão e comunicação”, mas no parágrafo único do caput nos
apresenta que esta forma de comunicação é “oriunda da comunidade das pessoas
surdas do Brasil” (BRASIL, 2002). A legalidade da LIBRAS se restringe aos falantes
naturais desta língua, ou seja, ao sujeito Surdo e àqueles que fazem parte desta
comunidade. Ela não é destinada a toda população brasileira. Essa questão, na minha
opinião, é determinante na disputa de poder entre línguas nos diversos espaços
sociais, uma vez que, a LIBRAS não é reconhecida como uma segunda língua oficial
do país.
Nas nossas escolas é notório como a Língua Portuguesa (LP) é a língua
dominante. Dominante nas relações, nos documentos, nas avaliações e no ensino. É
a língua de instrução. A escola foi e é pensada para ouvintes. Para uma camada da
população que ouve, que cresce e se relaciona com o outro por meio de uma língua
oral-auditiva. É a língua natural da maior parte da população nacional.
Outros questionamentos permeiam meus pensamentos: sendo a escola para
todos, onde o “todos” se encontra na escola? Se por direito a criança pode estudar na
escola mais próxima de sua residência (LDB, 1996), por que este mesmo direito
permite que a mesma estude numa escola cuja língua de instrução não é sua língua
natural? Por que, por direito, excluímos crianças surdas do contato com seu par
linguístico? Por que privamos estas crianças de receberem conhecimentos em sua
língua natural? Por que continuamos a insistir em um sistema inclusivo que não
proporciona avanços reais para a educação de Surdos?
Existe um trecho de autoria de Quadros (2005) que me identifico muito quando
penso, reflito e escrevo sobre educação de Surdos. É um texto que mostra claramente
a deficiência de nossas políticas públicas no que tange a educação de Surdo.
As políticas públicas para a educação de Surdos estão voltadas para
a garantia de acesso e permanência do aluno Surdo dentro das
escolas regulares de ensino. Entende-se “dentro da rede regular de
ensino” que o aluno Surdo deverá ter condições escolares na escola
da esquina de seu bairro. No entanto, ao mesmo tempo, com a
legislação vigente garantindo o direito linguístico ao Surdo de ter
acesso aos conhecimentos escolares na língua de sinais, esse “dentro
da rede regular na escola da esquina de seu bairro” passa a ser um
problema. Imaginem ter aulas em uma língua que não é a língua falada
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na escola em qualquer escola que haja, pelo menos, um Surdo
matriculado. Os próprios articuladores que encabeçam as políticas
públicas de educação chegam à conclusão de que isso seria
extremamente dispendioso e acabaria criando situações garantidas
por lei, mas sem serem concretizadas (QUADROS, 2005, p. 2).

Imaginem ter aulas numa língua que não é a sua. Pois é. É assim que as
crianças surdas se sentem. Sem reação. Sem compreenderem o contexto escolar,
sem serem entendidas pelo outro, sem entender o outro, sem participar
significativamente da rotina e atividades escolares. São invisíveis, meros
expectadores deste “circo” armado legalmente para atender a necessidades que não
os satisfazem enquanto sujeitos que são. Sujeitos ativos e com opiniões, capazes de
produzir informação, conhecimentos capazes de contribuir para a dinâmica escolar
com uma experiência que a maioria de nós não percebe, ou seja, a experiência visual.
Detalhes são perdidos por não haver comunicação, interação, relação, educação e o
mais importante não haver respeito. Respeito com a Língua de Sinais (LS) e respeito
com os sujeitos pertencentes a esta comunidade e que fazem desta língua a base de
sua constituição como sujeitos pertencentes sociais, culturais e históricos (LÚRIA,
1987; VYGOTSKY, 2005)
Todo este texto me faz pensar no papel desta língua em nosso cotidiano. Qual
a reação das pessoas quando se deparam com um Surdo em uma loja, num ponto de
ônibus, numa secretaria escolar, por exemplo? Espanto? Surpresa? Admiração?
Constrangimento? As pessoas conhecem a LS? Sabem que dentro deste grandioso
país existe uma multiplicidade de línguas e que dentre estas existe a Língua de Sinais
Brasileira ou Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS ou LSB)?
Historicamente, os Surdos foram tratados de diversas maneiras pela
sociedade. Ora como descartáveis, por não atenderem a um padrão arquétipo para a
época, ora como privilegiados, pois tinham uma comunicação diferente e seriam
enviados/correspondentes dos Deuses. Diversas épocas, diferentes tratamentos. Sua
língua sempre esteve presente, privilegiada ou não. Em nenhum momento esta língua
foi se perdendo. As comunidades surdas do mundo inteiro deixaram-na viva nos
encontros Surdos-Surdos, mesmo no momento mais obscuro da história dos Surdos
durante o fim do século XIX e meados do século XX.
A partir de pesquisas de um linguista norte-americano, chamado Willian Stokoe,
por volta dos anos de 1960, as línguas de sinais passam a ser reconhecidas como
línguas (GESSER, 2009). Estas pesquisas constataram que a Língua de Sinais
Americana (American SignLanguage– ASL) possuía o mesmo status linguístico que a
língua oral. Desde então, o movimento em prol da legitimação das LS em todo o
mundo ganhou força e inúmeros países passaram a reconhecer as LS como línguas
oficiais.
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2. O velho
Uma língua para ser viva, precisa ser usada, difundida. A LS é uma língua
visuo-espacial, ou seja, é uma língua em três dimensões (3D). Os canais usados para
a comunicação são as mãos, o corpo, o espaço e a visão. É uma língua que capta as
sutilezas das expressões humanas, sejam elas faciais e corporais. Uma língua rica
em detalhes. Que apresenta toda a essência e emoção do momento de realização de
um sinal (léxico). Uma língua viva.
A LIBRAS é constituída de parâmetros primários e secundários (BRITTO,
1995), são eles: a Configuração de Mão (CM), Ponto de Articulação (PA), Movimento
(M), Orientação da palma da mão (O) e expressões corporais e faciais. Os sinais são
formados pela combinação destes parâmetros, configurando assim uma língua. Estes
parâmetros são representações dos níveis fonológicos, morfológicos, sintáticos e
pragmáticos das LS.
Diante do reconhecimento das LS como línguas e não como pantomimas,
gestos ou uma forma de comunicação desvalorizada, os Surdos passam a conquistar
os espaços sociais. E que espaços seriam estes? A escola, agremiações religiosas,
centros universitários dentre tantos outros espaços de convivência e de construção
social, fazem com que os Surdos e sua língua – LIBRAS – venham conquistando um
status quo que ainda está distante de parear com a Língua Portuguesa. Mas vem
conquistando este espaço como língua, como parte constituinte de uma “cultura”, de
uma identidade e de uma representatividade sócio-histórica.
Uma organização de destaque são as Associações de Surdos. Estes locais de
encontro Surdo-Surdo são importantíssimos para a comunidade Surda. São nas
associações que a LS, a “cultura” surda e as infinitas identidades surdas se encontram
e se relacionam espontaneamente. Surdos de diferentes idades e com experiências
diversas podem auxiliar os mais jovens, podem trocar informações importantes sobre
os mais diversos assuntos. Onde se organizam as festas, os campeonatos de futebol,
os movimentos de lutas em prol de uma vida mais equânime, mais justa, mais viva.
Os pontos de encontro fazem parte das estratégias que os Surdos
criaram para manter uma grande rede de contatos. Atualmente, muitos
Surdos brasileiros usam o celular e a Internet, mas há pouco tempo,
essa realidade era diferente. Os Surdos conseguiram manter suas
tradições, sua língua e suas histórias por meio deste tipo de estratégia.
Os pontos de encontro foram e são ainda espaços de lazer e cultura.
(PEREIRA, et al. 2011, p.44)

A LS circula livremente nestes espaços. Surdos e ouvintes compartilhando o
mesmo idioma. Compartilhando experiências, saberes, conhecimentos de mundo.
Percebe-se, a todo instante, uma infindável quantidade de mãos bailando no ar.
Assuntos dos mais diversos sendo tratados no mesmo instante. Liberdade. Vida.
Compartilhamento. Saberes. Experiências. Contos. Histórias. Frustrações. Medo. São
questões que estes encontros permitem serem experienciadas e vivenciadas por
todos que frequentam estes espaços.
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Espaços estes que fazem com que ouvintes possam adentrar ao “Mundo”
Surdo. Conhecer as nuances da LS, suas sutilezas, sua beleza, sua importância.
Conhecer aspectos da língua que só convivência com os Surdos permite. Metáforas,
piadas, gírias e expressões idiomáticas são alguns exemplos de ganhos que o uso da
língua com os falantes naturais nos permite.
Nestes espaços crianças surdas têm no adulto Surdo um modelo. Modelo
linguístico. Modelo de vida. Modelo de vitória. Modelo de que é possível conquistar
seu espaço na sociedade através de uma língua diferente. Mostrando sua capacidade,
sua persistência, sua luta. A LS é o combustível necessário para que os Surdos
alcancem todos os objetivos que projetaram para suas vidas. Não há deficiência.
Existe uma diferença linguística entre estes dois “mundos”. O ouvinte e o Surdo. E a
única fronteira é a linguística.
Quando tratamos de educação de Surdos percebemos sonhos e realidades se
entrecruzando nos olhares. Olhares de crianças que têm sede de aprender e de
comunicar. Olhares de profissionais Surdos que com toda sua experiência querem
mostrar para estas crianças que existe um futuro de possibilidades que as esperam
“logo ali”. Não irei me deter neste texto a falar dos entraves existentes na educação
dos Surdos, mas da beleza contida na relação entre os Surdos e a língua.
Esta relação que é possibilitada pela LS dentro dos ambientes educacionais é
linda. Linda mesmo. Não é hipocrisia. Experienciar esta relação cotidianamente é
vislumbrar uma nova realidade. Realidade que permite a troca de experiências e a
circulação da Língua de Sinais dentro do ambiente escolar, dividindo e partilhando do
mesmo status quo da Língua Portuguesa, permitindo a aquisição da língua, a
instrução em sua língua natural e a constituição de sujeitos identitários e culturais.

3. O novo
Um novo mundo se abre com o avanço das novas tecnologias da informação e
comunicação (NTICs). Infinitas possibilidades são criadas e recriadas a partir de
softwares, aplicativos, câmeras e tantos outros componentes que fazem destes novos
recursos tecnológicos, ferramentas de ambição de muitas pessoas em nossa
sociedade. Sem dúvida alguma os Surdos conseguiram um salto qualitativo em
relação à comunicação nunca antes imaginado.
Telefones, smartphones, computadores pessoais (PC), tablets e outros, são
ferramentas que libertaram os Surdos de uma prisão comunicacional. O fato de poder
comunicar com o outro usando sua língua natural é fantástico. Ser e se fazer ser
entendido. Conseguir captar informações. Coletar dados, se relacionar, conhecer,
interagir. Possibilidades estas conquistadas com o desenvolvimento tecnológico.
Freitas (2007) nos relata que de acordo com pesquisas realizadas, apenas 5%
dos conteúdos das páginas web são imagéticos. Ou seja, para cada imagem tem-se
32 palavras. Um labirinto de informações escritas (em uma segunda língua) se abre
para estes sujeitos que usam o canal visual para comunicação. Uma inacessibilidade.
Este é um “pequeno” detalhe deste canal de comunicação. Pensado por e para
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ouvintes. Pensado para uma maioria linguística, que usa a língua majoritária do país.
Assim esta web torna-se um lugar exclusivo. Um lugar de exclusão para os Surdos.
Mas, nos últimos anos, algumas ações veem acontecendo, a fim de, fazer com
que a web se torne um ambiente acessível. Inúmeros projetos e empresas têm se
movimentado para que seus sites se tornem acessíveis a um número cada vez maior
de usuários. E em especial aos Surdos foram criados avatares que interpretam os
conteúdos das páginas. A W3C Brasil, é um consórcio que busca desenvolver padrões
para a web. Um destes padrões é a acessibilidade. Fazer uma web acessível para
todos. Inúmeros sites, atualmente, encontram-se acessíveis para Surdos, ou seja,
possuem links que abrem uma janela de interpretação do conteúdo selecionado.
Quando nos referimos ao internauta surdo, usuário da LIBRAS, é
preciso lembrar que ele é um indivíduo bilíngue, cujo dominío da
Língua Portuguesa se dá como leitura em segunda língua.
Dependendo de seu nível de proficiência, a leitura em Língua
Portuguesa poderá apresentr de maneira fragmentada e limitada,
comprometendo a possibilidade de leitura imersiva. (GOMES; GÓES,
2011, p.6)

Neste ponto faço dois questionamentos: que acessibilidade é essa? O que é
essa acessibilidade web? É imprescindível expor estes dois conceitos (acessibilidade
e acessibilidade web) para que possamos compreender realmente o salto nessas
mudanças. A grosso modo, acessibilidade significa garantir de forma autônoma e
segura o uso (utilização) dos equipamentos urbanos (edificações e transportes), de
comunicação, de informação entre outros por todos os usuários.
De acordo com o Decreto 5296/04, em seu artigo 8º, define acessibilidade da
seguinte forma:
Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e
meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida. (BRASIL, 2004).

Percebe-se que o referido artigo traz questões que promovam mudanças de
comportamento, gestão e designer das novas páginas da web e ou adaptação das já
existentes. Segurança e autonomia são o que todos os usuários buscam quando
buscam interagir com o ambiente virtual. Para os Surdos esta segurança e autonomia
se dá pelo viés da língua, ou seja, a LS é o meio pelo qual os Surdos se sentem mais
seguros quando se relacionam com o mundo.
A cartilha “Acessibilidade na Web” da W3C Brasil, nos apresenta um conceito
de acessibilidade web que dentro do propósito deste estudo se encaixa perfeitamente.
Segundo esta cartilha:
Acessibilidade na web é a possibilidade e a condição de alcance,
percepção, entendimento e interação para a utilização, a participação
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e a contribuição, em igualdade de oportunidades, com segurança e
autonomia, em sítios e serviços disponíveis na web, por qualquer
indivíduo, independente de sua capacidade motora, visual, auditiva,
intelectual, cultural ou social, a qualquer momento, em qualquer local
e em qualquer ambiente físico ou computacional e a partir de qualquer
dispositivo de acesso. (W3C, 2013, p. 24)

Tudo o que defendo como critérios de acessibilidade na web, o conceito acima
nos traz. O ambiente web é um local que permite níveis de interação, percepção e
contribuição variados. Todos somos capazes de interagir e contribuir para a web,
necessitamos “apenas” de acessibilidade.
Dentre os aparatos tecnológicos, citados nos primeiros parágrafos desta
sessão, gostaria de acrescentar que, a partir de ações como a da W3C, pude perceber
que inúmeros centros de pesquisa, empresas de tecnologia, instituições de ensino
superior, organizações não governamentais, têm produzido vários recursos, dentro de
suas especificidades, que buscam trazer a acessibilidade para os Surdos.
Lagarto e Mineiro (2011) nos apresentam uma experiência da Universidade
Católica Portuguesa, com a implementação de um curso superior de licenciatura em
Língua Gestual Portuguesa (LGP) desenvolvido em regime de blendedlearning20 (blearning). Nos é descrito com muita propriedade pelos autores detalhes do
funcionamento deste curso. É possível perceber que “a prática observada permite
dizer que já existem ferramentas nos domínios das TIC e da Web 2.0 que são
propiciadoras do processo de inclusão” (LAGARTO; MINEIRO, 2011, p. 144). No
decorrer do texto percebemos que ações como manuais gravados em LGP são
divulgados para os alunos Surdos a fim de tornar acessíveis os conteúdos e as
informações sobre o andamento do curso.
Andrioli (et al. 2013) traz uma outra perspectiva para com o uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). As pesquisadoras apresentam
argumentos defendendo o uso destas novas TIC’s como um “meio de ampliação da
cidadania”. O interessante é que os referenciais das autoras nos afastam das
questões educacionais. Interessante por que a maioria dos textos produzidos sobre a
temática, têm ligações com a educação. Esta promoção da cidadania traz um outro
olhar sobre os aspectos de acessibilidade web e o uso destas ferramentas.
Durante toda a pesquisa que culminou no artigo “Uso das Tecnologias Digitais
pelas Pessoas Surdas como um Meio de Ampliação da Cidadania”, as autoras usaram
a LIBRAS como língua nas relações com os participantes. A pesquisa teve como
sujeitos Surdos que são líderes em suas comunidades. E estes puderam relatar como
o uso das TIC’s favorece a “emancipação dos surdos” (ADRIOLI, et al. 2013).
Estes dois relatos são exemplos de como o “novo” pode facilitar a vida das
pessoas Surdas. Através da acessibilidade educacional e da conquista de autonomia
para com a sociedade.
20

Um modelo de b-learning implica que a momentos de ensino presencial, em sala, se sigam períodos de estudo
a distância, nos quais os alunos terão de interagir com materiais de estudo, com seus colegas e com os tutores
de cada Unidade Curricular (UC) (LAGARTO; MINEIRO, 2011, p. 146).
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4. Considerações Finais
Inúmeras são as relações entre o “novo” e o “velho”. Benefícios e limitações
permeiam a relação entre estes dois extremos. Não há como mensurar as vantagens
e a acessibilidade que os avatares trouxeram para os sujeitos Surdos. Acredito que
ainda temos muito que avançar e aperfeiçoar nas entrelinhas desta comunicação.
Não há dúvidas de que a comunicação face a face é a melhor. Quando o olhar
de uma criança Surda encontra o olhar de um adulto Surdo são identidades se
olhando. Sutilezas e nuanças das falas são percebidas com o olhar, com gestos, com
expressões e com movimentos tão sutis que estes novos avatares não conseguem
captar e expressar. A LS perde muito a sua originalidade (e beleza) quando
transformada em algo robótico, sem sentimento, sem expressão. Muitas vezes o que
se percebe é um português sinalizado, ou seja, uma forma de sinalizar seguindo a
estrutura gramatical da LP. Isso não é LIBRAS.
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (A.V.A), câmeras, vídeos, chats,
chamadas de vídeos entre tantos outros recursos fazem com que Surdos e ouvintes
possam se comunicar usando a LS. Autonomia e segurança são os pilares de uma
comunicação que privilegia a LIBRAS para os Surdos. Iremos sempre encontrar
vantagens e desvantagens nesta relação que ora se apresenta como novidade, como
tradicional, como simbiótica, como oposta. Iremos sempre encontrar o longe e o perto,
o possível e o impossível, o acessível e o inacessível. Relações são estabelecidas
tanto face a face como online.
O mundo mudou. Nossas relações mudaram. As tecnologias mudaram. As
línguas mudaram. Seus status, seus “poderes”, suas capacidades de captar as
emoções e os sentimentos também mudaram. Vivemos num mundo de mudança,
onde a fluidez das relações e das tecnologias nos é apresentada quase que
instantaneamente. É preciso não só acessibilidade. É preciso saber usar. Saber
compreender e entender toda a lógica por detrás das informações que são veiculadas
nessa enorme teia de informações, conhecimento e intrigas.
Temos muito que discutir e aprofundar nos estudos sobre acessibilidade na
web. Não nego que avanços foram conquistados. Que os Surdos podem, de alguma
forma, navegar com segurança e autonomia, pela rede mundial de computadores,
mas devemos sempre ter cautela para com o uso destas TIC’s. Cautela no sentido de
saber o que estamos consumindo de informações.
Acessibilidade já!!!
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NOVAS TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO: O USO DO BLOG
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Resumo
Há algum tempo, a educação nacional atravessa diversas dificuldades, sendo observados
baixos níveis de desempenho entre os alunos, além da insatisfação geral destes e dos
professores. Comumente, buscam-se formas de facilitar e melhorar a qualidade do processo
de ensino e aprendizagem e solucionar os impasses educacionais. Procuram-se maneiras de
trabalhar conteúdos de forma mais atrativa, visando despertar a paixão e entusiasmo dos
agentes presentes na escola. Entre umas das ferramentas mais eficazes atualmente está a
tecnologia, cada vez mais presente na sociedade. O presente artigo busca analisar a
presença dos elementos tecnológicos, com foco no uso do blog, dentro do contexto
educacional, procurando evidenciar os benefícios apresentados por esta ferramenta e apontar
alguns dos desafios existentes. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica, por meio da
análise criteriosa de livros e artigos relacionados ao tema em questão. A referida análise
permitiu concluir que as novas tecnologias são uma realidade na esfera educacional e que,
nesse sentido, o blog representa uma importante ferramenta, trazendo diversos benefícios ao
processo de ensino e aprendizagem.
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1. Introdução
A sociedade atual vivencia uma constante transformação, determinando
mudanças na perspectiva humana. A Educação busca seguir essas transformações,
visando aprimorar-se e, com frequência, acompanhando as tendências tecnológicas
utilizadas diariamente. Um fenômeno atual inegável é a influência exercida pela
tecnologia sobre a juventude. A interação entre os dois elementos se dá de forma
quase natural, sendo possível dizer que os jovens têm a capacidade de assimilar
conceitos específicos e estabelecer ligações com situações diferentes de forma
menos complexa. O computador é um componente presente das diversas esferas da
sociedade, assim, é essencial que o mesmo também se encontre inserido no ambiente
escolar (SAMPAIO; LEITE, 2004 apud Passos, 2007). O autor pontua que a aplicação
da informática como instrumento pedagógico é capaz de proporcionar o aumento da
eficiência e da qualidade da aprendizagem, com vistas aos diversos métodos de
construção do conhecimento.
Com o surgimento das Tecnologias da Comunicação e da Informação (TICs),
surgidas para facilitar e aprimorar a comunicação e o trânsito de informações,
determinadas técnicas de produção, armazenamento e transmissão de informações
se concretizaram e possibilitaram transformações em diversas áreas da sociedade,
como no processo de ensino e aprendizagem. A geração net, que surgiu em meio às
novas tecnologias, representam os reais nativos digitais. Tal geração não aceita
somente ser espectadora dos eventos: também constrói, transforma, personaliza,
opina, estuda, ressignifica o universo no qual está inserido em tempo real. Diferente
das gerações anteriores, habituados a simplesmente receber informações, a geração
net busca aquilo que lhe interessa e se aprofunda nestes temas, além de criar
informações e difundi-las (PARNAIBA, GOBBI, 2010).
Diante do exposto, é possível afirmar que as ferramentas tecnológicas
fornecem várias possibilidades à educação, contribuindo também para uma absorção
efetiva dos conteúdos disponibilizados. O emprego da tecnologia propicia o
desenvolvimento de seres atuantes, críticos e autônomos, ao motivar o aprendizado
voltado para a prática daquilo que foi aprendido e da realização de descobertas. Dessa
forma, o presente artigo tem como objetivo analisar as possibilidades oferecidas pelo
uso das tecnologias em sala de aula, apresentando suas vantagens e expondo os
desafios presentes no âmbito escolar da atualidade. A importância da pesquisa
encontra-se no fato de que as tecnologias são uma realidade dentro da escola, já não
cabendo questionar sua validade, mas sim as melhores formas para que esta
alternativa de ensino possa ser utilizada de maneira significativa na busca por um
ensino de qualidade. Para este fim, apoiou-se na pesquisa bibliográfica, através da
leitura criteriosa de artigos relacionados ao tema, para sua fundamentação teórica.
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2. A importância das novas tecnologias no ensino atual
Conforme Santos (2013), faz-se importante salientar que o termo “Novas
Tecnologias”, embora comumente usado em referência à utilização da informática,
pertence a um contexto amplo, no qual a informática representa apenas uma opção
dentre as várias possibilidades. As novas tecnologias de informação e comunicação
(TICs) podem auxiliar de forma significativa para um ensino mais atrativo e dinâmico.
Contudo, em grande parte das escolas do país, ainda é possível observar uma prática
docente que ocorre de forma mecânica e descontextualizada, em um local onde o
aluno atua como simples espectador. Para Moran (2006), diversas formas de ensino
já não se justificam atualmente e a sensação de ensino ultrapassado é compartilhada
tanto por educadores quanto por alunos. O autor então questiona: “para onde mudar?
Como ensinar e aprender em uma sociedade mais interconectada?” (2006, p.11).
Assim como observado em outras épocas, espera-se que as novas tecnologias
apresentem soluções rápidas para o ensino. Entretanto, embora aquelas possam
ampliar conceitos educacionais, “se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos
achado as melhores soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas não
resolvem as questões de fundo” (MORAN, 2006, p.12). A informática por si só não é
capaz de trazer progresso: os benefícios serão comprovados através das práticas
realizadas em sala de aula e na forma como educadores e estudantes utilizam os
recursos disponíveis. Tal utilização deve acontecer de maneira que a escola seja
revigorada, auxiliando o progresso de todos os atores presentes no processo
(MAINART; SANTOS, 2010).
Kenski (2012 apud Assis, 2015), no capítulo denominado “Tecnologias também
servem para fazer educação”, busca criar uma relação entre educação e tecnologia,
com foco na socialização da inovação, destacando que a introdução de determinada
tecnologia pode causar transformações profundas na organização do ensino, citando,
como exemplo, a associação entre educação e mídias, considerando que ferramentas
como o computador e a televisão causam novas mediações entre a abordagem
docente, a compreensão do estudante e o conteúdo trabalhado. Ainda sobre a
questão abordada por Kenski, afirma-se que
Mais importante do que as tecnologias e os procedimentos
pedagógicos mais modernos, é a capacidade de adequação do
processo educacional aos objetivos que levam as pessoas ao desafio
de aprender. Nessa direção, traz exemplos de novas formas de
aprender, apoiando-se nas redes digitais, cuja dinâmica e capacidade
de estruturação colocam os participantes de um determinado
momento educacional em conexão, aprendendo e discutindo
coletivamente de forma igualitária (ASSIS, 2015, p. 429).

As TICs permitem a adaptação do contexto e de acontecimentos do processo
de ensino e aprendizagem frente às diferenças existentes em sala. A tecnologia
propicia ferramentas didáticas apropriadas à diversidade e às demandas de cada
aluno. As possibilidades são diversas, permitindo que o docente transmita, de forma
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inovadora, as informações. Através das TICs, é possível dispor de informações no
momento necessário, conforme o interesse. Quando bem utilizadas, as TICs
aprimoram o processo de ensino ao construir ambientes virtuais de aprendizagem,
auxiliando a assimilação de conteúdos do aluno. O computador e a internet são
elementos que chamam a atenção do estudante, desenvolvimento neste a habilidade
de reter conteúdos. Tal conteúdo se manifesta de maneira cada vez mais dinâmica,
interativa e intensa, fazendo com que, muitas vezes, os agentes envolvidos no
processo de ensino, não são capazes de assimilar. A principal dificuldade de se
incorporar as TICs no processo de ensino, é o fato de o professor ser ainda apontado,
o detentor de todo conhecimento. Pode-se dizer que
[...] muitos veem nas TIC, a perspectiva transformadora e
determinante para melhorar a educação, mas deve-se considerar que
há muitos problemas ainda associados à incorporação de tecnologias
nas escolas. É um desafio para os professores mudar sua forma de
conceber e por em prática o ensino, através de uma nova ferramenta
(OLIVEIRA; MOURA, 2015, p.79).

A presença das novas tecnologias na esfera educacional é um fato e deve
apenas crescer daqui para frente. Seu uso será consistente a medida que o docente
realize questionamentos, a si e aos outros, esteja informado e comunique-se de forma
satisfatória, que seja flexível e adapte sua prática a esta realidade. Assim, a formação
em novas tecnologias deve ser contínua, com atenção especial aos problemas
presentes nessa questão. Alguns destes problemas serão apresentados no subitem a
seguir.

3. Desafios do uso das TICs em sala de aula
Um dos principais desafios no emprego das TICs é a demanda de contínua
atualização docente. Grande parte dos professores, conforme ressaltam Borba e
Penteado (2003), admite que não atua de maneira que a aprendizagem do aluno seja
favorecida. De acordo com Anastasiou e Alves (2003), quando se apresenta um
desafio ao professor, no sentido de atuar segundo uma nova visão, no processo de
ensino e aprendizagem, aquele poderá encontrar dificuldades de alcançar uma ação
docente diferenciada. No geral, esta dificuldade começa com o próprio entendimento
da necessidade de ruptura com os modelos tradicionais de ensino.
No ensino superior, as TICs têm como proposta os novos arranjos do processo
de ensino e aprendizagem, que forçam mudanças na maneira como o docente realiza
seu trabalho. Nesse sentido, estas devem ser incluídas nesta etapa de ensino a fim
de possibilitar que a comunidade acadêmica possa conhecer as várias formas de
produção e propagação do conhecimento. A formação docente para uso das TICs,
comumente, tem sido desenvolvida como formação em serviço, baseda na realidade
escolar e na prática pedagógica do professor, o que já representa progresso. Porém,
ainda há ausência de condições técnicas, materiais e físicas adequadas, bem como
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de atitudes positivas por parte de gestores escolares, que por falta de familiaridade
com elementos tecnológicos, ignoram a potencialidade das TICs na melhoria da
qualidade do serviço educacional (ROSA; CECÍLIO, 2010).
A este respeito, Tardy (1976) afirma
De um ponto de vista cultural e pedagógico, a existência dos meios
audiovisuais de comunicação de massa cria uma situação totalmente
inédita. É preciso que se diga em sua situação é eminentemente
incômoda [...] os professores precisam, senão ultrapassar, pelo menos
alcançar seus alunos. Não é impertinente pensar que os programas
de iniciação destinados às crianças deveriam ser ministrados primeiro
aos professores. Senão, seria como se um analfabeto tivesse
pretensão de ensinar a alguém que já sabe ler o bom uso da língua (p.
26).

Também é importante que o professor possa selecionar os conteúdos
trabalhados, já que, segundo Moran (2006), existe confusão entre mera informação e
conhecimento. Há muitos dados e informações disponíveis. Na informação, tais dados
encontram-se dispostos dentro de uma lógica, de uma estrutura definida. Já o
conhecimento refere-se à integração da informação em nossas referências e
paradigmas, ocorrendo quando nos apropriamos daquela e a tornamos significativa.
Uma parte significativa da aprendizagem ocorre no momento em que se integra
todas as tecnologias: audiovisuais, telemáticas, orais, textuais, lúdicas, musicais,
corporais. Há uma variedade de opções metodológicas à disposição do docente e
cada um pode buscar a melhor forma de organizá-las. É fundamental, entretanto, que
haja ampliação e domínio dos meios de comunicação interpessoal/grupal. A
sociedade da informação demanda que estejamos constantemente aprendendo sobre
comunicação, ensino, integração humana e tecnológica, além da integração entre
indivíduo, grupo e sociedade (MORAN, 2006, p.61).
Um segundo ponto a ser levantado tem relação com a infraestrutura escolar, já
que para um ensino integrado à tecnologia de forma efetiva, é preciso que docentes
e alunos possuam acesso personalizado e frequente às novas tecnologias, em
especial, à Internet. Nesse caso, a existência de uma sala conectada na escola, com
adequação para pesquisa, dotada de um laboratório bem equipado, é imprescindível.
Por este motivo, o auxílio na aquisição de máquinas por meio de financiamentos,
sejam estes públicos, privados ou oriundos de programas de organizações sociais, é
uma necessidade impreterível. Tal afirmação converge com o exposto por Moran
(2006), que considera que uma das prioridades no investimento escolar é a
implantação de tecnologias de alta velocidade. A meta é que cada sala esteja
conectada à Internet e que cada estudante utilize um notebook.
Albino e Souza (2015) afirmam, por meio de pesquisa realizada, que a internet
está presente na maior parte das escolas públicas do país, porém, uma das limitações
importantes, conforme apontado pelos pesquisados, a velocidade da conexão. Além
disso, o número de equipamentos disponíveis para cada aluno constitui outro
obstáculo para um uso efetivo da máquina nas atividades escolares.
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Diante do exposto, fica evidente a importância do trabalho com os docentes
que atuam na Educação Básica, no sentido de promover uma nova perspectiva para
essa realidade que não deve ser ignorada, em especial no contexto atual, onde há
predominância das ferramentas tecnológica, nos campos do aprendizado e da
comunicação. Importante citar que tal ação docente deve ser orientada por princípios
que esclareçam as vantagens e desvantagens do uso da tecnologia, sendo o
profissional responsável pelo desenvolvimento do planejamento e atuação em favor
de um processo de ensino e aprendizagem significativo.
O terceiro fator essencial é a articulação entre os atores presentes no processo
de formação. A compreensão e o respeito da realidade, conhecimentos e vivências
de cada um são um ato de extrema importância para a formação de um espaço
democrático de saber. Para Rosa e Cecílio (2010), pesquisas relacionadas ao uso
pedagógico das TICs demonstram que o professor interessado em as usar deve
realizar uma reflexão da realidade e condições da comunidade escolar na qual está
inserido, pois os contextos ali presentes são plurais e diversos. Assim, a inserção das
tecnologias na escola pode não ser efetiva se não forem considerados os aspectos
socioculturais dos estudantes.
Segundo Menezes
[...] mais importantes que informações, professores e pesquisadores
devem saber como ensinar e conhecer a relação entre professor/aluno
para fazer com que as pessoas entendam a importância do
conhecimento para desenvolvimento de uma humanidade melhor. Ao
longo do tempo, os processos educativos tradicionais deixaram de
lado o sujeito e suas emoções, relegando as várias dimensões do todo
humano [...] conceber e desenvolver processos educativos que
considerem o indivíduo na sua totalidade, na qual afetividade e a
intelectualidade dobram-se e desdobram-se num processo de infinitas
relações (2012, p.61).

Ainda segundo a autora, a sala de aula é o espaço onde ocorrem os grandes
encontros, as interações e discussões, a troca de experiências e as relações afetivas
entre professor e aluno. É nesse local que acontece a observação dos educandos,
sendo possível identificar ali sua evolução e dificuldades. Dessa forma, a sala de aula
deve ser caracterizada como um ambiente de estímulo e cooperação, visando auxiliar
o desenvolvimento e a manifestação das inteligências diversas, promovendo, ao
mesmo tempo, a relação entre os conteúdos absorvidos ou gerados pelos alunos.

4. Tecnologia e a sala de aula
Embora sejam diversas as possibilidades de uso de tecnologias em sala de
aula, tais como a TV, o vídeo e o rádio, o computador, aliado à Internet, representa
atualmente uma das mais importantes ferramentas educacionais. Conforme apontado
por Reis, Santos e Tavares (2012), o computador
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[...] poderoso em recursos, velocidade, comunicação e programas (...)
permite criar um espaço de pesquisa amplo, através de possibilidades
de similar situação, testam conhecimentos, desmembram conteúdos,
descobrir novos conceitos, lugares e ideias. Permite produzir novos
textos, avaliações, experiências, analisando algo pronto, pondo em
choque o contexto do trabalho. Além de servir de apoio para produzir
outros textos, criando-se assim, a busca individual ou coletiva (p.223).

Com cada vez mais possibilidades em termos de velocidade, recursos,
comunicação e programas, tal instrumento viabiliza a pesquisa, a simulação de
experiências, a avaliação de saberes específicos e a descoberta de novos conceitos,
ideias e lugares, ou seja, as possibilidades são ilimitadas (MORAN, 2006). No Brasil,
a inserção efetiva da informática se deu em 1995, com um projeto intitulado Programa
Nacional de Informática na Educação (PROINFO), que objetivava a formação de
núcleos tecnológicos de educação em todo o país. Segundo o Ministério da Educação
(MEC), o intuito de tais núcleos é a capacitação docente, para que a política da
informática educacional seja amplamente difundida. O programa regulamentado mais
recente foi o “Um computador por aluno” (PROUCA), que configura um programa que
possibilita que municípios, estados e Distrito Federal possam obter computadores
portáteis nas redes públicas de educação básica (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, s/a).
Quando se pretende usar qualquer tipo de tecnologia no processo de ensino e
aprendizagem, o docente deve levar em consideração a integração sob uma ótica
pedagógica para que o uso seja feito da melhor forma possível. Um dos elementos
fundamentais para o referido processo é a forma como são organizadas as
informações buscadas pelo discente, para as quais é preciso criar mecanismos de
questionamentos, a fim de incitar o raciocínio lógico e, assim, possibilitar um nível
maior de compreensão da tarefa proposta. No planejamento para uso das TICs deve
prevalecer a estruturação aberta e flexível, já que se trabalha com projetos a partir de
experiências absorvidas (LOBO; MAIA, 2015).
Na sala de aula, as tecnologias podem auxiliar o docente na exposição de
conteúdos tradicionalmente apresentados da mesma forma, de uma maneira
inovadora. Em relação a disciplina de Língua Portuguesa, uma das possibilidades é o
uso de ferramentas de publicação na criação de processadores de texto e blogs. Já
em relação à matemática, é possível empregar o uso de programas educativos, além
da criação de gráficos e planilhas, com vistas a tornar uma aula frequentemente vista
como mecânica e descontextualizada, em algo bastante interessante. O trabalho
realizado com a geografia, por sua vez, pode ser aperfeiçoado por meio do
computador e da internet, com uma das alternativas sendo o uso de ferramentas como
o Google Earth ou a orientação de alunos por meio de sites de localização online.
Conteúdos de física e biologia podem ser mais bem trabalhados com o uso da internet
e de telescópios e microscópios eletrônicos. Por fim, sugere-se recursos relacionados
à programas de desenho e editores de imagens para o trabalho com técnicas de
desenho, pintura, arte e até mesmo colagem e escultura (ALVES, 2016). As
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informações apresentadas evidenciam o amplo leque de possibilidades de uso da
tecnologia em sala de aula.

5. O blog como estratégia de ensino
Moran (2006) pontua que o docente pode criar uma página na internet, como
espaço de encontro e de divulgação, um local de referência para cada disciplina e
aluno. Tal página pode aumentar o alcance do trabalho docente, de propagar suas
ideias e propostas, de ampliar o contato com indivíduos externos à escola ou
universidade. Inicialmente, a importância da página pessoal deve-se à referência
virtual, como um ponto de encontro entre os agentes escolares, especialmente,
professor e aluno. O importante é que haja um espaço, fora do ambiente escolar, de
encontro e visualização virtual. É aí que surge a importância do blog no ensino.
Conforme Fachinello (2016) o blog pode ser descrito como um site que possui
publicações de conteúdos em ordem cronológica inversa sobre temas específicos.
Com a funcionalidade de um jornal online, o conteúdo do blog pode ser escrito por um
indivíduo ou por um grupo destes, sendo possível também que os leitores façam
comentários referentes à cada publicação e realizem buscar conforme o tema
desejado. De acordo com a autora, fica evidente que o blog cumpre sua proposta de
configurar um meio de tecnologia de informação e comunicação, sendo útil tanto no
auxílio da comunicação já existente entre docente e aluno quanto como uma forma de
divulgar conteúdos àqueles que estejam interessados em aprender mais sobre
determinados temas.
Sabe-se que a criação do blog não foi pautada por questões educacionais.
Contudo, este tem sido cada vez mais usado no ambiente escolar, devido à sua
interatividade, proporcionando a alfabetização digital, criando redes colaborativas na
construção do conhecimento. A utilização do blog permite a extração e a oferta de
informações, além de oportunizar o desenvolvimento de um convívio organizado, ético
e determinado pelos termos estabelecidos por seus usuários (SENRA; BATISTA,
2011). Silva e Albuquerque (2009) consideram que existem cinco tipos de blogs
educacionais: os blogs de professores, onde são publicados textos, orientações,
vídeos, links; blogs de alunos, que servem como portfólios e podem ser usados como
instrumento de avaliação; blogs de instituições educacionais, usados para divulgação
das ações desenvolvidas naquele ambiente; blogs de projetos educativos, voltados
para a produção e distribuição de conhecimento sobre assuntos específicos; e blogs
de grupos de pesquisa, cuja finalidade é reunir indivíduos de comunidades científicas
para que articulem, analisem e divulguem suas pesquisas e resultados.
Santos, Grossi e Parreiras (2014) considera que, no âmbito escolar, o blog tem
representado um instrumento que une e introduz o mundo na escola e vice-versa,
considera que possibilita a quebra das barreiras criadas pelos muros da escola. Este
instrumento poderá aumentar a flexibilidade na relação e na troca entre os agentes
escolares, como estudantes, docentes e familiares, de maneira geral. Tal interação
Rio de Janeiro, RJ, nº 218

abr./jun. 2018
93

p. 86 a 98

ISSN: 0102-5503

favorece uma abertura da escola em relação à sociedade, havendo, dessa forma, uma
contribuição para o progresso da qualidade da educação, e, principalmente, para a
formação completa de cidadãos, por meio da inclusão sociodigital. Ainda segundo os
autores, o uso do blog gera
[...] mudanças de posturas: dos alunos frente ao próprio aprendizado,
dos professores frente ao processo de ensinar, a partir da interação
entre o aprender e o ensinar. Desta maneira, contribuir-se-á para a
formação da cidadania consciente, responsável, que leve o aluno a
ser um sujeito ativo quanto ao processo de construção/reconstrução
de seus próprios conhecimentos (SANTOS; GROSSI; PARREIRAS,
2014, p.99).

A análise de trabalhos relacionados ao uso do blog permitiu verificar os
impactos criados a partir deste uso, com a maior parte citando resultados positivos.
Para Rancan (2011), um aspecto relevante do emprego do blog em sala é a sua
capacidade de extensão. O blog supera os limites de tempo e espaço escolares,
sendo possível finalizar uma discussão iniciada em sala e inacabada em função da
falta de tempo, o que beneficia o diálogo e a interação entre docente e aluno, assim
como o enriquecimento das discussões. Já Silva (2009) salienta que o blog oportuniza
a participação e diálogo de estudantes retraídos, que tendem a participar de forma
muito limitada da aula, e no ambiente virtual tem a possibilidade de interagir com seus
colegas e professores, criando um grupo de interesses comuns. Também é garantida
maior autonomia na aprendizagem por meio da interação, colaboração e
encorajamento, uma vez que o aluno pode realizar suas próprias escolhas, sem
necessidade do contínuo acompanhamento docente.
Apesar das vantagens apresentadas, o uso do blog depende de determinadas
condições para que seja efetivo e para que as metas propostas sejam atingidas. No
caso da criação de blogs por alunos, por exemplo, é fundamental que o professor faça
um acompanhamento do progresso das tarefas, pois a demora e a ausência de
compromisso e manutenção para realização das postagens e diálogo através das
postagens, bem como a utilização de linguagem e termos inadequados são aspectos
comuns (MENDES, 2009). Outro ponto a ser observado, conforme citado, é a
inadequação de grande parte dos professores, que devem estar ligados às novas
formas de pensar, buscando atualização constante e ponderando sobre seu papel
diante das novas ferramentas disponíveis e das transformações observadas na
sociedade.

5.1 O blog Bárbara Franco
O blog Bárbara Franco (https://teacherba2017.wordpress.com/) foi criado em
27 de janeiro de 2017, tendo como intuito a disponibilização de material didático de
uma maneira simples e organizada, com conteúdos relacionados às disciplinas de
Língua Inglesa; Língua Portuguesa e Literatura; e Linguagem, Trabalho e Tecnologia,
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as quais são lecionadas pela pesquisadora em duas escolas do município de Serrana,
interior de São Paulo. No referido blog, há postagens de textos para reflexão, vídeos
e imagens explicativas ou motivacionais. Há também a seção “Biblioteca Ativa”, onde
são disponibilizados links de obras utilizadas em vestibulares, além da seção “Sites
Interessantes”, na qual é possível encontrar material complementar aos conteúdos
expostos em sala e no blog.
A ideia de criação deste espaço virtual surgiu da necessidade de sistematizar
os conteúdos apresentados em sala, permitindo que os alunos pudessem acessá-los
a qualquer momento, de qualquer lugar. Com a tecnologia cada vez mais presente na
vida dos jovens, faz-se necessário criar formas de atrair o interesse dos mesmos,
apresentando uma abordagem mais dinâmica e mais próxima da realidade vivida
pelos estudantes. Nesse sentido, a utilização do blog tem se mostrado uma estratégia
efetiva e democrática de integração entre docente e aluno fora do ambiente escolar.
Houve melhoria e aumento da participação dos alunos nas atividades propostas e
maior aproveitamento dos conteúdos; evidenciando a importância deste tipo de
espaço no contexto escolar.

6. Considerações finais
As transformações observadas todos os dias, especialmente no tocante à
tecnologia, alteraram significativamente a forma como a informação é propagada e
internalizada, e como se dão as relações humanas. Dessa forma, surge um novo perfil
do aluno, e juntamente com ele, surgem novas demandas no contexto escolar. Tornase necessário que os professores estejam a par de tais transformações, buscando
atualização constante sobre estratégias de ensino que estejam voltadas para a nova
realidade.
Com base no exposto, constatou-se que a informática representa um
importante instrumento no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, são vários
os problemas ligados à utilização de tal instrumento, entre eles questões referentes à
estrutura dos espaços da escola e também a formação e atuação dos professores,
que, com frequência, apresentam dificuldades em acompanhar novos elementos e
integrá-los às formas mais tradicionais de ensino. Ainda que as vantagens trazidas
pelo uso da tecnologia em ambiente escolar sejam nítidas, ainda há clara
desmotivação e resistência entre os atores desse contexto, em função das
dificuldades existentes. Assim, para que este potente instrumento seja utilizado de
sua melhor forma, é preciso que haja uma reordenação dos elementos e práticas
pedagógicas atuais.
Verificou-se também que a inserção na tecnologia na educação pode ocorrer
através de várias possibilidades, em todas as etapas do ensino, até mesmo na
formação docente. O presente trabalho teve enfoque no uso do blog, página da
internet onde podem ser publicados vários conteúdos. Entre os aspectos positivos do
uso do blog, em relação à formação discente, estão o estímulo à autonomia,
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criatividade e reflexão, bem como o desenvolvimento de seu pensamento crítico,
fatores que contribuirão significantemente no progresso da educação, e da sociedade
de forma geral.
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RESULTADOS DE UMA PESQUISA EXPERIMENTAL SOBRE
RESPOSTAS AO ACASO EM AVALIAÇÕES UTILIZANDO
TESTE T E ANOVA
Antonio Carlos Bento 24

Resumo
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa experimental sobre respostas
ao acaso utilizando o teste t de Student e o teste ANOVA, ferramentas estatísticas
utilizadas para comparação de resultados entre grupos, bem como para os testes de
hipóteses, comumente utilizados em trabalhos acadêmicos. Aplicado em uma
pesquisa para tratamento de resultados em avaliações de desempenho utilizando o
raciocínio estatístico e a lógica difusa. Com a análise aplicada sobre os dados obtidos
com os laboratórios e pesquisa de campo que foram desenvolvidos durante o projeto,
envolvendo estudos realizados sobre avaliações de desempenho, utilizando o
raciocínio e o pensamento estatístico em avaliações de desempenho de estudantes,
os quais utilizam sistemas desenvolvidos para a educação a distância, em conjunto
com técnicas e métodos para o tratamento das respostas, durante testes e avaliações,
os quais utilizam questões do tipo múltipla escolha ou QME. Este trabalho apresenta
a consolidação dos dados obtidos com as análises do estudo e a interpretação de
seus resultados, validando por meio da utilização de ferramentas estatísticas, tendo
como objetivo validar o tratamento de resultados em avaliações, detectando o
problema com respostas ao acaso e apresentando uma proposta para o tratamento
dos resultados. Os resultados deste estudo demonstraram a tendência com os dados
coletados para a validação da proposta, apontando para o tratamento de respostas
ao acaso durante avaliações de discentes.
Palavras-chave: Avaliações. Resultados. Teste t. Anova. Desempenho.
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1. Introdução
Os resultados em avaliações de desempenho ainda são uma preocupação
durante a realização de provas, exames e testes, principalmente ao se utilizar
sistemas de treinamento em computadores a distância, normalmente são utilizadas
questões do tipo múltipla escolha, durante as avaliações.
Isto proporciona um desafio interessante, que é a investigação de propostas
que possam colaborar para a difícil tarefa de se realizar uma avaliação, principalmente
à distância na qual não se têm o contato com a pessoa que está sendo avaliada.
Este estudo tem como base os trabalhos desenvolvidos por Bento (2014) e
Bento (2015). a principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho é a
crescente utilização de computadores para a realização de treinamentos, testes e
provas, principalmente à distância durante avaliações de discentes.
Segundo dados de 2013 da Universidade Aberta do Brasil (2013) apresentada
pelo MEC (Ministério da Educação) sobre a evolução da educação a distância, para
as escolas públicas, têm-se em 2013, 96 instituições públicas cadastradas e
autorizadas; sendo 667 polos; 1248 cursos disponíveis.
As questões do tipo múltipla escolha são muito utilizadas durante os processos
de avaliações, sendo que algumas regras de aplicações são apresentadas por órgãos
governamentais, particulares ou mesmo por algumas instituições de ensino (TOMAZ,
2006, p. 3). Um dos desafios com a aplicação destes tipos de testes é conseguir aferir
se a pessoa que está respondendo uma questão de múltipla escolha, realmente tem
confiança ou não de sua resposta.
Identificando assim as respostas ao acaso como explica Pasquali (2010, p.
113) “...São os erros de resposta devidos a responder ao acaso, dar respostas
estereotipadas (sempre nos extremos de uma escala, ou no ponto neutro), dar
respostas em função de supostas expectativas dos outros (desejabilidade social), ou
em função de uma ideia preconcebida sobre o objetivo de avaliação (efeito de halo),
etc...”
Outro fator de motivação é a utilização da Informática, Educação e Matemática
como instrumentos no desenvolvimento do trabalho, tratando de assuntos
interdisciplinares.
A necessidade de utilização de avaliações de desempenho durante provas e
testes por meio de computadores, é apresentada em diferentes artigos e materiais
bibliográficos, alguns trabalhos apresentam a lógica difusa, como auxiliador para o
tratamento de resultados, sendo este o principal foco de estudo desta proposta.
Existe então uma oportunidade, que é realmente identificar se a seleção de
uma resposta, durante uma avaliação de desempenho, que utiliza questões do tipo
múltipla escolha, teve realmente alguma confiança por parte de quem a respondeu,
validando se é possível a identificação destas situações, para contribuir com o
tratamento dos resultados ao final da avaliação.
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2. Metodologia
A metodologia abordada no desenvolvimento deste trabalho está baseada nos
trabalhos de Lakatos e Marconi (2010) e Silva (2004), os quais apresentam
referências estruturais e de conteúdo para a formatação e criação de trabalhos
científicos, tomando como estudo experiências acadêmicas e profissionais.
Os caminhos comentados por Silva (2004, p. 14), a qual apresenta a
classificação de pesquisas cientificas quanto a natureza de duas formas, a Pesquisa
básica é aquela realizada sem uma aplicação prática prevista, envolvendo verdades
e interesses universais. A pesquisa aplicada é aquela realizada com uma aplicação
prática prevista, envolvendo verdades e interesses locais.
Tomando como analogia esses modelos, este trabalho adota a forma de
abordagem a classificação quanto a natureza de uma pesquisa exploratória, pois se
trata de uma apresentação do projeto na qual deverá ser utilizado práticas para se
avaliar resultados, possibilitando uma tomada de decisão com relação aos dados e
informações fornecidas e coletadas por participantes.
O universo pesquisado abrange o território nacional, utilizando estudos sobre
os fundamentos ou teorias relativas ao desenvolvimento de materiais para avaliação
de desempenho, podendo apresentar algumas técnicas ou métodos de origem
estrangeira, devido a necessidade de utilização de teorias básicas.
Dados (ação de conhecimento), seguindo o modelo de Clancey (1984, p. 10),
os dados foram selecionados, por meio de questões realizadas durante provas
aplicadas em alunos de graduação, em uma instituição particular de ensino
universitário, foi selecionado este público devido ao convívio profissional e
possibilidade para aplicação do estudo.
Abstrair (ação de inferência), a prova foi aplicada em todos os alunos de três
grupos em diferentes disciplinas, sendo um total de dez questões de múltipla escolha,
possuindo apenas uma alternativa correta, seguindo o modelo de Bloom et al. (1993),
já utilizado pela instituição de ensino.
Abstração de dados (ação de conhecimento), para abstrair os dados, as
questões foram disponibilizadas em tabelas, contendo o texto da resposta, a opção
da resposta (A, B, C, D, E, F), outra coluna possui a questão sobre a confiança (Alta,
Média e Baixa), outra coluna foi utiliza para obter a dificuldade da questão (Alta, Média
e Baixa), esta não deverá ser utilizada neste estudo, pois serviu para um controle
interno da instituição.
As respostas são classificadas inicialmente como Certas ou Erradas, sendo que
a Confiança é dividida de acordo com os valores Alto (1), Médio (0,5) e Baixo (0,25),
a dificuldade é classificada como Alta (0,25), Média (0,5) e Baixa (0).
Confrontar heurístico (ação de inferência), os valores deverão ser confrontados
com os diferentes conjuntos coletados durante a pesquisa exploratória, relacionando
prova sem conhecimento e com conhecimento; resultados de notas muito altas com
confianças muito baixas; resultados de notas muito baixas com confianças muito altas;
resultados de notas e confianças equilibradas.
Também deverão ser confrontados valores de grupos inteiros ou de apenas um
indivíduo, isto para analisar de forma ampla e isolada os resultados obtidos.
Solução abstrata ou hipótese (ação de conhecimento), as hipóteses deverão
colaborar para identificar e evidenciar o problema, para isto deverá ser utilizado o teste
t de Student e o teste Anova, ferramentas utilizadas para análise de variação de
resultados, comparando-se dados entre grupos de valores e populações.
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Especificar (ação de inferência), com os resultados da análise dos dados,
comparações e trabalhando com as hipóteses e apresentação de soluções abstratas,
poderá contribuir para o direcionamento para alguma ação para contorno do
problema, ou mesmo, apresentar uma proposta para tratamento dos resultados.
Soluções (ação de conhecimento), após obter os resultados dos testes, a
evidência do problema, os desvios utilizando as hipóteses, confrontar os resultados
esperados e controlados das simulações e do estudo de caso para a pesquisa de
campo número um e dois, pretende-se com os resultados destes estudos, apresentar
uma validação da proposta para a solução do problema.

3. Resultados e discussões
Dando ênfase sobre o pensamento estatístico apresentado por Silva (2007, p.
31) e sobre o raciocínio estatístico por Garfield (2002), os quais utilizam a estatística
para a validação de resultados e tomada de decisões baseados em valores numéricos
e aproximados, em que se tomam decisões comparando-se diferentes variáveis com
base em dados obtidos por estudos exploratórios, entre um conjunto de informações
para validar conjuntos de valores.
As ferramentas utilizadas para calcular a variação e relação entre os grupos
deverão ser teste t (ou t-student), o teste t de Student como explica Bós (2012, p.164)
“é utilizado para comparar médias de dois grupos; necessita que a variável a ser
medida (dependente) seja contínua e, evidentemente, a variável a ser comparada
(independente ou variável resposta) seja dicotômica (categórica com somente dois
níveis)”.
O teste ANOVA como explica Rumsey (2014, p. 15 e p. 88) é o acrônimo para
análise de variância (do inglês analysis of variance), é utilizada quando se deseja
comparar as médias de populações.
Como explicado no Excel2010 sobre o teste ANOVA com fator único, “Esta
ferramenta executa uma simples análise da variância dos dados em duas ou mais
amostras. A análise fornece um teste da hipótese de que cada amostra é obtida na
mesma distribuição de probabilidade subjacente, com base na hipótese alternativa de
que as distribuições de probabilidade subjacentes não são as mesmas em todas as
amostras. Se houvesse duas amostras, a função de planilha, TTEST, poderia ser
usada da mesma forma, sem nenhum problema. Com mais de duas amostras, não há
uma generalização conveniente da função TTEST e o modelo ANOVA Fator Exclusivo
pode ser chamado”.
São apresentadas as seguintes descrições sobre as variáveis dos resultados
em um teste ANOVA no Excel 2010.
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Tabela 3 - Resultados demonstrados pelo teste ANOVA no Excel 2010. Anova de um fator, resumo
Grupos

Conta

Soma

Média

Variância

Alunos

0

0

0

0

Executivos

0

0

0

0

Funcionários

0

0

0

0

Fonte: Bernal & Silva, 2012, p. 41
Tabela 4 - Resultados demonstrados pelo teste ANOVA no Excel 2010, II
Origem das
Variações

Soma de
Quadrados (SQ)

Grau de
Liberdade (GL)

Média
Quadrada

F

Probabilida-de

Valor
Crítico

Entre Grupos
Dentro dos
Grupos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

Fonte: Bernal & Silva, 2012, p. 41.

Como explica Bós (2012, p. 167) “o teste t de Student é usado para comparar
duas médias e, quando temos mais que duas médias, utilizamos o teste ANOVA
(Análise de variância). Na realidade ambos os testes se equivalem, porque a ANOVA
também serve para testar diferenças entre as médias de dois grupos”.
...No Excel2010 é explicado que o teste t com duas amostras assumindo
variâncias equivalentes. É uma ferramenta de análise que realiza um teste t de duas
amostras do aluno. Essa forma de teste supõe que os dois conjuntos de dados são
provenientes das distribuições com as mesmas variâncias. Ele é chamado de teste t
homoscedástico. Você pode usá-lo para determinar se há a probabilidade de as duas
amostras serem provenientes das distribuições com médias de população iguais.
Um valor da estatística t, t é calculado e mostrado como “t Stat” nas tabelas de
saída. Dependendo dos dados, esse valor, t, poderá ser negativo ou não.
Considerando médias de população de base iguais, se t < 0, “P(T <= t) uni-caudal”
fornecerá a probabilidade de um valor da estatística t ser observado como mais
negativo que t. Se t >=0, “P(T <= t) uni-caudal” fornecerá a probabilidade de um valor
da estatística t ser observado como mais positivo que t. “t Crítico uni-caudal” fornecerá
o valor de corte para que a probabilidade de um valor da estatística t maior ou igual a
“t Crítico uni-caudal” ser observado seja Alfa.
Bernal & Silva (2012, p. 41) apresentam as seguintes representações para o
teste t de Student.
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Tabela 5 - Representação dos resultados ao utilizar o teste t de Student no Excel 2010. Teste-tduas amostras presumindo variâncias equivalents
Cálculo

P1

P2

Observações

Média

43,33333

48,71429

-

Variância

9,866667

109,9048

-

Observações

6

7

-

Variância agrupada

64,4329

-

-

Hipótese da diferença de media

0

-

-

Gl

11

-

-

Stat t

-1,20492

-

t calculado

P(t<-t) uni-caudal

0,126759

-

t crítico uni-caudal

1,795885

-

Nível descritivo
Valor de t encontrado na tabela tStudent

P(T<-t) bi-caudal

0,253517

-

-

t crítico bi-caudal

2,200985

-

-

Fonte: Bernal & Silva, 2012, p. 41

Observando que se o teste for unicaudal a esquerda precisa acrescentar o sinal
negativo no valor de t crítico (distribuição t-Student é simética).
Quadro 1 - Interpretações dos resultados para o teste t de Student no Excel 2010
Regra

Aplicação

Resultado

Stat t<0

Formulação das hipóteses

H0 : u1 = u2
H1 : u1 < u2

Stat t > 0

Formulação das hipóteses

H0 : u1 = u2
H1 : u1 > u2

-

Formulação das hipóteses

H0 : u1 = u2
H1 : u1 <> u2

P(T <=t)= ad

Nível descritivo

ad < a -> rejeito H0
ad >a -> não rejeito H0

Stat t e crítico

Resultado do teste:
unicaudal à esquerda

t < -t crítico -> rejeito H0
t > -t crítico -> não rejeito H0
obs: os valores de t e t crítico são negativos

Stat t e t crítico

Resultado do teste:
unicaudal à direita

t > t crítico -> rejeito H0
t < t crítico -> não rejeito H0

Stat t e t crítico

Resultado do teste: bicaudal

-t crítico < t> t crítico -> não rejeito
-t < -t crítico ou t > t crítico rejeito H0

Fonte: Bernal & Silva, 2012, p. 42

Bós (2012, p. 154) apresenta a utilização do teste t de Student e ANOVA para
comparações de resultados.
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Quadro 2 - Sistematização da análise dos dados conforme características das
variáveis dependente e independente
Variável dependente

Variável Independente

Teste

Interpretação

Categórica

Categórica

Qui-quadrado

Relação

Numérica

Categórica

t-Student ou ANOVA

Comparação

Numérica

Numérica

Regressão linear ou correlação

Correlação

Categórica dicotômica

Numérica

Regressão logística

Associação

Fonte: Bós, 2012, p. 154

Como explica Bós (2012, p. 170) “o teste mais importante quando se está
trabalhando com o teste t de Student e a ANOVA, é se as variâncias são homogêneas
ou não”.
É importante observar a similaridade da ANOVA e o t de Student quanto aos
resultados. Apesar de terem um cálculo diferente, chegam a resultados idênticos, pois
se elevarmos o t de Student ao quadrado se chegará ao mesmo valor do F calculado
pela ANOVA. Bós (2012, p.170).
Quando a variância de dois gêneros não é homogenia, o resultado da ANOVA
e do t de Student não é válido, neste caso a hipótese 0 ou H0 é rejeitada e a hipótese
H1 ou alternativa é aceita, caso contrário, se a variância de dois gêneros for
homogêneo, então a hipótese H0 não é descartada e a hipótese alternativa sim é
descartada.
Rumsey (2014, p. 15) explica que “o teste de hipótese é um procedimento
estatístico usado para avaliar uma afirmação existente sobre uma população usando
seus dados. A afirmação é representada por H0 (hipótese nula). Caso seus dados
comprovem a hipótese, você não pode rejeitar a H0. Entretanto, caso seus dados não
comprovem a hipótese, você deve rejeitar a H0 e elaborar uma hipótese alternativa
Ha. A razão pela qual muitos conduzem um teste de afirmação não é a de meramente
mostrar que seus dados comprovam uma hipótese existente, mas a de mostrar que a
hipótese existente é falsa, em favor da hipótese alternativa...”.
A validação do estudo deverá ser baseada nas hipóteses nulas (H0) e
alternativas (Ha), utilizando o teste t de Student e a análise de variância ANOVA, a
ferramenta adotada para os cálculos é o Microsoft Excel 2010, isto para facilitar os
cálculos e permitir uma quantidade maior de análises com os diferentes cenários e
dados.
Como parte das análises aplicadas ao projeto, a pesquisa de campo envolveu
estudantes de cursos de graduação em uma universidade particular de São Paulo. A
intenção deste teste é a de analisar os dados coletados e, comparar os resultados
para uma tomada de decisão, validando a hipótese do projeto, fornecendo
justificativas e subsídios para validação dos resultados.
O período envolvido para a pesquisa foi de 29 de setembro de 2014 a 03 de
outubro de 2014, período em que é aplicada a primeira prova do segundo semestre
de 2014, também conhecida como AV01, os resultados das pesquisas servirão para
análise e para evidência dos resultados.
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Participaram do estudo os alunos com os seguintes perfis.
Quadro 3 - Participantes do laboratório da 2ª pesquisa de campo
Grupo

Curso

Disciplina

Período

Qtde.

1

Ciências da Computação

Modelagem de Dados

2º semestre

28

2

Tecnologias em Gestão da
Tecnologia da Informação

Gestão de Tecnologia da Informação

5º semestre

32

3

Ciências da Computação

Modelagem de Sistemas

3º semestre

26

Total

86

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Foram aplicadas avaliações relativas aos grupos do segundo semestre de
2014, possuindo as seguintes características, como apresentado no exemplo.
1) Analisando as opções abaixo, informe quais um projeto de Software deve
garantir.
Quadro 4 - Questões utilizadas durante a pesquisa
Opções

Resposta

Confiança

Dificuldade

I. Riscos

A. ( ) I, II, VI

..

..

II. Recursos Financeiros

B. ( ) II, V, VI

( ) Alta

( ) Alta

III. Qualidade

C. ( ) I, IV, V

( ) Média

( ) Média

IV. Custos

D. ( ) IV, V, VI

( ) Baixa

( ) Baixa

V. Dúvidas

E. ( ) III, V, VI

..

..

VI. Planejamento

F. ( ) I, III, IV

..

..

Fonte: Desenvolvido pelo autor

A coluna opções são as opções a serem selecionadas durante a realização da
questão, a coluna resposta refere-se as respostas eu poderão ser selecionadas, a
coluna confiança, envolve a confiança sobre a resposta, sendo Alta (Total confiança,
valendo 1 ponto), Média (Confiança razoável, valendo 0,50 pontos), Baixa (Nenhuma
confiança sobre a resposta, valendo 0,25 pontos), a coluna dificuldade possui a
informação sobre a dificuldade com a questão, podendo ser Alta (muita dificuldade),
Média (Dificuldade razoável), Baixa (Nenhuma dificuldade com a pergunta), estas
informações são utilizadas em processos internos da instituição de ensino, não sendo
aplicado neste estudo.
Além da aplicação das provas foram também colhidas as assinaturas para o
documento de ética da plataforma Brasil, o qual é exigido pelas instituições para a
coleta de dados pessoais e utilização dos resultados em trabalhos acadêmicos, para
maiores detalhes consulte o autor. Os quadros apresentados a seguir possuem as
seguintes representações.
Um código para identificação único do aluno, logo em seguida tem-se a
pergunta número 1 (P1), com os seguintes valores, 1 (um) representa que a resposta
está correta, ou seja, o aluno acertou, valor 0 (zero), representa que a resposta está
Rio de Janeiro, RJ, nº 221

abr./jun. 2018
106

p. 99 a 112

ISSN: 0102-5503

incorreta, ou seja, o aluno errou, para o campo confiança da resposta, tem-se 1 (um)
confiança Alta (Total certeza da resposta), 0,5 (zero vírgula cinco) confiança Média
(Não possuía certeza sobre a resposta, mas acreditava ser a correta), 0,25 (zero
vírgula vinte e cinco) confiança Baixa (o aluno não possuía nenhuma certeza sobre a
resposta). Seguindo esta mesma estrutura até a questão de número 10 (P10).
Nota Final, é o valor numérico com a somatória de todas as questões com
respostas corretas; Resultado linguístico representando a Nota Final (NF), podendo
ser Alto (para notas maiores ou iguais a oito), Médio (para a somatória das notas
sendo maior e igual a seis e menor que oito), Baixo (para a somatória das notas sendo
menor que seis); Confiança Final (CF) é o valor numérico com a somatória de todas
as Confianças selecionadas; Resultado linguístico representando a Confiança Final
(CFNÍVEL), podendo ser Alto (para notas maiores ou iguais a sete vírgula cinco),
Médio (para a somatória das notas sendo maior e igual a cinco e menor que sete
vírgula cinco), Baixo (para a somatória das notas sendo menor que cinco);
DESEMPENHO, Depois de aplicado a prova para o grupo de Ciências da Computação
do primeiro semestre sobre a disciplina de Modelagem de Dados, foi obtido o seguinte
resultado, apresentado a seguir.
O teste foi desenvolvido sobre o Grupo (com uma amostra de um aluno do
curso de Ciências da Computação), a amostra foi selecionada por representar uma
variação significativa nos resultados, em que um aluno obteve nota baixa com uma
confiança alta, sendo um ponto de atenção para avaliação.
Quadro 5 - Consolidação das evidências da confiança e nota obtida na pesquisa exploratória com o
Grupo 1, utilizando amostra de um aluno com nota baixa e confiança alta
ALUNO
2214111953
Grupo testado
Grupo esperado

GRUPO1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Total

Testado (Vs)
Esperado
(Vc)

0,5

1

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5

0,5

7,5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Os campos P01, P02 até P10 representam a somatória das confianças das
respostas um até dez. Grupo testado (Vs), este é o resultado da pesquisa em que
foram consolidados os dados da avaliação durante a resposta sobre a confiança, para
cada resposta que o aluno apresentou, neste caso o aluno obteve a confiança alta
(sete e meio).
Grupo esperado (Vc), este é o resultado de uma avaliação em que o aluno tirou
nota baixa (dois), neste caso o valor esperado para a confiança e a nota deveriam ser
os mesmos ou próximos, pois esperasse que o aluno tivesse equilíbrio sobre a sua
confiança e as suas respostas.
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Gráfico 5 - Gráfico comparativo entre os resultados dos grupos de dados com
confiança e nota, considerando uma amostra
1,5
1

1

0,5

1

1

0,5

0

1

1

1

0,5 0,5
0

1

1

2

0
3

0
4

0
5

Com Confiança (Vc)

0,5 0,5
0
6

0
7

0
8

9

Sem Confiança (Vs)

0
10

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Como apresentado graficamente, a variação somente ocorreu nos valores
testados, ou seja, aqueles que foram obtidos por meio da proposta apresentada, no
caso do modelo tradicional de avaliação, no qual somente são utilizadas as respostas
para as questões e não é considerada a confiança, neste caso a comparação foi
desenvolvida sobre o grupo de nota do aluno, pois se esperava um valor de confiança
próximo ao da nota.
Tabela 6 - Resultados do teste t de Student e ANOVA
Cálculo

Testado (Vs)

Esperado (Vc)

Média

0,750000000

0,2

Variância

0,069444444

0,177777778

Observações

10,000000000

10

Variância agrupada

0,12361111

-

Hipótese da diferença de media

0,00000000

-

Gl

18,00000000

-

Stat t

3,49799300

-

P(t<-t) uni-caudal

0,00128407

-

t crítico uni-caudal

1,73406361

-

P(T<-t) bi-caudal

0,00256815

-

t crítico bi-caudal

2,10092304

-

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Os testes foram desenvolvidos com a amostra de um aluno com nota alta e
confiança baixa, considerando duas amostras, presumindo variâncias equivalentes.
Tabela 7 - Resumo dos resultados do teste t de Student e ANOVA, com a amostra
de um aluno com nota alta e confiança baixa
Grupo

Contagem

Soma

Média

Variância

Testado (Vs)

10

7,5

0,75

0,07

Esperado (Vc)

10

2

0,2

0,18

Fonte: Desenvolvido pelo autor
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Tabela 8 - Calculo ANOVA
Fonte da
variação
Entre grupos

SQ

Gl

MQ

F

valor-P*

F crítico

1,5125

1

Dentro dos
grupos
Total

2,225

18

1,51250000
0,12

12,23595506
-

0,00256815
-

4,41387342
-

3,7375

19

-

-

-

-

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Considerando que para valor-P maior que 0,05, não rejeita H0, para valor-P
menor que 0,05 rejeita H0.
Quadro 6 - Análise sobre o resultado das hipóteses
Análise
H0= O resultado obtido com o
grupo de controle é igual ao
resultado obtido com o grupo
testado, está equilibrado?
A nota final foi obtida com
confiança?
H1=Os resultados obtidos com
o grupo de controle são
diferentes
dos
resultados
obtidos com o grupo testado?
A nota final foi obtida sem
confiança?

Resposta

NÃO

SIM

Ação
Hipótese
nula
H0
é
rejeitada.
A nota final não foi obtida com confiança. Um valorp pequeno (0,00256815) significa que a probabilidade
de obter um valor da estatística de teste como o
observado é muito improvável, levando assim à
rejeição da hipótese nula.
Aceita-se
a
hipótese
alternativa
H1.
A nota final foi obtida sem confiança, pois foi
significativa a diferença entre o resultado da nota final
e a confiança final, apresentado pelo valor-p
(0,00256815) menor que 5%.

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Com os resultados obtidos, rejeita-se a hipótese nula (H0) e aceitasse a
hipótese alternativa (H1), pois o resultado não apresentou equilíbrio para H0.
Isto significa que a variação não está equilibrada, os dados coletados para teste
e controle não estão próximos, utilizando o grau de significância de 0,05, permitindo
concluir que não existe confiança para os valores controlados, aqueles em que foram
realizados testes e o aluno não apresentou confiança equilibrada como supostamente
seria adequado, possibilitando a identificação de respostas ao acaso, ao contrário do
modelo tradicional, em que não é utilizada a confiança durante as respostas, não
permitindo a identificação de desvios nos resultados.
Neste caso para a solução do problema sobre a confiança de utilização de
respostas ao acaso durante avaliações no modelo tradicional, a aplicação da proposta
aqui apresentada para a utilização de mais uma variável chamada confiança durante
um teste, possibilitou para o avaliador saber se o resultado foi obtido com confiança
do participante.
Estes resultados possibilitam um apoio na decisão sobre a nota e desempenho
do aluno, cabendo ao avaliador considerar estes resultados e tomar novos caminhos
para o ensino, como neste caso, o avaliador pode reforçar melhor o ensino, propondo
mais conteúdos de estudo e exercícios, ou modificar as suas técnicas se necessário,
bem como depois desta aplicação, desenvolver uma nova avaliação para realmente
acompanhar o progresso dos participantes e identificar os novos desvios
apresentados pelo grupo.
Rio de Janeiro, RJ, nº 221

abr./jun. 2018
109

p. 99 a 112

ISSN: 0102-5503

Neste caso em especifico foi realizada uma reunião com o aluno e perguntado,
o porquê da confiança ter sido tão alta e a nota baixa? Como resposta o aluno
informou que realmente não havia estudado, mesmo assim se sentia confiante quanto
as suas respostas, reconhecendo o despreparo para a avaliação, validando assim a
proposta aqui apresentada.
Estes resultados possibilitam um apoio na decisão sobre a nota e desempenho
do aluno, cabendo ao avaliador considerar estes resultados e tomar novos caminhos
para o ensino, como neste caso, o avaliador pode reforçar melhor o ensino, propondo
mais conteúdos de estudo e exercícios, ou modificar as suas técnicas se necessário,
bem como depois desta aplicação, desenvolver uma nova avaliação para realmente
acompanhar o progresso dos participantes e identificar os desvios apresentados pelo
grupo.

4. Considerações finais
Os resultados dos laboratórios obtidos durante o desenvolvimento deste
trabalho demonstram os desvios nos resultados testados e esperados e, as principais
características durante o processo de avaliação de desempenho utilizando o
raciocínio estatístico, juntamente com a proposta para o tratamento dos resultados,
aplicando os testes de hipóteses e desenvolvendo uma comparação entre as
amostras.
A utilização da confiança propõe uma solução para o tratamento das respostas
ao acaso, durante a seleção de respostas para questões do tipo múltipla escolha,
normalmente utilizada em sistemas de computadores para avaliação ou testes,
oferecendo apoio para a tomada de decisão sobre o modelo tradicional, o qual não
permite tal recurso, a utilização de regras para a comparação dos resultados com as
notas e a confiança, também propõe este caminho para tratamento dos resultados.
Os resultados dos laboratórios contribuíram para validar o projeto de forma
empírica, possibilitando um entendimento dos principais problemas e soluções nas
etapas do projeto original, na pesquisa exploratória na qual envolveu indivíduos que
participaram de uma análise aplicada e prática da proposta, com a utilização de
questões do tipo múltipla escolha em conjunto com a confiança, proporcionou uma
validação dos resultados aplicados para um modelo prático, possibilitando a extração
de dados e validação das hipóteses nula (H0) e alternativa (H1).
Comprovando que os resultados obtidos possibilitaram a validação da
proposta, na qual a falta de utilização da confiança no modelo tradicional, implica em
valores duvidosos, pois um indivíduo pode obter nota excelente em uma avaliação,
utilizando apenas respostas ao acaso, ou seja, o participante pode ter obtido nota
máxima sem ter confiança de suas respostas.
Os resultados dos testes t de Student e ANOVA aplicados aos grupos utilizando
a confiança, possibilitou comprovar que a falta de utilização da confiança no modelo
tradicional, pode implicar efetivamente nos resultados, pois com o cálculo estatístico
realizado foi possível entender a variação de resultados, comprovando o seu desvio
dos valores esperados em comparação com os grupos testados.
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Resumo
A presente pesquisa teve o objetivo de analisar as atividades on-line de um grupo de
estudantes da rede pública de ensino do município de Araraquara (São Paulo), bem
como identificar os possíveis riscos do acesso à internet. Para coleta de dados foram
utilizados questionários com as famílias de 29 crianças, e a realização de dois grupos
focais com estudantes na faixa etária entre 8 e 9 anos, perfazendo um total de 23
crianças. Os resultados revelaram que a principal atividade das crianças na internet
era jogar, seguida de assistir vídeos no YouTube. Os jogos mais citados foram Grand
Theft Auto (GTA) e Minecraft. O GTA não é indicado para menores de 18 anos por
conter cenas violência com apologia a assassinatos, sequestro e uso de drogas. O
Minecraft baseia-se na temática da mineração e construção de cenários virtuais com
blocos. Concluímos que as crianças estão expostas a cenas impróprias para a idade
– violência extrema e sexualidade - além de incitação a condutas criminosas,
conforme identificados nas temáticas do GTA. O jogo Minecraft apresenta o risco de
a criança dispender muito tempo jogando e deixar de realizar outras atividades. As
crianças também correm risco de contato com estranhos e de excessiva exposição à
publicidade. Os pais e profissionais da educação parecem desconhecer os riscos
envolvidos nos games mais populares jogados pelas crianças.

PALAVRA-CHAVE: Internet e Infância. Tecnologia e Educação. Jogos Digitais. Cibercultura
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1. Introdução
O acesso à internet está se tornando mais comum, frequente e precoce por
parte das crianças brasileiras. A pesquisa TIC Kids On-line conduzida pelo Comitê
Gestor da Internet no Brasil (CGI) revela que, em 2015, aproximadamente 79% de
crianças e adolescentes, na faixa etária entre 9 e 17 anos, utilizavam internet,
perfazendo um total de, aproximadamente, 23,7 milhões de pessoas. Além disso, o
estudo identificou que o primeiro acesso tem sido cada vez mais precoce e a
intensidade do uso, mais frequente (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL,
2016). Essas informações poderiam ser comemoradas pelos educadores se o
ciberespaço fosse mais seguro e educativo.
A internet, na atualidade, é uma ferramenta comunicacional com grandes
potencialidades no campo da educação, possibilitando acesso e compartilhamento de
informações que circulam no mundo, como também atividades criativas e
colaborativas que estimulem a aprendizagem. Por outro lado, na visão de Duarte
(2008) os processos de dominação tecnológica e de indução de valores e hábitos de
consumo, por parte dos países tecnologicamente avançados, precisam ser elucidados
de maneira crítica, sobretudo no que tange à indústria de entretenimento. Stiegler
(2008) também pondera acerca do psicopoder tecnológico disputando a atenção das
crianças e enfraquecendo os laços com o saber.
Os estudos de Prioste (2016) sobre o uso da internet por adolescentes
revelaram que suas principais atividades no ciberespaço estavam relacionadas aos
jogos, redes sociais, YouTube e acesso à pornografia – principalmente pelos meninos
- com pouco aproveitamento educacional. Os games violentos, contraindicados para
menores de dezoito anos, eram usados com frequência pelos adolescentes.
Resultados semelhantes foram identificados em uma pesquisa com crianças na faixa
etária entre 7 e 10 anos (PRIOSTE, 2016a).
No Brasil, as principais pesquisas quantitativas sobre as atividades de
adolescentes e crianças na internet são pouco elucidativas no que tange à
identificação dos riscos on-line, como é o caso do TIC Kids On-line (COMITÊ GESTOR
DA INTERNET, 2016) e de um estudo sobre os nativos digitais brasileiros, organizado
por Passarelli, Junqueira e Angeluci (2014). Embora essas pesquisas possuam uma
indiscutível contribuição no que se refere ao perfil dos usuários infanto-juvenis da
rede, a coleta de dados é realizada basicamente por meio de questionários amplos,
dificultando uma análise mais aprofundada dos conteúdos acessados pelas crianças
durante suas navegações.
O tema dos riscos on-line para a infância tem preocupado pesquisadores e
educadores do mundo inteiro. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), em 2012, lançou um documento intitulado The Protection of
Children On-line com uma coletânea de estudos, cujo principal objetivo foi
conscientizar governantes, legisladores, organizações não governamentais,
instituições educacionais e famílias sobre a importância de proteger as crianças nos
ambientes virtuais, equilibrando riscos e oportunidades. Em diversos países,
pesquisas indicam aumento expressivo dos riscos on-line para o público infantil.
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(ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
2012)
Diante da relevância local e internacional desse problema, e dos poucos
estudos sobre esse tema no Brasil, em parte devido às dificuldades metodológicas e
éticas, consideramos essencial fazer um recorte de uma pesquisa maior e apresentar
nossos achados. Nesse sentido, elaboramos as seguintes questões norteadoras
desse trabalho: o que as crianças fazem ao acessar a internet? Quais conteúdos elas
estão acessando no seu cotidiano? Suas atividades são supervisionadas pelos
adultos? Essas atividades envolvem riscos? Quais os tipos de riscos?
Optamos por enforcar apenas os riscos, pois consideramos que os benefícios
do uso educacional da internet têm sido mais debatidos no âmbito educacional, em
especial o uso dos games educativos. Por outro lado, os riscos não param de crescer
e podem afetar os benefícios que as crianças poderiam obter ao acessarem a internet.
Assim, partimos do pressuposto de que os pais seriam permissivos em relação ao uso
da internet pelas crianças, sobretudo em relação aos jogos, por desconhecerem os
riscos envolvidos nessas atividades.

2. Jogos e riscos on-line na infância
A necessidade de proteção às crianças nos ambientes da internet tem sido
identificada por diversos pesquisadores, conforme aponta o documento da OCDE
(2012) supramencionado. Com base em pesquisas anteriores, esse documento
classifica os riscos em três grandes categorias: 1) riscos relacionados à internet, os
quais incluem acesso a conteúdo impróprio para a idade e contato com pessoas
perigosas. 2) Riscos relacionados ao consumo, tais como marketing on-line, dispender
muito tempo na internet e ser vítima de transações fraudulentas. 3) Riscos
relacionados à segurança, incluindo compartilhamento de informações de privacidade
ou de informações relativas à segurança familiar e da criança (ORGANIZAÇÃO DE
COOPERAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2012).
Um dos grandes problemas no que se refere aos riscos on-line no Brasil é a
falta de uma adequada mediação parental e educacional. A pesquisa de Passarelli,
Junqueira e Angeluci (2014) revelou que as crianças estão cada vez mais acessando
a internet em ambientes isolados, ou por meio de dispositivos móveis, dificultando
assim, a supervisão familiar.
Na pesquisa TIC Kids On-line do CGI (2016) foram introduzidas questões
pertinentes à mediação parental, respondidas pelos familiares e pelas crianças. A
análise dessas questões por Cabello; Claro e Hutt (2016) indicam que as práticas
ativas de mediação mais citadas pelas famílias estavam relacionadas às conversas
com os filhos sobre o que eles faziam na internet, e a prática ativa menos comum era
de passar um tempo junto com a criança durante a navegação na rede. No que se
referem às práticas de mediação restritiva, a maioria das crianças e adolescentes
informaram que seus pais não verificavam suas atividades on-line. Em relação à
permissividade dos pais, 66% das crianças disseram que podem assistir vídeos onRio de Janeiro, RJ, nº 221
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line sem supervisão familiar; 64% afirmaram que podem baixar músicas ou filmes;
57% postam fotos, vídeos ou músicas e 51% relataram que jogam quando querem,
sem controle dos pais.
A OCDE recomenda que cada país adote medidas legislativas, ações
educativas e recursos tecnológicos para proteção das crianças na internet. No Brasil
ainda estamos distantes de organizar políticas públicas efetivas no sentido de
restrição de acesso aos conteúdos impróprios à idade, tampouco temos programas
efetivos educativos no âmbito escolar e familiar. Conforme revelado pelo CGI, os pais
parecem não supervisionar o que as crianças fazem na rede, e as escolas também
têm enfrentado dificuldades quanto aos conteúdos disseminados pelos aparelhos de
celulares e tablets que as crianças carregam.

2.1. Os jogos violentos
Os games despertam grande interesse nas crianças e por isso têm sido alvo
de pesquisadores no âmbito da educação. De acordo com Prensky (2012) os jogos
digitais constituem em importantes recursos de aprendizagem e podem ser
explorados pelos professores em suas práticas pedagógicas. Uma pesquisa
conduzida por Paula, Valente e Hildebrand (2016) analisou a criação de jogos
educacionais como ferramenta de ensino. Nesse mesmo sentido, os estudos de
Bozolan (2014) destacaram a importância dos games, auxiliando o processo de
alfabetização.
A despeito da relevância dos games como suporte ao ensino, temos poucos
estudos brasileiros sobre os hábitos infantis espontâneos em relação aos jogos
digitais de entretenimento, em especial, sobre as influências dos games violentos na
constituição subjetiva infantil. De acordo com Prioste (2016) os jogos preferidos pelos
adolescentes envolvem cenas de extrema violência, que podem ser prejudiciais ao
desenvolvimento psicossocial. Com relação às crianças, também se tem identificado
significativa permissividade familiar quanto aos jogos violentos, pois muitos pais
deixam as crianças entretidas nos games, sem atenção às temáticas e conteúdos
(PRIOSTE, 2016a).
Bushman e Anderson (2002) conduziram uma pesquisa empírica sobre jogos
violentos, cujo objetivo foi identificar o aumento ou não da agressividade nos
jogadores. Os participantes jogavam durante vinte minutos e depois respondiam a um
questionário. O estudo concluiu que a exposição temporária a conteúdos violentos
induz as pessoas a adotarem atitudes agressivas semelhantes a pessoas
caracterizadas, a priori, como indivíduos altamente agressivos. (BUSHMAN;
ANDERSON, 2002, tradução nossa).
Em 2015, a American Psychological Association (APA) publicou um relatório
no qual fez um alerta sobre os games violentos, pois havia uma crescente
preocupação social após sucessivos ataques ocorridos nos Estados Unidos da
América, sendo que alguns dos assassinos eram jogadores de games violentos. O
relatório teve como principal objetivo a conscientização de que os jogos com temáticas
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violentas podem tornar as crianças e os adolescentes mais predispostos aos
comportamentos agressivos, com menos capacidade de empatia e de solidariedade
para com os colegas (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2015).

3. Aspectos metodológicos
Os resultados aqui apresentados fazem parte de uma pesquisa mais ampla
intitulada “As próteses televisuais e a aprendizagem escolar: uma abordagem crítica
para o uso das tecnologias”, realizada no município de Araraquara. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa exploratória pautada nos referenciais da pesquisa-ação proposta
por Thiollent (1986). A pesquisa teve o objetivo de identificar se os hábitos televisuais
infantis tinham algum impacto na aprendizagem escolar, e foi realizada em duas
escolas públicas.
O recorte aqui apresentado refere-se aos resultados obtidos a partir da
produção de dados que envolveu 29 familiares (pais ou responsáveis) e dois grupos
de estudantes com idade entre 8 e 9 anos, perfazendo um total de 23 crianças, sendo
13 do sexo feminino e 10, masculino. Os pais responderam a um questionário na
ocasião de uma reunião, cujo objetivo era discutir as dificuldades no processo de
aprendizagem escolar. Os questionários foram aplicados antes da reunião, pelos
membros do grupo de pesquisa, e abordaram questões pertinentes aos hábitos
televisuais domésticos, tais como: o que as crianças faziam ao chegar em casa; se
assistiam televisão, por quanto tempo, quais os programas favoritos; se acessavam a
internet quais os websites e por quais dispositivos; se tinham o hábito de fazer lições
escolares ou ler.
Os grupos com as crianças ocorreram em duas ocasiões, por meio de ações
com finalidades educativas realizadas pelas professoras e acompanhadas dos
pesquisadores. As crianças, durante as aulas no laboratório de informática, foram
questionadas sobre o que faziam após saírem da escola. Inicialmente, as respostas
foram espontâneas, porém também propusemos questões mais específicas sobre
seus hábitos relacionados à televisão, computadores, tablets, smartphones e acesso
à internet.
Para esse trabalho nosso enfoque será apenas a análise das informações
pertinentes ao acesso à internet, fornecidas tanto pelas famílias quanto pelas
crianças. Os dados obtidos passaram por uma organização e análise temática
orientada pela técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2004). Na primeira
etapa, realizou-se uma leitura flutuante dos questionários com o objetivo de
categorizar as atividades on-line mais citadas pelas famílias e pelas crianças.
Em seguida, nos concentramos na análise temática dos dois jogos mais citados
pelas crianças: Grand Theft Auto (GTA) e Minecraft, tendo em vista que a atividade
mais frequente na internet era jogar.
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4. Resultados e discussão
De acordo com os dados coletados com os familiares, as atividades na internet
mais frequentes realizadas pelas crianças foram respectivamente: jogar, atividade
mencionada por 27 familiares; assistir vídeos no YouTube, citado por 7, atividades
relacionadas à pesquisa, mencionadas por 4, e interações nas redes sociais, citadas
apenas por um familiar. Dois familiares relataram que os filhos não tinham acesso à
internet. No grupo de estudantes procuramos identificar as atividades mais frequentes
citadas pelas crianças e elas corroboraram o que as famílias informaram: o que mais
faziam na internet era jogar e assistir vídeos no YouTube. A maior parte das crianças
afirmou que ao acessar a internet procuravam por jogos, sendo que os preferidos
foram: Grand Theft Auto (GTA), mencionado por nove crianças, e Minecraft, também
por nove crianças, além desses, disseram frequentar websites de coletâneas de jogos
como o Friv. No Friv, há diferentes tipos de jogos, as meninas afirmaram gostar de
jogos de vestir bonecas ou relacionados à cozinha. Também foram citados jogos de
basquete, corrida e futebol. Os jogos educativos foram pouco citados, porém as
crianças têm acesso a essa categoria de jogos na escola e nas ONGs que frequentam
ao saírem da escola. Assistir aos vídeos de jogos disponíveis no YouTube, como
novelas, desenhos e séries também são atividades frequentes no cotidiano das
crianças.
É importante destacar que seis crianças afirmaram possuir perfis no Facebook,
embora a idade mínima permitida para se abrir uma conta nessa rede social tem sido
de 13 anos. Além desses perfis em redes sociais, tivemos o depoimento de uma
menina de 8 anos que afirmou ter entrado em website de namoro para adultos. Por
questões éticas, não tivemos condições de explorar a temática com maior
profundidade, no entanto, é considerável o risco de que o referido ambiente de namoro
possa conter imagens ou conteúdo sexuais.
Outro fator que chamou a atenção foi uma criança de 8 anos ter um canal no
YouTube no qual divulgava vídeos próprios, realizados com a ajuda de seu pai. Nesse
caso, o risco envolvido está relacionado aos possíveis comentários dos internautas
em seus vídeos, pois, na internet, tem sido comum manifestações ofensivas ou de
cunho sexual por parte de adultos.
Esses dados contrastam com a pesquisa Kids On-line Brasil, cujas atividades
na internet mais citadas pelas crianças foram: pesquisar coisas na internet para fazer
trabalhos de escola, opção escolhida por 80% dos participantes; usar redes sociais
(79%), envio de mensagens instantâneas (79%), baixar aplicativos (75%), pesquisar
coisas na internet por curiosidade própria (68%), assistir vídeos, programas ou séries
on-line (63%). Os jogos on-line foram mencionados por 46% das crianças (COMITÊ
GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2016), mas não estavam entre as atividades
mais citadas. Supomos que o questionário de autopreenchimento respondido pelas
crianças era composto por opções pré-estabelecidas, cuja ordem das respostas pode
interferir na escolha feita. De forma diferente, em nossa coleta de dados,
questionávamos as famílias e as crianças sobre as atividades que mais realizavam na
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internet sem estabelecer categorias prévias, evitando, deste modo, respostas
induzidas e buscando maior espontaneidade e fidedignidade dos resultados.
Outros aspectos podem nos ajudar a compreender as diferenças entre nossos
resultados e o da pesquisa Kids On-line. Na referida pesquisa a faixa etária era de 9
a 17 anos, e a nossa foi entre 8 e 9 anos, bem mais restrita. Um segundo fator
importante refere-se à alfabetização, pois a maior parte das crianças de nosso estudo
não estava devidamente alfabetizada e tinha dificuldades em fazer pesquisas no
Google. As professoras mencionaram que nas aulas no laboratório de informática era
preciso deixar os computadores prontos, na página dos jogos pedagógicos ou dos
conteúdos de pesquisa, pois as crianças não conseguiam realizar atividades simples
de busca e queriam apenas acessar jogos de entretenimento já conhecidos. Por fim,
supomos que jogar era a atividade mais atraente, pois, a maioria dos jogos
mencionados pelas crianças prescindiam da leitura e escrita. Constatamos que as
crianças aprendiam a jogar por meio dos vídeos tutoriais disponíveis no YouTube,
muitos deles criados pelo próprio público infantil.

4.1 Análise das temáticas dos jogos citados pelas crianças
Os dois jogos mais citados pelas crianças foram: Grand Theft Auto (GTA) e
Minecraft, portanto em nossa análise temática e de riscos iremos nos restringir a esses
dois games. O título do jogo Grand Theft Auto significa grande ladrão de carro, e a
primeira versão foi lançada no final da década de 90, atingindo onze jogos e quatro
expansões. Devido às cenas de extrema violência, o jogo não é indicado para
menores de 18 anos, contudo no Brasil as crianças conseguem acessá-lo facilmente
sem qualquer barreira tecnológica. De acordo com os relatos familiares, a maioria
parece desconhecer que as crianças jogam GTA, porém houve o relato de uma
criança afirmando jogar com o pai, escondido da mãe.
O GTA acontece em cenários fictícios referentes a grandes cidades como:
Miami, Las Vegas, Londres, San Francisco e Los Angeles. O jogador pode ter vários
personagens protagonistas, cujo objetivo é realizar missões criminosas, tais como
roubos, atropelamentos, mutilações, assassinatos, sequestros e tráfico de drogas. No
canto esquerdo superior da tela, estão localizadas seis estrelas que serão
preenchidas à medida que o jogador cumprir suas missões. Para conseguir a primeira
estrela o jogador deve matar ou assaltar um pedestre, roubar carros ou lojas. O policial
persegue o personagem a pé ou com carro, normalmente armado de pistolas. Para
conseguir duas estrelas o jogador deve roubar um carro-forte ou desobedecer a uma
ordem policial. Para obter a terceira estrela, o jogador deve provocar uma chacina,
destruindo veículos aéreos, invadindo uma delegacia, ou matando um policial. Nessa
etapa do jogo, os policias são mais agressivos, dirigem em alta velocidade, criam
barreiras nas principais avenidas e matam. As demais estrelas são conquistadas com
ações mais violentas e sucesso nas fugas. O jogo está disponível em diversas
plataformas: videogames, computadores, tablets, bem como smartphones.

Rio de Janeiro, RJ, nº 221

abr./jun. 2018
119

p. 113 a 123

ISSN: 0102-5503

As versões mais recentes do GTA passaram por reformulações e as imagens
foram se tornando mais realistas, com gráficos tridimensionais. A versão mais
acessada pelas crianças entrevistadas é a San Andreas, que se tornou famosa por
trazer inovações como a possibilidade de mudar as formas físicas do personagem,
capacidade de mergulhar e nadar para fugir da polícia. Também foram inseridas
missões relacionadas a sexo e assassinato de prostitutas.
Uma análise realizada por Barret (2006) sobre a versão San Andreas ressalta
que jogo glamouriza a violência e reforça estereótipos contra as pessoas negras,
tratando seus corpos como descartáveis. A narrativa do GTA evoca a guerra e o terror,
naturalizando políticas discriminatórias a serviço do contexto neoliberal. Nesse
sentido, o jogo pode ser nocivo aos jovens afro-americanos, à medida que justifica as
desigualdades sociais, incitando-os à violência e ao mundo do crime (BARRET, 2006).
No Brasil, supomos que o jogo também seja bastante acessado pelas crianças
afrodescendentes, que vivem em comunidades pobres da periferia dos centros
urbanos e nas regiões interioranas, como no caso de nossa pesquisa. Em face da
impotência social, essas crianças são seduzidas por um imaginário onipotente e
altamente destrutivo.
Cotejando a temática do jogo e as ações empreendidas pelos avatares aos
riscos elencados no documento da OCDE (2016) identificamos o risco de contato com
conteúdo impróprio à idade, como cenas de violência e sexo, e de apologia às
condutas criminosas, como roubos, assassinatos, estupros e tráfico de drogas. Além
disso, como o jogo permite interações on-line com outros jogadores, as crianças
também podem ter contato com adultos e se colocarem em situação de perigo.
Enfatizamos também os riscos identificados pela APA (2015) quanto aos jogos
violentos e um possível impacto com relação aos pensamentos ou atitudes
agressivas.
O segundo jogo mais citado pelas crianças refere-se ao Minecraft, lançado no
final da última década e que se tornou sucesso entre o público infantil brasileiro. O
jogo é uma mistura de mineração, como o próprio nome sugere, com ações ligadas à
sobrevivência, exploração de espaço e domínio de territórios virtuais. Para iniciar a
montagem de seu cenário, o jogador precisa realizar coletas de matérias primas, como
madeiras e pedras, as quais são transformadas em blocos que irão possibilitar a
criação de diversos outros objetos e ferramentas.
Na tela inicial do jogo há três apetrechos fundamentais: o quadro que mostra
as vidas do jogador, outro com a indicação de alimentação e o inventário. O quadro
de vidas consiste em dez corações que representam a sobrevivência do avatar.
Conforme ele luta contra monstros ou é atacado por eles, os corações vão
desaparecendo, ou seja, supõe-se que ele vai ficando mais fraco no jogo. O quadro
da alimentação é representado por uma espécie de carne, conforme a personagem
trabalha em construir seu mundo, as carnes vão desaparecendo. Para conseguir mais
alimentos é preciso matar um animal, podendo ser vacas ou galinhas. O inventário,
por sua vez, representa as ferramentas e materiais que o jogador já conseguiu
explorar e criar.
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O Minecraft além de ser um jogo de exploração é um jogo de sobrevivência,
pois há monstros e estes têm o objetivo de matar o avatar, por isso é necessário criar
locais de proteção, como uma casa, por exemplo. A maioria dos monstros sai para
caçar somente à noite. Eles podem atacar e facilmente matar o protagonista,
obrigando-o a retornar ao modo inicial de jogo. Neste caso, o avatar perde seus itens
de inventário, prejudicando o objetivo do jogo que é a exploração e construção de um
mundo virtual.
Ao questionarmos as crianças sobre os motivos pelos quais gostavam do jogo,
elas enfatizavam a possibilidade de criar mundos e de interagir com outros jogadores.
No entanto, reconheciam que ficavam muito tempo entretidas, não queriam parar de
jogar. Os pais disseram que os filhos, se deixassem, ficavam muitas horas jogando e
não queriam realizar outras atividades.
O maior risco identificado, nesse caso, é o de a criança abandonar outras
atividades importantes, como tarefas escolares e leitura de livros, porque os jogos as
induzem a permanecer longas horas nas construções e batalhas virtuais. Outro risco
a ser considerado refere-se à incitação ao consumo, pois há propagandas adicionadas
aos jogos e aos vídeos do YouTube que ensinam as crianças a jogar.

4.2. Demais riscos da internet
Nos jogos violentos, indubitavelmente, são identificados os riscos aos quais as
crianças estão expostas com maior frequência. No entanto, há outros perigos menos
frequentes que não devem ser desmerecidos. O primeiro refere-se ao risco de contato
com estranhos por meio das redes sociais e dos websites de namoro para adultos.
Nesses ambientes, a criança pode ter contato com pornografia, além do risco de
aliciamento sexual. Embora as crianças não tenham relatado espontaneamente esse
tipo de acesso, e por questões éticas não foram questionadas a esse propósito, há
relatos dos professores quanto a compartilhamento de vídeos pornográficos entre as
crianças.
Os vídeos do YouTube podem apresentar três tipos de risco: primeiramente
destacamos o acesso a conteúdo impróprio para a idade. Uma criança afirmou assistir
clipes de um MC cujas músicas apelam a conteúdos sexuais. Uma mãe disse que a
filha de 8 anos estava assistindo um vídeo do desenho Pepa Pig, porém o conteúdo
era pornográfico, ou seja, o desenho tinha sido alterado e estava disponível no
YouTube. O segundo tipo de risco refere-se à estimulação ao consumo, pois, em geral
os vídeos incluem propagandas diversas. O terceiro tipo de risco está relacionado à
oferta incessante de vídeos, fazendo com que a criança passe muito tempo assistindoos e deixe de realizar outras atividades como brincar, ler e estudar.

5. Considerações finais
O uso educativo da internet pode trazer inúmeros benefícios às crianças, no
entanto, uma atenção maior precisa ser dedicada ao uso doméstico e informal,
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principalmente devido à uma indústria de entretenimento que não poupa o público
infantil. Assim, a presente pesquisa teve o objetivo de identificar a preferência de um
grupo de crianças quanto às atividades realizadas na internet e os possíveis riscos
envolvidos. A análise dos relatos infantis e familiares sobre o uso da internet revelou
que a maior parte das crianças dispende seu tempo on-line jogando, assistindo vídeos
no YouTube, e raramente fazendo pesquisas ou realizando atividades educativas. É
importante considerar que a maioria não estava alfabetizada, por isso, os jogos de
entretenimento que não exigiam leitura e escrita eram os mais atraentes. Concluímos
que as atividades das crianças na internet envolvem os seguintes riscos: acesso a
conteúdo impróprio para a idade; apologia a crimes; contato com pessoas perigosas
ou que podem oferecer risco de aliciamento sexual; exposição a comentários
maldosos; incitação ao consumo e dispêndio excessivo de tempo nos jogos.
Tais riscos merecem atenção de familiares e educadores, no sentido de
favorecer mediações mais efetivas e que protejam as crianças. Além disso, a
sociedade deveria se organizar para lutar em prol de políticas públicas de proteção
on-line, como já ocorre em outros países.
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UMA PESQUISA-AÇÃO NO ENSINO DE INFORMÁTICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ricardo Shitsuka 28
Dorlivete Moreira Shitsuka 29

Resumo
Na Educação Infantil (EF) torna-se importante para os professores trabalhar a
aprendizagem de modo lúdico e que favoreça o desenvolvimento psicomotor. Uma
alternativa para as escolas é pelo uso dos computadores. O objetivo deste artigo é
apresentar um estudo voltado para a melhoria das condições educacionais para os
pequeninos da EF. Realiza-se uma pesquisa-ação em uma escola particular
localizada na região sudeste. Nela o laboratório de informática já era usado no nível
médio e para atender aos pais, a escola resolveu ampliar o uso para até a educação
infantil. Contratou-se a professora de informática e ela ao receber as turmas, observou
as reclamações das crianças em relação ao mobiliário. Ouvindo a comunidade,
elaborou o projeto de um novo laboratório ergonômico e atrativo. A escola implantou
e constatou a aprovação das melhorias pela comunidade.
Palavras-chave: Tecnologia Educacional. Psicomotricidade. Ergonomia. Ensino.
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1. Introdução
No ano 2016 de havia 5 milhões de alunos matriculados na educação préescolar brasileira (INEP, 2017). A quantidade de alunos por si já mostra a importância
e relevância dos estudos e pesquisas realizados nesta modalidade educacional. A
educação infantil é uma modalidade muito importante e que nem sempre é valorizada.
Ocorre que muitas atividades que o aluno realiza na pré-escola é voltada para o
desenvolvimento de habilidades, competências e esquemas corporais, pode levar
para os anos seguintes nos quais ocorrerá a alfabetização.
O objetivo do presente artigo é apresentar uma pesquisa-ação na qual se busca
a melhoria das condições educacionais. Pesquisar é buscar o saber ou saberes novos
sobre algum fenômeno em estudo.
Quando existem dificuldades ergonômicas na educação infantil relacionadas
ao ambiente escolar, os processos de ensino e de aprendizagem podem ser
prejudicados e nem sempre se alcança os melhores resultados desejados. Torna-se
interessante detectar a existência de tais dificuldades no mobiliário e ambiente e
procurar modificar a realidade de modo a alcançar um ambiente melhorado: neste
sentido o trabalho dos atores, professoras, alunos e comunidade escolar de modo
colaborativo pode ajudar a detectar dificuldades e encontrar soluções para uma
melhora do aprendizado e satisfação dos envolvidos.

2. Ir além da formação inicial
Num estudo realizado por Silva et al. (2018) na educação infantil com crianças
portadoras de deficiência, os autores consideram que é preciso ir além da formação
em Pedagogia e buscar mais saberes para se alcançar o sucesso no trabalho naquela
faixa etária. Apesar do presente estudo não ser voltado somente para crianças com
deficiência e nem somente para Pedagogia, consideramos que as colocações
realizadas no trabalho são válidas também em outras situações da educação infantil
e que torna-se interessante buscar os saberes de modo mais sistêmico em amplo para
enxergar que muitas dificuldades dos estudantes mesmo de níveis educacionais
posteriores podem ter origem e até mesmo ser resolvidas na educação infantil.
Como consideram Sampaio, Amatto e Melo (2016) quando as autoras estudam
Paulo Freire, é preciso existir uma profunda vinculação entre teoria e prática para que
ocorra a alfabetização e Freire (2016) considera que para desenvolver torna-se
interessante desenvolver uma visão de mundo que precede a alfabetização. A
questão da alfabetização é uma meta do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014
a 2014 como considera Brasil (2015) e ela considera que a cada ano que passa no
período considerado, se tende mais a realizar a alfabetização em idades menores de
modo que torna-se importante todos trabalhos que melhorem as condições dos
pequeninos para que tenham uma melhor condição para que sejam alfabetizados.
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Consideramos que se torna interessante que o letramento e visão de mundo
comecem desde a tenra idade, por meio de práticas nas quais os pequeninos possam
ver as melhorias em seu ambiente de estudos por meio da participação democrática
na busca dessas melhorias.

3. A importância do trabalho lúdico na educação infantil e a
informática
Entre 4 e 5 anos segundo Piaget (2013) há a fase pré-operatória nas crianças
de 0 a 2 anos. Wallon (2007) também considera uma faixa de 3 a 6 anos, que
denomina de personalismo e nela a criança faz muitas perguntas e imita os adultos.
Na fase torna-se importante trabalhar a afetividade no aprendizado e, no cuidado com
os pequeninos. Para Cruz, Oliveira de Fantacini (2017) na educação infantil, as
brincadeiras, a interação, são responsáveis na formação social dessas crianças, e que
é um os percursores no desenvolvimento múltiplo das crianças e é interessante que
os professores compreendam as necessidades do brincar, cuidar e da educação em
conjunto, com o objetivo maior de realizar uma efetiva formação social e integral da
criança.
O brincar é importante na formação social como também pode ajudar no
desenvolvimento motor, no saber sobre a lateralidade. Muitas crianças na faixa etária
considerada ainda não possuem a coordenação motora necessária para escrever e
por esse motivo se recomenda que a alfabetização ocorra um pouco mais à frente.
Para criar um ambiente construtivista adequado para a educação infantil, Passerino
(2001) considera que o ambiente de aprendizagem tem que estar centrado no aluno
como agente ativo é interessante pensar que o ambiente precisa prever não apenas
apresentação de situações de aprendizagem, mas também, permitir ao aluno a
criação de novas situações, lembrando que essa resolução pode ser social e não
apenas individual.
Veiga e Casteleins (2006) consideram que por meio do movimento da escola
nova e o surgimento de novos métodos de ensino, o jogo vem sendo cada vez mais
utilizado como uma ferramenta de apoio, objetivando facilitar os trabalhos
desenvolvidos pelos alunos, tornando o ensino / aprendizagem, muito mais
significativos e prazerosos na educação infantil. De fato, o emprego de jogos infantis
que trabalhem o desenvolvimento de habilidade como é o caso da lateralidade, das
noções de maior ou menor, mais próximo ou mais longe, mais rápido ou mais devagar
etc, por meio da ludicidade, pode ajudar a construção do saber infantil. Um exemplo
desse tipo de trabalho ocorre por meio da linguagem de programação LOGO, como
considera Papert (2007), que foi desenvolvida no Massachussets Tecnological
Institute (MIT) nos Estados Unidos da América (EUA). Papert foi o criador da
Linguagem LOGO que utiliza uma tartaruguinha na tela e este ícone obedece aos
comandos da criança de modo que onde ela caminha, seja para direita, ou esquerda
ou para frente ou para trás, ou para algum ângulo definido pelo aluno, ela vai
desenhando a linha e permitindo que se construam desenhos na tela. Costa e Henicka
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(2012) avaliaram o emprego de jogos eletrônicos para a faixa etária de 3 a 6 anos,
numa escola no Estado do Mato Grosso e constataram que além de a criança se sentir
à vontade para brincar, expressar emoções, se socializar, tais jogos eletrônicos
contribuíam na transmissão de valores e na aceleração do processo de ensino e de
aprendizado na criança.
Os resultados mostraram-se favoráveis uma vez que a criança aprende de
modo lúdico, já com relação à questão de aceleração ainda há prós e contras: as
crianças têm que viver o seu tempo e ainda precisam da socialização física. A
informática educacional pode ajudar o desenvolvimento das crianças evitando-se os
excessos: crianças precisam ter diversidade incluindo também momentos na
natureza, brincar com amigos e conviver com a família.

4. A importância da ergonomia no mobiliário infantil
Existem reflexões relacionadas à importância do emprego dos laboratórios de
informática e computadores na educação: Coscarelli (2002) pondera que é necessário
usar o potencial educacional das tecnologias de informação, Moran (2007) considera
como é a educação que desejamos e o que temos que fazer para alcançá-la com
apoio da tecnologia e Gomes e Moita (2016) consideram que a introdução das
tecnologias no contexto escolar é algo irreversível e analisam a fala de vários
professores da educação infantil e educação básica que se mostram favoráveis ao
uso dos computadores e laboratórios.
MEC (2014) aponta vários aspectos necessários para construção de
laboratórios de informática escolares entre os quais: as instalações elétricas
necessárias conforme a quantidade de computadores e equipamentos nos
laboratórios, o aterramento necessário para se evitar choques, o tipo de piso
necessário, o espaço físico necessário para instalação das máquinas, o tipo de
mesas, a iluminação etc. Observa-se porém que nas orientações, não se detalha a
questão do mobiliário. No caso dos pequeninos da educação infantil, além das
considerações realizadas, deve-se considerar que o mobiliário tem que ser menor e
adequado ao tamanho das crianças.
O estudo dos mobiliários e dos movimentos pode contribuir para melhorar a
postura física, o conforto e segurança das pessoas usuárias. Para a Abergo (2000), a
ergonomia tem como modificar os sistemas de trabalho para adequar a atividade nele
existentes às características, habilidades e limitações das pessoas com vistas ao seu
desempenho eficiente, confortável e com segurança. Se algum móvel quebra em
serviço ou, é inadequado às características dos usuários ou às condições de uso,
pode favorecer a ocorrência de acidentes que poderiam, podem e devem ser evitados.
Em suma, torna-se interessante o uso do bom senso em analisar cada caso, verificar
as necessidades e, possibilidades de atendimento em cada escola.
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5. Metodologia
Para realização das pesquisas são necessários os caminhos que sejam
reprodutíveis ou que levem ao desenvolvimento de novos saberes. Uma das formas
de pesquisa é por meio da pesquisa-ação que para Thiollent (2008) é uma forma de
buscar melhorias ou aperfeiçoamento nas organizações. Ludke e Andre (2013)
consideram que na pesquisa educacional um dos métodos aplicáveis é o da pesquisa
ação. Este é importante uma vez que na concepção da pesquisa ação participativa
educacional, todo professor pode ser considerado um pesquisador das suas
condições de trabalho e a sala de aula é um ambiente para se realizar a pesquisa em
campo.
Para se realizar o levantamento de dados torna-se interessante o emprego de
técnicas. Para Severino (2016), técnicas são procedimentos operacionais que servem
de mediação prática para a realização das pesquisas. Tais técnicas podem incluir a
entrevista, o questionário, a coleta de dados etc. No estudo dos enunciados, fez-se
uso da análise do discurso da escola francesa com emprego dos conceitos
trabalhados pelos autores Pêcheaux(2014) e Maingueneau(2015). Considera-se os
elementos externos ao discurso, que podem trazer o contexto e mais entendimento
sobre a fenomenologia em estudo.
No presente estudo procura-se realizar uma pesquisa educacional em um
laboratório de informática que atendia turmas da educação infantil da pré-escola, na
faixa etária de 4 a 5 anos, em uma escola particular, numa cidade na Região do
Sudeste brasileiro em 2017.
Por questões de respeito ao pedido dos atores e em consideração às questões
éticas, evitou-se citar nomes de localidades e pessoas.

6. Resultados e discussão
Na turma havia 18 alunos de modo equilibrado entre meninos em meninas. Em
consideração ao pedido dos professores e à questão ética procurou-se não citar
nomes dos atores. No ano de 2017, a professora Ana (nome fictício) foi contratada
para atuar como professora de informática nas turmas de educação infantil de uma
escola particular. Esta professora possui a formação de Licenciatura em Computação
e também de Pedagogia.
Quando iniciou seu trabalho na escola com os pequeninos, ela constatou que
havia somente um laboratório com 25 máquinas em rede e que estas já eram
utilizadas pelos alunos das séries finais da educação básica e pelos alunos do
colegial: os professores de sala traziam seus alunos e havia um técnico à disposição.
Ao trabalhar as primeiras turmas, Ana verificou que os pequeninos tinham dificuldades
para subir nas cadeiras que eram adequadas para adultos. Alguns pediam a ajuda da
professora e do técnico para subir nas cadeiras. Outra dificuldade estava nos
equipamentos que estavam distantes em mesas altas. A altura da mesa forçava a
cabeça das crianças a ficar ligeiramente voltadas para cima. Outros se queixavam de
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dor no pescoço, dor de cabeça e havia o risco de alguma criança cair da cadeira e se
machucar. Não tardou muito, logo nas primeiras reuniões com os pais, alguns falaram
sobre as reclamações das crianças e que gostariam que o laboratório de alguma forma
se tornasse mais aconchegante.
No passo seguinte, Ana pediu a participação da coordenadora e juntas ouviram
atentamente a comunidade, procurando pedir também que apontassem as medidas
que achavam necessárias para melhorar o laboratório. Houve um trabalho
democrático e participativo. Ana em conjunto com as professoras regentes, sabiam
da existência de uma sala de aula não utilizada e fizeram o desenho de um novo
laboratório com 20 máquinas com apoio dos país e dos alunos que ajudaram a
participar dos testes de mesas e cadeiras bem como na disposição das máquinas no
laboratório e da forma de melhorar a segurança atendendo também às
recomendações consideradas pelo MEC (2014) do Proinfo em relação à construção
de laboratórios de informática. Este possuía mesas baixas, na altura de 50 cm em
relação ao solo. As cadeiras eram pequenas e adequadas à faixa etária em torno de
5 anos. Os computadores eram fixados nas paredes para evitar que caíssem sobre
alguma criança e a machucasse. A professora possuía o centro da sala livre de modo
que podia acompanhar os trabalhos de cada pequenino e foi colocada uma
impressora para que os alunos pudessem imprimir algum trabalho para ficar
guardado.
Foram sugeridos pelos pais e adquiridos softwares novos e adequados ao
trabalho psicomotor, e de sociabilidade que atendiam aos quesitos da faixa etária e
do trabalho que tinha que ser realizado pelas professoras para os alunos em foco.
Assim que as instalações ficaram prontas, foi feita uma festinha para comemorar o
novo laboratório de informática. As crianças mostraram-se muito felizes e não houve
mais problemas e reclamações. Muitos pais elogiaram o novo laboratório.
Apresenta-se a seguir, como amostra, as seguintes declarações de alunos:
Amostra 1 “Agora eu gosto do laboratório. Eu consigo sentar sem machucar”.
Análise: Observa-se que MEC (2014) não especifica a questão da ergonomia e
verifica-se que o novo projeto trouxe bem-estar e a criança sente que houve uma
mudança para melhor. Essa mudança foi proporcionada pelo atendimento à
ergonomia no laboratório como considera Abergo (2000) atendendo às questões de
conforto, segurança e aos quesitos educacionais. A medida que os pequeninos estão
mais confortáveis e seguros, eles conseguem se concentrar mais nas atividades e por
conseguinte podem aprender mais em relação ao que está sendo trabalhado pela
professora como objetivo pedagógico. De alguma forma, os pequeninos também
tiveram contato com a resolução democrática e participativa de um problema que
ajudou a melhorar seu ambiente escolar e isso faz parte de um “letramento” e visão
de mundo como considera Freire (2016) que pode ajudar em anos seguintes quando
ocorrer os processos de alfabetização previstos em Brasil (2015) e desse modo, de
alguma forma, acredita-se que se contribui para uma melhor educação futura dos
pequeninos.
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Amostra 2 “Meu pai estava bravo e agora está feliz”.
Análise: Observa-se que ocorreu um trabalho colaborativo de modo democrático e
participativo. Esse trabalho foi resultado da pesquisa-ação preconizada por Thiollent
(2008) e aplicada em ambientes escolares por Ludke e André (2013). O fato das
professoras e coordenação ouvirem os pais e os alunos fez com que esses se
sentissem parte da escola e desta forma, tudo leva crer que se sentiram satisfeitos. A
participação dos pais na resolução dos problemas e seu envolvimento mostrou-se
fundamental para a resolução dos problemas na escola. Esta participação é prevista,
conforme Brasil (1988) no artigo 205 da Constituição Federal que prevê que a
Educação é direito de todos e dever do Estado, da Família e da Sociedade e no caso,
a família é representada pelos pais dos pequenindo. Além disso com pais e alunos
satisfeitos, a escola tem a recomendação deles para novos alunos o que acaba
trazendo retorno positivo para todos.

Amostra 3 “Amei o laboratório. Minha mãe mandou entregar um beijo para a
professora de informática”.
Análise: O ambiente de aprendizado como considera Passerino (2001) tem que estar
centrado no aluno. Tudo leva crer que isso ocorre no laboratório de informática.
Verifica-se a afetividade da aluna e a gratidão tanto dela quanto da mãe em relação
à professora. Tal afetividade é importante no aprendizado como considera Wallon
(2007). Esta afetividade se manifesta por meio dos diálogos das crianças. A medida
que há o envolvimento no ambiente afetivo, tanto as crianças passam a gostar mais
do ambiente escolar como também ocorre mais aprendizado.

Apresenta-se também a declaração de uma mãe de aluno:
Amostra 4 “Meu filho adora as aulas do laboratório de informática. Ele tinha
dificuldades com a lateralidade e com as letras e agora já identifica as letras e
melhorou até a fala e a amizade com os coleguinhas da turma”.
Análise: Verifica-se novamente a afetividade que está presente nos alunos da turma
e que houve ganhos no uso do laboratório que ao que tudo leva crer que os resultados
obtidos foram semelhantes aos de Costa e Henika (2012) que também trabalharam
na faixa etária em foco além de outras. A questão do desenvolvimento das habilidades
no trabalho com a lateralidade e as letras pode ajudar posteriormente, como já
mencionado no texto, com aprendizados posteriores na alfabetização das crianças.
Este fato torna-se mais significativo quando se considera que por meio de Brasil
(2015), nas metas do Plano Nacional de Educação, se busca a cada ano até 2024,
que se tenha a alfabetização cada vez mais cedo nos pequeninos: se em 2014 os
alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental I já deveriam estar completamente
alfabetizados, em 2024, esta alfabetização já deverá estar acontecendo no primeiro
ano e com tendência a ocorrer até mesmo na educação infantil.
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Além das instalações físicas, também o emprego dos jogos infantis e inclusive
da linguagem de programação LOGO mostrou-se útil no desenvolvimento das
crianças de modo semelhante ao apresentado por Papert (2007) e leva os autores a
considerar que o emprego do lúdico se torna necessário. Ele se mostrou semelhante
ao proposto por Cruz, Oliveira e Fantacini (2017): de modo indissociável com o cuidar
e o aprender. Houve o uso do potencial educacional na medida que o laboratório
tornou-se mais aderente ao público indo ao encontro das colocações realizadas por
Coscarelli (2002) que pondera que é necessário usar o potencial educacional das
tecnologias de informação.
Por meio do trabalho democrático e participativo, caminhou-se no sentido de
buscar a educação que desejamos como afirma Moran (2007), e finalizando os
autores consideram de modo semelhante a Gomes e Moita (2016) que o uso das
tecnologias nas escolas mostra-se irreversível. A Figura 1 seguinte apresenta de
forma resumida o processo de pesquisa-ação como ocorreu no estudo.
Figura 1 – Esquema da pesquisa-ação na busca por melhorias no ambiente da educação infantil

Fonte: Elaborado pelos autores

A figura anterior apresenta de um modo bastante simplificado e assimilável o
trabalho realizado. O início é no canto superior esquerdo do leitor com a existência de
“problemas escolares” ou que existam na escola. Segue-se a direção das setas e o
passo seguinte é a detecção de algum problema específico. Muitas vezes estes
passos podem já ter ocorrido e podem ser “puladas” as etapas iniciais, partindo-se
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para a etapa seguinte do “envolvimento da comunidade escolar” ou dos atores
envolvidos.
Na etapa seguinte há a busca de soluções de modo participativo e colaborativo.
Esta etapa é talvez a mais importante, uma vez que as soluções podem afetar as
pessoas e torna-se interessante e importante a participação ativa para que se
busquem soluções que sejam consideradas como sendo viáveis, aceitáveis pelos
envolvidos, praticáveis e implementáveis de modo democrático e participativo.
Quando não existe o envolvimento dos interessados há uma grande
possibilidade de fracasso nos trabalhos. Uma vez que se alcance o consenso, a
implementação pode ser apreciada por todos. Se ela não for suficientemente boa para
todos, poderá se tornar um novo problema e que poderá ser trabalhado em outro
momento. Quando existe a participação colaborativa e democrática aumenta-se a
“confiança” no sistema e novos problemas podem ser solucionados para melhor a
condições educacionais e o aprendizado como um todo.

5. Considerações finais
O presente artigo contribui com os professores e estudantes da educação
infantil mostrando que todo professor é um pesquisador e que se queremos melhorar
essa modalidade educacional precisamos, ir além da formação inicial seja em
Pedagogia ou nas Licenciaturas e, fazer o uso de metodologias como é o caso da
pesquisa-ação educacional participativa.
No estudo, verificou-se que existia uma dificuldade com relação ao laboratório
de informática que não era ergonomicamente adequado aos pequeninos da educação
infantil e que estavam com idade em torno de 5 anos em uma escola localizada na
região sudeste. O artigo apresenta uma pesquisa-ação na qual uma professora de
informática trabalha em conjunto com a comunidade formada por direção,
coordenação, professores, pais e alunos para melhoria das condições educacionais.
A pesquisa possibilitou a interação entre os atores, fazendo uso de um trabalho
democrático, participativo e colaborativo entre professoras e comunidade e foi
possível buscar a melhoria das condições de ensino e de aprendizagem dos
estudantes. O trabalho mostrou-se útil para o envolvimento dos atores da comunidade
escolar envolvendo direção, professores, pais e alunos na resolução do problema em
foco.
Os pequeninos precisam desenvolver a coordenação motora fina para poder
prosseguir nos anos seguintes e trabalhar nesses o aprendizado da escrita e neste
trabalho, o laboratório e uso de softwares mostraram-se interessantes. O trabalho foi
bem sucedido com alunos e pais elogiando o novo laboratório.
Apresenta-se uma figura esquemática da resolução do problema em foco e a
continuidade por meio de um ciclo que permite buscar novos problemas e tentar
solucioná-los por meio do trabalho democrático, participativo e colaborativo
relacionado à pesquisa-ação.
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Sugere-se que se realizem mais trabalhos voltados para a melhoria do ensino
e da aprendizagem voltados para a modalidade da educação infantil que dessa forma
poderão servir de apoio à formação e de incentivo aos novos professores e ao
surgimento do espirito de pesquisador (a) e desta forma ser um alento favorável à
busca por melhorias, num dos locais no qual isso se faz necessário que é na linha de
frente entre alunos-professores-pais e escolas.
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Resumo
Os jogos eletrônicos fazem parte do cotidiano das pessoas na atualidade estando
presentes nos dispositivos eletrônicos pessoais como celulares, tablets, etc. Diante
dessa realidade, o objetivo dessa pesquisa foi investigar a possibilidade de
desenvolvimento de um jogo que auxilie no tratamento fisioterápico em parceria com
o curso Técnico Integrado em Programação de Jogos Digitais. Foram realizadas
reuniões para acompanhamento do processo de produção no decorrer do ano de
2017, nas quais foram registradas as propostas apresentadas e o cumprimento do
prazo. Em conjunto foram pesquisados jogos existentes no mercado para tal finalidade
e o acompanhamento de atendimento fisioterapêutico utilizando jogos. Buscou-se
incentivar a pesquisa, estimular e valorizar a criatividade dos estudantes e
conscientizá-los de que esta pesquisa é de cunho social e de promoção de saúde.
Essa proposta de integração entre a área da Fisioterapia e jogos traz aos estudantes
a possibilidade de vivenciar e contribuir com a reabilitação de pacientes em cuidado
fisioterápico, além de promover sua qualidade de vida e adesão ao programa de
tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: Gameterapia. Fisioterapia. Jogos Digitais. Jogo Terapêutico.
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1. Introdução
Tratar uma enfermidade física exige um conhecimento sobre quais
consequências motoras o indivíduo terá e qual será a abordagem na reabilitação.
Busca-se diariamente estudo e embasamento científico sobre o corpo humano e suas
respostas fisiológicas para com isso tomar a melhor decisão para recuperar as
funções motoras, prevenir e reduzir os riscos de novas lesões durante o tratamento.
A quantidade de sessões, duração, intensidade são fundamentais para a obtenção de
um resultado positivo (MONTEIRO et al, 2011).
Na área da Fisioterapia, segundo o código de ética que regulamenta a
profissão, capítulo dois, artigo quarto: o profissional fisioterapeuta presta assistência
ao ser humano, individualmente ou coletivamente, participando da promoção da
saúde, prevenção de agravos ao tratamento e recuperação da saúde e cuidados
paliativos, sempre visando a qualidade de vida, sem discriminação de qualquer forma
ou pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde vigente no Brasil.
De tempos em tempos e com o desenvolvimento de novas tecnologias, novas
técnicas surgem com o objetivo de conseguir melhores resultados no processo de
reabilitação dos pacientes. Nesse sentido, a realidade virtual começou a ser utilizada
como ferramenta na reabilitação motora na transição do século XX para o XXI. Todov
et al (1997) utilizou do feedback virtual para aprendizagem motora, o que possibilitou
outra perspectiva de aplicação de treinamento motor ao realizar um experimento com
indivíduos saudáveis. Em 1999, Holden et al também aplicou um programa de tarefas
geradas por um sistema de realidade virtual e obteve melhora nas respostas motoras
em pacientes com sequela de Acidente Vascular Encefálico.
Os jogos de videogames e computadores têm a curiosa característica de
produzir fascínio nos indivíduos, conquistando um espaço importante na vida de
crianças, jovens e adultos, sendo um dos setores que mais cresce na indústria da
mídia e do entretenimento. Os jogos digitais são ambientes atraentes e interativos que
capturam a atenção do jogador ao oferecer desafios em que ocorrem níveis
crescentes de destreza e habilidade (SAVI e ULBRICHT, 2008). Com base nesses
dados e considerando a utilização de videogames para além da diversão e
passatempo, acredita-se que o uso desses dispositivos eletrônicos nas atividades da
vida diária possa contribuir com os procedimentos necessários à busca da saúde.

2. O processo de criação do jogo
Os jogos virtuais podem se apresentar como exercícios de alongamento,
equilíbrio, dança, yoga, atividades lúdicas, simulações de esportes como ski, boliche,
boxe, etc (RENDON et al, 2012). Nos últimos anos, a prática de exercício físico
usando a interface virtual se mostrou mais motivante que os exercícios tradicionais.
Exercícios como de dança têm sido utilizados como objeto de estudo com o objetivo
de melhorar o equilíbrio, o tempo de reação e funcionalidade em pacientes idosos.
Alguns termos utilizados para se referir a essa modalidade são: exercícios com jogo
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virtual; exercícios com videogame; exercícios com jogos digitais; ou ainda active
videogame, exergaming ou exergame __exercício combinado com videogame
(RODRIGUES, 2016).
Esta pesquisa foi realizada a partir de uma parceria entre três estudantes do
Curso Técnico de Ensino Médio Integrado em Programação de Jogos Digitais do
Instituto Federal do Paraná (IFPR) e uma estudante da Especialização em Educação
Profissional também do IFPR, graduada em Fisioterapia, que resultou no
desenvolvimento de um videojogo específico para o atendimento fisioterapêutico. A
pesquisa proposta foi aprovada pela instituição e todos os participantes autorizaram a
divulgação dos resultados. O evento que deu início à investigação foi uma palestra
sobre Gameterapia ofertada na III SEMANA DE INFORMÁTICA E JOGOS DIGITAIS,
no campus Curitiba, momento em que os estudantes que se interessaram pelo tema
propuseram a elaboração do game com finalidade fisioterapêutica.
Segundo Demo (2015), a pesquisa contribui para autonomia intelectual do
estudante, estando orientada ao estudo para buscar soluções para as questões do
cotidiano. Nunes e Silveira (2010) relatam que aprender está relacionado com as
mudanças de conhecimento que o indivíduo já possui trazendo a perspectiva de algo
específico de cada pessoa, isto é, ninguém aprende pelo outro, e ninguém aprende
da mesma forma. Cada indivíduo é singular em sua formação pessoal, mas, ao
mesmo tempo, necessita dos outros para aprender e, portanto, para construir a si.
Nessas perspectivas, propôs-se aos estudantes a elaboração de um game para
auxílio no tratamento fisioterapêutico, considerando a existência de poucos jogos no
mercado com finalidades terapêuticas e que seu desenvolvimento poderia apresentar
benefícios sociais e de saúde aos pacientes e praticantes de atividade física
supervisionada.
A proposta de integração entre a área da fisioterapia e dos jogos digitais
apresenta aos discentes a possibilidade de vivenciar e contribuir com a reabilitação
dos pacientes em cuidado fisioterápico, promover sua qualidade de vida e adesão ao
programa de tratamento. O principal objetivo do jogo para auxílio no tratamento
fisioterapêutico é a promoção de um atendimento individualizado, divertido e com a
oportunidade de monitoramento da evolução motora, seguida pelo feedback de
pontuações, que representam o rendimento do tratamento para o paciente e
terapeuta.

2.1. A metodologia desenvolvida na investigação
O desenvolvimento do jogo digital ocorreu no IFPR, com a autorização da
coordenação de curso de Programação de Jogos Digitais em conjunto com o
professor responsável pelo desenvolvimento e orientação do processo de produção
game. Foram propostas reuniões com os estudantes para acompanhamento do
andamento do videojogo no decorrer do ano de 2017, nas quais foram discutidas as
propostas apresentadas.
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Para tanto, o grupo pesquisou sobre videogames já produzidos e divulgados
no mercado que aliassem fisioterapia e realidade virtual com a finalidade de
acompanhamento de atendimentos fisioterapêuticos.
Inicialmente com o objetivo de não influenciar os estudantes durante o processo
de criação não foi dada qualquer orientação sobre gráfico, população que seria
abordada pelo jogo, música e/ou áudios, ambiente que ocorrem os exercícios, o
número de fases, plataforma/software utilizados, etc.
Com o decorrer do trabalho, os estudantes foram orientados que era preciso
ter um espaço no game para cadastro dos dados básicos do paciente, tutorial para o
paciente aprender a jogar, tempo de fase, necessidade do fisioterapeuta em ter
autonomia para escolher os exercícios que seriam utilizados para o tratamento por
meio do jogo e o nome técnico para os movimentos recrutados para os membros
inferiores e superiores.
Durante as reuniões foram apresentados e discutidos os itens necessários para
que o game funcionasse como proposta de reabilitação, não somente como
entretenimento como os estudantes estavam habituados. Foram orientadas leituras
do tema Gameterapia e suas justificativas, além das explicações sobre uma variedade
de profissionais da saúde estar usando esta tecnologia para melhorar o tratamento
dos pacientes e fornecer múltiplas intervenções inovadoras que requerem atenção e
participação ativa do paciente.
Segundo o código de ética do fisioterapeuta, artigo nono, somente esse
profissional pode assumir responsabilidade técnica por esse serviço segundo sua área
de atribuição específica. Ainda consta no código de ética que tal profissional deve
zelar pela provisão e manutenção de assistência adequada ao seu paciente amparado
em métodos e técnicas reconhecidos e regulamentados pelo Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Somente ele pode elaborar diagnóstico e
tratamento fisioterapêutico e conceder alta para o paciente, zelando para que o
prontuário do paciente permaneça fora do alcance de estranhos à equipe de saúde.
Sendo assim, a responsabilidade técnica dos exercícios ficou a cargo do
fisioterapeuta, os estudantes foram orientados durante o processo com os exercícios
possíveis. No primeiro contato, foram propostos exercícios para os membros inferiores
(pernas) e nas primeiras reuniões a proposta de fase foi orientada para o contexto de
caminhada, por exemplo. Foram passados ainda os movimentos articulares possíveis
para quadril, joelho e tornozelo. No decorrer do processo os estudantes pediram
outras possibilidades de exercícios e foram orientados movimentos para membros
superiores (braços), ou seja, movimentos para as articulações de ombro, cotovelo e
punho.
Num primeiro momento os estudantes propuseram um personagem de um
game que seria um ancião com um lampião (ideia do estudante responsável pela parte
gráfica). O ancião iluminaria o ambiente escuro do game e uma tela ao lado se abriria,
onde apareceria um personagem com traços humanos, mas parecendo a chama do
lampião, que faria os exercícios propostos. A equipe entendia a história do jogo como
um filme, ou uma TV ligada para distrair o paciente durante a execução do exercício,
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pois os estudantes que compunham o estudo tinham pouca vivência com atividade
física e quando a realizavam era dessa forma, vendo algo para se distrair para o que
o tempo de exercício passasse rápido. Assim, observou-se que os estudantes não
percebiam a aplicabilidade da Gameterapia e propôs-se outra parceria para ampliação
do tema, com a área de Massoterapia. Docentes de massoterapia do IFPR que
estudaram o uso de jogos em seus trabalhos de conclusão de curso. Cabe, aqui,
destacar que entender o modo como os estudantes constroem, elaboram e dão
significado aos seus conhecimentos, auxilia na orientação, sendo necessário respeitar
a subjetividade de cada um que compõe a equipe com seus níveis, ritmos e
singularidades. (NUNES e SILVEIRA, 2010)
Considerando a relação da fisioterapia com jogos digitais: a realidade virtual
tem sido usada como uma alternativa para a prevenção de quedas em idosos. Nos
EUA, as quedas são a principal causa de morte por lesões em adultos com 65 anos
ou mais (RENDOW et al, 2012). Hurkmans (2010) cita que na atualidade um dos
sistemas mais utilizados da realidade virtual é o Nintendo Wii, pois possui softwares
aplicados que simulam os gestos (motricidade) de forma similar às práticas esportivas
(Wii Sports), exercícios físicos (Wii Fit) e atividades da vida diária, podendo ser
utilizados para reabilitação neuromotora e a demanda energética de pacientes com
paralisia cerebral. Esse mesmo estudo demonstrou uma possibilidade de melhora no
condicionamento físico, porque o sistema se mostrou eficaz no consumo máximo de
oxigênio (VO2) dos indivíduos estudados, aumento da frequência cardíaca e
percepção subjetiva do esforço.
A partir disso, organizou-se uma prática com uma paciente com o diagnóstico
clínico de ataxia, incoordenação patológica dos movimentos do corpo. Ela fez a
sessão de fisioterapia utilizando a plataforma Wii Balance Board. Nesse encontro, o
estudante observou as dificuldades da paciente com uma patologia cerebelar,
percebendo como o game interferiu positivamente no processo de reabilitação e como
o feedback da plataforma era importante para acompanhar a evolução dela durante a
sessão.
Explicou-se a importância do uso do Wii Balance Board para o caso da paciente
e no estudo de Gonzalez-Fernandez et al (2010) há o relato de um resultado positivo
no equilíbrio após o treinamento com o uso da plataforma em indivíduos com lesão no
sistema nervoso central. Foi utilizado na sessão o Wii Fit (com o console lançado em
2007) que usa a placa de equilíbrio que contém vários sensores de pressão que são
usados para medir o centro de equilíbrio do usuário (PLUCHICO, 2012).
O estudante relatou pouca experiência com a plataforma Wii e se questionou
sobre como deixar atraente a parte gráfica do jogo para as sessões de fisioterapia.
Ele relatou preocupação com a “seriedade” do jogo nesse ambiente entendido como
adulto, observando que as primeiras imagens (traços do desenho do personagem
principal) se apresentaram de forma realista. Essa aproximação com a realidade, para
o estudante, remete ao ambiente adulto, para qual o jogo será destinado. Ele citou
ainda que via o game como se fosse um livro, com momentos de leitura durante o
exercício, para o paciente “degustar” as imagens e ambiente da fase.
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Assim, explicou-se ao estudante que há tratamentos longos durante o processo
de reabilitação, que a paciente que ele acompanhou já fazia o tratamento com
gameterapia durante meses. Com isso, ele foi questionado sobre qual a frequência
que podemos ler o mesmo livro, ele respondeu “umas duas vezes, se a história fosse
muito boa”, então se argumentou “então, imagine ler quarenta vezes o mesmo livro,
pois há patologias que exigem esse número de sessões”. O estudante questionou se
seria interessante mudar a ideia inicial, o personagem ancião e a chama, e ele foi
orientado a refletir se mudaria ou não, se a metodologia do trabalho interferiria nisso.
Após reflexão, o estudante concluiu que nos jogos existentes e adaptados para
a fisioterapia os personagens que executam os exercícios são centrais, pois com a
centralização o paciente fica mais atento para executar o exercício de forma
adequada. E ao analisar o videogame Wii, um dos jogos disponíveis no mercado, em
que os gráficos são mais simplificados, não tendo pontos articulares, o estudante
repensou o personagem principal executante dos exercícios, e semanas depois a
equipe propôs outro personagem com traços dos personagens do Wii, mas com os
pontos articulares do Kinect (outro videojogo analisado), com isso a chama do lampião
virou o personagem que executa os exercícios.
A plataforma escolhida pelos estudantes para o desenvolvimento do game foi
o Kinect devido a afinidade para programar e terem o recurso em suas casas. Kinect
é o nome do sensor de movimentos desenvolvido pela empresa Microsoft em parceria
com a empresa israelita PrimeSense que capta comandos de voz do usuário e
movimentos corporais, não sendo mais necessário utilizar um controle (CARDOSO,
s.d).
Percebendo as dificuldades e dúvidas durante o processo, com o auxílio de
vivências e a indicação de leituras e vídeos explicativos sobre a gameterapia,
percebeu-se a ampliação da compreensão dos estudantes sobre os objetivos do jogo
a ser construído colaborando no desenvolvimento da história e do personagem
principal.
Os estudantes montaram o personagem que realizam os movimentos a serem
selecionados pelo fisioterapeuta, conforme o objetivo do tratamento e o ambiente
virtual em que ocorrerão os exercícios, isto é, a fase que corresponde a uma sessão
de tratamento.
Durante o terceiro ano do curso de Programação em Jogos Digitais os
estudantes passam por duas bancas avaliadoras. Na primeira, descrevem a ideia do
jogo a ser desenvolvido: fases, pontuações, música, sons, plataforma, etc. Na
segunda banca, eles apresentam o jogo concluído.
Um mês antes da primeira banca houve uma reunião com o orientador, os
estudantes e a fisioterapeuta. Foram sugeridas ideias para as fases e execuções dos
exercícios, foi utilizada a internet e as informações desenvolvidas por eles durante o
semestre para mostrar as possibilidades de ação dos personagens e como a história
se desenvolveria. Haviam sido passados os movimentos de forma escrita (teórica)
para eles antes da reunião, não houve por parte deles a pesquisa do nome dos
movimentos com a execução prática. Então após a reunião com o orientador, foi feita
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a proposta de filmagem dos movimentos dizendo os nomes e as possíveis angulações
no intuito de que eles desenvolvessem a história do personagem da melhor forma.
No dia da primeira banca, o trabalho foi apresentado para professores e demais
colegas de sala, além de outros interessados. Durante a apresentação observou-se
que desde a última reunião os estudantes não haviam mudado o projeto. As docentes
da banca pontuaram vários itens anteriormente discutidos nas reuniões e percebeuse que os alunos não pensaram sobre eles, nem propuseram as mudanças
necessárias dentro das possibilidades apresentadas. Como resultado dessa primeira
etapa os estudantes ficaram em recuperação de projeto.
Diante de tal resultado na banca de avaliação, verificou-se a falta de
entendimento do assunto gameterapia. Para intervenção e mudança no quadro
apresentado, optou-se por passar um vídeo para os estudantes sobre o tema e a
proposição de acompanhamento de algumas questões, visto que tais
questionamentos respondidos conduziriam à parte de revisão bibliográfica do projeto
com as seguintes questões: - Qual a função do curso de Programação em Jogos
Digitais? - Qual a função da Fisioterapia? E finalmente: Qual a função da
Gameterapia?
Houve uma organização dos estudantes para resolver os itens pontuados pela
banca. Eles se organizaram, fizeram uma reunião com os três integrantes da banca e
o orientador da disciplina. Posteriormente, se reuniram somente os três.
Nos dias que antecederam a segunda banca, foram enviados aos estudantes:
a descrição do jogo, com as pontuações, critérios para o desenvolvimento dos gráficos
e elaboração dos golpes e como os exercícios e personagens interagiriam com o
paciente. A proposta dos estudantes de acerto para liberação do bônus da fase era
de 60%, 70%, 80%, logo sugeriu-se a mudança pra 100%, 95%, 90%, pois se o
paciente fizer menos repetições do que o proposto, será por pouco, caracterizando
falta de atenção dele pela atividade, não da falha de elaboração do tratamento. Isso
diante do que prevê o código de ética da Fisioterapia foi corrigido o que se refere à
elaboração do tratamento, porque o número de repetições que o indivíduo pode fazer
para cada patologia ou proposta de tratamento é de responsabilidade do profissional
fisioterapeuta.
Todo esse processo demonstra o que Nunes e Silveira (2010) explicam quando
afirmam que a criação passa por algumas etapas não lineares, porém que são
processos dinâmicos, interativos e singulares em cada indivíduo. Segundo os autores
esse processo passa por:
- Preparação: que é a imersão consciente, inicial, que faz o indivíduo encontrar
a solução para os problemas com o qual se depara. É o momento de saber ouvir e ser
receptivo.
- Incubação: amadurecimento das ideias, esperar, distanciar-se do projeto para
depois solucionar as etapas inacabadas.
- Iluminação (insight): quando se encontra a solução ou o caminho, momento
que a resposta para o problema vem de forma repentina. Contudo, ainda no plano das
ideias e do pensamento não o ato (ação) criativa.
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- Aplicação/Verificação: dar forma à ideia, transformá-la em ação.

2.2. O caminho percorrido
Com essa pesquisa percebe-se que os estudantes nessa banca chegaram até
a etapa de incubação, pois não conseguiram insight para a compreensão e
organização dos demais itens faltantes para o desenrolar desse minigame.
Freire (2013) nos lembra que existem condições socioculturais que permitem
diálogos e troca de ideias, questionamentos e reflexões tão necessárias sobre o
mundo e sobre o próprio conhecimento posto que o conhecimento de informações de
forma isolada não é suficiente para a construção de sentido. É preciso contextualizar,
pois assim se efetiva a condição essencial para o desenvolvimento cognitivo.
Em Rehem (2009) encontra-se a defesa de que é preciso situar os estudantes
de informações sob forma de problemas a resolver dentro do contexto estabelecendo
uma perspectiva em busca de soluções. Foi então explicado quais movimentos seriam
importantes conter na interface e como o fisioterapeuta poderia organizar seu
tratamento utilizando a gameterapia.
Entre a primeira e a segunda banca assumiu-se a conduta de deixar que os
estudantes amadurecessem e o retorno com a orientação ocorreu quando eles
pediram. Com a figura 1 pode-se perceber como a proposta inicial estava bastante
distante das necessidades de um jogo terapêutico.
Figura 1: esboço do ancião com o lampião e a chama

Fonte: grupo de desenvolvimento da proposta

Houve, também, como parte da orientação um pedido de imersão ao universo
dos jogos. E dentro da atualidade, percebeu-se um envolvimento do grupo de alunos
com os jogos de cartas. Nesse contexto, de acordo com as citações de Freire e
Rehem, eles somaram o recurso das cartas à história do personagem principal. Após
a conclusão de uma série de repetições, o personagem principal recebe uma carta
que contém parte da história da fase. Se o paciente tiver um aproveitamento de 100%
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dos exercícios vai aparecer 100% do texto da carta, se tiver 60% de aproveitamento
da fase e dos exercícios aparecerá apenas 60% do texto da carta.
Os estudantes perceberam que os jogos disponíveis de gameterapia
contemplavam uma fase, uma ideia e sequência de exercícios. Os jogos disponíveis
no mercado não contemplavam uma história, um envolvimento de leitura por parte do
usuário. Quiseram, assim, desenvolver o jogo com esse diferencial: ter exercícios e
ter uma história para o paciente se envolver no contexto.
Questionamentos sobre o atrativo: se em uma sessão o paciente soubesse a
história toda por que ele jogaria novamente? A solução do grupo foi ter outras
possibilidades de textos para o paciente escolher o desenvolvimento e final da história.
Eles organizaram as cartas para que sempre terminassem em perguntas. Isso levaria
o usuário a decidir o que gostaria de saber sobre o personagem, a caverna onde
ocorre a fase, o inimigo que o confronta em todo o exercício, etc.
Desse modo, dentro do que compreenderam sobre Gameterapia, Fisioterapia
e Programação de Jogos Digitais, relacionados às suas experiências pessoais a
proposta apresentada na última banca para aprovação e conclusão do projeto de
elaboração de um jogo para auxílio no tratamento fisioterapêutico seguiu as
características descritas a seguir.
Foi elaborado um jogo composto por um conjunto de oito fases que
correspondem a uma sessão de tratamento (podendo ser utilizadas menos fases ou
selecionar o ambiente desejado e mais coerente com o exercício) e com possibilidade
de utilização de recursos adicionais da cinesioterapia e mecanoterapia (bolas, faixas
elásticas, cama elástica e tatame), pois o Kinect reconhece o calor corporal e tais itens
são elementos frios __a câmera de reconhecimento e sua utilização não interferem
na fase; entre uma fase e outra (entre um exercício e outro) podem ser inseridas
pausas para o descanso do paciente.
Figura 2: transformação do esboço em personagem para a interface do jogo

Fonte: Grupo de desenvolvimento da proposta
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Foram inseridos os dados de cadastro do paciente para preservar a ficha de
anamnese, parte da conduta do profissional de saúde, sendo arquivada e manuseada
com mais privacidade pelo fisioterapeuta. E em relação ao problema do não
salvamento e descrição dos devidos nomes técnicos dos movimentos utilizados para
o tratamento dos segmentos articulares, os estudantes resolveram a questão
salvando o movimento inicial e final articular, sendo este criado pelo fisioterapeuta em
toda a sessão e sua execução supervisionada por ele mesmo. O sistema registra o
número que foi realizado de posicionamento inicial e final e dá o feedback em
percentual de acerto/erro para o fisioterapeuta e paciente acompanharem a evolução;
E, finalmente, fizeram a diagramação da última sessão com o personagem
saindo da caverna e ganhando a liberdade, o que seria uma analogia com o programa
de tratamento, porque ao terminar as sessões o paciente estará em “liberdade”, ou
seja, uma representação da alta fisioterapêutica demonstrada na figura 3.
Figura 3: personagem caminhando na versão de interface final do jogo

Fonte: grupo de desenvolvimento da proposta

Essas três figuras evidenciam o amadurecimento do processo pedagógico e a
assertiva da proposta. Toda a complexidade de um processo educativo evidencia o
desenvolvimento dos estudantes.

3. Considerações finais
Considerando que a pesquisa é a capacidade do questionamento, que não irá
admitir resultados definitivos, estabelecendo prioridade metódica como fonte principal
de renovação científica, buscou-se a ideia de que o estudante assuma seu papel de
sujeito na produção de sua inteligência do mundo e não apenas o de recebedor do
que lhe seja transferido pelo professor, tornando-o capaz de se afirmar como
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conhecedor a fim de construir seu desempenho e sua aptidão de forma autônoma
(FREIRE, 2013).
Nesse estudo, quando foi proposta a vivência dos estudantes com o
atendimento a um paciente oportunizou-se a realização de reflexões sobre o design
do jogo, que acarretou em questionamentos sobre a parte técnica do atendimento e a
funcionalidade do game para a paciente que participava da sessão. O estudante que
vivenciou a atendimento com a bola Suíça, utilizando-a para jogar, reconheceu outras
possibilidades para o game. Além de conversar sobre a contextualização, essa
experiência nos pareceu positiva para o desenvolvimento do jogo.
Em outro momento isso também aconteceu com outro dos estudantes do
grupo, pois inicialmente os demais integrantes o deixaram com a responsabilidade de
cuidar do áudio e dos efeitos. Durante o processo ele amadureceu e conquistou sua
autonomia dentro do que ele dominava no projeto. Ele percebeu o desinteresse dos
demais estudantes e fez o que sabia, isto é, explorou seu conhecimento técnico e
tácito. Deixou as fases mais atraentes dentro da parte gráfica e desenvolveu um vídeo
para divulgação do jogo de forma positiva, sendo elogiado pela banca.
Freire (2013) cita que ninguém é sujeito da autonomia de ninguém, que
ninguém amadurece de repente, amadurecemos todo dia ou não. É necessário
respeitar a liberdade das experiências individuais, dos processos de decisão e
responsabilidade.
Percebe-se também que como a cultura científica parcela e fragmenta os
saberes, algumas orientações do jogo ficaram falhas na primeira banca por não terem
ficado claras as explicações verbais, bem como a falta de vivência dos estudantes
com a atividade física pode ter tido um peso significativo no resultado.
Os três estudantes inicialmente entenderam de forma objetiva o jogo a ser
desenvolvido: um game que o fisioterapeuta possa selecionar os exercícios antes da
sessão e não somente a fase pronta como os demais jogos oferecidos no mercado.
Houve uma compreensão intelectual que passou pela explicação. Contudo, o
conhecimento subjetivo foi falho, ou seja, faltou o conhecimento que pede abertura
emocional, simpatia, generosidade, entendimento a função social do jogo, que em um
ambiente em que há pessoas doentes esse recurso traz alegria, adesão ao
tratamento, melhora motora, etc. Para a segunda banca esses itens foram corrigidos,
entretanto, pode-se entender que a subjetividade do projeto teve um impacto e
envolvimento diferente para cada estudante.
Pesquisar e construir o game foi relevante tanto de forma acadêmica quanto
pessoal. Todas as etapas de realização do videojogo foram importantes para o
autoconhecimento dos sujeitos envolvidos no processo de produção, respeitando as
fases (preparação, encubação, iluminação e aplicação) e tempos de cada um. Dessa
forma, as possibilidades de novas criações permanecem em aberto posto que a de
utilização de jogos digitais como recurso terapêutico é uma realidade eficiente.
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APRENDIZAGEM ESCOLAR: UMA VISÃO DA NEUROCIÊNCIA

Fabiane Franzo 33
Patrícia Calligioni de Mendonça 34

Resumo
A neurociência é uma área do conhecimento que estuda o Sistema Nervoso Central
e demais estruturas como os neurônios seus órgãos e funções específicas, e
também o comportamento resultante da atividade dessas estruturas.
Compreendemos que o professor tem que conhecer sobre desenvolvimento para
adequar as estratégias metodológicas de aprendizagem respeitando os ritmos e os
tempos do aluno, além de registrar os avanços obtidos na aprendizagem. Dessa
forma, este trabalho foi idealizado como uma busca pessoal que propõe valorizar e
explorar a contribuição da neurociência no estudo do desenvolvimento da criança e
reconhecer a infância como um período com suas características próprias, as quais
precisam ser respeitadas de acordo com suas especificidades. O presente trabalho
teve por objetivo, através de uma revisão bibliográfica reunir, identificar e acentuar o
estado da arte dos conceitos sobre desenvolvimento dentro da neurociência e seus
processos de aprendizagem. A metodologia utilizada nessa pesquisa é o método
descritivo, onde recorreu-se à autores e materiais disponíveis sobre desenvolvimento
humano, aprendizagem e neurociência, além de pesquisas em sites da internet bem
como estudo de vários materiais já publicados. Espera-se que esse trabalho sirva
como suporte aos professores para um melhor entendimento de como as crianças
aprendem e que possa suscitar novas discussões que propiciem novos modos de
pensar no campo educacional.
PALAVRAS CHAVE: Desenvolvimento. Neurociência. Aprendizagem.
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1. Introdução
Na escola e na vida, dentre os processos de interação do ser humano, a
aprendizagem tem lugar especial, pois, é por ela que estabelecemos contato com o
mundo que nos cerca. Aprendizagem é o processo de aquisição de novas informações
que serão armazenadas na memória. Assim a aprendizagem é um aspecto primordial
na vida do ser humano. Aprendizagem significa aquisições em função da experiência,
que se desenvolvem no tempo em que, o aluno repete respostas paralelamente, as
sequencias externas.
Compreendemos que o professor tem que conhecer sobre desenvolvimento
para adequar as estratégias metodológicas de aprendizagem respeitando os ritmos e
os tempos do aluno, além de registrar os avanços obtidos na aprendizagem.
Nesse entendimento, a neurociência aplicada à educação pode proporcionar
melhorias na qualidade e compreensão no processo de aprendizagem. A
compreensão de que o aluno se constrói progressivamente e em estados de
alternância, ora mais emocionais e ora mais cognitivos, ajudam-nos a avaliar de
maneira mais concreta o que está acontecendo com determinada criança.
Desta forma, este trabalho foi idealizado como uma busca pessoal que propõe
valorizar e explorar a contribuição da neurociência no estudo do desenvolvimento da
criança e reconhecer a infância como um período com suas características próprias,
as quais precisam ser respeitadas de acordo com suas especificidades.
No desenvolvimento da pesquisa abordaremos as ideias de teóricos universais
como: Vygotsky (2007), Piaget e Erikson discutidos por Barros (2008), nas quais
encontramos subsídios para a compreensão do desenvolvimento infantil nos seus
aspectos cognitivo, físicos, social e emocional e no campo das neurociências
encontramos novos paradigmas para a educação com os estudos de Lima (2010),
Relvas (2010) e Cosenza-Guerra (2011).
Esta monografia se estrutura em três capítulos. O primeiro trata do
desenvolvimento da criança na terceira infância, suas habilidades motoras e
cognitivas. O segundo capítulo aborda breve relato sobre o funcionamento do cérebro
O terceiro capítulo aborda a importância da arte no espaço educativo como forma de
aprendizagem e os estudos que as neurociências nos trazem.
A metodologia utilizada para esta pesquisa foi bibliográfica, fundamentada por
teóricos que estudam e pesquisam sobre o assunto abordado.

2. Desenvolvimento vital: a criança de 7 a 11 anos
Nesse capítulo descrevemos alguns dos aspectos importantes do processo
normal de desenvolvimento do ciclo vital das crianças de 7 a 11 anos.
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2.1 Desenvolvimento físico-motor da criança de 7 a 11 anos
As crianças nessa fase escolar são muito diferentes e são muitas as
características de seu desenvolvimento físico-motor. Embora o desenvolvimento
aconteça de forma menos rápida, o corpo cresce continuamente durante os anos
escolares e as habilidades motoras melhoram continuamente: as crianças ficam mais
fortes, rápidas e bem coordenadas (GESELL, 1998).
Nessa fase a criança se torna mais autônoma nas tarefas diárias e se envolve
em várias atividades motoras em função das melhorias na manutenção do equilíbrio,
no controle postural, na coordenação e na precisão dos movimentos (GESELL, 1998).
Os processos biológicos ligados à puberdade, sobretudo o desenvolvimento
das características sexuais secundárias, podem aparecer a partir dos 9 anos nas
meninas e dos 11 anos nos meninos. Dessa forma, em relação ao desenvolvimento
físico, o corpo cresce continuamente durante os anos escolares e as habilidades
motoras melhoram em complexidade.

2.2 Desenvolvimento cognitivo da criança de 7 a 11 anos
Na teoria de Piaget, discutida por La Taille, Oliveira, Dantas (1992), o
desenvolvimento cognitivo origina-se enormemente “de dentro para fora” pela
maturação e os estágios de desenvolvimento que envolvem diferentes momentos
evolutivos representam reorganizações do nível anterior para um nível superior de
elaboração.
A criança de 7 a 11 anos, segundo Piaget, ressaltada por La Taille, Oliveira,
Dantas (1992), desenvolve o pensamento operatório-concreto. Pensa antes de agir,
consegue elaborar uma discussão interiorizada, libertando-se do seu egocentrismo
social e intelectual. É o início da construção lógica, ou seja, do pensamento indutivo,
que é a capacidade de estabelecer relações que permitam a coordenação de pontos
de vista diferente que parte do particular para o geral. Isso significa o surgimento de
uma nova capacidade intelectual da criança: as operações. Ela é capaz de
estabelecer relações entre fatos a partir de experiências concretas. No entanto, esse
domínio só ocorre quando se referem às coisas do seu cotidiano.
A criança escolar apresenta a noção de conservação, aprende que as
modificações não implicam mudanças de conteúdo ou peso, possui um pensamento
reversível; tem noção de tempo, velocidade e espaço e realiza as operações lógicas
de adição, subtração, multiplicação, divisão e operações geométricas. É capaz de
jogar os jogos de regras, compreende e respeita as regras e normas que são
concebidas como válidas e verdadeiras, desde que sejam aceitas e respeitadas por
todos. Surgem novos sentimentos morais, como: uma moral autônoma e de
cooperação.
A teoria de Vygotsky (2007) adota uma abordagem inteiramente diferente. O
funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o
mundo exterior e se desenvolve num processo histórico. Vygotsky (2007) refere-se às
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etapas já alcançadas pela criança de coisas que ela já consegue fazer sozinha, sem
ajuda, de nível de desenvolvimento real e a capacidade de desempenhar tarefas com
ajuda dos outros, com possibilidade de alteração do desempenho pela interferência
de nível de desenvolvimento potencial.
Outra grande contribuição de Vygotsky (2007) é o conceito de zona de
desenvolvimento proximal (ZDP). A ZDP é a amplitude de capacidade na qual uma
criança pode ser capaz de alargar os limites de seu desempenho, a fim de aproximarse mais estreitamente de sua competência potencial. A ZDP é um dos mais
importantes conceitos em psicologia do desenvolvimento cognitivo, pois capacitar-nos
a investigar além do desempenho observado de uma criança. O papel do professor é
intervir na ZPD dos alunos para produzir avanços.

2.3 Desenvolvimento psicossocial da criança de 7 a 11 anos
Durante toda uma existência somos julgados a todo o momento. Os efeitos
desse tipo de pressão no adulto podem não ser tão marcantes, mas, na criança em
idade escolar o desenvolvimento do seu autoconceito é baseado naquilo que os outros
dizem a seu respeito.
Nessa fase, Barros (2008) ressalta o que Erikson (1976) conceitua de quarto
estágio psicossocial, fase em que a criança quer ganhar reconhecimento social
através de sua capacidade de se preparar para produzir no mundo. A criança vive o
que denomina de competência versus inferioridade. Surge um juízo global de autovalia, ou seja, a opinião sobre sua própria competência.
As crianças se avaliam em diversos aspectos, como por exemplo, suas
competências e habilidades acadêmicas em relação aos outros colegas. Nesse
sentido, o seu grau de sucesso é baseado em julgamentos como competentes ou
incompetentes, produtivas ou fracassadas, vencedoras ou perdedoras. Portanto sua
autoestima dependerá de fatores como quão competente se acha e do apoio social
que recebe (CORIA-SABINI, 1997).
Ainda em Barros (2008), agora discutindo Freud (1905) na terceira infância,
temos a criança em uma fase de Latência, em que a libido está projetada para fora do
corpo, voltado para os relacionamentos sociais e os estudos. Nesse momento o
desenvolvimento da cooperação é um aspecto importante da socialização, pois ao
competir à criança descobre capacidades que de outra forma não descobriria e levaa abandonar o egocentrismo.
A criança parece pronta para fazer determinadas tarefas e habilidades e se
esforça para dominar os valores de sua cultura. Descobre que a aceitação ou rejeição
social depende do que realiza. Essas experiências influenciam a formação do
autoconceito As crianças agrupam-se por interesses comuns e por uma boa
convivência. Aparecem as amizades duradouras que continuam ao longo desses anos
e, acontece segregação dos grupos por gênero, as meninas brincam com meninas e
meninos com meninos. (CORIA-SABINI, 1997).
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Essa é uma etapa transacional onde pais e crianças parecem dividir o poder.
As crianças tomam decisões a todo o momento, mas sempre com supervisão desses.
Nos relacionamentos sociais a criança apresenta uma autonomia natural em relação
aos pais e ampliam o número de amigos. A escola é um elemento fundamental no
processo de construção da personalidade, pois precisa ter amigos e a interação com
os pares proporciona um espaço para o desenvolvimento de habilidades sociais
importantes para seu amadurecimento emocional.

3. Neurociência
Neurociência é uma disciplina que compreende o agrupamento de
conhecimentos da neurologia, psicologia e biologia, disciplinas que estudam o
Sistema Nervoso Central. Em termos gerais, estudam a constituição neuronal, os
órgãos do sistema nervoso, suas funções específicas e o comportamento dos seres
humanos. Nesse estudo, nos interessa as funções relacionadas à cognição e as
emoções, presentes no nosso cotidiano e no processo ensino-aprendizagem.
Com o desenvolvimento de tecnologias modernas, o acesso e investigação das
áreas cerebrais mobilizadas na execução das atividades de aprendizagens cognitivas
revelam o conhecimento detalhado do funcionamento dos circuitos neuronais e
mecanismos biológicos que geram as capacidades como linguagem, criatividade e
raciocínio (LIMA, 2009). São esses circuitos neuronais que controlam todas as
inúmeras funções do organismo humano.
A neurociência cognitiva estuda o processo de como o cérebro aprende e
lembra-se desde o nível celular e molecular até as áreas corticais. Uma definição
ampla de neurociência cognitiva é dada por Kandel (2003, p. 382) que destaca seu
caráter interdisciplinar:
Uma combinação de métodos de uma variedade de campos – biologia
celular, neurociências de sistemas, neuroimagem, psicologia
cognitiva, neurologia comportamental e ciência computacional –
deram origem a uma abordagem funcional do encéfalo denominada
neurociência cognitiva.

Ainda segundo o autor uma definição mais específica para neurociência
cognitiva “um misto de neurofisiologia, anatomia, biologia desenvolvimentista, biologia
celular e molecular e psicologia cognitiva” (KANDEL, 2003, p. 1165).
A neurociência cognitiva nos trouxe contribuição efetiva e relevante para se
entender capacidades mentais complexas como o pensamento e a aprendizagem
cognitiva nos seres humanos (LIMA, 2009). Dessa forma a neurociência trás
importante contribuição à educação.
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3.1 Componentes fundamentais do cérebro
Estudando o sistema nervoso temos o encéfalo humano o qual é estruturado
por sistemas complexos bem organizados e denominados de sistema nervoso central
onde encontramos um conjunto de redes neurais composto por células nervosas, seus
prolongamentos e as conexões que fazem entre si. Esses vários sistemas trabalham
juntos para desempenharem funções específicas (RELVAS, 2010).
As diferentes áreas envolvidas nas funções que nos interessam são o lobo
frontal, lobo temporal, lobo parietal, lobo occipital, formado por uma área complexa
com várias camadas de neurônios, que respondem pelo sistema de cognição,
planejamento, linguagem e emoções; o tronco cerebral responsável pelo estado de
alerta, e o cerebelo responsável pela coordenação dos movimentos (KANDEL, 2003).
Temos também o sistema nervoso periférico constituído por prolongamentos
chamados de fibras nervosas que agrupados em filetes formam o que denominamos
de nervos.
Os nervos são divididos naqueles que conduzem informações das terminações
nervosas periféricas, ou seja, estruturas sensoriais presentes nos olhos, nariz, boca,
ouvido, nariz, pele, músculos e articulações para o sistema nervoso central, e
naqueles que conduzem informações do sistema central para músculos e glândulas.
Metaforicamente, o cérebro pode ser entendido como um dispositivo que
funciona à semelhança de um computador que processa a informação de entrada e
emite respostas. A aquisição de qualquer informação pelo cérebro passa pelos
caminhos sensoriais que permitem capturar informações vindas do mundo externo e
transmiti-las ao sistema nervoso central. O processamento dessas informações no
sistema nervoso central ocorre em vários níveis de integração, e a integração
sensório-motora cortical é fundamental para os mecanismos de percepção. A extensa
área do córtex cerebral humano responsável pela associação de informações
sensitivo-sensoriais permite dar sentido às informações vindas do ambiente ou que
são geradas internamente (RELVAS, 2010). É o ser humano podendo pensar,
conhecer, comunicar e decidir.

3.2 Plasticidade cerebral
Uma característica importante do sistema nervoso é a sua continua
plasticidade. “E o que entendemos por plasticidade é sua capacidade de fazer e
desfazer ligações entre os neurônios como consequência das interações constantes
com o ambiente externo e interno” (COSENZA-GUERRA, 2011, pg. 36). Essa
propriedade de fazer e desfazer conexões entre neurônios possibilita a reorganização
da estrutura do sistema nervoso e do cérebro. A plasticidade permanece por toda a
existência e quanto mais novo maior plasticidade o cérebro apresenta.
Temos em Relvas (2010, pg. 38) que:
As reconexões neuronais, responsáveis pela reorganização das
modificações que acontecem no Sistema Nervoso, representam o
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meio pelo qual a pessoa pode aprender e reaprender atividades
desenvolvidas espontaneamente; porém, este processo é gradual e
depende do desenvolvimento do sistema nervoso.

A ausência de estímulos nos primeiros anos de vida da criança pode levar a
perda de redes neuronais importantes necessárias ao desenvolvimento de
aprendizagens futuras. Mas, terão ainda oportunidade de recuperação de habilidades
não desenvolvidas desde que mais estímulos e estratégias sejam feitos dentro de um
tempo o mais fisiológico possível de cada criança.

4. Aprendizagem
Aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido através
da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e
ambientais. Aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o meio
ambiente.
A criança na terceira infância em sua rotina diária de atividades escolares e
sociais de aprendizagens é submetida a um esforço intelectual e cognitivo maiores
que antes, quando suas atividades eram exclusivamente lúdicas. A criança começa a
ter planos, pensar no futuro e naqueles ao seu redor, e se vê extremamente envolvida
com o aprendizado formal (escola) e aprendizado informal (relações sociais).
Para Vygotsky (2007), o período escolar permite à criança a aquisição de
conceitos científicos, ou seja, a criança começa a adquirir conceitos abstratos que
estabelecem entre si relações hierarquizadas.
Mas, a assimilação direta desses conceitos é impossível. O professor deve se
posicionar como mediador para a absorção dos conteúdos propostos. Esses conceitos
devem ser buscados por meio da pesquisa e discutidos com o professor e os colegas
para que assim ocorra o desequilíbrio conceitual, a partir de vários pontos de vista
diferentes permitindo o aprendizado individual (CORIA-SABINI, 1997).
Aprender tem que ser prazeroso, fazer sentido ter significado, ser motivador.
Para que isto ocorra, a criança deve ser colocada no centro do processo, de modo
que se torne sujeito ativo e participante (BRASIL, 1996).
La Taille, Oliveira, Dantas (1992) discutindo Piaget abordam que há uma
diferença entre aprendizagem e conhecimento. Aprendizado é saber realizar.
Conhecimento é ter a compreensão e distinção das relações necessárias, é a
atribuição de significado às coisas, considerando a atualidade e o explícito, bem como
o passado, o possível e o implícito. Para Piaget aprender implica em conhecer. É um
processo de construção, do que é recebido do objeto e do que é constituição do sujeito
e que estão intimamente ligados. O sujeito constrói seu conhecimento quando
interage com o meio e quando este meio possui algum significado para ele.
Sabemos hoje, que a prática educativa é um processo complexo, e acontece
de forma não linear. É necessário saber avaliar e não somente ter controle sobre a
aprendizagem dos alunos. O professor precisa desenvolver meios de avaliação e
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observação de como os alunos constroem sua aprendizagem como está sugerido nos
Parâmetros Curriculares Nacionais. E a escola tem sua função social no
desenvolvimento das crianças, quando oferece oportunidades delas construírem
conhecimentos por si mesmas, ou seja, aprenderem pensando.

4.1 Aprendizagem e a atenção, memória e emoção.
Para apropriação de conhecimentos formais o aluno depende de processos
biológicos do cérebro e esses processos estão ligados à formação de redes
neuronais.
A natureza nos dotou do mecanismo da atenção, uma das mais importantes
funções cerebrais. Através da atenção selecionamos as informações que serão mais
importantes, ou seja, selecionamos os estímulos de maior relevância e significado,
deixando de lado o que for dispensável (COSENZA-GUERRA, 2011).
O cérebro aprende tudo àquilo que estiver relacionado ao que observa do
ambiente e que faça sentido no contexto em que vive o indivíduo e que tenha ligações
com o que já conhece. Desse modo, somente será alvo de atenção do aluno as
informações que tiverem relação com seu cotidiano, com suas experiências pessoais
e significantes para ele.
Outra importante função do cérebro é a memória. A memória é a faculdade de
reter ideias, conhecimentos, expressões e imagens de toda uma existência desde o
nascimento (LIMA, 2009).
A evocação da memória está sujeita a atividade coordenada de várias
estruturas cerebrais: hipocampo, amígdala, córtex pré-frontal, temporal e parietal.
Para que o indivíduo armazene informações, é preciso que: “ocorram modificações
permanentes nas sinapses das redes neurais de cada memória e, para evocação de
uma memória, é necessária a reativação de redes sinápticas de cada memória
armazenada (RELVAS, 2010, p.37)”.
O mecanismo neuronal mediado pelas sinapses nervosas é ativado todas as
vezes que o indivíduo vive uma nova experiência ou obtém uma nova informação.
Cada nova experiência promove um registro transitório, que denominamos de
memória operacional ou de trabalho e se transformarão em registros definitivos
dependendo da relevância da experiência ou da informação (COSENZA-GUERRA,
2011).
Segundo Lima (2009) no processo ensino-aprendizagem grande parte das
estratégias pedagógicas deveria utilizar de recursos multissensoriais como o
observar, registrar e, como as atividades com arte. A prática de arte nas suas
diferentes modalidades parece auxiliar no desenvolvimento de diversos sistemas
cerebrais, permitindo assim a criança a aquisição de habilidades, percepções,
movimentos e comportamentos.
A memória é criada quando estamos despertos e atentos para absorvermos a
experiência sensorial, perceptual e significativa e a consolidação das memórias ocorre
a cada período de sono. Precisamos de descanso e de higiene mental para a memória
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operacional não se sobrecarregar e estar pronta a processar as informações mais
importantes. (COSENZA-GUERRA, 2011).
Ainda em Cosenza-Guerra (2011), outro fenômeno importante para o ser
humano é o desencadeamento de emoções que sinalizam a presença de algo
importante na vida de uma pessoa e se manifestam por alterações químicas que
acontecem no cérebro e mobilizam recursos cognitivos existentes como a atenção e
a percepção e também respostas fisiológicas periféricas.
Dessa forma temos que o desencadeamento de emoções favorece o
estabelecimento de memória. Então é mais fácil aprender aquilo que nos emociona.

4.2 Contribuições da neurociência para o processo ensino / aprendizagem
Todo educador precisa saber como o cérebro humano funciona e se relaciona
com o aprendizado e o conhecimento. Saber o que é cognição, o que é memória, o
que é atenção contribui substancialmente para nossa prática pedagógica e melhor
aprendizagem por parte do aluno e a neurociência vem nos trazer o que ocorre no
momento da aprendizagem. Ao falarmos em aprendizagem na visão da neurociência
cognitiva estamos considerando aspectos do desenvolvimento cultural da criança e
dos processos biológicos do cérebro.
Segundo Relvas (2010, p. 91):
A aprendizagem é um fenômeno extremamente complexo,
envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicológicos,
sociais e culturais. A aprendizagem é resultado do desenvolvimento
de aptidões e de conhecimentos, bem como da transferência destes
para novas situações.

Quando falamos em educação e aprendizagem estamos falando em redes
neuronais que estão sempre estabelecendo conexões por meio de sinapses. Ou seja,
o cérebro recebe estímulos do meio externo e ativa suas sinapses - ligações entre os
neurônios por onde passam os estímulos. Conforme forem esses estímulos, mais
intensas e velozes serão essas sinapses e a cada novo estímulo, torna-se consolidado
as informações, pelas memórias de curto e longo prazo, que guardadas em regiões
apropriadas, serão resgatadas para novos aprendizados.
Segundo Lima (2009, pg. 14): “A aprendizagem é uma modificação biológica
na comunicação entre neurônios, formando uma rede de interligações que podem ser
evocadas e retomadas com relativa facilidade e rapidez”.
A formação de redes neuronais depende de uma série de procedimentos
internos do cérebro e do que a criança adquiriu do meio externo e a utilização de
estratégias eficazes no processo de ensino e aprendizagem com atividades dinâmicas
e prazerosas possibilitaria a melhora do funcionamento cerebral.
Para Relvas (2010, p.35):
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A aprendizagem é uma modificação biológica na comunicação entre
os neurônios, formando uma rede de interligações que podem ser
evocadas e retomadas com relativa facilidade e rapidez. Todas as
áreas cerebrais estão envolvidas no processo de aprendizagem,
inclusive a emoção [...]

O conhecimento produzido pela neurociência no que diz respeito ao processo
de aprendizagem acrescenta novos paradigmas para a educação. Sabemos que no
período da fase escolar, a formação e desenvolvimento do cérebro continuam
intensos.
Para Relvas (2010), a neurociência trouxe-nos o entendimento de que
experiências positivas contínuas vivenciadas pela criança através dos sentidos estão
estreitamente ligadas ao desenvolvimento do pensamento. Essas experiências
pressupõem o fortalecimento e aumento da durabilidade das sinapses.
Isso significa que, a qualidade da estimulação sensorial na infância da vida do
ser humano ajuda a determinar circuitos neuronais extremamente importantes para
as habilidades de raciocínio e regulação das funções corporais futuras. Na infância, o
cérebro da criança está mais susceptível a estimulação sensorial. É um período
oportuno para a ativação das vias neurais sensoriais, com o propósito de estimular a
formação de circuitos neuronais mais desenvolvidos.
Recentes pesquisas sobre desenvolvimento humano nos mostram que as
nossas competências e habilidades são formadas na mais tenra idade. As pesquisas
também nos dizem que as competências adquiridas num período do ciclo da vida
afetam a aprendizagem na próxima etapa (RELVAS, 2010).
A utilização de estratégias adequadas pelos educadores, possibilitando um
processo ensino–aprendizagem dinâmico e prazeroso a fim de permitir alterações na
qualidade e quantidade dessas sinapses, melhorando o funcionamento cerebral, é um
desafio, mas os estudos da neurociência podem esclarecer como uma nova ênfase
educacional, centrada na aprendizagem, o conhecimento é construído e reconstruído
continuamente e o professor é coautor do processo de aprendizagem dos alunos.

5- Considerações finais
Este estudo procurou abordar o conceito de aprendizagem a partir de diferentes
conexões de como uma pessoa aprende.
É sabido que as pessoas aprendem dentro e fora da escola e ao longo da vida
inseridos numa cultura, a partir de conhecimentos que se conectam com o tempo
histórico. O ritmo e a maneira simbólica com que se relaciona com as aprendizagens
tem que ser respeitados nos projetos educativos e curriculares. Cada dia que a criança
se encontra na escola deve ter sentido e utilidade para a vida.
Neste sentido, o papel do professor é de fundamental importância na
elaboração de projetos educativos e curriculares no sentido de encaminhar este
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aprendizado, contextualizando os conteúdos numa construção significativa de forma
coletiva e individual da aprendizagem.
Com o surgimento da neurociência cognitiva, sabemos hoje, que a memória é
à base de todos os processos cognitivos e comportamentos que nos conduzirão ao
conhecimento. Em La Taille, Oliveira, Dantas (1992) discutindo Piaget, entendemos
que a partir das informações presentes na memória desenvolvemos os esquemas
mentais e os signos (VYGOTSKY, 2007). Entendemos também que no espaço de
promoção de ensino e aprendizagem formais é preciso motivação para aquisição e
encadeamento dessas informações.
A neurociência surge para comprovar que somos um ser social, biológico e
psicológico. No entanto, como ciência nova, temos mais perguntas do que respostas.
Não podemos pensar que ela resolverá todos os problemas educacionais. Ela precisa
ser vista como um subsídio a mais para o entendimento das teorias de aprendizagem
praticadas em nossas escolas.
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O ENSINO DO LATIM: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA
Paulo Eduardo de Barros Veiga 35

Resumo
Há muitos anos, foi retirado do Ensino Médio o estudo do latim, a língua materna dos
antigos romanos. Atualmente o ensino dessa língua restringe-se praticamente a
poucas universidades e a determinados meios acadêmicos. Além disso, a razão de
oferecer um curso de latim, em geral, tende a se justificar em argumentos falhos, que
ferem a legitimidade do ensino de uma língua antiga, qual seja, a de proporcionar
acesso à cultura e à literatura de um povo. Ademais, os métodos de ensino de latim,
normalmente de natureza mais conservadora, não se esforçam em renovar-se
conforme as mais recentes reflexões sobre linguística e ensino. Neste trabalho,
destacam-se os estudos sobre linguagem e método feitos por Alceu Dias Lima,
presentes em seu livro, “Uma estranha língua?”. Sugere-se, portanto, uma
aproximação entre método de ensino e os adventos da Linguística moderna, de base
saussuriana. Procuram-se, neste artigo, apresentar e aplicar dois exercícios
metodológicos, propostos por Lima, que favoreçam a atuação docente no trato de uma
língua antiga: a normalização e a recorrência. Na medida do possível, elas propõem
humanizar o aprendizado de um idioma sem calcar-se na memorização mecânica de
metaplasmos cuja consequência é a perda do referencial do latim como língua
materna, senão como um código intrincado distante de qualquer cultura ou identidade
literária.

Palavras-chave: Ensino de Latim. Metodologia. Normalização. Recorrência.
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1. Introdução
O ensino de latim, por se tratar de uma língua antiga, comumente associada
ao sagrado ou à erudição, em virtude de sua relação com o Catolicismo e com as
Ciências, parece ter estagnado em relação aos avanços da linguística moderna, à luz
de Ferdinand de Saussure, no século XX. Isso pode ser verificado em manuais
consagrados de latim, como a gramática normativa de Napoleão Mendes de Almeida
(2000), e, inclusive, nos próprios dicionários, como bem problematizou Longo (2006),
em seu estudo sobre ensino de latim e uso de dicionário. Dessa forma, é preciso
repensar o ensino da língua dos antigos romanos em todo seu âmbito, seja para
entender a importância desse estudo, seja para rever o modo como podemos realizar
esse ensino. Em outras palavras, pode-se perceber, atualmente, um esforço, em
diversas áreas, como a Pedagogia, em apresentar novas propostas de ensino, em
trazer diferentes tecnologias à Educação, em utilizar metodologias ativas, como o
Aprendizado Baseado em Projetos ou Problemas (Problem-based Learning – PBL),
em rever conceitos e leis, entre outras preocupações acadêmicas. Por que, então,
privar o ensino de línguas antigas dessas propostas mais recentes? Por que deveriam
as línguas clássicas, principalmente o grego e o latim, para não mencionar o
sânscrito, ser relegadas ao abandono ou a pouquíssimos ambientes acadêmicos e
religiosos? É fundamental, pois, pensar o latim a fim de favorecer a democratização
dos discursos produzidos por essa cultura, sem segregação.
Este trabalho tem como base os fundamentos que estão estabelecidos nas
pesquisas sobre método e linguagem realizadas por Alceu Dias Lima e pelos demais
professores da área de latim do Departamento de Linguística da Faculdade de
Ciências e Letras de Araraquara, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” (UNESP/FCLAr). Além disso, iniciou-se como um projeto de iniciação científica,
em 2005, sob título de “Da Fala à Língua: estudos do enunciado latino”, sob
orientação do Prof. Dr. Márcio Thamos, dessa mesma faculdade, estendendo-se à
Pós-Graduação.
Assim, tendo em vista o problemático ensino de latim, que sucumbiu, quase,
ao esquecimento nas escolas e universidades, propôs-se este trabalho a fim de
revisitar, na medida do possível, essas questões de ensino, sublinhando dois
conceitos básicos, a normalização e a recorrência, a partir dos trabalhos de Lima
(1974; 1990; 1992; 1993; 1995; 2003; 2005) e de outros professores do mesmo
Departamento.
Pois bem: não é preciso gastar muito tempo e latim para demonstrar
que o tratamento dado pelo Ensino a essa questão é responsável pela
criação de um monstro tão enorme que acabou por se confundir com
a própria língua latina. Quero dizer: “saber latim” acabou por restringirse quase que exclusivamente a saber de cor todas as “desinências”
casuais de cada declinação. Basta verificar como é comum
encontrarmos pessoas que, desejando exibir que sabem latim, nos
declinam a palavra “rosa” em todos os seus casos. Ora, se desejamos
ensinar o latim como língua, aliás, uma língua como outra qualquer,
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diga-se de passagem, é preciso, antes de tudo, reduzir tal “monstro”
a proporções menos aterrorizantes (DEZOTTI, 1992, p. 83).

O latim, comumente entendido como uma supralíngua de intricados processos
lógico-eruditos que exigem ampla capacidade de memorização, juntamente com o
seu ensino que corrobora esse ponto de vista eivado de ingenuidades, precisa ser,
portanto, urgentemente repensado, a fim de possibilitar o seu acesso ao estudante
brasileiro, bem como o da literatura latina. A oferta de uma língua e de sua cultura é
um ato democrático na medida em que promove o contato dos discursos dos antigos
romanos pelo brasileiro adulto, sem excluí-lo do mundo Clássico.
Tendo em vista essa necessidade, é importante que o professor, em sala, não
se centralize em repetir listas de morfemas e percebê-las em frases artificiais que
muito pouco dialogam com a cultura de um povo. Vale lembrar que uma língua, para
ser língua, e não um mero código, está plasmada à Cultura. Afirma Benveniste que
“pela língua, o homem assimila a cultura, a perpetua ou a transforma” (1995, p. 32).
Não se dissociam, portanto, língua e cultura. Preocupado com essa questão de ordem
linguística, Lima (1995) orienta-nos sobre como proceder com o ensino do idioma,
considerando-o uma língua materna. Ele estabelece a normalização e a recorrência
como procedimentos metalinguísticos que ensejam a apreensão do sistema da língua
em aprendizagem, sem que, a ela, chegue-se “pela simples repetição dos exercícios
de tradução de frases isoladas, mas tomando parte ativa no diálogo, instância
instauradora do discurso” (LIMA, 1995, p. 162).
Em outras palavras, este artigo aponta o problema que existe no ensino do
latim, de cunho mais tradicional, ao entender a língua como uma mera sofisticação,
que se torne mais um problema matemático do que um sistema linguístico
compartilhado por falantes romanos que viveram há dois mil anos. Com essa
preocupação, procura-se amenizar a dificuldade presente no ensino inicial dessa
língua, que, comumente, elege exercícios de memorização a partir de frases artificiais
produzidas, fora de um contexto cultural, pelo estrangeiro moderno. Ou seja, não se
pode isolar o latim de seu contexto cultural, ainda mais no estágio inicial de apreensão
do sistema linguístico. Porém, como proceder? Seria incoerente, ao mesmo tempo,
partir de frases já complexas e de enunciados bem estruturados pelo falante nativo,
como os textos de Cícero e de Virgílio, escritores e poetas do período Clássico da
Roma Antiga.
Para que se considere, pois, a dimensão discursiva de um enunciado, jamais
isolado de um contexto de produção, faz-se sentido depreender o sistema linguístico
a partir de sua realização pelo falante nativo, cuja aquisição da linguagem tenha sido,
obrigatoriamente, o meio social, que pode ser emblematicamente expresso na figura
da “mãe”, de quem a criança assimilaria a língua (LIMA, 1995), por isso a noção tão
fundamental de “língua materna”. A língua, pois, deve ser aprendida o mais próximo
possível dessa produção, a do falante nativo.
O linguista Ferdinand de Saussure (2003) diferencia língua de fala, associando
à primeira o caráter psíquico e virtual; já à segunda, a realização. Assim, é plausível
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que o aluno - ao invés de frases artificialmente construídas em código latino pelo
homem moderno, que não pode representar legitimamente essa cultura antiga - tenha
acesso às fontes, isto é, a um texto que dialoga com ela. Estuda-se, portanto, o latim,
língua, a partir da fala romana. Mas como ensinar um principiante, partindo do “zero”,
valendo-se de textos originais em latim, cuja máxima expressão esteja nos escritores
e poetas, como Cícero e Virgílio? Tendo em vista esse problema, é possível
estabelecer exercícios metodológicos que garantam ao iniciante o contato com a fala
latina, sem perder de vista a coerência da Linguística, como “filosofia de linguagem”.
Essa proposta metodológica, a que se faz uma visita e de que se propõe uma
aplicação, encontra-se na produção intelectual de Lima (1995).

2. Metodologia e discussão: a normalização e a recorrência
Com base na linguística saussuriana, haja vista, pois, a dicotomia língua e fala
e a problemática de estudar o latim por meio de frases artificiais que não dialogam
com a cultura clássica, aquela que existiu em Roma, há cerca de dois mil anos,
propõe-se partir de falas legítimas latinas, ou seja, de textos de falantes latinos
nativos, tendo em vista o uso, para se chegar à língua. Ou seja, procura-se alcançar
uma compreensão da estrutura da língua latina a partir de enunciados de autores
romanos antigos, tendo como objetivo o desenvolvimento de um método otimizado
capaz de garantir a obtenção da competência receptiva dessa língua por parte do
principiante adulto a partir da normalização e da recorrência. Entenda-se “método
otimizado” como aquele que busca tornar prático e coerente o ensino do latim,
tornando-o mais acessível ao estudante que queira aprender essa língua.
O método consiste em dois exercícios fundamentais: a normalização e a
recorrência. A normalização consiste em reduzir a uma espécie de “grau zero do
enunciado” frases complexas latinas, transformando-as em frases simples, com a
finalidade de possibilitar o entendimento da estrutura frasal pelo aluno. Para melhor
explicar o processo da normalização, utiliza-se um exemplo elementar em português:
A menina que brinca com a bola é feliz.
É possível retirar do exemplo duas frases normalizadas:
1) A menina brinca com a bola.
2) A menina é feliz.

Se o aluno compreender as duas frases acima, entenderá com mais facilidade
a frase principal, complexa. Imagine-se, pois, esse procedimento com o latim, em que
o aluno, após estudar e compreender dois enunciados simples, terá mais chances de
ler o enunciado complexo.
Há também outros detalhes da técnica da normalização; por exemplo,
costuma-se adotar uma padronização do tempo verbal, isto é, converte-se o verbo na
frase normalizada sempre ao presente do indicativo (adota-se assim um “tempo
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axial”). Da mesma forma, há a adoção de uma ordem canônica em que se dispõem
as palavras e suas devidas funções na frase:
SN sujeito + SN objeto + verbo.

A normalização é, resumidamente, uma operação destinada a estimular a
recorrência, que é o exercício diário do aluno. Ela funciona mediante exercícios
regulares, em que o estudante absorverá gradualmente as estruturas frasais básicas
da língua latina, sem a necessidade de memorizar mecanicamente tabelas de
morfemas, suas variantes etc. Dessa forma, a partir da compreensão da frase latina,
em seu nível fonomorfossintático, o professor pode trabalhar com o aluno, na medida
do possível, questões semânticas que concernem à tradução, se assim o desejar, e,
no eixo conteúdo-expressão, sem perder de vista o texto original, questões estéticas
e culturais. Ou seja, após a compreensão do texto em seu nível linguístico, é possível
proceder à relação intertextual dele com a Cultura.

3. Aplicação do método: o enunciado latino
Foram utilizados como córpus os versos 40-44 do Livro X das Metamorfoses,
de Ovídio (43 a. C. – 17 d. C.), poeta do período Clássico da Roma Antiga, mais
precisamente da época de Augusto. Elege-se, portanto, como exemplo de fala
legítima, o poema de Ovídio, um importante autor romano. Ou seja, é possível estudar
a língua latina pelos versos de um falante nativo. O fragmento escolhido insere-se em
um trecho maior que compreende os versos de número 1 a 82, do Livro X, que tratam
do mito de Orfeu.
Nesse momento, à guisa de introdução ao texto, contextualiza-se o enredo da
passagem: Orfeu, poeta e músico, após perder a sua noiva desce aos infernos para
tentar reavê-la. No reino dos mortos, ele se depara com o mundo das sombras, com
os supliciados do Hades e até com o próprio Plutão. Com a finalidade de conseguir
do deus do mundo subterrâneo e da rainha Prosérpina permissão para que Eurídice
volte a viver, Orfeu entoa um melodioso canto lamentando a prematura morte da
jovem e pedindo o retorno dela ao mundo dos vivos. Plutão, tocado pelas tristes
canções do jovem trácio, concede o retorno de Eurídice com a condição de que o
vate não volte os olhos para a esposa até que o árduo caminho do Hades tenha sido
concluído. Porém, o jovem, preocupado com a amada e ansioso por vê-la, não resiste
e fita os olhos de Eurídice. No mesmo instante, ela retorna para sempre ao Hades.
Orfeu, sem consolo, passa os anos seguintes tocando a lira e cantando lamentáveis
canções até ser morto pelas enciumadas mulheres que não conseguiam despertar
novamente o amor do vate (GRAVES, 2000).
Adianta-se que o professor pode aproveitar o exercício para despertar um
interesse estético-literário pelo poema e já iniciar o aluno à Cultura da Roma Antiga,
com ênfase nos mitos. A normalização é tarefa do professor, que deve “normalizar”
textos latinos, conforme o método descrito, para passar aos alunos as frases
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resultantes, a partir das quais se inicia o estudo do latim.
Primeiramente, realiza-se uma tradução de estudo, isto é, uma tradução literal.
Em seguida, deve-se fazer a normalização do trecho selecionado e, posteriormente,
a partir das frases normalizadas, criam-se exercícios de recorrência estimulada. Para
o exemplo prático a seguir, utilizaram-se, mais especificamente, os versos 40 a 44,
do Livro X.
Talia dicentem neruosque ad uerba mouentem
exsangues flebant animae; nec Tantalus undam
captauit refugam stupuitque Ixionis orbis,
nec carpsere iecur uolucres urnisque uacarunt
Belides inque tuo sedisti, Sisyphe, saxo.
(Ovídio, X, 40-44)
[As almas exangues choravam aquele que diz tais coisas
e que toca as cordas junto com as palavras.
E Tântalo não tentou pegar a água fugidia, e a roda de Ixião parou,
e as aves não devoraram o fígado, e as Bélides
desocuparam-se dos vasos, e em tua pedra, ó Sísifo, sentaste.]
(VEIGA, 2011, p. 87).

Nesse trecho, Orfeu já se encontra no Hades, isto é, no mundo dos mortos. O
vate entoa uma canção cuja finalidade é comover Plutão e conseguir o retorno de
Eurídice do mundo dos mortos. Até os famigerados supliciados do Hades param os
seus incessantes castigos por causa da bela música de Orfeu. Há, no trecho
selecionado, a enumeração dos supliciados e, para entender esses versos, é preciso
se inteirar das referências mitológicas. O primeiro supliciado é Tântalo, rei da Líbia,
que foi condenado por Júpiter a passar fome e sede eternamente. Ixião, outro
supliciado, foi também condenado ao Tártaro, onde Mercúrio o amarrou a uma roda
que gira incessantemente. O terceiro é Tício, porém seu nome não consta nos versos
de Ovídio, o poeta apenas faz referência a ele quando diz sobre certas aves que
devoram um fígado (Tício recebera punição semelhante à de Prometeu), portanto,
temos uma referência não explícita, identificada por inferência. Já as Bélides são
mulheres que assassinaram seus maridos na noite de núpcias. Foram condenadas
ao Tártaro recebendo o eterno castigo de encher com jarros de água um tonel furado.
Sísifo, o último supliciado, recebeu a punição de rolar eternamente uma rocha até o
alto de uma colina onde, alcançado o cume, a pedra deslizava novamente para baixo
(GRAVES, 2000).
Para exemplificar a normalização, utilizam-se, mais especificamente, os
seguintes trechos: “(...) nec Tantalus undam / captauit refugam stupuitque Ixionis
orbis,/ nec carpsere iecur uolucres/ urnisque uacarunt/ Belides (...)”. Na normalização,
cada verbo corresponderá a uma frase simples. Por exemplo, existem quatro verbos
(captauit / stupuit / carpsere / uacarunt), portanto haverá quatro frases normalizadas:
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1) Tantalus undam refugam non captat.
2) Orbis Ixionis stupet.
3) Volucres iecur non carpunt.
4) Belides urnis uacant.

Em seguida, realizam-se exercícios de recorrência estimulada, em forma de
perguntas de compreensão. Para fazê-las, é necessário que o aluno tenha acesso
aos pronomes interrogativos. A tabela 1, feita com base na Gramática Latina (CART
et al., 1986, p. 40), mostra esses pronomes interrogativos de acordo com suas
funções:
Tabela 1 – Pronomes interrogativos
Sing.
Nominativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo
Plural
Nominativo
Acusativo
Genitivo

Dativo
Ablativo

M.
Quis?
Qui?
(Subst.)
(Adj.)
Quem?
----------------------Quo?

F.
Quae?
Quam?
Cuius?
Cui?
Qua?

M.
Qui?
Quos?
Quorum?
-----------------------

N.
Quid?
Quod?
(Subst.)
(Adj.)
Quid?
Quod?
----------------------Quo?

F.
Quae?
Quas?
Quarum?

Quibus?
Quibus?

N.
Quae?
Quae?
Quorum?
-----------------------

Para exemplo ilustrativo sobre as perguntas de compreensão, usou-se a
primeira frase normalizada:
1) Tantalus undam refugam non captat.
A) Quis undam refugam non captat? (Quem não tenta pegar a água fugidia?)
R. Tantalus undam refugam non captat. (Tântalo não tenta pegar a água fugidia)
B) Quid Tantalus non captat? (O que Tântalo não tenta pegar?)
R. Undam refugam Tantalus non captat.
C) Quam undam Tantalus non captat? (Qual onda Tântalo não tenta pegar?)
R. Refugam undam Tantalus non captat.
D) Quid non facit Tantalus? (O que Tântalo não faz?)
R. Tantalus undam refugam non captat.
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Para fazer as perguntas de compreensão, o aluno tem que entender as funções
de cada palavra em sua relação com as demais na frase, isto é, dominar a estrutura
básica da língua latina: a declinação e a conjugação. Precisa ainda conhecer
particularmente o uso dos pronomes e advérbios interrogativos, além de estudar o
vocabulário requerido e os dados de cultura que aparecem no texto. Ou seja, a
proposta possibilita esse estudo sem perder de vista o enunciado de um falante
romano.
Deve-se perceber que uma palavra só terá determinada função numa frase
porque está inserida em um contexto sintático. Por exemplo, a palavra Tantalus (na
frase Tantalus undam refugam non captat) está no nominativo singular porque há, na
frase, um verbo na terceira pessoa do singular cujo sujeito é Tantalus e um objeto
direto, undam refugam. Afinal, como afirmou Saussure (2003, p. 136), a língua é um
sistema de oposição. O entendimento das relações sintáticas de uma palavra com as
demais na frase é fundamental para a compreensão do enunciado.

4. Considerações finais
Neste trabalho, destacaram-se dois recursos possíveis que auxiliam o aluno a
compreender o enunciado latino. Valorizou-se, pois, uma metodologia que possibilite
a apreensão do sistema morfossintático do latim pelo principiante adulto, sem
artificialismos ou técnicas de memorização, muito comumente utilizadas, que
prejudicam a recepção do latim como língua pelo estrangeiro moderno e geram um
transtorno no ensino-aprendizado.
O método de perguntas e respostas para cada frase normalizada estimula a
recorrência das estruturas frasais do latim, ou seja, auxilia na aquisição de uma
competência metalinguística dessa língua, ressaltando as oposições de casos nos
enunciados latinos. Assim é possível chegar, em um estágio inicial, ao entendimento
do enunciado latino pelo aluno. Ao mesmo tempo, criam-se oportunidades para falar
sobre Ovídio, a mitologia e a cultura romanas. O aluno, ao término dos exercícios,
pode resgatar o enunciado original a fim de compreendê-lo cautelosamente, tendo
vencido o estágio inicial de aprendizado da língua latina.
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PROTOCOLO E METODOLOGIA DA MEDIAÇÃO DIALÉTICA:
DIÁOLOGO SOBRE LINGUAGEM, CONHECIMENTO E AVALIAÇÃO
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo apresentar, refletir e analisar o uso de protocolos
(KOUDELA, 1996; BOY, 2013, TEIXEIRA, 2013) originário da pedagogia do teatro,
como instrumental que potencializa a avaliação processual na articulação, via
linguagem entre professor e aluno, articulando teoria e prática no desenvolvimento de
conceitos científicos via Metodologia da Mediação Dialética – M.M.D. (ARNONI,
2007, 2012, 2014). Para tanto, apresentamos as bases teóricas do protocolo, da
linguagem e da mediação dialética e analisamos os provenientes de alunos da
disciplina “Atividade educativa, um olhar investigativo para privatização do
conhecimento”, ministrada no Programa de Pós-graduação em Educação Escolar da
Unesp de Araraquara. Como principal contribuição, espera-se revitalizar as etapas da
M.M.D., e reconhecer o protocolo como recurso pedagógico, potencializado por
informações midiaticamente conhecidas (ALAVA, 2002) que possibilitem a mediação
entre professor e aluno na atividade educativa, por meio de uma linguagem ativa,
criativa e crítica.
Palavras-chave: Protocolos. Atividade Educativa. Avaliação Processual.
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1. Introdução
Este artigo apresenta reflexões sobre a disciplina “Atividade educativa, um
olhar investigativo para privatização do conhecimento científico” ministrada pela
autora no Programa de Pós-graduação em Educação Escolar da UNESP de
Araraquara.
Pretende-se relacionar os estudos em torno da Metodologia da Mediação
Dialética (doravante M.M.D.) e da avaliação processual de Arnoni (2007) com o
instrumental Protocolo inaugurado por Bertold Brecht e com a Filosofia da Linguagem
proposta por Bakhtin (1992).
Tais concatenações se darão por meio dos ciberespaços, a saber: redes
sociais, sites de busca, os quais trarão a informação não como produto pré-construído
e midiaticamente difundido, mas a partir de um saber repensado por alunos e
professores a medida que as redes eletrônicas invadem os espaços de aprendizagem
tradicional. (ALAVA, 2002)
Nesta perspectiva, organizamos o artigo em quatro seções.
A primeira seção “A práxis educacional” tem como objetivo apresentar o
contexto geral das aulas que constituíram a referida disciplina, assim como discutir a
concepção de atividade educativa como possibilidade de superar o modelo atual de
aula, os quais constituem o ponto motivador para a elaboração deste texto.
A segunda seção “Metodologia da Mediação Dialética: pressupostos e
reflexões” realiza uma breve discussão sobre as principais características que
permeiam a M.M.D. (ARNONI, 2007, 2012, 2014)
A terceira seção “Protocolos e linguagem: instrumentais de mediação dialética”
tem como propósito apresentar o protocolo como potencializador da relação dialética
de contradição entre o professor e o aluno no desenvolvimento da M.M.D. na prática
educativa, em Arnoni (2012), apontando as principais características da linguagem
propostas por Bakhtin, dentre elas: o dialético, o dialógico, a significação dos signos.
A quarta seção “Protocolos em ação” tem como objetivo apresentar a seleção
de alguns protocolos produzidos pelos alunos, a partir do uso da tecnologia como
ferramenta do fazer pedagógico (ROCHA, 2009), assim como ressaltar alguns pontos
que justificam seu uso nas etapas da M.M.D., em especial no “Produzindo”.

2. A práxis educacional
Como apresentado anteriormente, as aulas referidas apresentaram um
envolvimento intenso dos participantes com os temas arrolados e mais ainda a
fidedignidade das aulas que seguiram como uma metalinguagem dos pressupostos
teóricos apresentados. Em outras palavras, em cada encontro a ministrante conduzia
suas concepções teóricas coerentes com sua metodologia, isto é, a práxis
educacional.
Neste contexto, é necessário compreender práxis como:
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(...) a proposição teórico-metodológica de aula como práxis educativa
e unidade da Educação escolar, pautada na adequada relação entre
uma teoria de compreensão de mundo - Lógica dialética e Ontologia
do ser social; o método dialético que, por meio das suas categorias,
expressa o caminho teórico para se compreender este mundo e a
metodologia de ensino que se constitui no processo de aplicar as
categorias do método dialético na práxis educativa. (ARNONI, 2012,
p. 58).

Para elucidar tal pressuposto, a primeira aula foi bastante coerente, uma vez
que apresentou um texto intitulado “Eu sei, mas não devia” de Marina Colasanti, em
que a autora descreve situações sociais cotidianas constrangedoras, determinadas
pelo sistema, com as quais, o homem se acostuma, por entendê-las como naturais.
E, após uma discussão sobre os principais objetivos da disciplina, os participantes
deveriam elaborar suas próprias reflexões a partir de um gênero textual livre, sobre o
que não deveríamos compactuar na Educação Escolar, mas nos acostumamos.
A seguir, um dos textos produzidos:
(...) Eu sei que a gente se acostuma a reproduzir o discurso de gestão
democrática, engajado e pouco consciente, mas não devia. Eu sei que
a gente se acostuma a dizer sim, mesmo não estando de acordo; mas
não devia. Enfim, a gente se acostuma a valorizar o conhecimento
científico e nem aprecia seu poder libertador, mas não devia.
(Protocolo de Adalberto Vitor Raiol Pinheiro 38).

A partir deste texto, um protocolo, é possível perceber que ao apresentar o texto
de Colassanti, a professora criou uma situação em que os alunos agem (por meio da
escrita) e pensam (com suas próprias representações) num contexto que lhes
proporciona a possibilidade de correlacionarem suas ações cotidianas com os
determinantes sociais capitalistas, criando outro grau de consciência, o exigido pela
práxis educativa.
Diante deste recorte da disciplina, fica evidente a concepção de aula como
práxis educativa, trabalhada metalinguisticamente, isto é, a aula criadora de um novo
espaço de ampla formação do aluno, por meio da qual sejam evidenciadas
contradições históricas que geraram o conhecimento aprendido (ARNONI, 2012). Em
outras palavras, a escolha de um texto, cuja temática era a contradição, provocou um
movimento de articulação entre a teoria e a prática, cujo pano de fundo foi a
possibilidade de ser transformar a aula numa atividade educativa, um ato humano e
consciente na luta pela emancipação humana.
É pertinente citar que a concepção de aula como atividade humana educativa
foi evidenciada, ao passar de possibilidade à concretização, uma vez que foi regida
por atos conscientes do professor sob um olhar da emancipação humana. Neste
aspecto, recorre-se ao mestre.
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A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não
é uma questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve demonstrar a
verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento. A disputa
sobre a realidade ou não-realidade do pensamento isolado da práxis – é uma questão
puramente escolástica (MARX, 2008, p. 12).
Assim, ficou evidente não só no recorte da aula discorrida, mas também
durante todo desenvolvimento da disciplina a coerência com a relação pensamento,
saber e práxis, enfim, o fundamento teórico vivenciado.

3. Metodologia da mediação dialética: pressupostos e reflexões
Dada a concepção de atividade educativa pautada na práxis, esta seção tem
como objetivo discutir pressupostos acerca da M.M.D., é uma proposição teóricometodológica com bases nas categorias do método marxiano, cujo eixo central é
mediação, a qual congrega demais categorias como: movimento, totalidade,
contradição, superação e movimento predominante (ARNONI, 2014). Trata-se do
instrumental que estabelece a mediação consciente entre professor/ensino e
aluno/aprendizagem, via linguagem que veicula e dialetiza o conhecimento entre
ambos, por meio da qual o professor desenvolve o conceito científico com seus
alunos, durante a prática educativa.
Didaticamente, a M.M.D. é composta por momentos pedagógicos (etapas)
distintos e articulados, nomeados de: Resgatando; Problematizando; Sistematizando
e Produzindo (ARNONI, 2007, 2012, 2014) apresentadas, de forma sucinta, a seguir:
1. Resgatando: é um ponto de partida para o processo educativo, em que, por
meio de diferentes linguagens (oral, escrita, não verbal, poética, musical,
dramática, etc.), o professor apresenta uma série de questões
investigativas que envolvem o conceito e propicia ao aluno um ambiente
favorável para desenvolver suas ideias iniciais sobre o referido conceito
científico.
2. Problematizando: consiste em propor aos alunos as questões
problematizadoras que trazem divergências entre suas ideias iniciais e o
conceito educativo desenvolvido pelo professor no processo educativo.
3. Sistematizando: momento em que o professor desenvolve questões
sistematizadoras que permitem ao aluno superar suas ideias iniciais na
elaboração do conceito, intermediada pelo diálogo. Ao sistematizar, o aluno
não nega suas ideias iniciais, mas as supera e as consolida na síntese
conceitual.
4. Produzindo: a síntese cognitiva elaborada no desenvolvimento do conceito,
por meio da M.M.D., explicitando duas possibilidades, a de superação ou a
de não superação das ideias iniciais. Neste último, é necessário planejar e
desenvolver novamente a M.M. D na prática educativa.
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Nesta perspectiva, aflora a motivação de olhar para a articulação de suas
etapas sequenciadas e de propor a utilização do protocolo de Bertold Brecht e a
concepção de linguagem bakhtiniana como recursos metodológicos, por meio dos
quais, o professor estabelece a mediação dialética e pedagógica com os alunos no
decorrer do desenvolvimento das etapas metodológicas, propiciando a elaboração da
síntese cognitiva pelo aluno, mais especificamente na etapa “Produzindo”.

4. Protocolos e linguagem: instrumental de mediação dialética
Segundo Pinheiro (2014) o protocolo é um dos instrumentos didáticos da peça
didática de Bertolt Brecht, desenvolvidos por Koudela (1996), e consiste em tomar
como ponto de partida pequenas unidades ou recortes dos textos brechtianos durante
a execução dos jogos teatrais.
Para Teixeira (2013) o protocolo é:
Um tipo de registro que reúne dois aspectos importantes: o relato e a
crítica. A forma de relato é livre, a orientação é que a forma
apresentada esteja em diálogo com o que o relato traz como assunto,
para que a forma ganhe certa materialidade poética. (...) o autor do
protocolo deve preocupar-se em aliar a descrição do encontro à
reflexão sobre ele. Essa descrição deve conter sua posição crítica
diante desse material. (TEIXEIRA, 2013, p.137).

À luz desta citação, é possível inferir a possibilidade do uso do protocolo, no
contexto da educação escolar, como instrumento que permite ao professor e ao aluno
apresentarem suas ideias e conceitos, articulados à experiência vivenciada. A
possibilidade de tal inferência se dá pelo fato de que tanto o instrumento do protocolo,
quanto a M.M.D. compartilham das mesmas bases, isto é, o referencial dialético, o
qual concebe a linguagem como elemento de mediação entre seres sociais numa
perspectiva histórica e social.
Segundo Boy (2013), o primeiro registro da utilização da palavra “protokoll”
aparece na pesquisa de Koudela (2007, p.21) sobre a peça didática, na qual relata
que Brecht tinha preocupação em protocolar as reações das pessoas submetidas às
suas peças, no caso referia-se à: “Aquele que diz sim”/ “Aquele que diz não”.
“Aquele que diz sim” foi apresentada pela primeira vez, segundo Evwen (1991),
em 23 de junho de 1930; provocou muitas discussões e com elas muitos desacordos
por parte da Igreja e dos alunos da Escola Karl Marx de Berlim, o que surpreendeu
Brecht. Diante desta situação, Brecht levou em conta as críticas nos protocolos desses
alunos, que questionavam o final da peça, reescrevendo sua peça.
Koudela (2006) observou durante seus trabalhos com os jogos teatrais e a
sistematização dos protocolos, acrescentando que este procedimento:
-
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- propulsiona a investigação coletiva;
- é instrumento de avaliação reflexiva;
- é síntese de aprendizagem;
- traz a experiência física para o plano da consciência;
- tem a função de registro individual e de grupo. (Koudela 1996,
2001 apud LOMBARDI, 2005, p.111).

Assim, ao propor o uso deste procedimento, temos a intenção de revitalizar o
as etapas da M.M.D., em específico a do “Produzindo”. No entanto, é necessário
distanciá-lo de compreensões equivocadas, tais como entendê-lo como ferramenta
meramente descritiva, formal e fixa. Pelo contrário, a produção de protocolos parte
das experiências, isto é, consiste em uma reflexão a partir da prática e não somente
de abstrações teóricas. O fato de o autor do protocolo trazer a “fala” de conceitos
resgatados, problematizados e sistematizados, demonstra por si só o caráter dialógico
deste instrumento, já que, diz Bakhtin (2003), para haver compreensão é preciso
compreender outra consciência, a consciência do outro e seu mundo, outro sujeito
que é o autor.
Outra contribuição dos protocolos para atividade educativa na perspectiva da
mediação dialética, de Arnoni (2014), refere-se à concepção de Bakthin (1992) de que
o discurso verbal é apenas um esqueleto, o qual se torna vivo durante o processo de
percepção criativa, isto é, no processo de comunicação social viva.
Diante de tais reflexões, as quais buscam aproximar a M.M.D. e o instrumento
do protocolo, este último pode ser compreendido como:
(...) instrumento de avaliação do processo vivido utilizado, na
metodologia de ensino aprendizagem [...] o texto do protocolo é
primordialmente escrito, mas pode apresentar-se através de outras
linguagens como: cenas, vídeos, músicas, fotografia, dança, desenho,
canto, jogo (...). (BOY, 2013, p.101).

A guisa de tais considerações, é plausível afirmar que as premissas
Bakthinianas presentes nos protocolos, que concebem o signo como condição
necessária para a existência da ideologia, encontra concordância com o pensamento
de Marx, o qual aponta que a consciência só pode surgir e se afirmar como realidade
mediante a encarnação material em signos. Em outras palavras, a etapa do
“Produzindo” da M.M.D. (2014) na perspectiva do protocolo pode ser compreendida
como concretização, mediada pelos diversos tipos de linguagem, das ideias iniciais
problematizadas e sistematizadas durante a mediação que o professor estabelece
com os alunos via linguagem que veicula e dialetiza o conhecimento entre ambos.
Por este ângulo, ao incorporar a elaboração de protocolos na M.M.D. (ARNONI,
2012, 214), em especial na etapa “Produzindo”, segundo Bakhtin (1992), há, por meio
das várias facetas da linguagem, a oportunidade, de retratar seu próprio ser, o qual
traz marcas do horizonte social de sua época e dos grupos sociais determinados que
o produzem.
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Nesta perspectiva os protocolos encontram aporte teórico em Bakhtin pelo viés
da interação mediada pela linguagem, em que “o ouvinte que recebe e compreende a
significação de um discurso adota para com este discurso uma atitude responsiva
ativa: ele concorda ou discorda, completa, adapta” (BAKHTIN, 2003, p. 271).

5. Protocolos em ação
Nesta seção pretende-se analisar e discutir alguns protocolos produzidos
durante a disciplina “Atividade educativa, um olhar investigativo para privatização do
conhecimento científico”, na etapa “Produzindo” da M.M.D, visualizada na Figura 1:
Figura1: Protocolos e Etapa Produzindo da M.M.D

Fonte: Arnoni (2012) – adaptada

A figura, concebida a partir das etapas da M.M.D., permite a compreensão de
que nesta seção será dada ênfase para linguagem, a qual funciona como mediação
entre o professor e o aluno em cada uma das etapas ou momentos da metodologia
proposta, focando-a como forma de expressão da síntese conceitual expressa pelo
aluno na etapa Produzindo.
Cabe ressaltar que a produção de protocolos, em sua maioria, foi advinda de
pesquisas em sites de busca e socializados em redes sociais. Desta forma a produção
dos protocolos com a utilização das tecnologias de forma planejada, reafirmaram
alguns benefícios apontados por Rosa (1999), tais como: o desenvolvimento do
trabalho autônomo; confrontação, organização e seleção de informações a partir de
várias fontes; organização do pensamento e trabalho simultâneo com os demais
colegas.
Nesta perspectiva, o objetivo ao refletir sobre os protocolos produzidos pelos
alunos, é aponta-los como instrumento proveniente das peças didáticas de Brecht e
como estratégia de avaliação, em que os alunos têm oportunidade de retomar
discussões referentes aos conceitos ensinados na atividade educativa.
O primeiro protocolo selecionado para análise, apresentado no Quadro 1, traz
uma obra de Portinari (1940) intitulada “Grupo de Meninas Brincando”:
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Quadro 1: Protocolo de Jaqueline Belga Marques

Imagem disponível em:
https://www.wikiart.org/en/candidoportinari/grupo-de-meninas-brincando-1940,
acesso em 03/01/2017

Escolhi essa obra para apresentação de meu protocolo, pois
comparo a atitude das crianças tentando alcançar os balões que estão
sendo levamos pelo vento, com alunos buscando o conhecimento.
Na obra, algumas crianças têm a expressão de desmotivação,
mas outras ainda buscam recuperar aquilo que parece perdido.
Acredito que em sala de aula, os educadores têm a
responsabilidade e a capacidade de fazer com que os alunos alcancem
esse conhecimento, que parece inalcançável.

Fonte: Elaborado pelos autores

Segundo os apontamentos da aluna, as crianças representam os alunos e os
balões são os conceitos científicos que pretendem aprender. E, a escolha do binômio
conhecimento-motivação remete ao que Arnoni (2012) denomina de mediação
pedagógico-dialética, isto é, a relação dialética que o professor estabelece com o
aluno, no desenvolvimento do conceito científico e, por partir das ideias iniciais que os
alunos já trazem, permite-lhes superá-las na elaboração conceitual.
Diante destas breves reflexões, é pertinente dizer que ao produzir seu protocolo
J.B.M. expressa, por meio de uma avaliação reflexiva, o que, segundo Bakhtin (2003),
compreende a fala do outro e, em nossa explicação, sintetiza a aprendizagem,
utilizando uma atitude responsiva ativa.
O segundo protocolo (Quadro 2) é constituído de texto escrito e imagem:
Quadro 2: Protocolo de Protocolo de Maria Josefa Bezerra

Sequência1 (Fonte:
http://portodalinguagem.com.br/wpcontent/uploads/2017/10/tempos-modernos.jpg)

Sequência 2 (Fonte:
https://aldrysuzuki.files.wordpress.com/2017/09/images
caxyzdqz.jpg )

Um novo horizonte: a aula na direção da emancipação humana
A primeira imagem mostra Chaplin, representando nós os
professores servindo ao sistema capitalista de educação, apertando os
parafusos desta engrenagem, mas inconscientemente pensamos que
estamos em prol da educação. A outra imagem representa a forma
como ficamos na aula da Maria Eliza, nossa expressão de frustração,
de quem percebe que está na mesma direção do capitalismo, mas
também as possibilidades neste sistema escolar de educação. E a
última imagem representa nosso retorno para as práticas escolares, no
entanto, agora com uma pequena bagagem que poderemos ir
dimensionando a medida que vamos fazendo leituras nessa direção,
mas agora conscientes. A mesma imagem Chaplin está caminhando e
não sozinho, representa que descobrimos um caminho a ser percorrido
e sabemos que não poderemos fazê-lo sozinhos.

Sequência 3 (Fonte:
http://pocilga.com.br/wpcontent/uploads/2017/04/tempos-modernos.jpg)

Fonte: Elaborado pelos autores
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A sequência de número 1 relaciona educação e sistema capitalista, em que a
aluna faz referência direta a Marx, amplamente discutido durante as aulas, e aponta
nas entrelinhas a concepção de trabalho alienado, em que o homem age numa das
partes fragmentadas da indústria, o que não lhe permite conhecer o objeto final. E,
neste contexto, os parafusos e engrenagens, segundo a autora, são a representações
do pensamento humano do operário que muitas vezes são ajustados por imposição
do sistema capitalista e não por vontade própria do indivíduo.
A sequência de número 2 estabelece relação direta com a atividade educativa,
uma vez que representa imageticamente as reações dos conhecimentos iniciais dos
alunos frente às contradições evidenciadas pelo desenvolvimento das etapas da
M.M.D. reafirmando o uso do protocolo como instrumento de avaliação do processo
vivido, em que a manifestação de uma ideia provocada pelo evento, neste caso a
atividade educativa da disciplina, provocou tais reflexões e associações.
A terceira e última sequência, estabelece para protocolo uma estrutura de
narrativa, pois ela se apresenta como desfecho de uma história que passa pela
representação da escola que atende às determinações que asseguram a manutenção
da sociedade atual, seguido pelas inquietudes provocadas pela contradição entre o
sistema social e o papel da escola nesta sociedade de classes sócias (imagem 2),
mas que ao conhecer a possibilidade de transformar a sala de aula num espaço de
luta pelo desenvolvimento psicointelectual do aluno, gera a necessidade de
transformar a aula numa atividade educativa, pela amplitude de conceitos científicos,
levados para contextos de sala de aula.
A partir da análise de alguns protocolos produzidos durante o desenvolvimento
da disciplina “Atividade educativa, um olhar investigativo para privatização do
conhecimento científico” fica evidente a aplicabilidade coerente dos protocolos
durante a etapa “Produzindo” da M.M.D., os quais propiciaram a discussão de vários
ângulos de amplitude de conceitos desenvolvidos, mediados pelas várias facetas da
linguagem.

6. Considerações finais
Diante das reflexões e análises advindas de uma pequena amostragem dos
protocolos produzidos, é possível inferir que este instrumento mostra-se como
proposição inovadora por possibilitar uma reflexão crítica, intermediada pelas várias
facetas da linguagem, do processo educativo no que se refere à contradição entre
teoria e prática.
Nesta perspectiva, constatou-se que ao utilizar o protocolo na etapa Produzindo
da M.M.D., o aluno tem oportunidade de materializar sua aprendizagem por meio de
enunciados concretos e únicos, proferidos pelos integrantes da atividade humana
educativa, além disso, segundo Bakhtin (2003) tem a chance de articular o
conhecimento por meio de palavras, as quais sempre estão carregadas de conceitos
e de sentido ideológico vivencial.
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Neste sentido, o uso dos protocolos na etapa Produzindo da M.M.D. poderá
revitalizá-la, no sentido de dar forma e existência à consciência por meio de signos
criados por um grupo e suas relações sociais. Segundo Bakhtin (2003, p.21) “os
signos são alimento da consciência individual, a matéria seu desenvolvimento, e nela
vê refletidas sua lógica e suas leis”.
Constatou-se, também, que os protocolos trazem diversos gêneros, isto é, uma
infinidade e diversidade no que tange a atividade de comunicação. A este respeito,
Bakhtin (2003, p. 262) ressalta:
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque
são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e
porque em cada campo dessa atividade é integral o repertório de
gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à medida que se
desenvolve e se complexifica um determinado campo. (BAKHTIN,
2003, p.262)

Foi possível vislumbrar que o uso de protocolos no contexto educacional, em
nosso caso na etapa Produzindo da M.M.D., contempla o que Bakhtin (1992) define
como outra forma de conhecimento científico, isto é, que o conhecimento não se
sustenta na exatidão, na precisão; mas na importância de trazer o discurso das
próprias experiências para dentro da ciência, da arte e da própria vida.
Por fim, o trabalho reafirmou o ponto de vista de Filatro (2007) que aponta o
papel do aluno, do professor e da própria avaliação como definidos e repensados a
partir das redes eletrônicas e computadores que invadem os espaços de
aprendizagem tradicional. Em outras palavras, ao utilizar as tecnologias como
ferramenta de pesquisa e organização do pensamento para a produção dos
protocolos durante a etapa Produzindo da M.M.D, os participantes do processo
ensino-aprendizagem estão reafirmando sua autonomia e dialogicidade com o
conhecimento.
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