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A INOVAÇÃO DISRUPTIVA DO E/B-LEARNING NA FORMAÇÃO 

DO PROFISSIONAL  

 

 
Carlos Eduardo da Trindade Ribeiro 1 

 

Carla Gonçalves Távora 2 
 

Gabriel Lino Garcia 3 
 

 

Resumo: 
 

O b-learning é conhecido como um novo método de ensino híbrido também chamado 
de aprendizagem mista – presencial e virtual – no qual se completam, derivativo do e-
learning, conhecido por ensino eletrônico, composto por um sistema em base no 
ensino a distância através da educação tecnológica. A exclusão digital vem agredindo 
a sociedade, consequentemente formando um grupo de excluídos socialmente, o 
blended learning é um exemplo de solução, uma vez que contribui para as aulas em 
ambientes virtuais e presenciais, proporcionando uma interação humano-tecnologia e 
uma relação socialmente, promovendo a diminuição do impacto. O sistema do e-
learning abrange a tecnologia como um todo, contribuindo para a inclusão digital, mas 
não ajuda socialmente, ou seja, as pessoas somente teriam relações entre relações 
virtualmente. O sistema b-learning é uma nova modalidade de ensino capacitando os 
discentes a estudarem sobre os conteúdos, antes dos encontros presenciais. 
Permitindo uma flexibilidade no trabalho do professor em transmitir conteúdo, em 
proveito das aulas livres para aprimorar o contato de uma maneira direta e indireta 
com os alunos, auxiliando o ambiente virtual fora da escola para realçar a eficácia no 
ambiente presencial, enfatizando o moderno para tencionar a educação no século XXl. 
Partindo deste recorte o presente artigo tem como objetivo realizar um estudo sobre 
esse novo ambiente de aprendizado híbrido, analisar o uso das Tecnologia Digital de 
Informação e Comunicação no âmbito pedagógico, apontando como nova forma de 
interação que surge com o conceito de aprendizagem mista. 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Comunicação. Ciência. Ensino Híbrido. 
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1. Introdução 
 

A tecnologia incorpora um papel importante para educação, a escola é vista 

como um instrumento para a criação do cidadão, ambas ampliam as ferramentas 

tecnológicas no ensino, disponibilizando informações e materiais atualizados a fim de 

que todos possam ter acesso. 

O sistema e-learning é muito utilizado para a realização do ensino a distância, 

pois, é considerado uma educação completamente envolvida com a tecnologia, 

dependendo da competência dos alunos em estudarem sozinhos, consequentemente 

dificultando a motivação na busca por conhecimento.  

“A sala de aula ou os demais espaços escolares precisam ser pensados pelo 

professor de maneira que se integrem a partir das atividades que os alunos irão 

realizar”. (BACICH et. al, 2015, p.107). A educação hibrida é visto como já presente 

na educação, através da possibilidade dos alunos aprenderem de modo on-line, as 

instituições escolares proporcionam laboratórios informáticos dentro dos cronogramas 

das aulas, a fim de que os alunos tenham convivência com o mundo tecnológico.  

O programa educacional tradicional dispõe um espaço de informática para 

contribuir na formação do aluno, mas não deve ser considerado um sistema b-

learning, a aprendizagem mista é um conjunto de habilidades de acesso no tempo e 

lugar para a realização do estudo em ambientes virtuais e aulas presenciais, 

estimulando uma aprendizagem completa de forma coletiva e individualmente. 

Permitindo espaços para os professores analisarem o processo dos alunos na 

aprendizagem, assegurando um nível maior de participação com o corpo discente.  

As modalidades de ensino – híbrido e eletrônico – modelam a educação padrão 

para um próximo nível no atual modernismo, ou seja, incorpora os dispositivos 

eletrônicos (celulares; computadores; notebook; tablets) como um atributo positivo em 

salas de aulas, obtendo algumas mudanças em benefício a todos, inclusive para 

crianças com dificuldades de locomoção e as portadoras de necessidades especiais. 

O objetivo deste artigo é discutir as diferentes modalidades benéficas à 

educação e analisar o uso das TDICs (Tecnologia Digital de Informação e 

Comunicação) nessa abordagem pedagógica. O ensino é de extrema importância 

para a qualidade do profissional, no Brasil a educação é muito prejudicada devido ao 

pouco investimento que o governo propõe e a tecnologia continua sendo um processo 

evolutivo, sendo assim, o ensino hibrido e eletrônico, precisam de profissionais 

competentes e preparados, no qual seu preparo envolva educação e tecnologia em 

conjunto. Ambas modalidades necessitam de alunos capacitores em se relacionar 

com seu professor de modo direto e indireto, com intuito de evoluir e transformar o 

ensino em uma prática educacional responsável e dinâmica, objetivando o estudo em 

um alto valor pedagógico. 

A pesquisa predominou através de uma revisão bibliográfica, “como uma 

investigação descritiva e exploratória” (GIL, 1991), incluindo análise documental e 

estudo comparativo (TEIXEIRA et al., 2007), afim de desenvolver resultados descritivo 
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e explicativo sobre o tema em questão para propor uma nova ferramenta experimental 

para a educação.  

O levantamento bibliográfico e analise de exemplos que estimulem a 

compreensão, conforme Gil (1991) descreve as características de determinado 

fenômeno e a pesquisa exploratória visa a proporcionar maior familiaridade com um 

problema com vistas a torna-lo explicito ou a construir hipóteses. A análise documental 

própria do levantamento bibliográfico permite acompanhar o desenvolvimento de uma 

área do conhecimento, por meio a análise de sua produção cientifica, o que permite 

reconhecer a saliência de determinadas temáticas e apontar caminhos de crescimento 

e aprimoramento de outras (TEIXEIRA et al., 2007). 

O estudo do artigo tem embasamento no livro de Bacich L. (org.); Tanzi Neto 

A. (org.); Trevisani F. M. (org.), Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na 

Educação. Porto Alegre: Penso Editora, 2015. 251p. Escrito por coordenadores e 

professores brasileiros que participam do Grupo de Experimentações em Ensino 

Hibrido desenvolvido pelo Instituto Península e pela Fundação Lemann.  

O livro tem como objetivo explicar o que é o modelo de ensino hibrido e discutir 

sua implementação, planejamento e integração na educação através de experiências, 

observações e propostas.   

 

Essas vivencias compartilhadas serão momentos de reflexão sobre os 

modelos de ensino hibrido e sua relação com a personalização do 

ensino. A expectativa e apresentar aos educadores possibilidades de 

integração das tecnologias digitais ao currículo escolar, de forma a 

alcançar uma série de benefícios no dia a dia da sala de aula, como, 

por exemplo, maior o engajamento dos alunos no aprendizado e 

melhor aproveitamento do tempo do professor para momentos de 

personalização do ensino por meio de intervenções. (BACICH et al., 

2015, p.23) 

 

O trabalho retrata o ensino eletrônico como uma modalidade importante para a 

formação profissional das pessoas que tem dificuldade de locomoção, deficiência 

especial e preferem optar pela educação a distância.  

De acordo com Machado (2001) destaca que resumir a funcionalidade de uma 

plataforma de e-learning é unificar os três modos básicos de ensino: dizendo, fazendo 

e discutindo (...). O resultado é a sala de aula virtual, um ambiente tendencialmente 

síncrono que simula uma tradicional sala de aula, conferência ou ambiente de um 

seminário. 

Nesta perspectiva, a comunicação e o compartilhamento de informações é 

identificado primordial na interação entre relações, para ambos ensinos, promovendo 

o contato entre os professores e alunos para a troca de ideias; conhecimentos; 

sentimentos e interesses comuns, são circunstancias fundamentais para o ambiente 

de aprendizagem e virtual. 
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2. Discussão 
 

As características da escola tradicional é a crença que não se pode usar livros, 

calculadoras e muito menos o computador quando se realiza um teste, ou seja, o teste 

é para avaliar a competências de cada aluno sem ajuda de nenhuma ferramenta. 

Porém, na vida adulta, um profissional tem maior sucesso se souber mobilizar 

recursos, muitas vezes suportados pela tecnologia, para a realização eficiente de 

tarefas (COLLINS & HALVERSON, 2009).          

O padrão comum das práticas pedagógicas prejudica âmbito escolar, o ensino 

está ultrapassado e os próprios professores não conseguem atrair a atenção dos 

alunos em suas aulas, impactando a relação do professor-aluno. De acordo com Horn 

& Staker (2015, p. 8) ressalta que os estudantes de hoje estão entrando num mundo 

no qual necessitam de um sistema de ensino centrado neles.         

A incorporação do ensino hibrido, deve ser experimentado como uma disciplina 

em teste, o professor pode inserir a nova modalidade em suas aulas e verificar como 

cada aluno se comportaram sob elas, objetivando a importância em cumprir os 

requisitos que a educação submete. 

 

 A dificuldade de uma parte dos gestores e educadores em saber 

conviver e trabalhar juntos dificulta muito que os avanços necessários 

no ensino hibrido sejam implementados rapidamente. Precisamos 

mudar a educação para poder mudar o mundo, começando por nós 

mesmos. (MORAN, 2015) 

 

A tecnologia é uma ferramenta importante para os docentes e discentes, 

facilitando no processo de interação entre professor-aluno. Conseguinte auxilia na 

aplicação das matérias e no ensinamento de práticas tecnológicas com os diferentes 

alunos. Simplificando o recebimento de conhecimento através da comunicação aberta 

do aluno com o professor, por fim obtendo vantagens significativas em ambos lados 

para o ensino-aprendizagem.  

O ensino eletrônico são ferramentas digitais assíncronos, onde o aluno aprende 

sem a presença direta do professor e cria seu próprio cronograma, demonstrando a 

agilidade no processo de aprendizagem. De acordo com Horn & Staker (2015), o 

surgimento do ensino hibrido é um sinal de que o ensino online está marchando para 

o topo do mercado. Ao acrescentar um componente físico, o ensino online pode 

oferecer mais supervisão, mais tutoria presencial e mais diversão presencial com os 

amigos para a maioria de estudantes que necessitam da escola para esses propósitos 

tanto quanto para ajuda-los a obter conhecimento e habilidade. 
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Figura 1 – A inclusão do ensino hibrido (b-learning) no meio educacional. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Conforme a figura 1, o b-learning demonstra a estratégia em utilizar recursos e 

métodos de ambas modalidades e proporcionar um ensino envolvido com as 

tecnologias disruptivas e salas de aulas no âmbito da educação. Os autores Garcia et 

al. (2000) explicam que a tecnologia é uma ferramenta ou artefatos construídos para 

uma diversidade de tarefas, nessa perspectiva, cabe aos professores dominar mais 

do que o assunto que ensinam, devem compreender quais tecnologias são mais 

adequadas para abordar e como o conteúdo determina a aplicação tecnológica e vice-

versa (HARRIS et al., 2009). 

“A internet e suas possibilidades de contato com o mundo podem ser 

entendidas como recurso e também canal de abertura para espaços pedagógicos 

infinitos” (SILVA & PEREZ, 2012, p. 124), ou seja, uma possibilidade de os alunos 

aprenderem com uma certa liberdade de escolha de assunto; tempo e ritmo obtendo 

resultados propensos ao que os professores desejam e fazendo os alunos 

entenderem como o processo de aprendizagem é importante na formação do cidadão. 

 

A educação formal é cada vez mais blended, misturada, hibrida, 

porque não acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos 

múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais. O professor 

precisa seguir comunicando-se face a face com os alunos, mas 

também deve fazê-lo digitalmente, com as tecnologias móveis, 

equilibrando a interação com todos e com cada um. (MORAN, 2015) 

 

As escolas públicas no Brasil são bastantes numerosas, entre 30 a 40 alunos 

por sala de aula, para os professores é um desafio atender individualmente cada 

aluno. Portanto, a tecnologia é vista como uma aliada na educação proporcionando 

informações e ajudando os alunos a aprenderem em seu próprio ritmo. Segundo o 

livro “Ensino Hibrido: personalização e tecnologia na educação”, os autores Lima & 

Moura (2015, p. 100) afirmam que a forma como os estudantes utilizam a tecnologia 

em favor da aprendizagem é uma habilidade que só se concretiza com novas práticas 

do ensino e professores inovadores, estimulando um espirito crítico em seus alunos 

perante toda informação disponível na rede. 



 

12 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 7 a 18 

Nas palavras dos autores Moore & Kearsley (2013, p. 128) as tecnologias 

permitem a documentação e catalogação das ligações; a criação de componentes 

intercambiáveis de instruções e asseguram que diferentes provedores de cursos 

passam a trocar dados, como os relativos ao registro e ao desempenho dos alunos. 

Ao passar dos anos a educação aprimora seus métodos, tendo como exemplo 

a inclusão da tecnologia nas escolas, proporcionando laboratórios de informática para 

a utilização de jogos educativos, um dos famosos jogos é o “Coelho Sabido” que 

contribuía para o desenvolvimento e estimulo mental dos alunos.    

 

Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos estão cada 

vez mais presentes no cotidiano escolar. Para gerações acostumadas 

a jogar, as atividades com desafios, recompensas, de competição e 

cooperação são atraentes e fáceis de perceber. Os jogos 

colaborativos e individuais, de competição e colaboração, de 

estratégia, com etapas e habilidades bem definidas se tornam cada 

vez mais presentes nas diversas áreas de conhecimento e níveis de 

ensino. (MORAN, 2015) 

 

     De acordo com o livro “Ensino Hibrido: personalização e tecnologia na 

educação”, os autores Lima & Moura (2015, p. 100) deixam explicito que a mudança 

nas escolas utilizando a tecnologia não ocorre de um dia para o outro, nem existem 

receitas ou formulas prontas, mas a tendência é que, com o modelo híbrido de ensino 

e o uso das tecnologias como suporte aos professores, seja possível criar um 

ambiente ideal de aprendizagem, docentes motivados e alunos participativos, 

responsáveis e felizes.                                   

O autor Almeida (2010, p.68) complementa que a mudança para a utilização da 

tecnologia na aprendizagem e nas práticas pedagógicas depende do corpo docente 

em apropriar-se da cultura digital e refletir sobre o seu uso nas contribuições para a 

aprendizagem e ao desenvolvimento do currículo. De acordo com Salvador et al. 

(2010), para ocorrer um bom aprendizado é necessária uma compreensão de como a 

tecnologia vai se relacionar com a pedagogia e conteúdo. 

 

2.1 A inversão da sala de aula (flipped classroom) 
 

A sala de aula “invertida” é uma proposta de ensino para o uso dos alunos e 

professores utilizarem como um espaço aberto em salas de aulas, a fim de efetuarem 

uma comunicação e criarem relações entre si. “O que era feito em classe (explicação 

do conteúdo) agora é feito em casa, e o que era feito em casa (aplicações, atividades 

sobre o conteúdo) agora é feito em sala de aula.” (SCHNEIDER et al., 2013) 

Em síntese, significa transferir eventos que tradicionalmente eram feitos em 

aula para fora da sala de aula, segundo Lage et al. (2000). Trata-se de uma 

abordagem pela qual o aluno assume a responsabilidade pelo estudo teórico e a aula 

presencial serve como aplicação prática dos conceitos estudados previamente (JAIME 

et al., 2015). 
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Entretanto, é considerada uma modalidade homogênea com o ensino 

eletrônico, portanto o e-learning tem momentos presenciais para a efetuação de 

provas e o b-learning proporciona aulas presenciais todos os dias em horários flexíveis 

para a discussão da matéria; questionamento de dúvidas; atividades; provas e 

interação direta com os demais.  

A comunicação do ensino eletrônico é assíncrona, através de e-mail ou 

mensagens off-line, considerada uma relação indireta com os professores e colegas. 

Enquanto a do ensino hibrido é síncrona, prevalecendo por conta grupo de chats on-

line e do espaço livre proposto para os alunos e professores interagirem. Portanto, a 

comunicação é primordial, pois, se alguns alunos estão com dificuldades em algumas 

matérias o professor pode utilizar o espaço de sala de aula para proporcionar ajuda 

no conteúdo o transformando em aulas de reforço para tantos alunos. 

O autor Teixeira (2013, p.27) representa as seis categorias do domínio 

cognitivo da pirâmide hierárquica, através da Taxonomia Revista de Bloom onde são 

facilmente integradas no modelo flipped classroom.  

A taxonomia de Bloom possibilita uma avaliação do conhecimento ao se 

observar a capacidade de solucionar problemas que exigem diversos níveis 

cognitivos, partindo da capacidade de lembrar (o menor nível taxonômico) até a 

capacidade de criar, que corresponde ao nível mais complexo na taxonomia. Este 

método taxonômico pode ser muito útil nos processos de verificação de conhecimento 
(FARIAS et al., 2014). 

 

Figura 2 – Taxonomia de Bloom 
 

 
 

Fonte: TEIXEIRA (2013, p.27). 

 

Seguindo o modelo, promove a progressão dos diversos domínios cognitivos 

em três momentos: antes da aula, acedendo ao material vídeo-gráfico disponibilizado 
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ou sugerido pelo professor, os alunos recordarão e compreenderão conceitos; em 

aula, os alunos aplicarão, analisarão, avaliarão e criarão artefatos partindo das 

atividades previamente realizadas autonomamente fora do espaço de sala de aula e, 

posteriormente, depois da aula, continuarão a rever conceitos, a aplicá-los, a avaliá-

los para criarem novos projetos e artefatos (TEIXEIRA, 2013, 26). 

“O objetivo é atender esta nova demanda e alguns educadores estão utilizando 

o tempo em sala de aula física apenas para aplicar atividades práticas sobre o 

conteúdo que o aluno já teve acesso no ambiente virtual” (SMITH, 2001). Esta 

estratégia de modalidade pode ser verificada através de alguns testes padronizados 

com os estudantes para validar os resultados obtidos, após isso, as instituições 

escolares poderão analisar e concluir se a implementação desse modelo de ensino 

será vantajoso na atual época da educação. 

 

2.2 O aluno no centro do ensino 
 

Os professores passam a ter o principal papel de orientador e mediador em 

conduzir as aulas de forma diferente e segura disponibilizando o uso de dispositivos 

moveis como um recurso positivo para educação. Os autores Horn & Staker (2015) 

explicam que a aprendizagem centrada no estudante é essencialmente a combinação 

de duas ideias relacionadas: o ensino personalizado (que alguns chamam de “ensino 

individualizado”) e a aprendizagem baseada na competência (também chamada de 

“aprendizagem baseada no domínio, “aprendizagem de domínio”, “aprendizagem 

baseada na proficiência”, ou, as vezes, “aprendizagem baseada em padrões”), além 

de caracterizar o ensino híbrido como um facilitador para a aprendizagem centralizada 

no estudantes, afirmam eles: 

 

O ensino hibrido e a aprendizagem baseada na competência, bem 

implementados e em conjunto, formam a base de um sistema de 

aprendizagem centrado no estudante. Uma característica importante 

dessa modalidade é os estudantes desenvolverem um sentido de 

atuação e propriedade por seu progresso e, subsequentemente, a 

capacidade de conduzir sua aprendizagem. Isso traduz na capacidade 

de se tornar um eterno aprendiz, necessária no mundo em rápida 

mudança em que vivemos, no qual o conhecimento e habilidades 

tornam-se obsoletos rapidamente. 

 

De acordo com Zabalza (1987, p.122) afirma que não podemos estar na nossa 

sala de aulas como quem está em uma casa alugada na qual não pode ser modificada. 

Muito pelo contrário, a sala de aula é um dos principais instrumentos com os quais 

contamos para desempenhar a nossa tarefa de educadores. O mesmo autor (1998, 

p.249) explica que as crianças são os verdadeiros protagonistas da sua 

aprendizagem, que aprendem a partir da manipulação e da experimentação ativa da 

realidade e por meio das descobertas pessoais; se, além disso, entendo que “os outro” 

também são uma fonte importante de conhecimento, tudo isso terá reflexos na 
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organização da sala de aula: tendo espaços para o trabalho em pequenos grupos, 

distribuindo o mobiliário e os matérias para que as crianças tenham autonomia e 

“enchendo” o espaço de materiais que despertem o interesse infantil para manipular, 

experimentar e descobrir. 

As mudanças necessárias para a implementação do ensino hibrido centralizado 

no aluno é através da importante responsabilidade dos discentes na educação, ou 

seja, os estudantes são um grupo organizado com o intuito de transformar a nova 

modalidade educacional de forma dinâmica; participativa; extrovertida e comunicativa. 

O autor Martins (2002), defende que qualquer ambiente de aprendizagem deve 

permitir diferentes tipos de estratégias de aprendizagem, não só para se adequar ao 

número possível de pessoas, que terão certamente estratégias diferentes, mas 

também porque as estratégias utilizadas individualmente variam de acordo com 

fatores como interesse, familiaridade com o conteúdo, estrutura dos conteúdos, 

motivação e criatividade, entre outros. Além disso, deve proporcionar uma 

aprendizagem colaborativa, interativa e autônoma. 

A escola pode transformar-se em um conjunto de espaços ricos em 

aprendizagem significativas, presenciais e digitais, que motivem os alunos a aprender 

ativamente, a pesquisar o tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas e 

interagir. (MORAN et al., 2013, p.31) 

 

3. Considerações finais 
 

A aprendizagem b-learning pode proporcionar novos recursos pedagógicos no 

ensino, com esse método de ensinar, os educadores podem utilizar e potencializar 

ferramentas que alavancariam um poder maior da capacidade e poder das múltiplas 

atividades recorrentes tanto presencialmente como fora do ambiente escolar. Os 

autores Moskal et al. (2013) defendem que é fundamental que a instituição que se 

proponha a implantar este modelo de educação busque desenvolver melhores 

condições, infraestruturas adequadas, além de um planejamento institucional e o 

desenvolvimento de programas que beneficiem e apoiem a aplicação deste hibridismo 

de forma a beneficiar a aprendizagem dos alunos. 

Em uma pesquisa da UNESCO (2013), exibe o projeto GENTE (Ginásio 

Experimental de Novas Tecnologias Educacionais) desenvolvido pela Secretária 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro, integrado aos programas do GEC (Ginásio 

Experimental Carioca), com o objetivo colocar os alunos no centro do ensino para 

possibilitar inovações pedagógicos no espaço escolar a fim de utilizar em trabalhos 

coletivos dos alunos e professores. 

Conforme existem alunos que são mais visuais e auditivos, e outros mais 

práticos, o b-learning atenderia com facilidade e eficácia as maneiras adequadas de 

cada aluno e assim, transformar um modo de didática tradicional e que possui apenas  

uma via de transmissão (professor-aluno), em um modo muito interativo que otimiza 

o contato presencial e, fornece uma capacidade do aluno de procurar conhecimento 

fora do âmbito escolar e assim, anotar suas dúvidas e questões sobre o assunto 
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estudado levando posteriormente as reuniões em sala de aula onde seus educadores 

teriam uma maior compreensão de como foi o entendimento de seus docentes 

produzindo atividades que desenvolveriam ainda mais o intelecto dos seus alunos 

presentes. 
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Resumo:  
 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar de que forma o software gratuito 

Stellarium favorece o ensino de Astronomia na Educação Básica. Para alcançar o 

objetivo proposto optou-se por uma pesquisa qualitativa, na modalidade estudo de 

campo, que se apresenta organizada em seis etapas: apresentação do software; 

navegação; utilização do software; visualização do alinhamento do sol, terra e lua; 

observação das constelações e análise do movimento dos astros no céu. A atividade 

foi desenvolvida com estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio/técnico 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), campus 

Monte Castelo, São Luís/MA. Para fundamentar a discussão nos apoiamos em 

autores como Coll et al. (2010), Langhi (2004), Langhi e Nardi (2009), Longhini e 

Menezes (2010), Moran (2013) entre outros. Os estudantes participaram de forma 

ativa no desenvolvimento da atividade, a qual despertou a curiosidades e favoreceu a 

socialização dos seus conhecimentos prévios em relação a alguns fenômenos. O 

software utilizado mostrou-se com grande potencial no processo de ensino e 

aprendizagem de Astronomia, pois possibilitou que os estudantes visualizassem 

alguns fenômenos que os mesmos tinham dúvidas de como ocorriam. O ensino de 

Astronomia quando bem planejado pode favorecer o ensino e aprendizagem dos 

estudantes de forma dinâmica e próxima a realidade dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Ensino. Astronomia. Software Educacional. Tecnologia.  

                                                             
1 Mestre em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas – Universidade Federal do Pará - UFPA. 
Especialista em MBA em Gestão e Inovação em Ensino de Ciências - VERIS, Graduado em Licenciatura em Física 
pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão – IFMA.            
Contato: ronivaldopacheco@hotmail.com 
 

2 Mestra em Docência em Educação em Ciências e Matemática pela UFPA – Universidade Federal do Pará. 
Especialista em Educação Especial pela Faculdade Montenegro e Graduada em Licenciatura em Ciências 
Biológicas pela UFPA – Universidade Federal do Pará. Professora na EEEM Profª. Benvinda de Araújo Ponte e na 
Unidade Técnica de Educação Especial – Rede Estadual de Educação do Pará – PA.  
Contato: crsmachado20@gmail.com 
 

3 Mestra em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas pela UFPA – Universidade Federal do Pará. 
Especialista em Ciências Biológicas pela FIJI – Faculdades Integradas de Jacarepaguá. Graduada em Licenciatura 
em Ciências Naturais pela UEPA - Universidade do Estado do Pará. Professora na EMEF Instituto Nossa Senhora 
Santana na Rede Pública Municipal de Educação de Igarapé-Miri, Pará.  
Contato: marciabio_@hotmail.com 

mailto:marciabio_@hotmail.com


 

20 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 19 a 31 

1. Introdução 
 

A Astronomia desperta a curiosidade das pessoas desde os tempos mais 

remotos da existência humana. Constata-se que chineses, babilônios, assírios e 

egípcios, por volta de 3.000 a.C., efetuaram os primeiros registros escritos sobre os 

astros. Nessa época, os mesmos tinham objetivos práticos, pois visavam auxiliar a 

espécie humana a prever efeitos cíclicos dos quais dependia sua sobrevivência, como 

por exemplo, o estabelecimento da melhor época para o plantio e a colheita 

(OLIVEIRA; SARAIVA, 2000).  

O Universo conhecido por estes povos era somente aquele visível. Eles não 

conseguiam explicar a ocorrência de fenômenos casuais tais como a aparição de um 

cometa ou um eclipse. Esses fenômenos eram observados por eles com temor, 

levando ao desenvolvimento de explicações sem comprovações cientifica. 

Essa área do conhecimento teve um grande avanço no final da Idade Média e 

início do renascimento com trabalhos de Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu 

Galilei, Isaac Newton, entre outros, os quais possibilitaram uma nova forma de ver o 

mundo. O avanço da tecnologia promoveu o desenvolvimento de novos instrumentos 

em todos os setores da sociedade, ganhando destaque mundial com a corrida 

espacial entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos da América. Esses fatos 

transformaram a maneira de vermos a Astronomia, deixando de ter apenas aspecto 

de observação e assumindo também o de ciência experimental.   

Apesar dos inúmeros ensinamentos que o estudo da Astronomia pode 

proporcionar aos estudantes da Educação Básica, percebe-se que sua abordagem 

nas aulas ainda ocorre de forma muito simplificada. A Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) propõe para o Ensino Fundamental, o ensino de Astronomia do 1º 

ano ao 9º ano, no eixo temático Terra e Universo, buscando a compreensão de 

características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes e suas dimensões, 

composição, localizações, movimentos e forças que atuam entre eles (BRASIL, 2017). 

No Ensino Médio, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e PCN+ 

recomendam o ensino de Astronomia como indispensável para a compreensão da 

natureza cosmológica, permitindo aos jovens refletir sobre sua presença e seu lugar 

na história do Universo, tanto no tempo como no espaço, do ponto de vista da Ciência. 

As orientações dadas pelos PCN e pela BNCC apontam para necessidade do ensino 

de Astronomia, mas por um ensino que desperte a curiosidade dos estudantes pela 

investigação desse assunto (LANGHI; NARDI, 2009). 

O ensino da Astronomia pode levar os estudantes a compreender as questões 

da natureza que os cercam e torná-los cidadãos mais conscientes, além de lhes 

permitir olhar para o espaço de forma a tomar decisões que podem contribuir para o 

destino do planeta, ampliando a dimensão acadêmica do ensino e levando os 

estudantes à construção da cidadania (PACHECO, 2017). Diante do exposto, esta 

pesquisa tem como objetivo analisar de que forma o software gratuito Stellarium 

favorece o ensino de Astronomia na Educação Básica. 
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2. Metodologia  
 
A presente pesquisa de abordagem qualitativa (SILVA; MENEZES, 2001), na 

modalidade estudo de campo, foi realizada em um Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), campus São Luís Monte Castelo/MA, com 

estudantes do primeiro e segundo ano do ensino técnico de nível médio. Duas turmas, 

uma da primeira série e outra da segunda série, foram convidadas a participar da 

atividade experimental. 

Neste trabalho utilizou-se alguns recursos do software, Stellarium4 (versão 

0.13.3), tomando-o como OVA para abordar temas introdutórios ao ensino de 

Astronomia. Entende-se que esse recurso, não é necessariamente, uma ferramenta 

desenvolvida para o ensino de Astronomia, o que o torna um instrumental para o 

ensino é o olhar que se pode ter sobre ele. A partir dele, propôs-se algumas atividades 

de ensino (LONGHINI; MENEZES, 2010). 

Esta proposta foi desenvolvida em seis etapas partindo das concepções prévias 

dos estudantes a respeito do tema em estudo, utilizando-as como suporte para o 

entendimento dos novos conceitos sobre astronomia, adquiridos por meio do uso do 

software como ferramenta pedagógica e tecnológica. As etapas são:  

I – Apresentação do software aos estudantes e esclarecimento dos objetivos 

propostos para essa abordagem;  

II – Navegação pelo ambiente para visualização. Esse momento foi seguido por 

um questionamento feito aos estudantes: O Sol sempre nasce na mesma posição? 

III – Utilização do software para verificar a posição da Lua durante o dia. Essa 

etapa foi desenvolvida com o propósito de auxiliar os estudantes a encontrarem 

respostas para seus questionamentos, como: Onde fica localizada a Lua que na 

maioria das vezes não a enxergamos no céu durante o dia?  

IV – Visualização do alinhamento do Sol, Terra e Lua para observarmos a 

influência que ela exerce sobre as marés, devido a várias perguntas que se refere a 

esse respeito. Como a Lua, que está muito distante da Terra, pode influenciar no 

aumento do mar? 

V – Observação das constelações para os estudantes visualizarem as figuras 

que representam as mesmas, pois alguns estudantes argumentaram que essas 

constelações não estão sempre no céu;  

VI – Análise do movimento dos astros no céu, pois alguns estudantes 

perguntaram se todos os planetas executam os mesmos movimentos que a Terra. 

Com esses procedimentos os estudantes tiveram oportunidade de navegar 

pelo programa, usando janelas, as quais podem fazer alterações de acordo com suas 

                                                             
4 O Stellarium é um software livre de astronomia para a visualização do céu.  O programa é capaz de simular o 
céu diurno, noturno e os crepúsculos de forma muito realista. É capaz ainda de 
simular planetas, luas, estrelas, eclipses e tudo em tempo real, fornecendo informações detalhadas de milhares 
de corpos celestes. No endereço eletrônico http://www.stellarium.org, existem várias versões para download de 
forma gratuita. Uma vantagem encontrada no software é a possibilidade de utilização de forma off-line, isto é, 
não há necessidade dos computadores terem acesso à internet, o que não acarreta em nenhum prejuízo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crep%C3%BAsculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eclipse
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpos_celestes
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necessidades, dúvidas, questionamentos ou curiosidades, oportunizando maior 

interação com o aplicativo. 

Foram utilizados como instrumentos investigativos, diário de campo, gravações 

em áudio e vídeo. O material empírico foi analisado por meio da análise interpretativa 

de Severino (2007).  

 

3. Fundamentação teórica  
 

A Astronomia é uma ciência muito antiga que sempre despertou curiosidade e 

fascínio da humanidade, contudo, a dificuldade de compreensão de seus fenômenos, 

devido ao grau de abstração inerente aos fenómenos não observáveis, levam ao 

desenvolvimento de concepções alternativas ainda cedo na infância as quais muitas 

vezes permanecem na idade adulta (MARTINS, 2002; PEREIRA 2002). Considerada 

como principal via para a compreensão do universo e reflexão dos fenômenos 

astronômicos ocorridos no cotidiano, bem como a interferência que esses fenômenos 

exercem em vida do ser humano, ela pode se transformar em uma ferramenta 

importante para despertar o interesse dos estudantes por temas científicos.  

Para Cruz (2012, p.443) “a Astronomia é uma ciência complexa, mas ao mesmo 

tempo encantadora”. Por esse motivo, faz-se necessário efetiva-la como parte dos 

conhecimentos apreendidos no ensino básico pelos estudantes, que terão a chance 

de conhecer e descobrir os segredos que os rodeia, despertando-nos o entusiasmo e 

deleite diante de temas sobre a natureza (SOLER; LEITE, 2012). 

Diversas pesquisas evidenciam a importância da inserção da Astronomia no 

ensino formal, por esta possuir caráter motivacional e dinâmico, sendo capaz de 

despertar nos estudantes a curiosidade para além das paredes da escola. Trata-se de 

fenômenos cotidianos que estão presente nos veículos de comunicações e são 

constantemente discutidas, as descobertas astronômicas; além de proporcionar 

discussões históricas e filosóficas sobre a evolução desta como ciência (GAMA; 

HENRIQUE, 2010; KANTOR, 2001; LANGHI, 2011). Os PCN orientam para a 

necessidade de abordagens integrada da Astronomia às disciplinas tradicionais 

(BRASIL, 2002). Segundo Kantor (2001), uma abordagem aplicável seria a articulação 

da Astronomia com as disciplinas regulares do currículo.  

O ensino de Astronomia quando abordado de forma superficial, sem o uso de 

um recurso, não potencializa uma problematização adequada e nem permite uma 

abordagem por meio de temáticas motivadoras, distanciando assim os estudantes de 

um ensino que possa promover a transformação. Nesse sentido, a utilização de 

recursos pedagógicos que desperte nos estudantes o prazer pela Astronomia e sejam 

capazes de propiciar um ensino, onde os mesmos se tornem sujeitos da sua realidade, 

visando sua construção crítica, em uma dinâmica de ensino fundamentada na práxis, 

ou seja, “na ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 

1984, p. 40). 

Uma das dificuldades no ensino de Astronomia segundo Langhi (2004), está na 

falta de formação dos docentes para atuarem nessa área, elementos que inibem o 
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desejo investigativo e inovador de sua prática. Diante dos avanços tecnológicos, os 

professores devem sentir-se motivados a fazer uso das ferramentas que possibilitem 

a interação dos estudantes com essa área do conhecimento, tendo em vista a 

abstração e a complexidade de muitos de seus temas, buscando promover 

situações/atividades que favoreçam a compreensão dos fenômenos naturais que 

ocorrem no dia a dia. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) promovem significativas 

mudanças, influenciando indivíduos e culturas, quebrando barreiras de tempo e 

espaço, caracterizando-se como possibilidades de interação e construção de 

conhecimentos para essa e para as novas gerações. De acordo com Almeida e Moran 

(2005, p. 8), “as rápidas e ininterruptas transformações nas concepções de ciência, 

aliadas à vertiginosa evolução e utilização das tecnologias, trazem novos e complexos 

desafios à educação e aos seus profissionais [...]”. 

As TIC para além de potencializar o ensino, possibilita ser humano o 

desenvolvimento intelectual e social. Por isso o uso dessa tecnologia nas escolas se 

faz tão importante. Contudo, a inserção e o uso das TIC no contexto escolar ainda são 

bastante restritos, seja por questões financeiras ou por falta de conhecimento por 

parte dos professores de utilizar toda o potencial dessa tecnologia. Assim, recomenda-

se que as TIC deve afastar-se do domínio do consumo e elevar-se para a esfera da 

produção (COLL et al., 2010).  

Quando bem planejada e estudada pelo professor as TIC podem contribuir de 

forma significativa para o desenvolvimento da proposta de ensino, conforme relata 

Martinho e Pombo (2009, p. 528).  
 

As tecnologias de informação e de comunicação (TIC) podem 
constituir um elemento valorizador das práticas pedagógicas, já que 
acrescentam, em termos de acesso à informação, flexibilidade, 
diversidade de suportes no seu tratamento e apresentação. Valorizam, 
ainda, os processos de compreensão de conceitos e fenómenos 
diversos, na medida em que conseguem associar diferentes tipos de 
representação que vão desde o texto, à imagem fixa e animada, ao 
vídeo e ao som.  
 

Segundo Pinto (2009), poucas instituições escolares têm se apropriado de 

recursos tecnológicos no ensino de modo geral. Apesar de fazerem parte da realidade 

das pessoas, por meio de uso de aplicativos e tutoriais que facilitam o aprendizado de 

diversos assuntos, às novas tecnologias, ainda continuam distante da realidade das 

salas de aula, como é o caso do uso de instrumentos para abordar o tema da 

Astronomia.  

Para Coll et al. (2010), o desenvolvimento tecnológico proporcionou a criação 

de materiais midiáticos, que abriram novas possibilidades de ensino e aprendizagem. 

Referente à Astronomia, tem-se vários softwares gratuitos que são facilmente 

encontrados na internet como, por exemplo, o Stellarium. Por intermédio do 

Stellarium, o estudante pode levantar questionamentos, formular hipóteses e ampliar 

seus conceitos a respeito das estações do ano, eclipses, constelações, dentre os 
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temas. Como grande parte das escolas não dispõe de telescópios, as simulações e 

softwares podem ser um recurso muito útil para o ensino, fugindo um pouco dos 

métodos e materiais tradicionais utilizados, como o livro didático e a aula expositiva. 

De acordo com Souza e Pataro (2009, p. 18).  
 

Os recursos tecnológicos em sala de aula podem oferece uma grande 
contribuição para a aprendizagem, além de valorizar o professor que, 
ao contrário do que possa vir a pensar, poderá ensinar com maior 
segurança e estará mais próximo da realidade extraclasse do aluno. 

 

Freire e Valente (2001), argumentam que a tecnologia educacional precisa 

integrar as ferramentas digitais aos processos de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos curriculares presentes nos diversos níveis e modalidade de ensino. Diante 

disso, a escola, como espaço de formação, deve buscar ambientar-se e explorar de 

forma efetiva as TIC, pois, a sociedade está passando por profundas mudanças por 

conta do surgimento e da evolução tecnológica. 

 

4. Discussão dos resultados 
 

O uso de tecnologias digitais na educação é uma prática que tem se mostrado 

com grande potencial, pois possibilita um ensino mais lúdico e interativo (MORAN, 

2013). No que diz respeito à Astronomia, as tecnologias podem atuar de maneira a 

aproximar essa Ciência ao processo educacional, oportunizando aos estudantes a 

compreensão científica dos fenômenos astronômicos.  

Mesmo com o auxílio das tecnologias no ensino, faz-se necessário dá uma 

maior atenção para os conhecimentos prévios que os estudantes trazem consigo para 

a sala de aula. Esses saberes apesar de diferirem daqueles defendidos pela 

comunidade científica podem servir como ponto de partida para iniciar a discussão de 

diversos conteúdos entre professores e estudantes. Para Miras (1997), os estudantes 

estabelecem novos significados sobre o conteúdo estudado pautando-os aos seus 

conhecimentos prévios, o que valida o apontamento feito por Scarinci e Pacca (2005, 

p.20):  
 

O ensino a partir de concepções espontâneas não pressupõe somente 
detectá-las, mas também, e principalmente, usá-las como um auxílio 
na construção do conhecimento, de maneira que a criança possa por 
si própria percorrer o caminho rumo à concepção científica. Uma das 
grandes vantagens dessa opção pedagógica é o incentivo à 
autonomia no aprendizado, pois os alunos ficam mais confiantes no 
seu próprio raciocínio quando sentem que a mudança conceitual está 
partindo deles.  
 

Trilhar o trajeto em direção ao conhecimento é uma habilidade que deve ser 

compreendida e desenvolvida pelos estudantes. Contudo, entende-se que o 

estudante precisa ser orientado pelo professor, na busca pela apreensão do 

conhecimento científico. Portanto, é indispensável o reconhecimento das 
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potencialidades da utilização dos conhecimentos prévios dos estudantes durante a 

prática de ensino, como afirma Lachel (2009, p. 34). 
 

(...) por disponibilizarem aos educadores um acervo de ideias de seus 
pares e de seus estudantes, o que pode contribuir para potencializar 
o ensino da Astronomia, pois esses dados podem servir de base de 
consulta para a formulação de aulas, experimentos, materiais 
didáticos, etc.  
 

Partindo dos conhecimentos prévios, foi apresentado aos estudantes o 

software Stellarium com o intuito de possibilita-los (re) construir seus saberes sobre a 

sobre o tema Astronomia. Neste contexto percebeu-se um considerável número de 

notícias sobre Astronomia divulgadas constantemente pelas mídias. Em função disso, 

os estudantes chegam à escola com vários questionamentos, referentes aos astros 

que compõe o sistema solar. De acordo com Carvalho (2013, p. 7).  
 

É preciso levar os alunos da linguagem cotidiana à linguagem 
científica e essa transformação, da palavra que os alunos trazem para 
a sala de aula, com significados cotidianos, para a construção de 
significados aceitos pela comunidade científica tem um papel 
importante na construção de conceitos.  

 

Para a autora o confronto entre os conhecimentos prévios, aquele que o 

estudante traz para a sala de aula apreendidos em seu cotidiano, com os 

conhecimentos científicos validados pela comunidade científica, implica em uma 

mudança conceitual corroborando dessa forma para a (re) construção de conceitos e 

ampliação de significados.   

Outra questão que merece destaque, diz respeito a posição que o Sol ocupa 

no horizonte ao amanhecer, fato este que intriga estudantes, professores e as 

pessoas de modo geral. Para esclarecer essas dúvidas utilizou-se o software, 

verificando que nos equinócios da primavera (por volta de 23/09) e do outono (por 

volta de 21/03) o Sol nasce no Leste.  

Com exceção desses dias, o Sol surge, no horizonte, em pontos que oscilam 

entre dois extremos, que ocorrem na data do solstício de verão (no hemisfério sul, por 

volta de 22/12), quando este ponto está mais deslocado para o sul, e no solstício de 

inverno (no hemisfério sul, por volta de 21/06), quando está mais deslocado para o 

norte, conforme indica a figura 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 19 a 31 

Figura 1- Posições onde surge o sol em distintas datas na mesma localidade 
 

 
 

Fonte: Stellarium, 2017. 

 

Percebemos por meio do uso da tecnologia, que os conhecimentos prévios 

podem ser reestruturados, dando lugar aos conhecimentos científicos de forma natural 

sem desconsiderar os saberes informais aprendidos pelos estudantes ao longo sua 

vida nas diversas relações e espaços sociais. Para Pretto e Silveira (2008) as 

ferramentas tecnológicas podem possibilitar aos estudantes testar suas hipóteses, 

construir autonomia e reflexões sobre seu papel frente às diversas questões sociais 

que vivenciam diariamente. 

A tecnologia traz hoje a integração de todos os espaços e tempos. Ensinar e 

aprender acontece numa interligação simbólica, profunda, constante entre o mundo 

físico e mundo digital. Com o avanço da tecnologia, a educação formal não acontece 

só no espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços cotidianos, que 

incluem os digitais e o professor precisa seguir comunicando-se face a face com os 

alunos, mas também digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando a 

interação com todos e com cada um (MORAN, 2013). 

Outra questão levantada pelos estudantes diz respeito à visualização da Lua 

no céu. Consegue-se ver a Lua por aproximadamente doze horas no decorrer de um 

período de 24 horas. A cada dia ela surge, no horizonte, cerca de cinquenta minutos 

mais tarde (LONGHI; MENEZES, 2010). Conforme a figura 2 os estudantes 

conseguiram visualizar a Lua no céu utilizando o programa e perceber que não 

conseguimos ver a Lua durante o dia devido à luz do Sol que ofusca esse astro. 
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Figura 2 - Posição da Lua durante o dia 
 

 
 

Fonte: Stellarium, 2017 
 

A Astronomia é uma área do conhecimento humano, com princípios científicos, 

construída coletivamente por diferentes povos, em diferentes épocas. Por outro lado, 

a Astrologia, embora tenha precedido a Astronomia e tenha sido importante para seu 

surgimento, não tem compromisso com os fundamentos que regem a Ciência 

(LONGHINI; MENEZES, 2010). As constelações formam o cenário de fundo por onde 

vemos o Sol “caminhar” no decorrer dos dias do ano; são as chamadas constelações 

do zodíaco. As que a Astrologia emprega nos horóscopos, por exemplo, são as 

mesmas da Astronomia. 

Outro questionamento que emergiu no decorrer do desenvolvimento da 

proposta desenvolvida, está relacionado a dificuldade de se observar as estrelas e 

constelações que os mais velhos relatam ter utilizado como ponto de referência para 

se guiar durante as navegações. Segundo relato de um estudante sua avó utilizava a 

constelação do cruzeiro do Sul para se orientar em alto mar, no entanto os mesmos 

relatam não conseguir visualiza-las.  

Essa dificuldade de visualização se intensifica pela excessiva iluminação 

artificial que dificulta a observação das estrelas e constelações, podando dessa forma 

o interesse/curiosidade dos estudantes pelo universo. O software Stellarium permitiu 

a visualização do céu em tempo real da cidade em que o estudante reside, 

possibilitando aos estudantes observar as estrelas, planetas, constelações e as 

características das mesmas. 

 O programa permitiu que os estudantes pudessem visualizar a maioria das 

constelações presentes no Hemisfério Sul (figura 3) verificando que a maioria delas 

não é vista no céu sem o uso de equipamentos astronômicos. 
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Figura 3 - Representação das constelações no céu 
 

 
 

Fonte: Stellarium, 2017 

 

Ao analisar os planetas os estudantes conseguiram entender seus movimentos 

e associá-lo ao movimento que o planeta Terra executa em torno do Sol e de seu 

próprio eixo, verificando também a posição que cada um ocupa no Sistema Solar.  

Outro ponto de discussão que emergiu está relacionado a dificuldade 

manifestada pelos estudantes e até mesmo por pessoas mais velhas, em entender o 

modelo heliocêntrico de Galileu Galilei, que afirma que a terra gira em torno do sol. 

Essa limitação está diretamente relacionada a dificuldade de percebermos que a terra 

está em movimento, pois nós estamos no referencial, terra. 

O questionamento aponta se é a terra que gira ao redor do sol o porquê não 

ficamos de cabeça para baixo, se estamos girando? Manifestando dificuldades em 

superar a teoria proposta pelo modelo geocêntrico por ser mais fácil de 

aceitar/perceber, pois tudo giraria em torno da terra, logo estaríamos todos parados.  

O Stellarium, que é uma representação do céu, permite ao estudante a 

percepção dos planetas, das suas órbitas, das galáxias, ampliando sua visão e seus 

conceitos. O uso do Stellarium no ensino de Astronomia pode gerar uma participação 

mais efetiva do estudante, pois o mesmo pode explorar por meio dessa ferramenta 

tecnológica seus conceitos e hipóteses a respeito de diversas temáticas, como por 

exemplo, a gravidade, assunto que ainda causa grandes estranhamento entre os 

estudantes por não compreenderem suas propriedades. 

 

5. Considerações finais  

 
A proposta desenvolvida com a utilização do software Stellarium como 

ferramenta pedagógica para o ensino de Astronomia mostrou o potencial que essa 

ferramenta tem de simulação que torna o ensino mais próximo da realidade dos 

estudantes. Para Coll et al. (2010), a tecnologia permite aos estudantes construírem 

seus conhecimentos, ultrapassando o uso comum das tecnologias como recurso de 

transmissão de informação. 
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Com a utilização dessa ferramenta os estudantes tiveram a oportunidade de 

observar como realmente alguns fenômenos acontecem na natureza, esclarecendo 

assim algumas concepções que os mesmos tinham sobre tais fenômenos e assim 

reconstruir seus conhecimentos de forma mais dinâmica e próxima da realidade dos 

mesmos. 

O fato de o Stellarium ser um software gratuito de código aberto, que simula a 

visualização do céu, assim como um planetário, e pode ser usado em qualquer 

computador, tabletes e smartphones, ele permite ver o céu em condições muito 

próximas das reais, simulando com instrumentos astronômicos. Possui ótima 

qualidade técnica e gráfica, sendo capaz de simular o céu diurno e noturno de forma 

muito parecida com o real. Permite, ainda, simular o movimento dos planetas e suas 

luas, das estrelas, das galáxias. Fornece, também, informações detalhadas de 

milhares de corpos celestes e permite a visualização do céu a partir de vários pontos 

fora da Terra, tais como Lua, Plutão, Urano, entre outros locais. 

Esta proposta mostra que o ensino de Astronomia quando bem planejada 

possibilita a interação e a aproximação dos estudantes, o que contribuiu para o 

processo de ensino e aprendizagem, uma vez que muitos fenômenos da natureza são 

abstratos. Espera-se que esta proposta de ensino possa ajudar professores e 

estudantes e que possa possibilitar futuras pesquisas que explorem ainda mais o 

programa como forma de permitir que o estudante saia da posição de objeto para 

sujeito ativo na construção de seus conhecimentos (LIMA, 2004).  
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Resumo: 
 

Este artigo objetiva analisar o contexto e o desenvolvimento da Educação a Distância 
(EaD) no Brasil tomando por base o comportamento das matrículas nos cursos de 
graduação. Para tanto, realiza-se uma análise dos relatórios de matrículas ocorridas 
nos anos de 2011 a 2015 e identifica-se o quadro do acesso aos cursos de graduação 
a distância na sociedade brasileira. Utilizou-se como metodologia a pesquisa 
bibliográfica e a pesquisa documental. Os documentos pesquisados foram os anais 
produzidos pela Associação Brasileira de Educação a Distância, nos anos de 2011 à 
2015. Nos últimos anos houve uma grande demanda de concluintes do ensino médio, 
nesse cenário os cursos Educação a Distância ganharam grande destaque e 
propiciaram o aumento significativo de vagas no ensino superior, com isso, ocorreu 
uma maior absorção de alunos, em vista que o ensino presencial não conseguia 
contemplar sozinho os mesmos. Conclui-se com isso que, o aumento de vagas e o 
acesso aos cursos de Educação a Distância durante o período de 2011 à 2015 
evidenciam a crescente importância e o papel estratégico da Educação a Distância na 
democratização do ensino superior brasileiro, isso também pode ser observado pelo 
aumento das políticas públicas que fomentam a Educação a Distância e sua expansão 
em território nacional. 
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1. Introdução  
 

A origem do Ensino a Distância (EaD) no mundo, tem um longo percurso 

histórico, porém estremar sua origem é um assunto que oferece controvérsias. Com 

base em alguns autores, como Barros (2003) "os primeiros indícios de utilização da 

Educação a Distância remontam ao século XVIII, quando um curso por 

correspondência foi oferecido por uma instituição de Boston, nos Estados Unidos da 

América. 

Nesse contexto da Educação a Distância (EaD), observa-se que todo material 

de estudo (guias didáticos) era apresentado na forma impressa e o único meio de 

comunicação do aluno com as escolas (base) era apenas pelo correio, o qual 

dependia da entrega desses materiais, para seguirem seus estudos, o que 

praticamente ocorria de modo isolado. 

No primeiro momento, foram levantados os dados referentes a quantidade de 

matrículas totais oferecidas para a EaD, possibilitando assim  desenhar  o cenário 

contemporâneo da EaD no Brasil em cursos de graduação, justificando como 

interesse nessa investigação o  registro das oscilações consideráveis nos últimos 

anos, o acesso e a democratização do ensino superior e as políticas e programas 

assistencialistas, que auxiliaram nesse progresso e inserção do indivíduo das classes 

populares no âmbito acadêmico superior, fazendo-os pesquisadores e cientistas. 

A hipótese considerada sugere que os números de matrículas nos cursos 

ofertados na modalidade semipresencial e totalmente a distância poderia ser maior se 

o alcance dos programas, como o Programa Universidade para Todos (PROUNI) 

oferecesse maior acesso às camadas mais vulneráveis, cumprindo a efetivação das 

desigualdades educacionais no ensino superior brasileiro.  

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida por meio de busca por palavras 

chaves referente ao tema: Desenvolvimento da Educação a Distância no Brasil em 

cursos autorizados de graduação no formato EaD (totalmente a distância e 

semipresencial) e os programas e políticas assistencialistas que auxiliam para 

ingresso no ensino superior, com observância da efetividade da democratização, 

participação do Estado e formação dos indivíduos.  

 

2. EaD e os cursos de graduação na modalidade a distância no Brasil  
 

De acordo com Maia & Mattar (2007) a Educação a Distância (EaD) no Brasil 

tem seus primeiros registros a partir do século passado, nesse período, a 

popularização do rádio a pilha trouxe para a sociedade o acesso a outros meios de 

comunicação, tendo como marco a criação da Rádio Sociedade do Rio de janeiro, e 

como fundadores os membros da Academia Brasileira de Ciências, onde o principal 

sócio foi o antropólogo Edgard Roquete Pinto. A principal programação da rádio era a 

apresentação de programas educacionais. Alguns anos depois, em 1936, a rádio foi 

doada ao governo brasileiro, passando a ser chamada de Rádio Mec.  
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Em 1939 foi fundado o Instituto Monitor, sendo a escola pioneira a oferecer 

cursos profissionalizantes inteiramente a distância, como modalidade de estudo. Em 

seguida, no ano de 1941, foi criado o Instituto Universal Brasileiro, sendo o segundo 

instituto nacional a oferecer, continuamente, aplicação de métodos de ensino para 

formação profissional. Sendo exemplos de iniciativas, que nos dias atuais adequaram-

se às novas tecnologias de informação (TIC`s), tendo com exemplos: televisão, rádio, 

telefone, celular, computador conectado à internet; e continuam oferecendo seus 

cursos aos estudantes em todo o território nacional.  

Em 1960, foi criado o Movimento de Educação de Base (MEB), com o objetivo 

de promover cursos de alfabetização e letramento para jovens e adultos através de 

projetos por meio de escolas radiofônicas, onde foi utilizado um sistema 

radioeducativo para a democratização do acesso à educação, sendo considerada 

inovadora, impulsionando assim a qualidade no sistema educativo do rádio 

O projeto Minerva foi criado em 1970 pelo governo federal, seu conteúdo era 

de cunho informativo-cultural e educativo, os cursos eram voltados para pessoas de 

baixo poder aquisitivo, tendo um viés tecnicista. Era transmitido para todo país, 

atendia também os egressos do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 

tendo como objetivo garantir a formação de alunos no primeiro grau (hoje atual Ensino 

Fundamental). Conforme Alonso (2006), o Projeto Minerva chegou a atender 300.000 

pessoas, mas o aproveitamento foi muito baixo, pois somente 60.000 realizaram a 

prova de certificação e, desses, 33% (19.800) foram aprovados.  

Com o crescimento constante das demandas sociais e populacionais, o 

processo educacional e de formação profissional contínuo é de extrema importância 

ao seu país, nesse contexto a EaD aparece como estratégia indispensável para que 

assim traga cidadãos e cidadãs que estavam excluídos dos programas de ensino 

superior. No Brasil, o crescimento significativo dessa modalidade educacional pode 

ser observado nas universidades como, por exemplo, em cursos regulares de 

formação plena (totalmente a distância ou semipresencial), em cursos de pós-

graduação ou em disciplinas específicas de formação, bem como em diversos níveis 

e áreas de formação regular, oferecidos por outras instituições que são os cursos 

chamados de extensão e/ou profissionalizantes. 

Salienta-se com o pensamento de Duncan Green (1992) que diz: 

 

O conhecimento amplia horizontes, permite que pessoas façam 
opções bem fundamentadas e fortaleçam sua capacidade de exigir 
direitos. Garantir o acesso a conhecimentos e informações é 
absolutamente essencial para que pessoas em situação de pobreza 
superem as desigualdades em termos de poder e participação [...] 
(GREEN, 2009, p. 56-7). 

 

Como consequência, encontram-se inúmeros profissionais em busca de novos 

aprendizados, para se manterem atualizados e competitivos no mercado de trabalho. 

Nesse cenário, a Educação a Distância desponta como uma alternativa viável e eficaz 

para a aprendizagem constante. Nessa modalidade de educação os recursos 
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tecnológicos são utilizados como mediadores do processo educativo e são adequados 

aos sujeitos envolvidos no processo. Portanto, são utilizados, de acordo com a 

necessidade da demanda e viabilidade de transmissão das informações, comunicação 

e interação. Atualmente, conta-se com as tecnologias da rede internet, incluindo os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), a teleconferência e a videoconferência, 

que proporcionam maior interação e auxiliam na comunicação entre os usuários 

participantes. 

Ainda, na contextualização da EaD, surge em 1971, a Associação Brasileira de 

TeleEducação (ABT), que desde 1969 organizava Seminários Brasileiros de 

TeleEducação, conhecido hoje como Seminários Brasileiros de Tecnologia 

Educacional. A ABT foi a primeira a desenvolver cursos a distância para capacitação 

de professores usando como meio o sistema de correspondência.  

Em 1978, foi lançado o Telecurso de 2º Grau, pela Fundação Padre Anchieta 

(TV Cultura/SP) e Fundação Roberto Marinho (Rede Globo), com programas 

televisivos apoiados por fascículos impressos, para preparar o telealuno para os 

exames supletivos. Em 1995, é implantado o Telecurso 2000 e o Telecurso 

Profissionalizante, através do Governo Federal, Fundação Roberto Marinho, Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), e outras 

instituições. Em 4 de setembro de 1995 entra no ar um ambicioso projeto de formação, 

aperfeiçoamento e valorização dos professores da rede pública: é a TV Escola. A base 

do projeto é um canal de televisão dedicado exclusivamente à educação criada pelo 

Ministério da Educação (MEC) (SILVA, 2004). 

Ainda como pontua Silva (2004), o Brasil apresenta uma enorme diversidade 

de etapas de desenvolvimento da EAD. Várias instituições de ensino superior 

participam do processo de educação a distância, como as universidades federais do 

Mato Grosso (UFMT), Mato Grosso do Sul (UFMS); do Ceará (UFC), do Pará (UFPA), 

do Maranhão (UFMA); de Ouro Preto (UFOP); do Espírito Santo (UFES); do Paraná 

(UFPR); de Santa Catarina (UFSC), do Rio de Janeiro (UFRJ e UFF), as 

Universidades Estaduais (UDESC, UENF) e ainda as Instituições Privadas de Ensino 

Superior. Há programas como o Prouni, EducaMais Brasil e tantos outros que 

fortalecem o ingresso dos cidadãos ao ensino superior. 

Os referenciais de qualidade para a educação superior á distância descrevem 

dez itens fundamentais que devem ser considerados na preparação dos cursos e 

programas a distância, seja no compromisso dos gestores, no desenho do projeto, na 

formação da equipe profissional multidisciplinar, na comunicação/interação entre os 

agentes e com recursos educacionais, infraestrutura de apoio; avaliação contínua e 

abrangente, convênios e parcerias; transparência nas informações e sustentabilidade 

financeira. Por isso é de grande valia ressaltar um compromisso sério na questão da 

educação superior, ressaltando o Estado e suas políticas, os próprios cidadãos e as 

universidades/faculdades que abrem para esse cenário educativo.  

Deve-se lembrar de que a legislação brasileira reconhece os cursos superiores 

à distância, da mesma forma que os presenciais, não fazendo distinção entre as 
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modalidades. Para isso, impõe algumas regras de funcionamento, dentre elas, pode-

se destacar as avaliações, o estágio obrigatório (para os cursos de atuação/ 

licenciatura) e a duração dos cursos a distância deve ser igual a dos cursos 

presenciais. 

Segundo Moran (2005), há muitas formas de adaptar diferentes conceitos e 

práticas pedagógicas de acordo com cada aluno e com suas carências. São muitas 

as possibilidades de escolha: desde um curso a distância, centrado ainda no correio 

convencional, até um curso totalmente a distância, mediado apenas pelas tecnologias 

on-line. O leque à disposição é muito amplo. 

Assim, as discussões sobre a EaD no ensino superior brasileiro, nesse caso na 

graduação, perpassam muito além de interesse e pagamento ou aprovação em um 

exame, mas no contexto social, ação política, cultural e educacional do Estado e dos 

próprios movimentos sociais que abrangem grande parcela de pessoas com um 

compromisso único e central: promoção e igualdade. Muito ainda deve ser discutido, 

mas os cursos de graduação no formato EaD estão presentes e são cada vez mais 

significativos na vida dos brasileiros (ALONSO, 2010). 

 

2.1. As matrículas para cursos em EaD no Brasil (2011 a 2015) 
 

Conforme a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), de 2011 a 

2015 ocorreu um crescente e significativo progresso nas matrículas nos cursos à 

distância, sabendo que há o modelo da graduação totalmente online (sem aulas ou 

tutorias em polos) e também no formato semipresencial, quando o estudante precisa 

cumprir uma carga horária de aulas presenciais e/ou tem a oportunidade de assistir 

às aulas uma vez por semana, quinzena ou mês (conforme regulamento de cada 

instituição e curso). O Quadro 1 mostra esse progresso e apresenta esse significante 

crescimento. 
 

Quadro 1: Matrículas nos cursos de graduação na modalidade EaD de 2011 à 2015. 
 

Situação / Evento 2011 2012 2013 2014 2015 

Instituições Participantes do Censo 181 231 247 254 339 

Matrículas em EaD (total) 3.589.373 5.772.466 4.044.315 3.868.706 5.048.912 

Número de matrículas em EaD  

(totalmente a Distância/ curso de 

graduação 

339.458 579.729 448.259 293.338 484.077 

Matrículas EaD referentes a Cursos 

de Graduação (total) em relação ao 

total de Matrículas em EaD 

9,46% 10,05% 11,09% 7,59% 9,59% 

Matrículas em EaD 

(semipresencial/curso de graduação 
----- ----- 141,68 279.713 989.771 

%Matrículas EaD referente a cursos 

de graduação (total) em relação as 

matrículas semipresencial em EaD 

----- ----- 3,5% 7,23% 19,60% 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos anais da ABED dos anos de 2011 a 2015. 
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No ano de 2013, as instituições privadas tiveram crescimento significativo nas 

últimas décadas e chegaram a representar 89,4% do número total de IES do país. 

Diante de crescimento, o período é considerado como o da abertura do sistema para 

atuação das instituições particulares no ensino superior brasileiro. (MUGNOL, 2016). 

O Gráfico 1 demonstra um aumento ocorrido de 283,93 matrículas comparado 

aos anos de 2011 a 2012, bem como com base na Quadro 1, ocorreu um crescimento 

das instituições participantes da pesquisa neste ano de 2012. Aconteceu um 

crescimento de 52,5% das matrículas em 2012, em relação a 2011, havendo um 

aumento significativo de cursos livres (42,3%) e uma diminuição dos cursos 

autorizados (queda de 53,2%). Contudo, é preciso levar em conta que em 2012 foram 

investigados, além dos cursos, as disciplinas na modalidade em EaD (ABED, 2012, 

pág. 20). 
 

Gráfico 1: Matrículas EaD em números totais. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos anais da ABED dos anos de 2011 a 2015. 
 

Observa-se que embora o número de cursos autorizados em 2012 fosse menor, 

o número de disciplinas na modalidade em EaD em cursos presenciais autorizados 

era significativa. (ABED, 2012 pág. 20). 

O  

 

Gráfico 2, traça uma linha que perpassa pelos anos de 2011 a 2015 e ressalva 

em os pontos de ápice das matrículas, norteando o caminho do acesso em cursos de 

graduação EaD no Brasil. 
 

Gráfico 2: Matrículas EaD para cursos de graduação. 
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Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos anais da ABED dos anos de 2011 a 2015. 

É notório o crescimento e não somente nesse recorte temporal, mas até os dias 

de hoje é perceptível o auxílio do poder público em buscar moldes de acesso ao 

ensino e trabalhar legalmente conforme o desempenho alcançado e os objetivos 

propostos e trabalhados pelas instituições participantes do censo. 

 

3. Resultados e discussões: a democratização e intervenção do 

estado no ensino superior  

 

A dinâmica de expansão do ensino superior no Brasil é marcada pelo avanço 

da educação no setor privado. Mesmo conhecidos, é de valia lembrar que dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a 

educação superior brasileira é uma das mais privadas do mundo (INEP, 2008). 

O governo brasileiro, desde a década de 1990, devido a pressões de agências 

reguladoras internacionais (Organização das Nações Unidas – ONU; Fundo Monetário 

Internacional – FMI; Organização Mundial do Comércio – OMC) e pelas reivindicações 

de setores da sociedade, direcionou sua agenda pública para uma política de 

ampliação ao acesso educacional, realizando parcerias com instituições privadas para 

que o número de vagas para o ensino superior crescesse. Dentre esse cenário, é 

possível perceber a grande intervenção atual do Estado nos moldes educacionais e 

no auxílio com programas de acesso, como a inclusão do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), também para as instituições privadas e alguns de seus programas 

e/ou financiamentos (SILVA, 2015). 

Conforme Agapito (2016), pode-se dizer sobre um processo de mercantilização 

da política de educação brasileira, iniciado no contexto dos anos 1964, conduzido pela 

lógica de abertura para a iniciativa privada na oferta de serviços educacionais, 

baseando-se num discurso da qualidade, facilidade e praticidade. No contexto dos 

anos 1960 a 1970, consolida-se o processo de crise do capital e definição de 

estratégias para recuperação de suas taxas de lucro. Tais estratégias rebatem 

diretamente na organização do mundo do trabalho e nas políticas sociais dos países. 

No que se refere as políticas de Ensino Superior, Vieira (2013), levanta o 

questionamento que se coloca é se elas são emancipatórias ou meramente 

regulatórias. 
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Sendo democrático o acesso e conduzido por um alto índice de matrículas e 

estudantes cursando o ensino superior a distância, tendo como primazia ser a primeira 

formação de ensino superior, é de evidência que o Estado participe das relações com 

o setor privado educacional, equiparando ao das instituições públicas. Mesmo assim, 

há uma grande lacuna na questão da qualidade e na própria formação do acadêmico, 

com observação ao processo de mercantilização mencionado por Agapito (2016), 

entretanto, as ‘portas’ foram abertas e cada vez mais os jovens e adultos de condições 

mais simples estão adentrando aos cursos universitários.  

Moreira (2015) agrega que a busca por caminhos que melhor qualifiquem a 

Educação a Distância podem promover um aprimoramento nas metodologias e 

estratégias de ensino, bem como nas ferramentas digitais utilizadas nessa 

modalidade. O aperfeiçoamento de elementos que permeiam a EaD pode se traduzir 

em benefícios para a construção da cidadania entre a população que dela se 

beneficia, fazendo com que o processo democrático de acesso ocorra e o papel do 

Estado quanto à Educação seja cumprido.  

Através do Gráfico 3 percebe-se o ápice de matrículas em EaD no ano de 2013, 

entretanto, o crescimento é real e significativo nos outros anos e faz com que o recorte 

temporal utilizado para a pesquisa confirme esse aumento do acesso aos cursos de 

graduação a distância. 
 

Gráfico 3: Porcentagem para matrícula EaD em graduação x Matrículas em EaD geral. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos anais da ABED dos anos de 2011 a 2015. 

 

Corroborando com essa análise, os estudos de Vieira & Moreira (2015), 

apontam para a o aumento e democratização ocasionada pela interiorização do 

ensino superior propiciado pela modalidade de ensino a distância. 

Apesar dessa manifestação da expansão do ensino superior a distância, Vieira 

(2016), analisa a questão da exclusão que ainda é vivenciada por negros e mulheres 

no tocante ao acesso e permanência no ensino superior, levando-o a defender o 

aumento da quantidade de pesquisas e posteriores políticas públicas que possam 

auxiliar na diminuição dessa forma de exclusão. 

Vieira, Silva & Vieira (2017), analisam alguns apontamentos relacionados a 

políticas de educação a distância e o aumento das vagas nas instituições de ensino 

superior, como as bolsas, programas de acesso e financiamentos. 
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3.1. Bolsas, programas de acesso e financiamentos 
 

Conforme o aumento de estudantes na educação EaD, políticas e programas 

foram incorporados, a fim de auxiliar esse acadêmico na sua jornada no ensino 

superior, o Programa Universidade para Todos (PROUNI) visa conceder bolsas 

integrais ou parciais em instituições de nível superior para que o indivíduo possa 

cursar o ensino superior; há possibilidade de conseguir seja para o presencial e/ou a 

distância, sendo um processo de prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

e conseguir ficar na média; com relação ao desempenho é preciso alcançar a nota 

para ingresso na instituição, conhecida como nota de corte.  

Há bolsas parciais e totais também sem vínculo do Estado, com condições 

próprias das instituições e regulamentos próprios. 

Segundo o site Ead.com (2017), o maior programa privado e que oferece 

crédito aos estudantes de universidades no país é o PRAVALER. Este programa 

permite que seja financiado o valor total de todas as mensalidades do curso, seja 

presencial ou à distância. Com o financiamento, o aluno pode pagar os estudos de 

uma maneira mais leve sem estourar o seu orçamento. Após o término da faculdade, 

o aluno consegue negociar e pagar o financiamento em condições acordadas. 

Conforme o Portal Capes (2016), também há a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), que é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de 

nível superior para camadas da população que possuem dificuldades de acesso à 

formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. 

Prioritariamente, os professores que atuam na educação básica da rede pública são 

atendidos, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos 

estados, municípios e do Distrito Federal. Como modelo, no Rio de Janeiro há o 

Consórcio Cederj/Cecierj, que atua em mais de 20 cidades do Rio de Janeiro.  Ainda 

segundo o Portal, o sistema UAB foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 

2006, para "o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a 

finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior no País". 

No contexto privado, ainda há créditos que as próprias instituições oferecem, a 

fim de alavancar o número de matrículas. Como no Portal da Universidade Estácio 

(2017), há um empréstimo de 50% (metade da mensalidade) e após de formado e um 

prazo de carência, o aluno paga o restante sem juros. Várias instituições fazem essa 

parceria com bancos e financiadoras, para que o estudante consiga está em dia com 

as suas mensalidades e chegar a concluir o seu curso universitário. 

Ainda há grande pressão por parte das instituições privadas para que o 

Ministério da Educação (MEC) disponibilize o sistema de Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES) para os cursos de graduação à distância, como já existente nos 

programas de pós-graduação (LIRA, 2014). 
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4. Considerações finais 

 

Os dados analisados permitiram concluir que é importante refletir na 

compreensão da maneira e no modo de organizar o processo educativo a distância, 

contemplando suas principais características: professores e estudantes não estarem 

face a face durante todo o tempo da formação e o estudo ser um pouco mais ‘livre’, 

mas devendo ser obedecido um calendário e às regras das instituições.  

Organizar o trabalho pedagógico diferentemente do ensino presencial pode ser 

mais árduo, entretanto, se há consenso de que a aprendizagem em sujeitos ativos e 

em relação sugere mediação e interação como dimensões intrínsecas dos processos 

do ensinar e aprender, essa organização tem seu efeito e condiz com o aumento 

significativo de matrículas nos cursos EaD, porém, é de valia ressaltar que nem todos 

os cursos e instituições seguem os padrões e as regras impostas pelo governo, 

fazendo com o ensino fique fragilizado e não contemple temas e ou conteúdo, assim, 

há a necessidade de investigar, ter senso crítico e acompanhar o processo dessa 

educação que cada vez mais cresce no Brasil.  

Portanto, através da pesquisa é observado o avanço nas ofertas de cursos de 

graduação no formato EaD, além de políticas e programas que possam facilitar o 

acesso do indivíduo no ensino superior. Contempla-se que houve um aumento 

significativo das matriculas e que cada vez mais a educação a distância é fundamental 

nas estratégias de expansão e democratização do ensino superior brasileiro, fazendo 

com que acesso, permanência e conclusão desses cursos alcancem resultados 

significativos. 
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Resumo: 
 

O presente estudo realizou uma análise da utilização do método do arco em curso 

online de capacitação docente, com vistas a investigar experiências de formação e 

atuação docente. A proposta valeu da aplicação de metodologia de problematização 

para construção de propostas que investigaram a aplicação do trinômio ensino, 

investigação científica e extensão em cursos de graduação, pelos membros do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE). Os trabalhos foram realizados de forma 

semipresencial, em ambiente virtual de aprendizagem, por meio da ferramenta wiki. 

Os resultados observados permitiram considerar que o uso da problematização para 

investigação da ação proposta, na modalidade semipresencial, mostrou-se relevante 

para condução de atividades de capacitação docente para este fim. As variáveis 

utilizadas na investigação das quatro etapas do método do arco, resultaram em clara 

percepção de que o processo utilizado permitiu reconhecer os principais elementos 

necessários para intervenção no projeto pedagógico dos cursos, representando 

ferramenta relevante para auxiliar no trabalho do NDE e coordenação de curso. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho é resultado da avaliação de uma das metodologias aplicadas no 

curso para Elaboração de Plano de Ensino, promovido pelo Programa de Formação 

Continuada, coordenado pela Pró-reitoria de Ensino e pelo Departamento Didático-

Pedagógico (DDP), apoiados pela Pró-reitoria de Educação a Distância, de um centro 

universitário privado do interior de São Paulo, consistindo-se em um relato de 

experiência ocorrido durante o ano de 2017.  

O objetivo do projeto investigado foi planejar a prática docente na Educação 

Superior de forma crítica, considerando a complexidade e as inúmeras variáveis que 

interferem nos processos de ensino e aprendizagem, na expectativa de que os 

concluintes fossem capazes de compreender alguns conceitos básicos sobre o 

planejamento e as práticas pedagógicas para a Educação Superior, desenvolvendo 

as habilidades de planejar e executar um plano de ensino de forma ativa, crítica, 

criativa, consciente e ética.  

Considerando a característica do corpo docente da IES investigada, o número 

de docentes contratados e sua disponibilidade de horários, optou-se por preparar um 

curso híbrido, dividido em duas partes sendo: a primeira parte na modalidade EAD e 

a segunda parte na modalidade presencial. Visto que os docentes que são membros 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos possuem a atribuição de 

acompanhar e analisar o desenvolvimento do projeto pedagógico de seu curso e, 

portanto, avaliar todo planejamento inerente a esta tarefa, optou-se por iniciar o 

projeto com estes.  

A fim de manter o objetivo do Programa de Formação Continuada da IES, que 

os participantes desenvolvessem competências em uma perspectiva crítica, foram 

escolhidos para o curso metodologias de aprendizagem que fossem ativas para as 

duas modalidades. Neste cenário, este trabalho lança vista sobre uma das 

metodologias utilizadas, O Método do Arco de Charles Maguerez, presente no curso 

estudado na sua Unidade 2 que tinha como tema: “O trinômio Ensino, Investigação 

Científica e Extensão e sua importância para a Educação Superior”. 

O objetivo do presente estudo é investigar os resultados de aprendizagem 

alcançados com a utilização do Método do Arco na Unidade 2 do referido curso.  

Para cumprir tal objetivo foi enviado aos participantes um link para um 

questionário pela ferramenta Google Forms com 4 questões objetivas contendo 10 

critérios cada em escala Likert que relacionava as etapas do método com 10 

indicadores adaptados de Okada e Vieira (2013) permitindo a verificação sobre o 

aproveitamento do uso do Método do Arco.  

Como resultado percebeu-se que houve aproveitamento de aprendizado com 

a utilização do Método do Arco, permitindo aos participantes reconhecer os principais 

elementos necessários para intervenção no Projeto Pedagógico do Curso. 

O presente trabalho está dividido em três seções, sendo a primeira, Percurso 

de execução e método, responsável por apresentar a descrição do Método do Arco e 

sua inserção no curso analisado, bem como a metodologia de investigação adotada 
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pelos autores. Na segunda seção apresentam-se os resultados encontrados e as 

discussões pertinentes. O trabalho é finalizado com as conclusões e considerações 

finais dos autores.  

 
 

2 Percurso de execução e método 

 

Este trabalho constitui-se numa pesquisa quantitativa, por meio do relato de 

experiência, posto que os autores sejam os coordenadores do curso investigado, 

tendo vivido suas etapas. Por meio de uma estrutura descritiva que objetiva 

apresentar os resultados obtidos (Gil, 2002; Severino, 2007), os autores buscam 

registrar seus efeitos, analisando-os.  
 

2.1 O Método do Arco 
 

Para melhor compreensão da investigação realizada, faz-se necessário 

compreender a metodologia da problematização denominada Método do Arco. 

Segundo Gemignani (2012), a Metodologia da Problematização, atendida pelo 

Arco de Charles Maguerez, atua como facilitador na condução dos atores na 

observação da realidade. 

Por meio da discussão dos conhecimentos prévios sobre a situação, facilitada 

por pequenos grupos, é possível propor reflexões e análises que conduzam à 

identificação de pontos-chave do problema, teorias que podem suportar sua 

discussão, gerando hipóteses sobre as causas na resolução do problema e, por fim, 

aplicando-as à realidade estudada. 

As etapas do método do arco são descritas de forma bastante detalhada na 

literatura, e podem ser exploradas de forma ampla aos leitores interessados. Para 

auxiliar na interpretação necessária destes estudos ora realizada, extraímos 

resumidamente de Berbel (1998) cada uma das cinco etapas. 

A primeira etapa é a Observação da Realidade, quando se orienta o olhar 

atento e o registro sistêmico do que se observa da situação escolhida, incluindo o que 

se percebe acerca do objeto de estudo. Exige-se foco para não tergiversar o tema, e 

espera-se que se consiga identificar dificuldades, carências, discrepâncias, que serão 

problematizadas. 

A segunda etapa são os pontos-chaves, quando se busca refletir sobre as 

possíveis causas da existência do problema estudado. Como os problemas são 

complexos e de ordem multideterminada, com variáveis que impactam mais ou menos 

diretamente, espera-se que a identificação destes pontos contribua para identificar os 

motivos da existência daquele problema em estudo, permitindo compreendê-lo e 

buscando formas que interfiram na realidade estudada para solucionar ou 

desencadear ações que possam contribuir nesta solução. 

A terceira etapa é a teorização, quando se espera buscar as informações, nas 

várias bases disponíveis, que auxiliam a estudar os elementos identificados nos 

pontos-chave e que possam orientar na posterior solução do problema. 
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A quarta etapa é denominada hipóteses de solução. Com base nas ações 

empregadas nas etapas anteriores, espera-se que os envolvidos, tendo observado 

sobre o máximo de ângulos, elaborem as possíveis soluções para o problema 

estudado.  

A última etapa é a da aplicação à realidade. Nesta fase, espera-se ultrapassar 

o exercício intelectual, seguindo para a execução das decisões tomadas, visando a 

transformação do meio estudado originalmente.  

Em resumo, de acordo com a Figura 1, Colombo e Berbel (2007) afirmam que 

a metodologia inicia com a observação da realidade definindo-se o problema a ser 

investigado. A partir desta definição, delimitam-se por meio da especificação dos 

pontos chave, os conteúdos que deverão ser estudados sobre o problema. O estudo 

destes conteúdos caracteriza-se por meio da teorização que conduzirá à criação da 

hipótese de solução a ser testada na aplicação. 
 

Figura 1 – Método do Arco 
 

 
Fonte: adaptado de Colombo e Berbel, 2007. 

 

Bordenave (2005), em seus estudos sobre o método do arco, aponta que uma 

característica desta metodologia é a simplicidade e que, por este motivo, é adequado 

para capacitação de agentes mediadores, como o estudado nesta pesquisa. Em 

especial, apontam que o método é adequado para produzir mudanças positivas no 

ensino superior, na formação de professores e futuros professores. 

Téo e Coelho (2002) afirmam que as Metodologias da Problematização têm se 

apresentado como alternativa eficaz e viável para o processo ensino-aprendizagem 

que contribui para a efetiva construção do saber. Esses autores apresentaram 

resultados que consideram valiosos para a formação docente e pessoal dos sujeitos 

estudados. 

Do mesmo modo como observado pelos autores, foi possível identificar que os 

professores participantes desta pesquisa também puderam assimilar a lógica do 

método e compreender os seus mecanismos, o que propicia o seu uso em atividades 

futuras. 
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Também similarmente ao estudo de Téo e Coelho (2002), os docentes que 

participaram deste curso conseguiram compreender mais profundamente o estudo do 

problema, e ampliado o seu comprometimento, intimidade e interesse com este 

universo. 

Souza et al (2016) destacam que um dos aspectos importantes desta 

metodologia é que os processos de suas cinco etapas de funcionamento começam e 

terminam na realidade. 

Ressaltam que a importância do projeto é não privilegiar o “saber”, de forma 

reducionista, mas o “saber fazer”, que parte da observação das reais necessidades, 

resultando na criação da solução dos problemas encontrados naquela realidade 

observada. 

Do mesmo modo como realizado nos estudos de Berbel e Gamboa (2012), esta 

equipe de pesquisadores buscou reconhecer com mais profundidade os alcances do 

método do arco e seu emprego para atividades da docência no ensino superior e sua 

aplicabilidade no campo do ensino e da pesquisa. Do mesmo modo como realizado 

pelos autores, esta equipe realizou o levantamento dos estágios de interpretação 

sobre a aplicação do método e sinalizou para a adoção da proposta, que é identificada 

na Figura 1. A proposta utilizada neste curso é identificada nos estudos de Berbel e 

Gamboa (2012) como sendo a terceira versão do método do arco. 

 

2.2 Descrição da experiência realizada 
 

O curso, objeto de investigação, contou com 4 unidades, distribuídas ao longo 

de seis semanas. Foi promovido no formato híbrido, em que a etapa online foi 

realizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem4 (AVA) do Centro de Educação a 

Distância da IES, tendo como objetivo trazer os conhecimentos, reflexões e práticas 

necessárias como preparação para a etapa presencial.  

A etapa a distância do curso foi estruturada com leituras dirigidas e videoaulas 

explicativas e, em cada unidade, os participantes eram conduzidos à realização de 

uma experiência de aprendizagem prática online, em atividades individuais ou 

coletivas. 

O presente estudo pautou-se na avaliação da Unidade 2 deste curso, que 

tratava sobre “O Trinômio Ensino, Investigação Científica e Extensão e sua 

Importância para a Educação Superior”, que utilizou em sua experiência de 

aprendizagem a metodologia ativa de Problematização Método do Arco, de Charles 

Maguerez.  

A escolha da metodologia ativa de Problematização tem origem no objetivo a 

ser alcançado na Unidade 2 do curso que se caracteriza por identificar um caminho 

para a efetivação do Trinômio pelos 29 cursos da IES. Neste sentido, a contribuição 

da metodologia está na divisão das etapas que orientam o processo de construção 

                                                             
4 O AVA utilizado pela IES é um software livre denominado Moodle (Modular Object Oriented Distance 
Learning). 
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da visão crítica para o problema levantado. 

Além disso, considerar uma metodologia problematizadora, que possui sua 

origem na pedagogia crítica, mais especificamente em Paulo Freire, e vem sendo 

trabalhada por autores como José Carlos Libâneo, Moacir Gadotti e Demerval Saviani 

entre outros (CORRÊA et al., 2011) possibilita oferecer aos docentes conhecimentos 

próprios da área pedagógica que, nem sempre alcançam professores cuja formação 

vem de outras áreas do saber. Esperava-se integrar teoria e realidade por meio do 

movimento contínuo da práxis.  

Dessa forma, concretiza-se a busca pela integração do pensamento e dos 

saberes teóricos com a realidade vivida, ou a partir desta, superando a fragmentação 

do conhecimento. Nas palavras de Edgard Morin 
 

Devemos, pois, pensar o problema do ensino, considerando, por um 

lado, os efeitos cada vez mais graves da compartimentação dos 

saberes e da incapacidade de articulá-los, uns aos outros; por outro 

lado, considerando que a aptidão para contextualizar e integrar é uma 

qualidade fundamental da mente humana, que precisa ser 

desenvolvida e não atrofiada. (MORIN, 2014, p.16) 

 

Guardando similaridade às intenções de Prado et al (2012), os autores deste 

estudo também observam que o ensino superior passa por mudanças significativas e 

que a formação do docente precisa se capacitar para acompanhar estas alterações 

com a expectativa de construção de um pensamento crítico-reflexivo, integrador e que 

seja capaz de transformar a realidade social ao qual o curso e a IES estejam inseridos. 

Participaram do referido curso do Programa de Formação Continuada todos os 

NDE (Núcleos Docentes Estruturantes) dos 29 cursos presenciais da instituição. Ao 

todo, foram 107 docentes inscritos, e destes, apenas 6 (5,6%), por motivos variados, 

não realizaram o curso. A atividade da unidade 2 foi realizada por 78 docentes. 

Aqueles que pertenciam a mais de um NDE, foram alocados em apenas um dos 

grupos. 

Como já apontado, este estudo limitou-se a investigar as atividades realizadas 

na Unidade 2 deste curso, na utilização de metodologia ativa de Problematização, 

que foi desenvolvida em grupos valendo-se da ferramenta Wiki no AVA. 

Nesta ferramenta, é possível a criação colaborativa de um documento 

diretamente no AVA. Intencionalmente, não foi definido um coordenador de edição, 

tarefa que foi definida aleatoriamente no grupo. Desta forma, todos os membros de 

cada comunidade tinham possibilidade de editar e desenvolver o conteúdo de 

maneira coletiva. Esta atividade deveria ser desenvolvida de forma assíncrona em 

até duas semanas. Cada NDE, tinha o desafio de trabalhar coletivamente, e 

responder de forma específica como cada curso, com suas particularidades, 

conseguiria atender a proposta do Programa de Formação Continuada, valendo-se 

do Método do Arco. 

Para orientar esta atividade, foi apresentado um quadro sintético com as 

informações acerca do Método do Arco, adaptado de Berbel (1998), e que foi 
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disponibilizado pelo AVA aos participantes, reproduzido aqui no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Quadro sintético – Método do Arco 
 

Etapa Proposta Ação Resultado esperado 

I - Observação 

da realidade 

Olhar atentamente e 

registrar, de forma sistêmica, 

o que é percebido sobre a 

realidade em que o tema 

está sendo vivido ou 

acontecendo. 

Identificar dificuldades, 

carências e discrepâncias, 

de várias ordens, que serão 

problematizadas. 

Redação do problema. 

II - Pontos-

chave 

Identificar as possíveis 

causas da existência do 

problema em estudo. 

Elencar os pontos essenciais 

(complexos e 

multideterminados), que 

deverão ser estudados sobre 

o problema. 

Descrever mais 

profundamente as causas do 

problema. 

III - Teorização 

Buscar as informações sobre 

o problema, onde quer que 

elas se encontrem, dentro de 

cada ponto-chave já 

definido. 

Tratar, analisar e avaliar as 

informações obtidas, quanto 

a suas contribuições para 

resolver o problema. 

Encontrar bases teóricas 

que subsidiem as formas de 

interferir na realidade para 

solucionar o problema ou 

suas causas ou 

desencadear passos nessa 

direção. 

IV - Hipóteses 

de solução 

Fornecer elementos para, 

crítica e criativamente, 

elaborar possíveis soluções 

para o problema. 

Identificar o que precisa 

acontecer para que o 

problema seja solucionado. 

Exercício intelectual na 

proposição de soluções 

hipotéticas que poderiam ser 

realizadas. 

V - Aplicação 

à realidade 

Aplicação prática das 

hipóteses de solução. 

Interferência real no 

problema estudado com 

vistas a solucionar o 

problema identificado, 

visando transformá-lo em 

algum grau. 

Transformação da realidade 

originalmente observada. 

 

Fonte: adaptado de Berbel (1998) 

 

Considerando as premissas pré-estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), do Centro Universitário, e que são aplicáveis a todos os cursos da 

instituição, a definição da Etapa I (Observação da realidade) foi apresentada aos 

grupos pelas docentes do curso com a redação a seguir: 

 

Observação da realidade/síntese do problema: dada a realidade do 

Centro Universitário, que traz em seu PDI o trinômio Ensino, 

Investigação Científica e Extensão, e a necessidade de cada curso da 

IES colaborar com esta proposta do PDI, o que o Projeto Pedagógico 

do seu curso poderia propor de Investigação Científica e Extensão, 

aliado ao Ensino, para a efetivação do trinômio? 
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E, também, por ser uma atividade eminentemente prática, a Etapa V (Aplicação 

à realidade), não foi solicitada aos participantes do curso, visto que este trabalho será 

o resultado das atividades ordinárias do NDE nos cursos ao longo dos semestres 

letivos.   

A fim de verificar os resultados de aprendizagem alcançados com a utilização 

do Método do Arco foi construído um questionário para ser respondido pelos 

participantes individualmente. O questionário proposto, adaptado de Okada e Vieira 

(2013), foi aplicado utilizando-se o gerador de formulários do Google Forms. O link 

único enviado a todos os participantes do curso não permitia identificar o respondente. 

Desta forma, salientamos que a resposta deveria ser a real percepção pessoal sobre 

cada um dos questionamentos. 

O protocolo definido pelos autores previa a avaliação das quatro primeiras 

etapas do Método do Arco (Observação da realidade, Pontos-chave, Teorização e 

Hipóteses da solução), por meio de 10 indicadores comuns (vide Quadro 2) 

objetivando analisar os resultados alcançados na utilização do método. As respostas 

dos entrevistados valeram-se da escala Likert, cuja especificação de seu nível de 

concordância se dava da seguinte forma: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) 

Nem concordo nem discordo; (4) Concordo; e (5) Concordo totalmente. 
 

Quadro 2 - Indicadores utilizados na pesquisa 
 

Indicadores propostos por Okada e Vieira (2013) 

1. Relevância Fui capaz de distinguir o que é verdadeiro/essencial do que é superficial/contingente para 

a aplicação prática. 

2. Importância Fui capaz de diferenciar os elementos verdadeiramente importantes na situação proposta. 

3. Novidade Fui capaz de trazer novas ideias para discussões e/ou mostrei-me receptivo para receber 

novas ideias. 

4. Conhecimento Fui capaz de utilizar meu conhecimento prévio, e fui receptivo para associar e reelaborar 

esses conhecimentos. 

5. Ambiguidade Fui capaz de identificar com clareza o que se pode tomar em mais de um sentido visando 

esclarecê-lo. 

6. Associação de 

ideias 

Fui capaz de gerar novos dados/conhecimentos a partir de fatos/ideias extraídas do 

contexto. 

7. Justificativa Fui capaz de extrair vantagens/desvantagens, soluções/julgamentos, apresentando provas 

ou exemplos da situação. 

8. Avaliação crítica Fui capaz de realizar avaliação/diagnóstico crítico das minhas contribuições e de outros, e 

estive aberto às críticas referentes às minhas elaborações. 

9. Utilidade prática Fui capaz de relacionar novas ideias/informações/soluções com situações reais e discuti-

las para uso prático. 

10. Extensão da 

compreensão 

Fui capaz de discutir o problema amplamente, utilizando estratégias de amplo alcance. 

 

Fonte: adaptado de Okada e Vieira (2013) 
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3 Resultados e discussão 

 

Participaram desta pesquisa 78 docentes de 29 cursos presenciais da 

instituição estudada. Destes, 49 docentes (62,8%) responderam ao questionário. 

Com base nestes dados, o índice de confiabilidade de 90% para a pesquisa, 

considerou erro amostral de 7,23%, o que permite considerar válidos os resultados 

coletados. 

Os resultados coletados estão sintetizados na Tabela 1, e, para analisá-los, foi 

realizada uma abordagem quantitativa pelo Ranking Médio (RM) para mensurar o 

grau de concordância das questões avaliadas pelos sujeitos que responderam os 

questionários, e posteriormente, realizar comparação entres os possíveis resultados. 

Esta tabela apresenta o RM de cada indicador avaliado em cada uma das 

etapas, o RM de cada indicador nas várias etapas, e o RM de cada etapa dos vários 

indicadores. Com estas variáveis, foi intencionado identificar o impacto na utilização 

do método do arco em cada indicador, em cada etapa, e a relação entre indicador e 

etapa. 
  

Tabela 1 – Resultados consolidados da pesquisa 
 

 RM Indicador X Etapa  

Indicadores X Etapas Etapa I: 

Observação 

da realidade 

Etapa II: 

Pontos-chave 

Etapa III: 

Teorização 

Etapa IV: 

Hipóteses da 

solução 

RM indicadores 

1.Relevância 4,00 3,94 3,88 3,92 3,94 

2.Importância 3,94 4,04 3,92 4,02 3,98 

3.Novidade 4,10 4,08 3,96 4,02 4,04 

4.Conhecimento 4,10 4,14 4,00 4,06 4,08 

5.Ambiguidade 3,59 3,69 3,73 3,73 3,69 

6.Associação de ideias 3,82 3,98 3,82 3,86 3,87 

7.Justificativa 3,84 3,92 3,80 3,88 3,86 

8.Avaliação crítica 4,04 4,02 3,92 3,96 3,99 

9.Utilidade prática 3,92 3,90 3,86 3,98 3,92 

10. Extensão da 

compreensão 

3,67 3,73 3,78 3,84 3,76 

RM Etapas 3,90 3,94 3,87 3,93 3,91 
 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A partir dos dados coletados, percebeu-se que a média dos RM, das etapas e 

dos indicadores estudados, resultou em 3,91. Pela escala Likert utilizada, este dado 

apresentou um nível de concordância na análise das respostas esperadas de 78,2%. 

Apenas 4 indicadores estiveram abaixo da faixa de 3,91, variando, contudo, 

em faixas muito próximas a esta (3,69 e 3,86). O indicador que teve o RM mais baixo 

(3,69) foi o que investigou a ambiguidade, que averiguava a capacidade de identificar 

com clareza o que se poderia tomar em mais de um sentido e esclarecê-lo. Além 

disso, no cruzamento deste indicador com a etapa I (observação da realidade), 

observa-se o RM mais baixo (3,59) de todos os resultados.  

Este resultado, que indica um posicionamento entre os níveis 3 (Nem concordo 

nem discordo) e 4 (Concordo) da escala Likert, chamou a atenção dos autores que 
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decidiram por analisar as entregas das wikis realizadas pelos docentes e avaliar se a 

percepção quanto a utilização do método em relação ao indicador ‘ambiguidade’ foi 

demonstrada no desenvolvimento atividade.  

O esperado seria que, em cada etapa do arco se apresentasse a visão crítica 

sobre a dificuldade de efetivação do Trinômio Ensino, Investigação Científica e 

Extensão em um Centro Universitário, onde não se tem a obrigatoriedade da 

pesquisa. Percebeu-se, que parte dos participantes não identificaram que o problema 

já estava definido e não seria necessária a realização da I etapa. Neste sentido, os 

participantes destas wikis, inadvertidamente, reescreveram esta atividade, 

apresentando nas etapas do arco a descrição do projeto de investigação científica e 

extensão que propunham. Mesmo nestes casos, foi possível avaliar que estes 

docentes conseguiram aplicar corretamente a metodologia do arco na efetivação de 

suas atividades. 

Por outro lado, os outros 6 indicadores estiveram acima do RM 3,91. O que 

teve pontuação mais alta (4,08) investigou a capacidade de utilizar conhecimento 

prévio, e a receptividade para associar e reelaborar esses conhecimentos, indicando 

concordância quanto a isto em todas as etapas do arco. O dado mais relevante desta 

análise esteve no cruzamento deste indicador com a etapa II (pontos-chave), com RM 

igual a 4,14 percebendo-se que a referida etapa é a que mais possibilita a utilização 

de conhecimentos prévios. Além disso, é esta mesma etapa que apresenta o maior 

RM quando se considera todos os indicadores, indicando que na experiência junto a 

estes docentes no método, esta foi a etapa que gerou menor dúvida na realização. 

Não houve RM indicando grau de discordância, mostrando que os 

respondentes reconheceram suas capacidades para utilizar o método de modo 

satisfatório.  

Ao final do questionário objetivo, foi aberto um campo para receber 

comentários dos participantes. Apenas 12 participantes (24,4%) inseriram 

informações neste espaço e as observações postadas versaram sobre aspectos 

positivos e negativos e em sua maioria foram voltadas a todas as Unidades do curso 

proposto. Alguns participantes, dentro de um mesmo comentário, apontavam 

observações em mais de um elemento. Houve apenas 3 comentários direcionados a 

Unidade 2 que abordaram: investimento (questionando se a instituição investirá nas 

propostas apresentadas); dificuldade de entender o método da problematização; e a 

identificação de que a etapa Teorização não trouxe benefícios diretos. As demais 

observações abordaram: a forma colaborativa de realização da atividade; modalidade 

EAD (um participante julgou a modalidade não interessante); duração do curso (muito 

extenso); momento da oferta (elaboração de provas finais); falta de tempo para se 

dedicar ao curso; e alto grau de complexidade das tarefas.  
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4 Considerações finais 

 

A consulta aos participantes do curso permite asseverar que os resultados 

esperados pela equipe promotora do referido curso estiveram em patamares bastante 

satisfatórios. O quadro sintético com os resultados apontados permitiu observar que 

os indicadores utilizados, adaptados de Okada e Vieira (2013), foram pertinentes para 

a pretensão dos investigadores. 

Foi possível perceber que a aplicação do método de problematização alcançou 

o resultado pretendido, pois sinalizou que o grupo de docentes participantes 

conseguiu identificar elementos fundamentais e necessários para a atividade prevista 

com vistas à aplicação prática (importância, relevância e utilidade prática). Os 

números apontam que a atividade contribuiu para o compartilhamento de 

conhecimentos prévios e a aquisição de novas informações (conhecimento, 

associação de ideias e novidade), bem como foi aplicável na discussão de pontos que 

mereciam esclarecimentos para a evolução da atividade (ambiguidade). Por fim, foi 

possível identificar que o grupo foi capaz de discutir o problema de forma ampla, com 

estratégias de amplo alcance (extensão da compreensão). Dos dados também se 

extraem evidências de que houve capacidade do grupo em reconhecer soluções 

desejáveis para a situação estudada (justificativa), devido à capacidade de chegar a 

um diagnóstico da situação (avaliação crítica). 

Este estudo buscou reconhecer o que foi identificado pelos estudos de 

Colombo e Berbel (2007) ao relacionar o método do arco com os saberes dos 

professores. Neste estudo, os autores perceberam que estes profissionais da 

educação não podem limitar seus conhecimentos ao universo de suas disciplinas. 

Estes saberes são básicos para exercício de sua função, mas sua atuação demanda 

outros saberes adicionais que dependem de sua formação, ação e reflexão, que se 

relaciona com o seu entorno social. Os autores identificaram que o método do arco 

contribui para desenvolvimento, transformação e mobilização destes saberes no 

exercício da docência e são adquiridos em espaços educativos formais e não formais. 

Por fim, reconheceram que as ações da Metodologia da Problematização 

proporcionam a estes professores a transcendência da mera retenção de informações 

na memória, para o desenvolvimento de outras habilidades como reflexão e criação, 

e contribuem para a construção e reconstrução de sua prática pedagógica. 

Analisando-se os resultados de cada indicador em cada uma das 4 etapas do 

método do arco, ou ainda a resultante de cada etapa na aplicação do conjunto de 

indicadores utilizados, foi possível identificar que os resultados observados sinalizam 

para o fato de que a metodologia utilizada (problematização), e as variáveis 

selecionadas para esta investigação (indicadores) foram suficientes para demonstrar 

que houve benefício para construção do conhecimento acerca do estudo proposto na 

investigação do trinômio ensino, investigação científica e extensão para aplicação nos 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação. 
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APRENDIZAGEM ATIVA: UMA NOVA FORMA DE APRENDER 
E ENSINAR 

 
 

Márcia Valéria Paixão 1 

 

 

Resumo: 
 

Esta pesquisa buscou, por meio da análise dos resultados de um curso de formação 

docente ofertado a professores dos Institutos Federais, estudar as possibilidades do 

uso da Aprendizagem Ativa baseada em tecnologias educacionais para o ensino do 

Empreendedorismo. Elegendo como bases ontológicas e epistemológicas a 

abordagem Sócio Construtivista da Aprendizagem, o estudo justificou-se pela 

necessidade de reflexão sobre novas formas de aprendizagem para o ensino técnico 

e tecnológico, bem como seus métodos. Sob a premissa de que a formação do 

empreendedor está baseada, principalmente, em comportamentos e habilidades e 

não em conteúdos e que, portanto, seu ensino deve estar relacionado à participação 

do aluno em práticas para a ressignificação de modelos interpretativos a fim de 

desenvolver novos comportamentos, a contribuição da Aprendizagem Ativa mostrou 

possibilidades de levar às salas de aula métodos baseados na tecnologia que podem 

preencher o vazio teórico com os quais docentes podem se deparar na busca por 

práticas pedagógicas específicas. Os resultados foram frutos de uma metodologia que 

incorporou elementos quantitativos - questionário antes e após o término do módulo – 

e qualitativos por meio da análise do conteúdo do discurso dos sujeitos obtidos através 

de entrevista semiestruturada via formulário online aplicado com professores 

participantes da formação. 
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1. Introdução 
 

As últimas décadas vêm assistindo à revolução da tecnologia da informação 

cujo impacto vem transformando, entre outras coisas, a educação. A necessidade da 

formação de professores em resposta a essa revolução e ainda como pré-requisito ao 

desenvolvimento de inovações pedagógicas no processo educacional já é um alerta 

antigo, em especial na área do empreendedorismo. As instituições, em sua maioria, 

formam profissionais teóricos que reproduzem modos de pensar que não mais dão 

conta da realidade. 

Muito se tem valorizado o ensino do empreendedorismo nos cursos de 

Administração, mas como os pressupostos da formação do empreendedor estão 

baseados, principalmente, em comportamentos e habilidades e não em conteúdos, os 

professores acabam por se deparar com um vazio teórico que os auxiliem na adoção 

de metodologias específicas. 

Ainda, a diversidade de visões sobre o empreendedorismo e a ausência de 

uma corrente epistemológica que o abarque (PAIVA JR e CORDEIRO, 2002) acaba 

por dificultar um consenso no que se refere à construção da própria disciplina e, 

consequentemente, sobre metodologias e métodos de ensino. Mas parece ser uma 

constante entre os autores da área que o aprender o empreendedorismo, que 

segundo Bordenave e Pereira (2005, p. 228) “é um processo de aprendizagem e, por 

conseguinte, pode ser ensinado”, está relacionado à prática e à solução de problemas. 

As teorias da aprendizagem, em especial as construtivistas, trouxeram avanços 

na forma de compreendermos como a aprendizagem pode ser construída a partir da 

prática. Ensinar pela prática oportuniza aos alunos participarem ativamente em sua 

aprendizagem por meio da pesquisa, do questionamento, da discussão de ideias e 

pelo compartilhamento das soluções encontradas. Uma aprendizagem como um 

processo pelo qual os alunos se envolvem em atividades que promovem a análise, 

síntese e avaliação do conteúdo de sala de aula e que está baseada em problemas, 

em projetos e mais uma série de métodos de ensino centrados no aluno e que mudam 

o foco da atividade do professor para o estudante que, de forma ativa, resolve 

problemas, responde a perguntas, formula suas próprias questões, discute, debate. 

Sabemos que essa aprendizagem acontece de forma cooperativa trabalhando 

em condições que assegurem a interdependência positiva e a responsabilidade 

individual; é um ensino indutivo onde sujeitos são desafiados com perguntas ou 

problemas e aprendem o conteúdo no contexto de enfrentar esses desafios, 

adquirindo pensamento crítico, habilidades criativas de resolução de problemas, 

formação de atitudes positivas em relação ao assunto que está sendo ensinado. Mas 

sabemos como transformar esses conceitos em ações concretas para dentro de 

nossas salas de aula? 

Em resposta a esta questão e, baseados em uma visão que incorpora aspectos 

que podem contribuir para uma perspectiva de superação do modelo tradicional de 

ensino, este estudo buscou, por meio da análise dos resultados de um curso de 

formação docente ofertado a professores dos Institutos Federais, estudar as 
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possibilidades do uso da aprendizagem ativa baseada em tecnologias educacionais 

para o ensino do empreendedorismo. 

O curso de extensão em Active Learning ou Aprendizagem Ativa foi 

desenvolvido por um grupo de professores dos Institutos Federais de Alagoas, Brasília 

e Paraná no ano de 2016 e teve como objetivo promover uma mudança paradigmática 

no entendimento de como o conhecimento é construído: pela prática. 

Assim, este estudo é fruto de pesquisa realizada com os professores 

participantes da formação que buscou a reflexão sobre novas formas de 

aprendizagem, bem como novos métodos. Para tanto, elegemos como bases 

ontológica e epistemológica a Teoria Sócio Construtivista da Aprendizagem, 

justificando a escolha baseados na premissa de que o aprender o empreendedorismo 

está relacionado à prática e à solução de problemas. 

 

2. O ensino do Empreendedorismo e a Aprendizagem Ativa 

 

Sob os pressupostos de Vygotsky (1978), a Teoria Sócio Construtivista 

considera a educação como um processo dinâmico e dialético, onde teoria e prática 

são permeadas pelo contexto das diferentes comunidades em que está inserida. A 

formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo e se efetiva sempre 

no interior de uma prática social (BOIKO e ZAMBERLAN, 2001, p.54). 

Com Vygotsky(1978) nasce o interesse sobre o papel da atividade conjunta na 

construção de sentido das experiências de aprendizagem e, devido à natureza 

coletiva da aprendizagem, os estudiosos de sua teoria passam a se concentrar em 

como as pessoas formam comunidades de prática e operam dentro delas. Tais 

comunidades de prática são essencialmente culturais e a interação se dá por meio da 

linguagem e pelo uso de artefatos que vão comunicar pensamentos e entendimentos 

entre as partes. Esta construção sugere que a aprendizagem é inerentemente social, 

mesmo quando outros não estão fisicamente presentes. 

Assim, este estudo demandou a discussão de perspectivas que enfatizem uma 

educação baseada em práticas a fim de contribuir para as discussões da 

aprendizagem no ensino do empreendedorismo, elegendo a Teoria Sócio 

Construtivista que vai destacar a importância da participação do sujeito em atividades 

compartilhadas a fim de favorecer a aquisição do conhecimento e ativar o 

desenvolvimento cognitivo (RUBTSOV, 1996). Uma dessas atividades 

compartilhadas, a problematização, apresenta-se como fator decisivo para a 

aprendizagem e a necessidade do professor premente posto que o aluno necessita 

de um "parceiro" para adquirir diversos elementos da ação (RUBTSOV, 1996, p. 134). 

Para Fosnot (1998), na perspectiva sócio-construtivista a prática educativa 

deve levar o aluno a formular as próprias perguntas e ele é encorajado a investigar, 

levantar hipóteses, testar modelos, promovendo a produção e a construção de 

significados e incentivando a aprendizagem na medida em que cria sentido para as 

experiências vividas. Não seria isso uma forma de construir a autonomia, isto é, formar 

indivíduos capazes de assumir uma postura crítica e criativa frente ao mundo? 
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Dentro desta perspectiva teórica, podemos citar um exemplo de educação que 

vem fortalecendo essa autonomia: o finlandês. Ele reconhece que os alunos do século 

XXI têm necessidades que são diferentes do nosso ensino tradicional e aponta para 

um processo de ensino aprendizagem que priorize o "aprender fazendo". O objetivo é 

apresentar uma proposta realmente dialógica para a aprendizagem colaborativa que 

faz uso da tecnologia, não como uma substituta para outras teorias de aprendizagem, 

mas ao contrário, uma síntese da literatura, que se baseia no aluno como centro da 

aprendizagem, nas perspectivas construtivista e sociocultural, assumindo que alunos 

e professores são, invariavelmente, responsáveis pela aprendizagem que envolve ser 

um participante ativo no processo (TYNJÀLÀ, 2006). 

Assim, temos uma visão que leva a uma concepção de escola em que os 

ambientes promovam, com o apoio da tecnologia, possibilidades de diálogo, de 

dúvida, de discussão, de questionamento e compartilhamento de saberes, abrindo 

espaços para transformações, para o erro, para as diferenças, para as contradições, 

para a colaboração mútua, para a criatividade e para a autonomia (REGO, 1995). Mas 

como introduzir esta concepção em nossas escolas, principalmente no ensino do 

empreendedorismo? 

A variedade de significados e considerações epistemológicas sobre o 

empreendedorismo demonstra a dificuldade de um constructo para a disciplina 

(RODRIGUES, 2007). Ainda, no caso do Brasil, onde o empreendedorismo é 

permeado de temas como abertura de pequenas empresas, mortalidade, 

competitividade, a disciplina acaba ganhando um caráter mais prescritivo sendo, às 

vezes, reduzida à elaboração de planos de negócios e testes de perfil empreendedor. 

Danjou (2002) alerta que o empreendedorismo compreende, antes de tudo, o 

fato de que indivíduos realizam ações concretas. Dessa forma, não é possível separar 

o indivíduo do processo. Ainda, “em quase todas as definições de empreendedorismo 

há um consenso de que estamos falando de uma espécie de comportamento” 

(SHAPERO, 1975, p. 187), então, falamos de algo que pode ser ensinado, mas que 

não pode ser prescrito. E, para Vygotsky (2001) a aprendizagem não acontece de 

forma isolada. É o sujeito que, ao participar de um grupo social, troca informações e 

vai construindo o seu conhecimento. 

Rogoff (1998) afirma que a aprendizagem acontece quando indivíduos mudam 

através de sua participação em uma atividade, em uma prática. Uma participação 

guiada em um processo que se dá através do compromisso em uma atividade, onde 

“os indivíduos mudam e controlam uma situação posterior de maneiras preparadas 

pela própria participação na situação prévia”, onde a comunicação e o 

compartilhamento são o elemento do desenvolvimento cognitivo (ROGOFF, 1998, 

p.126). 

Assim, de acordo com Rego (1995), um comportamento é fruto da interação 

dialética do homem e seu meio sócio-cultural. Ao transformar o seu meio para atender 

suas necessidades, o homem transforma a si mesmo, influenciando seu 

comportamento futuro. Diante disso, temos que um comportamento pode ser ensinado 

por meio de uma prática social e que se dá por meio do diálogo, da dúvida, da 
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experimentação, do questionamento e do compartilhamento de saberes. 

Para Matui (1995), no sócio construtivismo o professor deve promover a 

interação do aluno com o objeto de conhecimento provocando-o por meio de 

atividades que lhe cause desequilíbrio. Nesse ponto, estudiosos como Daniels (2003) 

e Engestrom (1987) corroboram com a premissa ao afirmarem que o professor, ao 

incluir na atividade um problema (ao que eles chamam de objeto contraditório), 

provoca um processo conduzido de transformação, fazendo com que os alunos 

analisem e expandam o problema ao construírem, de forma coletiva, um novo conceito 

para solucionar o problema, passando, assim, a ser agente de sua aprendizagem. 

Uma aprendizagem ativa, fruto das experiências vividas e socialmente construído. 

Ensinar empreendedorismo, então, sob essas proposições, nos levam a 

entender que os sujeitos da aprendizagem devem participar de práticas em um 

processo ativo de construção de significados. Isso porque, cada indivíduo possui suas 

próprias experiências, e para compreender as experiências vivenciadas nas 

interações onde normas, valores e práticas se alteram, os indivíduos necessitam 

interpretar e entender essas mudanças, ressignificando seus modelos interpretativos 

e desenvolvendo um novo comportamento. 

Diante deste contexto, o curso em Aprendizagem Ativa foi desenvolvido, em 

primeiro lugar, apoiado nas premissas do Plano de Desenvolvimento da Educação 

apresentado em 15 de março de 2007, lançado oficialmente em 24 de abril daquele 

ano, simultaneamente à promulgação do Decreto n. 6.094, dispondo sobre o “Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação”, onde o Ministério da Educação 

 

reconhece na educação uma face do processo dialético que se 

estabelece entre socialização e individuação da pessoa, que tem 

como objetivo a construção da autonomia, isto é, a formação de 

indivíduos capazes de assumir uma postura crítica e criativa frente ao 

mundo... de interação na qual os indivíduos tomam parte, 

especialmente no trabalho. A escola pública e, em um nível mais geral, 

a política nacional de educação exigem formas de organização que 

favoreçam a individuação e a socialização voltadas para a autonomia 

(MEC, 2007, p.4). 

 

Em segundo lugar, o curso foi resultado da formação do grupo no modelo 

finlandês de educação, cujo sistema, após sua reformulação em 2001, passou a 

priorizar um modelo cujos princípios estão em “um desenvolvimento educacional para 

melhorar a competência e elevar o nível de educação entre a população e da força de 

trabalho; para melhorar a eficiência do sistema de educação e formação; para prevenir 

a exclusão social das crianças e dos jovens; e para ampliar as oportunidades dos 

adultos para a educação e formação” (MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, 

2012, p.5)", mostrando as similaridades de objetivos entre Ministérios da Educação 

do Brasil e da Finlândia, abrindo a possibilidade de aprender e de introduzir 

metodologias que auxiliem no cumprimento desses objetivos. 

O modelo de educação finlandês passou a exigir que os estabelecimentos de 
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ensino cooperassem com o mundo do trabalho por meio da integração do 

conhecimento teórico e prático, enfatizando uma educação baseada em práticas 

(TYNJÀLÀ et al., 2006), o que justificou a escolha do sócio construtivismo como 

pressuposto teórico da formação. Entre seus objetivos, a formação em Aprendizagem 

Ativa apresenta: a) o de assegurar que os professores compreendam o seu papel de 

proporcionar reflexão e questionamento de sua metodologia e métodos e b) entender 

a perspectiva sobre a qual o curso se apóia como uma forma de ajudar os estudantes 

a fazer ligações entre a teoria e a prática. 

Pensada de forma híbrida a fim de que os professores experimentassem e 

avaliassem as novas formas e tecnologias que não estão na sala de aula e que podem 

levar à aprendizagem (MORAN et all, 2000), sua metodologia lançou mão do blended 

learning que, para Garrison e Kanuka (2004), é a integração cuidadosa de sala de 

aula com os métodos de base tecnológica. A palavra "blended' implica, mais do que 

uma simples combinação de componentes, uma mistura cujo propósito é desafiar os 

alunos a experimentar e aprender de outras formas (PICCIANO, 2009). Para a 

elaboração de um curso baseado em blended learning, ferramentas da tecnologia da 

informação e comunicação são essenciais para implementar os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem e, também, para melhorar a aprendizagem dentro de sala de aula. 

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) podem desempenhar uma 

série de funções na educação, como desenvolver o tipo de cidadão necessário para 

uma sociedade de informação; melhorar os resultados escolares e a qualidade do 

ensino e da aprendizagem (MCCORMICK E SCRIMSHAW, 2001). Garrison e 

Anderson (2003) argumentam que a aplicação das TICs no processo de ensino-

aprendizagem pode melhorar a qualidade do ensino de várias maneiras, tais como 

aumento da motivação e envolvimento dos alunos, facilitando a aquisição de 

competências básicas e ainda reforçar a formação de professores. 

Desta maneira, o curso adotou o Moodle para implementar o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem, um recurso educacional que abarca muitas ferramentas e permite 

ao professor o uso de várias estratégias de ensino. Ele consiste em uma plataforma 

de código aberto, composto por módulos e tem sido utilizado em muitos países como 

o Brasil e a Finlândia devido à facilidade de criação do ambiente virtual para interações 

amigáveis entre professores e alunos (PALLOFF e PRATT, 2002). 

Em 2005, o governo brasileiro publicou as diretrizes e sugestões para que todas 

as instituições governamentais mudassem seus sistemas operacionais do 

computador para abrir sistemas de origem (GOVERNO DO BRASIL, 2005). Desde 

2005, as instituições federais vêm dirigindo esforços para mudar seus sistemas. E 

esta foi a principal razão para a escolha do Moodle como Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. O curso também teve como proposta apresentar e fazer uso de várias 

ferramentas como o Kahoot, Poll Everywhere, construção de brainstormings e mapas 

conceituais, Coogle, Prism, Sway, entre outros, que, além de dar à formação um 

caráter dinâmico, mostrou aos professores novas ferramentas que podem ser 

utilizadas em sala de aula e que possibilitam a promoção de um ensino mais ativo, 

colaborativo e centrado no aluno. 
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Com uma carga horária de 60h, seu conteúdo foi construído conforme 

apresentado no Quadro 1:  
 

Quadro 1 – Curso de Formação em Aprendizagem Ativa  
 

TEMA CONTEÚDO AMBIENTE ATIVIDADES HORAS 

Abordagem 
centrada no 
estudante 

1) os estudantes no centro da 
sua própria aprendizagem                   
2) a aprendizagem situada         
3) comunidades de prática                              

4) conhecimento colaborativo 

ambiente de aprendizagem 
virtual - sala de aula 

invertida 

leitura de textos e mapa 
conceitual 

6 

presencial 
Aula expositiva, discussão 

e revisão pelos pares 
4 

 
 
 
 
 
 

Aprendizagem 
ativa: 

princípios e 
ferramentas 

 
 
 
 
 

1.aprendizagem ativa: 
princípios                   

2.aprendizagem ativa: 
Ferramentas  - Kahoot, Poll 
everywhere, Coogle, Prism, 
Cmap Tools, Moodle, Sway, 

Tablet, Videos com 
PowerPoint e Playposit 

ambiente de aprendizagem 
virtual - sala de aula 

invertida 

1) Ferramenta para Flipped 
Classroom (sala de aula 

invertida): PRISM.                                                  
2) Ferramentas para 

criação de mapa conceitual: 
Coogle e CMAP .                                                           

3) Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem: Moodle.                        

4) Ferramentas para 
apresentação: Sway 

18 

presencial 

1) Discussão sobre o que é 
Aprendizagem Ativa e seus 
princípios.  2) Workshop - 

Fazendo vídeos com 
PowerPoint e Playposit . 3) 
Usando outras ferramentas.  
4) Tecnologias para a sala 

de aula invertida.  5) 
Avaliação: Kahoot .  6) 

Ferramentas para a 
participação do público: Poll 

Everywhere. 

12 

Ambientes 
inovativos de 
aprendizagem 

1) a importância dos 
Ambientes de aprendizagem;                                  

2) localização física, 
contextos e culturas em que 

os alunos aprendem;                                                  
3) Elementos de um positivo 
ambiente de aprendizagem;                                       
4) O ambiente psicológico. 

ambiente de aprendizagem 
virtual - sala de aula 

invertida 

leitura de textos e mapa 
conceitual 

6 

presencial 
Grupos de cooperação em 

Classe e Painel de 
Discussões 

4 

Avaliação 
centrada 

a) competências                            
b) feedback                                      

c) avaliação pelos pares                                         
d) auto-avaliação 

Ambiente virtual de 
aprendizagem 

forum, blog, wiki 10 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para estudar as possibilidades do uso da aprendizagem ativa no ensino do 

empreendedorismo, a metodologia incorporou elementos qualitativos e quantitativos. 

Para a pesquisa quantitativa foi aplicado o questionário "Um Encontro de Métodos de 
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Ensino de Aula" (BONWELL, 1996), antes e após o término do módulo a fim de auxiliar 

a entender os métodos atualmente utilizados pelos professores e se, após 

participação no curso, houve alguma mudança no pensamento sobre os métodos 

pedagógicos do professor.  

Já a análise qualitativa deu-se a partir da análise do conteúdo do discurso dos 

sujeitos obtidos por meio de entrevista semi-estruturada via formulário online 

disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem que visou identificar a visão dos 

professores a respeito do tema e percepções sobre a formação.  

Para tal, de posse das entrevistas, foram realizadas leituras flutuantes e 

selecionadas frases como unidades de análise (BARDIN, 1977). Os recortes 

temáticos dos textos foram norteados pelos objetivos do estudo e as teorias 

explicativas adotadas. As frases foram frutos de uma categorização não apriorística, 

emergindo do contexto das respostas dos sujeitos e foram selecionadas pela 

repetição de conteúdos que foram comuns à maioria dos respondentes. Participaram 

das pesquisas 22 professores de três campi do Instituto Federal de dois estados: 

Alagoas e Paraná. 

A conclusão do treinamento buscou permitir ao participante levar à 

incorporação de um repertório de métodos que contribuam para uma discussão mais 

abrangente e significativa de como a teoria e a prática emergem de uma práxis que 

produza uma identidade para os conceitos pedagógicos educativos e materialize 

possíveis procedimentos a serem incorporados na rotina escolar com o conteúdo 

específico como elemento unificador de reflexão. 

O módulo foi aplicado em três campi do Instituto Federal de dois estados: 

Alagoas e Paraná e percebeu-se que os professores foram capazes de entender que 

os indivíduos constroem seus conhecimentos através da interação social com os 

pares, através da aplicação de ideias na prática e através da reflexão e modificação 

de idéias "( MAGNUSSON et al., 1999, p.490). 

Os resultados das discussões nascidas da participação no treinamento 

mostraram que as metodologias ativas podem ser usadas como uma poderosa 

maneira de preparar melhor os alunos, pois os leva a trabalhar de forma produtiva 

com os outros para resolver problemas e apresentar de diferentes soluções (HMELO-

SILVER, 2004). 
 

É um processo de descoberta, no qual o aluno é o agente principal, 

não o professor (Professor 6). 
 

Você tem que aprender fazendo! Nós pensamos que sabemos, mas 

não temos certeza até que coloquemos em prática (Professor 14). 
 

Aprendizagem ativa é o aprender que envolve e desafia o pensamento 

do aluno usando situações da vida real (Professor 19). 
 

Habilidades criativas de resolução de problemas (Professor 9). 
 

O uso desses métodos realmente promove o aprendizado ativo 

(Professor 5). 
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Métodos que estimulam e motivam os alunos (Professor 1). 
 

É um ensino indutivo (Professor 2). 
 

Os alunos estão envolvidos em mais do que a escuta passiva, eles 

estão envolvidos em atividades (Professor 22). 
 

A motivação do aluno é aumentada (Professor 10). 
 

É um processo de descoberta (Professor 8). 

 

Sendo a colaboração e a participação as chaves do processo, os professores 

entenderam como acompanhar os esforços dos alunos para que eles aprendam a 

como estabelecer metas de grupo, dividir responsabilidades, gerenciar problemas, 

refletir sobre o processo de grupo. Os professores também aprenderam a oferecer 

oportunidades para que os alunos praticassem suas habilidades de colaboração, 

facilitassem que os alunos assumissem a responsabilidade por sua própria 

aprendizagem (HMELO & GUZDIAL, 1996), mas ainda existem muitos obstáculos à 

sua implementação. 

Esses obstáculos podem ser vistos nos resultados da aplicação do questionário 

"Um Encontro de Métodos de Ensino de Aula" (BONWELL, 2006). A maioria das 

preocupações dos professores está relacionada com o conteúdo, a preparação pré- 

classe, o tamanho das turmas e a tecnologia necessária, corroborando com Bonwell 

(2016): 

 

Tempo de aula exigido deve ser cuidadosamente planejado 

(Professor 6). 
 

Os alunos aprenderão o conteúdo necessário? (Professor 4). 
 

Os alunos vão resistir? (Professor 17). 
 

Eu não acho que temos estrutura tecnológica suficiente para 

apoiar estratégias de aprendizagem ativa (Professor 1). 
 

Não podemos cobrir todo o conteúdo do curso no tempo disponível 

(Professor 11) 

 

 A maioria dos professores (90%) não utiliza as estratégias apontadas na 

pesquisa. Mas, após o treinamento, quase 70% responderam que iriam repensar suas 

práticas apesar das dificuldades, o que nos leva a acreditar que o curso proposto é 

capaz de promover alguma mudança no pensamento sobre os métodos pedagógicos 

do professor. Isso porquê os professores apontaram a formação como  uma proposta 

dialógica para a discussão sobre a aprendizagem que faz uso da tecnologia e que se 

baseia no aluno como centro da aprendizagem. 
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4. Considerações finais 

 

O curso oferecido pelos Institutos Federais visou assegurar que os professores 

compreendessem o seu papel de proporcionar oportunidades contínuas para que os 

alunos articulem o que estão aprendendo em seus grupos, fazendo perguntas, 

sondando, desafiando, oferecendo uma hipótese alternativa, forçando-os a interpretar 

a informação que eles reuniram.  

O curso trabalhou uma metodologia baseada em uma concepção de sujeito e 

conhecimento que entendem o aluno como ser um ativo e construtor de seu 

conhecimento e os resultados das discussões nascidas da participação no 

treinamento mostraram que as metodologias ativas apoiadas pela tecnologia podem 

ser usadas como uma poderosa maneira de preparar melhor os alunos, pois os leva 

a trabalhar de forma produtiva com os outros para resolver problemas e apresentar 

de diferentes soluções (HMELO-SILVER, 2004). 

Isso porque o treinamento permitiu ao participante incorporar um repertório de 

conceitos e métodos que contribuam para uma discussão mais abrangente e 

significativa de como a teoria e a prática emergem de uma práxis que produza uma 

identidade para os conceitos pedagógicos educativos e materialize possíveis 

procedimentos a serem incorporados na rotina escolar com o conteúdo específico 

como elemento unificador de reflexão. 

Se o ensino do empreendedorismo está relacionado à participação em práticas, 

em um processo ativo de construção de significados para a ressignificação de 

modelos interpretativos e desenvolvendo um novo comportamento, a contribuição da 

Aprendizagem Ativa pode estar em levar às salas de aula metodologias e métodos 

baseados na tecnologia que permitam aos alunos serem desafiados, a desenvolverem 

habilidades de solução de problemas e a capacidade de interpretar o mundo de formas 

cada vez mais complexas e de responder a essas interpretações. 

Mesmo que a disciplina de empreendedorismo no Brasil sustente um perfil mais 

prescritivo, o uso de metodologias ativas pode levar os alunos a desenvolverem os 

comportamentos necessários ao tema na medida em que realizam atividades 

concretas dentro de situações colocadas pelo professor tanto em sala de aula quanto 

em ambientes virtuais de aprendizagem. Essa participação nas práticas - pelo diálogo, 

pela dúvida, pela experimentação, pelo questionamento e pelo compartilhamento de 

saberes - vai desenvolver uma história de aprendizagem que muda a relação do 

sujeito com a prática, uma interação dialética cujo fruto é um comportamento. 

A teoria sócio-construtivista nos leva à compreensão de como a aprendizagem 

pode ser construída a partir da prática e nos oferece uma base ontológica e 

epistemológica que permita olhar o fenômeno da aprendizagem na formação do 

empreendedor e uma proposta metodológica que possibilite ao aluno aprender por 

meio da prática. Mas, ao adotarmos uma concepção de conhecimento baseada em 

uma epistemologia da prática, onde o aprender torna-se o saber-na-prática e que vai 

depender fundamentalmente da participação de alunos e professores em práticas 

(COOK e BROWN, 1999), nos deparamos com a necessidade da mudança do papel 
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de um professor que ainda está preso a modelos tradicionais de ensino. 

A transformação, a mudança, acontece por meio da prática coletiva e 

colaborativa e que faz uso de ferramentas, de tecnologias voltadas à educação, 

produzindo as interações sociais e novas práticas (STETSENKO e ARIEVITCH, 

2004). Faz-se necessário, então, um espaço que os levem a refletir e discutir sobre 

uma aprendizagem mais ativa, mais colaborativa, que faz uso da tecnologia, 

contribuindo para uma perspectiva de superação do modelo tradicional de ensino. 

 

 

Referências 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 
 

BONWELL, C.C., SUTHERLAND, T. E. The active learning continuum: Choosing 

activities to engage students. New Directors for Teaching and Learning. Fall: 67. 

3-16. 
 

BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. D. Estratégias de ensino aprendizagem. 

Petrópolis: Vozes, 2005. 
 

BOIKO, A. M.; ZAMBERLAN, J. G. Brincar em unidades de atendimento pediátrico: 

Aplicações e perspectivas. Psicologia em Estudo, Maringá: v. 11, n. 1, p. 109-117, 

jan, 2001. 
 

COOK, S.D.N.; BROWN, J.S. Bridging epistemologies: the generative dance between 

organizational knowledge and organizational knowing. Organization Science. Ithaca, 

N.Y.: 10 (4): 381-400, 1999. 
 

DANIELS, H. Vygotsky e a Pedagogia. Trad. Milton Camargo Mota. São Paulo: 

Edições Loyola, 2003. 
 

DANJOU, I. L’ entrepreneuriat: un champ fertile à la recherche de son unité. Revue 

Française de Gestion. Paris: v. 28, n. 138, p. 109-125, 2002. 

 

ENGESTROM, Yrjo. Learning by expanding. An activity-theoretical approach to 

developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit, 1987. 

 

FOSNOT, C. T. Construtivismo: uma teoria psicológica da aprendizagem. Em 

FOSNOT, C. T. (org.). Construtivismo: teoria, perspectivas e prática pedagógica. 

São Paulo: Artes Médicas, 1998. 
 

GARRISON, D.R.; KANUKA, H. Blended learning: Uncovering its transformative 

potential in higher education. Internet High. Florida: Educ. 7, 95-105, 2004. 
 



 

68 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 57 a 69 

GARRISON, D. R., ANDERSON, T. E-Learning in the 21st century: A framework for 

research and practice. London: Routledge/Falme, 2003. 
 

HMELO, C. E., GUZDIAL, M. Of black and glass boxes: Scaffolding for learning and 

doing. In EDELSON, D. C., DOMESHEK, E. A. (eds.), Proceedings of ICLS 96, 

AACE, Charlottesville, VA: pp. 128-134, 1996. 
 

HMELO-SILVER, C.E. Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? 

Educational Psychology Review. Berlim: 16: 235, 2004. 

 

MCCORMICK R, SCRIMSHAW P. Information and Communications Technology, 

Knowledge and Pedagogy. Educ. Commun. London: Info. 1 (1): 37-57, 2001. 
 

MAGNUSSON, S.; KRAJCIK, L.; BORKO, H.. Nature, sources and development of 

pedagogical content knowledge. In: GESS-NEWSOME, J.; LEDERMAN, N.G. (Eds.), 

Examining pedagogical content knowledge. Dordrecht: The Netherlands: Kluwer, 

p. 95–132, 1999. 
 

MATUI, Jiron. Construtivismo: teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao 

ensino. São Paulo: Moderna, 1995. 
 

MORAN, J. .M., MASETTO, M. T. & BEHRENS, M. A. Novas Tecnologias e 

Mediação Pedagógica. Campinas: Papirus, 2000. 
 

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE. Department of Education and Science 

Policy. Education and Research 2011-2016: a Development Plan. Helsinque: 

Ministry of Education publications, 2012. 
 

PAIVA JR, F. G. e CORDEIRO, A. T. Empreendedorismo e o espírito empreendedor: 

uma análise da evolução dos estudos na produção acadêmica brasileira. In: XXVI 

Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração. Anais. Salvador-Ba, 

2002. 
 

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

ciberespaço: estratégias eficientes para a sala de aula on-line. Tradução Vinícius 

Figueira. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 

PICCIANO, A.G. Blending with purpose: The multimodal model. Journal of the 

Research Center for Educational Technology, 5(1). Kent, OH: Kent State 

University, 2009. 
 

REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da 

educação. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 

http://www.rcetj.org/index.php/rcetj/article/view/11
http://www.rcetj.org/index.php/rcetj/article/view/11
http://www.rcetj.org/index.php/rcetj/article/view/11


 

69 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 57 a 69 

RODRIGUES, M. C. O fenômeno do empreendedorismo e as teorias organizacionais: 

identificando a interseção teórica dos domínios. In: ANPAD, 31, 2007. Anais Rio de 

Janeiro. 
 

ROGOFF, B. Observando a atividade sociocultural em três planos: apropriação 

participatória, participação guiada e aprendizado. IN.: WERTSCH, James 

V.;ALVAREZ, Amelia; DEL RÍO, Pablo. Estudos socioculturais da mente. Porto 

Alegre: ARTMED, 1998. 
 

RUBTSOV, V. A atividade de aprendizado e os problemas referentes à formação do 

pensamento teórico dos escolares. In: GARNIER, C. et al. (Org.). Após Vygotsky e 

Piaget: perspectivas social e construtivista escolas russa e ocidental. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1996. 
 

SHAPERO, A. The displaced, uncomfortable entrepreneur. Psychology Today: New 

York, 1975, 83-88. 
 

STETSENKO, A., ARIEVITCH, I. M. Vygotskian collaborative project of social 

transformation: History, politics, and practice in knowledge construction. Critical 

Psychology: London, 12(4), 58-80, 2004. 
 

VYGOTSKY, L. S. Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

______________. Mind in society: the development of higher psychological 

processes. Cambridge: Harvard University, Press, 1978. 

 

 

 

 

Como referenciar este artigo:    

 

PAIXÃO, Márcia Valéria. Aprendizagem ativa: uma nova forma de aprender e ensinar. 
Tecnologia Educacional [on line], Rio de Janeiro, n. 224, p.57-69, 2019. ISSN: 0102-
5503. 
 

Submetido em: 15 de outubro de 2018. 

Aprovado em: 16 de fevereiro de 2019. 

 



 

70 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 70 a 79 

CONTRIBUIÇÕES DE AVALIAÇÃO POR RUBRICAS PARA O 
DESEMPENHO DISCENTE EM AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM 

 

 
Paula Gabriela Coetti Ramos 1 

 

Alessandra Fracaroli Perez 2 
  

Rodrigo de oliveira Plotze 3 

 
 

Resumo: 
 

A Educação a distância traz desafios ao planejamento, pois não só altera o modo de 
aprender – que agora é intermediado por tecnologia, mas também se passa a ter um 
novo modelo de ensinar e avaliar a aprendizagem. A avaliação de atividades 
desenvolvidas em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) deve estar comprometida 
com a aprendizagem e a produção de conhecimento. Assim, as rubricas são um 
mecanismo de orientação do professor, durante a correção de tarefas, e do aluno, ao 
realizar uma tarefa. O objetivo deste trabalho é apresentar a percepção dos docentes 
do curso de Pedagogia a distância, de uma Instituição Privada de Ensino Superior da 
cidade de Ribeirão Preto - SP, em relação à utilização do método de avaliação por 
rubricas, em um AVA, como instrumento de auxílio para a correção de atividades 
desenvolvidas pelos discentes. Neste estudo apresenta-se os resultados e a análise 
de questionários, elaborados por meio da ferramenta Formulários do Google Drive, 
aplicados aos docentes. Os docentes receberam o questionário por e-mail, onde 
foram inquiridos sobre suas experiências ao utilizar as rubricas no AVA para 
correções, a fim de investigar a possível contribuição delas para uma correção de 
atividades coerente e consistente. Nota-se que a utilização de rubricas para a 
avaliação de atividades desenvolvidas em ambiente virtual de aprendizagem é uma 
estratégia válida, desde que tenha seus objetivos e critérios bem definidos e 
entendidos pelo educando e pelo educador. 
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1 Introdução 
 

A estrutura de ensino-aprendizagem-avaliação a que a maioria das pessoas foi 

submetida durante a maior parte de sua vida escolar é a chamada de tradicional, uma 

vez que, com o advento das tecnologias de informação temos uma nova configuração 

deste processo educativo, que por sua vez, passou a coexistir com o chamado 

tradicional. 

No contexto escolar de nível superior atual, podem-se encontrar, coexistindo, 

os cursos presenciais e os cursos a distância. Este, vem crescendo exponencialmente 

e, de acordo com a ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância), em seu 

relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil (2015, p. 07), a “EAD está 

presente em todo o país, nas capitais e nas regiões interioranas, com instituições de 

todas as regiões e estados do país (observa-se uma concentração de 42% de 

instituições com sede no Sudeste, com destaque para São Paulo, com 22%)”. 

Com esta inovadora e crescente tendência, a Educação a distância traz, 

também, desafios ao planejamento, pois não só se altera o modo de aprender – que 

agora é intermediado por tecnologia -, mas também se passa a ter um novo modelo 

de ensinar e avaliar a aprendizagem. 

Durante o processo de ensino-aprendizagem na modalidade a distância, o 

professor se depara com desafios na busca pelo desenvolvimento da melhor 

performance de seus educandos. Um dos grandes desafios é estabelecer um 

caminho, dentro das atividades desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA), que conduza o educando ao sucesso deste processo. 

Para Demo (2003), a avaliação de atividades desenvolvidas por alunos deve 

estar comprometida com a aprendizagem e a produção de conhecimento, tendo como 

base o ato investigativo, interrogativo, provocativo e contextualizado. Assim, na 

tentativa de ser transparente durante o processo de avaliação das atividades 

desenvolvidas no AVA pelos educandos, Roque (2004 apud ROQUE; ELIA; DA 

MOTTA, 2006) menciona as rubricas, pois estas estabelecem critérios, 

instrumentando o julgamento que será feito ao examinar uma atividade realizada pelo 

aluno no AVA.  

Na busca pela melhor forma de avaliar os alunos em um AVA, faz-se necessário 

lembrar que o processo de aprendizagem dos alunos em cursos à distância se dá, 

sobretudo, a partir da interação com o meio e com os demais participantes do curso 

(alunos e professores). Logo, uma das maiores preocupações dos professores é a 

dificuldade de se avaliar as interações realizadas durante o curso.  

Uma rubrica, então, é um mecanismo de orientação do professor, durante a 

correção de uma tarefa, e do aluno, ao realizar a tarefa. A rubrica deve fornecer 

informações que permitam o aluno chegar ao valor máximo de avaliação da tarefa, 

bem como conduzir o professor a uma correção coerente, aumentando assim, a 

consistência da avaliação. (BUSCHING, 1998 apud ROQUE; ELIA; DA MOTTA, 

2006). 



 

72 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 70 a 79 

O objetivo deste trabalho é analisar a percepção dos docentes do curso de 

Pedagogia a distância, de uma Instituição Privada de Ensino Superior da cidade de 

Ribeirão Preto - SP, em relação à utilização do método de avaliação por rubricas, em 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), como instrumento de auxílio para a correção 

de atividades desenvolvidas pelos discentes. 

 

2 Avaliação da aprendizagem 
 

Avaliar pode ser definido como quantificar, em termos de educação, quantificar 

aquilo que foi aprendido. O processo de avaliação das atividades desenvolvidas pelos 

discentes deve contribuir com informações sobre o processo de ensino-

aprendizagem, permitindo ao educador perceber se o objetivo foi realmente 

alcançado. 

A avaliação é uma etapa do processo de ensino, que objetiva garantir a 

aprendizagem, comprovando a eficiência e eficácia das metodologias escolhidas, bem 

como o resultado dos objetivos educacionais. 

Para Silva (2004 apud BIAGIOTTI, 2005, p. 05), 

 

O sentido da avaliação é compreender o que se passa na interação 

entre o ensino e a aprendizagem para uma intervenção consciente e 

melhorada do professor, refazendo o seu planejamento e o seu ensino 

e para que o aprendem-te tome consciência também de sua trajetória 

de aprendizagem e possa criar suas próprias estratégias de 

aprendizagem. Nesse ponto de vista, a produção do aluno, inclusive o 

erro, é compreendido como uma fonte riquíssima de conhecimento da 

dinâmica da qualidade e do trabalho pedagógico e do caminho de 

aprendizagem discente. Mapear a reação do aprendem-te à 

intervenção docente é a razão de ser do processo avaliativo em sala 

de aula. Esse mapeamento tem como fim possibilitar uma 

diversificação didática sintonizada e proximal das necessidades do 

educando.  

 

Na Educação a distância, a preocupação com a avaliação de atividades 

desenvolvidas pelos educandos é a mesma da educação presencial. Há uma 

necessidade de escolha consciente de um modelo que consiga traduzir o aprendizado 

do aluno, de forma a permitir uma interpretação por parte do educador. Embora a 

aprendizagem se dê de maneira distinta da educação presencial, na educação a 

distância, avalia-se também, não só o resultado do processo, mas também todo o 

percurso da aprendizagem. 

Neste sentido, faz-se necessário ter os objetivos instrucionais cognitivos, 

atitudinais e de competências bem delineados e claros, para que estes não sejam de 

conhecimento somente do educador. Há muitos instrumentos que apoiam o 

planejamento didático-pedagógico, a organização, estruturação e definição dos 

objetivos instrucionais e a escolha dos modelos de avaliação de atividades.  
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Dentre as formas de avaliação/ correção de atividades, as rubricas se destacam 

na EAD por se caracterizarem como uma tabela que possui “critérios específicos para 

cada curso, programa ou tarefa. Auxilia a detectar os déficits, êxitos em relação ao 

conteúdo, motivação e a participação no curso. Além disso, possibilita fazer ajustes 

nas práticas docentes e facilita o diagnóstico de problemas específicos” (AMARAL; 

ASSIS; BARROS, 2009, p. 6). 

 

2.1 Rubrica 
 

Na educação a distância tem-se falado muito em avaliação, no sentido de 

avaliar a aprendizagem do educando. Em geral, nos AVA, os alunos estudam, 

realizam atividades, interagem com colegas de curso, com professor/ tutor e, ainda, 

enviam suas atividades para avaliação. A fim de quantificar e qualificar a 

aprendizagem, o uso de rubricas tem sido escolhido por muitas instituições. 

Segundo Roque, Elia e Motta (2006, p. 331), uma rubrica pode ser definida 

como: 

 

[...] um sistema de classificação pelo qual o professor determina a que 

nível de proficiência um aluno é capaz de desempenhar uma tarefa ou 

apresentar/evidenciar conhecimento de um conteúdo/conceito. Trata-

se de explicitar, através de uma descrição detalhada, os níveis de 

qualidade de um desempenho ou de um produto. Com rubricas podem 

definir-se os diferentes níveis de proficiência de cada critério. O 

desempenho em cada nível deve ser claramente definido e traduzir 

rigorosamente o critério correspondente. 

 

Ainda para os autores, as rubricas orientam o aluno sobre o que é esperado 

para a avaliação, ou seja, o aluno é informado sobre os critérios que serão utilizados 

para a correção da atividade, de forma que o aluno possa ser guiado durante a 

realização da tarefa (ROQUE; ELIA; MOTTA, 2006). 

Outra grande vantagem a respeito do uso de rubricas, de acordo com Busching 

(1998 apud ROQUE; ELIA; MOTTA, 2006, p. 331) “é a possibilidade de se avaliar 

tanto o produto como o processo e poder, por meio da pontuação estabelecida, 

conferir um peso maior para os aspectos considerados mais relevantes”. 

As rubricas, são, então, ferramentas que demonstram o que será considerado 

na avaliação de uma determinada tarefa, permitindo, assim, uma avaliação clara e 

rica em informação ao aluno (PORTO, 2005 apud BIAGIOTTI, 2005). 

A avaliação das atividades em um AVA deve possuir objetivos bem definidos, 

pois  

 

As rubricas de avaliação são inúteis e improdutivas se a avaliação que 

se pretende por trás for limitada e pobre. Elas são apenas ferramentas. 

A questão da avaliação em si é bem mais abrangente. Elas são o meio 

de veicular expectativas e de dar notas de forma clara, honesta e rica 



 

74 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 70 a 79 

em informação para o aluno. (PORTO, 2005 apud BIAGIOTTI, 2005, 

p. 3). 

 

Ainda para Biagiotti (2004 apud BIAGIOTI, 2005, p. 7), é importante que os 

docentes criem seu sistema de rubricas “em conformidade com os objetivos da 

matéria e que este seja de conhecimento dos alunos. É importante que eles sejam 

avaliados ao longo do processo e que tenham conhecimento de suas avaliações”. 

Pensando nos critérios que devem ser listados para a avaliação das atividades, 

Depresbiteris (1989 apud ROQUE; ELIA; MOTTA, 2006, p. 331) observa que 

 

Devem ser de duas naturezas: qualitativos e quantitativos. Os 

primeiros dizem respeito à descrição do que deve ser alcançado e 

estão ligados à qualidade do desempenho esperado. Nas rubricas, 

esses critérios são representados pelos níveis de proficiência de cada 

aspecto a avaliar. Em relação aos critérios quantitativos, esses dizem 

respeito aos indicadores numéricos de um desempenho, e se referem 

à pontuação atribuída a cada nível de proficiência. Os critérios 

qualitativos e quantitativos, porém, devem se complementar visando a 

compreensão e a posterior valoração do conjunto de fatores avaliados. 

 

Neste contexto, as rubricas são muito úteis para avaliação de atividades 

desenvolvidas nos AVA. É relevante considerar também que os professores que 

adotam as rubricas em suas avaliações, definam claramente os resultados da 

aprendizagem, ou os objetivos que esperam que sejam alcançados pelos alunos. Com 

estes objetivos bem delineados, o educador passa a definir os níveis de critérios, e 

conforme Biagiotti (2005), passa a variá-los da mais elevada performance até a mais 

baixa que seja possível para a tarefa em questão. Assim, cada nível deve ser bem 

descrito de modo a permitir que o aluno entenda e consiga ser guiado pela rubrica. 

 

3 Metodologia 

 

O método de coleta de dados para o presente estudo foi a aplicação de um 

questionário, elaborado por meio da ferramenta Formulários do Google Drive, com 

posterior interpretação das respostas obtidas. O questionário utilizado foi instrumento 

investigativo que objetivou o recolhimento de informações sobre o grupo 

representativo da população em estudo. Para a validação do questionário, duas 

professoras com experiência em elaboração e utilização do método de avaliação por 

rubricas em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) responderam às questões.  

Para a coleta de dados, foi aplicado o questionário a 8 (oito) docentes do curso 

de Pedagogia a distância de uma Instituição Privada de Ensino Superior da cidade de 

Ribeirão Preto, São Paulo. A pesquisa teve início em março de 2017 e foi finalizada 

em junho do mesmo ano. A escolha dos docentes que participaram da pesquisa se 
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deve ao fato de que o curso de pedagogia a distância, na instituição em questão, 

acontece no formato de ciclos com disciplinas trimestrais. 

O questionário incluía perguntas concernentes ao uso de rubricas para a 

correção de atividades realizadas pelos discentes no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). Os docentes foram inquiridos sobre suas experiências ao utilizar 

as rubricas no AVA para correções, a fim de investigar a possível contribuição delas 

para uma correção de atividades coerente e consistente. 

 

4 Resultados e discussão 

 

Os resultados obtidos por meio da interpretação das respostas ao questionário, 

demonstram a percepção dos docentes em relação à utilização de rubricas para a 

correção de atividades desenvolvidas em ambiente virtual de aprendizagem. 

Quando questionados a respeito da dificuldade em realizar a correção de fóruns 

e tarefas utilizando o método de rubricas, 75% dos docentes concordam que esta 

dificuldade é baixa, enquanto 25% deles dividem-se igualmente com a opinião de que 

há uma dificuldade alta e regular, conforme figura 1 abaixo: 
 

Figura 1 - Dificuldade em utilizar rubricas 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Ainda sobre a mesma questão, confirmando a concordância dos 75% que 

afirmam sobre a baixa dificuldade, tem-se que: “As rubricas são práticas e 

autoexplicativas, o que facilita a correção das atividades. Com elas, a correção é mais 

fidedigna”, confirmando, assim, a fala de Busching (1998 apud ROQUE; ELIA; DA 

MOTTA, 2006), que diz que as rubricas são os mecanismos norteadores da correção. 

Ainda em conformidade com o autor, os docentes comentaram que: “A rubrica deixa 

a correção mais simples. Os critérios estão expostos e direciona a sua avaliação. Não 
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é preciso ficar pensando sobre o que avaliar a cada nova tarefa ou postagem” e que 

há “uniformidade na correção por causa dos critérios pré-estabelecidos”. 

Percebe-se, ainda, que os docentes concordam que após certo tempo 

utilizando as rubricas a dificuldade tende a diminuir, conforme figura 2. 
 

Figura 2 - Dificuldade em utilizar rubricas após certo tempo de uso 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Sobre a dificuldade em utilizar rubricas para correção de atividades realizadas 

pelos discentes, segundo os docentes: “está relacionada a não praticar as correções 

neste sistema. Após um tempo, o grau de dificuldade é sempre menor”. 

De acordo com Roque; Elia e Motta (2006) as rubricas são instrumentos que 

orientam o aluno, informam quais critérios serão utilizados no processo de correção 

das atividades. Para os docentes envolvidos no estudo, assim como para os autores, 

“Com as rubricas, o aluno sabe exatamente o que será avaliado e assim, consegue 

entender o feedback”. Logo, a figura 3 mostra a parcela dos docentes (62,5%) que 

acredita que as rubricas de fóruns e tarefas contribuem para uma melhor performance 

do discente. Pode-se dizer que os 25% dos docentes que acreditam que talvez as 

rubricas contribuem, se deve ao fato de, em algumas situações, as rubricas não 

atenderem plenamente os objetivos da atividade, como coloca um dos docentes sobre 

a contribuição das rubricas: “Depende dos objetivos da disciplina, as rubricas devem 

atendê-los em plenitude”. 

Neste sentido, vale ressaltar, segundo um dos docentes, que as rubricas, assim 

como outros métodos de avaliação, apresentam pontos positivos e negativos: 

“Positivos, se pensarmos no padrão de correção e na objetividade propostos. 

Negativos, devido às peculiaridades individuais de aprendizado, o que implica em uma 

subjetividade das respostas, bem como os objetivos de cada disciplina do curso”. 
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Figura 3 - Contribuição das rubricas para a performance discente 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Nota-se que mais da metade dos docentes do curso de pedagogia de uma 

Instituição Privada de Ensino Superior da cidade de Ribeirão Preto - SP concordam 

que a utilização de rubricas em AVA é eficiente e uma maneira de garantir uma melhor 

performance discente. Todavia, ainda há aqueles que não estão totalmente satisfeitos 

com a eficiência e segurança de utilização deste método de avaliação, destacando 

que “As rubricas auxiliam não só a correção, mas também a realização das atividades. 

Tanto docente quanto discente percorrem um mesmo caminho, desde que os 

objetivos de aprendizagem estejam bem claros e definidos”. 

 

5. Considerações finais 

 

É notável a preocupação de diversos autores com a questão da avaliação de 

aprendizagem, principalmente com a questão da participação dos alunos em 

contextos de aprendizagem mediados pelas tecnologias de informação e 

comunicação. Acompanhar o aluno nas mais variadas formas de interação que podem 

ocorrer em um AVA pode ser uma tarefa difícil, entretanto, quando há uma 

preocupação com a os objetivos de aprendizagem e um delineamento claro dos 

critérios de avaliação, nem aluno e nem professor ficam desamparados no processo. 

O objetivo deste trabalho foi mostrar a percepção dos docentes do curso de 

Pedagogia a distância, de uma Instituição Privada de Ensino Superior da cidade de 

Ribeirão Preto - SP, em relação à utilização do método de avaliação por rubricas, em 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), como instrumento de auxílio para a correção 

de atividades desenvolvidas pelos discentes. Os docentes foram questionados sobre 

12,5

62,5

25

As rubricas de fóruns e tarefas contribuem 

para uma melhor performance do discente 

(%)

Não Sim Talvez



 

78 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 70 a 79 

a utilização de rubrica na correção de atividades e sobre a possível contribuição delas 

para a melhora da performance discente.  

Em termos gerais, a maior parte dos docentes afirma perceber melhora no 

desempenho dos alunos quando utilizam rubricas em atividades, além disso, também 

corroboram enormemente com a ideia de que, com a utilização frequente de rubricas, 

as dificuldades durante o processo de avaliação e correção das atividades tendem a 

diminuir. Logo, pode-se dizer que a utilização de rubricas para a avaliação de 

atividades desenvolvidas em ambiente virtual de aprendizagem é uma estratégia 

válida, desde que tenha seus objetivos e critérios bem definidos e entendidos por 

educando e educador. 
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Resumo:  

 

Este artigo refere-se aos resultados finais de uma pesquisa de na área de Educação 

que buscou discutir como ocorre a formação inicial dos alunos egressos de 

licenciatura da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (UFG/REJ) para 

atuarem na modalidade Educação a Distância (EAD) e para o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC). Para tanto, foi estabelecido como objetivo geral 

discutir, por meio da análise documental de matrizes curriculares e Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), como ocorre a formação inicial dos egressos dos cursos 

baseando-se nas matrizes curriculares e Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) dos 

cursos de licenciatura da UFG/REJ. A opção metodológica foi pela pesquisa 

bibliográfica de cunho qualitativo, com posterior análise documental, por meio da qual 

foram analisadas as matrizes curriculares dos 11 cursos de licenciatura da UFG/REJ 

e os PPCs dos referidos cursos. Foram constatados indícios de propostas de 

formação do professor para o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) em três dos 11 cursos focalizados. Com a análise documental verificou-se que 

as matrizes e os PPCs – com exceção de Física, Ciências Biológicas e Matemática – 

não garantem que o perfil do egresso atenda às exigências da legislação em vigor, 

visto que não oferecem formação para o uso das TIC, tampouco para a atuação na 

modalidade EAD. Detectou-se, ainda, que o enfoque teórico é superficial e incipiente 

nas bibliografias, ementas e perfil do egresso quando mencionam o uso das TIC. 
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1. Introdução 

 

No contexto contemporâneo em que vivemos, marcado pelas Tecnologias e 

da Comunicação (TIC) e pela Cibercultura (LÈVY, 1999) surge a necessidade de 

mudanças no modo de lidar com o ensino e a aprendizagem, requerendo que a 

formação docente também esteja voltada para essa realidade. Nessa perspectiva, 

partimos do pressuposto que no século XXI, os egressos dos cursos de licenciatura 

precisam ser formados para atuar em realidades que envolvam conhecimentos das 

TIC, bem como, conhecimentos para atuarem na modalidade Educação a Distância 

(EAD).  

O processo de formação constitui estreita relação com a formação inicial e 

continuada do docente, sendo a formação continuada um processo de atualização e 

busca por aprofundar conhecimentos. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que 

há necessidade de se trabalhar, na graduação, temas e assuntos que possam ser 

aprofundados na formação continuada. Corroboramos com Veiga (2004, p.86) 

quando a autora diz que “(...) A formação inicial deve fornecer ao futuro professor uma 

sólida bagagem nos âmbitos científico, cultural, social, pedagógico para o exercício 

profissional, ao passo que a formação continuada se centra nas necessidades e 

situações vividas pelos docentes”. Identificamos neste estudo a necessidade de 

contatos significativos e relevantes com as TIC no processo de ensino e 

aprendizagem desde a graduação, bem como a compreensão das inúmeras 

possibilidades de sua inserção na educação e potencialidades da modalidade EAD, 

visto que a modalidade é mediada pelas TIC. Entretanto, Nóvoa (2010) nos alerta 

que, embora seja importante investir na formação do professor para atuar com as 

tecnologias, as TIC, mesmo sendo instrumentos que contribuem para mudanças na 

educação, por si só, não alterarão o nosso modelo de escola. Sendo assim, 

destacamos a importância de se investir em uma formação coerente, integrada e 

contínua do professor para uso das tecnologias no contexto educacional. 

 Escolhemos como lócus de realização desta pesquisa a Universidade Federal 

de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ), em função dos critérios elencados a seguir. A 

cidade de Jataí possui três instituições particulares que ofertam a modalidade EAD, 

são elas: Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), que mantém um polo na cidade 

de Jataí por meio de convênio estabelecido com o Colégio Êxito – Centro Educacional 

Impacto Ltda. – e oferece, desde 2005, cursos de graduação e pós-graduação a 

distância (EAD); o Instituto de Ensino Superior COC, que tem alguns cursos de 

graduação sendo ofertados no polo Jataí, modalidade EAD, desde 2007; e a 

Universidade Paulista (UNIP), que começou a ofertar cursos em Jataí desde 2009. 

Possui também, cinco Instituições de Ensino Superior (IES) entre as quais 

destacamos: a UFG/REJ; o Instituto Federal de Goiás (IFG) campus Jataí; a 

Universidade Estadual de Goiás/Unidade Universitária de Jataí (UEG/UnU); o Centro 

de Ensino Superior de Jataí (CESUT); e Faculdade Jataiense (FAJA). Escolhemos, 

entre as instituições, a UFG/REJ, por ser esta a única Universidade Federal no Estado 

de Goiás, exercendo, portanto, um papel preponderante em implementar ações de 
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democratização do ensino. Nessa conjuntura, a referida instituição deveria ofertar 

cursos EAD, visto que, de acordo com pesquisadores e dados divulgados pelo 

governo (ALMEIDA, 2003), esta modalidade baseia-se no argumento de maior 

acesso à educação. 

Além disso, a UFG/REJ é a única Universidade Federal em toda extensão do 

sudoeste goiano e, como Universidade Pública, deve mover ações de 

democratização do ensino, portanto, não poderia estar alheia à existência da EAD. 

Tal constatação evidencia a urgência de se efetivamente implementar a EAD na 

UFG/REJ, por se tratar de uma modalidade assegurada pela legislação e que 

contribui para o processo de ensino e aprendizagem, visando suprir algumas lacunas 

da modalidade presencial, como, por exemplo, a dificuldade de acesso à educação. 

Ademais, o próprio Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)3 da UFG/REJ prevê 

metas e ações que contemplem o desenvolvimento da EAD e o ensino com as TIC. 

Dessa forma, justificamos a relevância desta investigação, uma vez que o governo e 

a própria instituição em questão reconhecem a importância do desenvolvimento da 

modalidade e a preocupação com a presença das tecnologias no processo educativo. 

O documento traz, ao todo, 72 ações voltadas para a EAD e as TIC, das quais 25 

referem-se à modalidade presencial e EAD, 13 somente focadas para a modalidade 

a distância e 32 para o uso das tecnologias (VEADO, 2017). Estes subsídios 

evidenciam que a UFG/REJ compreende a importância do desenvolvimento das TIC 

e da modalidade.  

A primeira oferta de cursos a distância pela referida instituição foi em 2000, 

com a criação pelo Conselho Universitário da UFG Virtual por meio da Resolução 

Consuni nº 05/2000. Assim, as experiências em EAD da UFG eram pontuais, 

pautadas em projetos de extensão específicos desenvolvidos pelos docentes, de 

forma isolada e individual e alguns deles mediante convênios. Cabe ressaltar que as 

atividades mais significativas da EAD na UFG iniciaram-se em 2005, com a criação 

do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR), órgão complementar 

vinculado à reitoria da UFG e que foi regulamentado pela Resolução Consuni nº 

2/2007, com a oferta de 750 vagas em cursos de graduação a distância em locais 

distantes da sua sede, contando com polos de apoio presencial localizados em várias 

cidades.  

A modalidade é viabilizada na UFG por meio do CIAR e através do ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle. São 39 polos ofertando os mais variados cursos. No 

percurso desta pesquisa, realizada de 2015 a 2017, na busca de dados para traçar 

um panorama da EAD na UFG/REJ, verificamos no site do CIAR que Jataí é 

considerado um dos 39 polos para oferta da modalidade EAD. A UFG/REJ forma 

docentes desde 1982 e atualmente possui 25 cursos de graduação, cinco cursos de 

mestrado, um curso de doutorado e diversos cursos de especialização. Entre esses 

                                                             
3 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) representa a identidade da instituição, é um documento que 
visa planejar as ações da UFG. Trata-se de um plano traçado por um período de abrangência estabelecido, de 
forma a sinalizar as atividades a serem desenvolvidas. O PDI da UFG em vigor refere-se aos anos de 2011 a 2015, 
aprovado em Reunião Ordinária do Conselho Universitário da UFG no dia 6 de maio de 2011. 
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cursos, 10 são de licenciatura: Ciências Biológicas, Educação Física, Física, 

Geografia, História, Letras/Inglês, Letras/Português, Matemática, Pedagogia, 

Química (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2017). Verificamos que em 2015 e 

2016, a modalidade EAD não era ofertada na UFG/REJ. O fato de não encontrarmos 

a EAD implementada na instituição representa um descompasso incompatível com o 

que a instituição prevê em sua regulamentação oficial interna.  

Como, em uma instituição em que não há cursos de EAD, haveria formação 

para o exercício da profissão nesta modalidade? Sendo assim, evidenciamos a 

necessidade de compreender como ocorre a formação inicial para uso das 

tecnologias pelos egressos da UFG/REJ, uma vez que dados do CENSO EAD.BR de 

2009 a 2015 (ABED, 2017) comprovam cada vez mais o crescimento da modalidade 

no país, embora ainda pouco difundida no estado de Goiás, quando comparada a 

outros estados brasileiros (VEADO, 2017). 

 

2. Material e método 

 

Inicialmente, por meio de uma pesquisa exploratória no site da instituição, 

verificamos que de um total de 25 cursos ofertados pela UFG/REJ, 14 são cursos de 

bacharelado e 11 correspondem a cursos de licenciatura, pois o curso de Pedagogia 

é ofertado nos períodos matutino e noturno. Compreendendo que a matriz curricular 

e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) são documentos importantes ao processo 

educacional, e que apresentam peculiaridades, optamos por abordar ambos. O PPC 

é um documento que direciona a ação educativa do curso e portanto, traz os 

fundamentos filosóficos, teórico-metodológicos, políticos, e as formas de avaliação 

(RGCG/UFG); ao passo que a matriz curricular expressa o conteúdo da formação 

educacional (LORD, 2014). Para este artigo, trouxemos as análises das matrizes 

curriculares dos dez cursos de licenciatura da UFG/REJ, bem como os seus PPCs.  

Antes de iniciarmos a leitura das matrizes e PPCs, definimos os temas como 

objetos de análise, a saber: EAD, tecnologia, mídia tecnológica, comunicação. Uma 

dificuldade encontrada foi a inexistência da sigla EAD ou da nomenclatura Educação 

a Distância, levando-nos a selecionar os temas por meio de aproximações 

semânticas. Prosseguimos a coleta investigando nos documentos de cada curso, o 

perfil almejado dos egressos, bem como as habilidades e competências indicadas 

para alcançar tal perfil. Assim, analisamos as matrizes inicialmente quanto à 

nomenclatura das disciplinas, à natureza e ao núcleo. Os PPCs foram analisados em 

sua proposta do perfil desejado do egresso, as ementas, bem como suas referências 

bibliográficas básica e complementar. 

A abordagem de pesquisa qualitativa de acordo com Minayo (2010), se 

compromete com a realidade, uma vez que trabalha com um universo de significados, 

ações e relações humanas, correspondendo, assim, a um contexto mais profundo das 

relações, processos e fenômenos.Com o intuito de verificar se os alunos egressos 

dos cursos de licenciatura da UFG/REJ são formados para atuar na EAD e para o 

uso das TIC, construímos uma pesquisa de cunho qualitativo, bibliográfico e 
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documental e posteriormente elegemos a análise de tipo documental para nos 

propiciar a identificação, classificação e organização dos documentos utilizados. 

Nesta pesquisa, os documentos utilizados foram as fontes de primeira mão, 

tais como: documentos oficiais, legislações referentes a regulamentação e 

funcionamento da EAD, e também sobre a formação do docente da EAD; além de 

fontes de segunda mão, tabelas estatísticas, em específico em nossa pesquisa 

trabalhamos com o Censo da EAD de 2009 a 2014, dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Pró Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos da UFG (PRODIRH/UFG). A 

partir destes dados, a análise documental posteriormente realizada seguiu as 

orientações formuladas por BARDIN (2010). A autora explica que a análise 

documental realiza a indexação-classificação das informações, categorizando as 

palavras-chave, descritores ou índices. Desse modo, inicialmente, é possível obter 

uma condensação das informações e, posteriormente, tem-se a elaboração de 

documento secundário, contendo as informações pertinentes à temática em foco. 

Justificamos assim nosso percurso metodológico, por compreendermos que não 

basta prever a presença da formação para TIC e EAD somente na nomenclatura da 

disciplina, ou apenas na bibliografia, mas é preciso que exista sincronia entre ementa, 

conteúdo e referências bibliográficas.  

Na sessão subsequente deste texto apresentaremos os principais dados 

obtidos pela análise triangular possibilitada pela discussão teórica, pela análise dos 

documentos (PDI da UFG/REJ, DCN de cada curso, da Portaria nº 386, de 10 de 

maio de 2016 (BRASIL, 2016) e pelos dados obtidos nas matrizes curriculares e 

PPCs. Esta triangulação possibilitou inferências e interpretações a fim de verificar 

como os alunos egressos dos cursos de licenciatura da UFG/REJ são formados para 

atuar na EAD e no uso das TIC. 

 

3. Resultados e discussões 

 

Nesta seção, apresentamos uma síntese da análise das Matrizes Curriculares 

dos 11 cursos de licenciatura da UFG/REJ, dos PPCs, bem como dos impositivos 

jurídicos: PDI, DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação), 

e da Portaria nº 386 (BRASIL, 2016), que aprova, em extrato, indicadores do 

instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação nos graus de tecnologia, de 

licenciatura e de bacharelado para as modalidades presencial e a distância, do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 De acordo com as matrizes curriculares averiguamos que contemplam 

conteúdos de TIC, os cursos de Matemática; em duas disciplinas – “Didática da 

Matemática III” e “Introdução à Computação” – e de Física; em uma disciplina: 

“Introdução à Computação”. Entretanto, conforme esclarecem os PPCs, estas 

disciplinas fornecem elementos básicos da arquitetura de computadores, bem como 

de sua programação, portanto, os conhecimentos são do tipo instrumental, 

destinados apenas a aquisição de noções de informática. Conforme afirmam Dias e 
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Chaves Filho (2003), para utilizar as TIC com segurança, não basta ao professor 

saberes instrumentais do tipo noções de informática básica.  Nesse ponto, coincide 

com Valente (1993, 1999) ao elucidar sobre o ensino utilizando o computador. Ponte, 

Oliveira e Varandas (2003, p. 190) atribuem às licenciaturas o papel de promover o 

desenvolvimento de competências para o uso das tecnologias em processos de 

ensino e aprendizagem, assim eles entendem que “a tarefa dos programas de 

formação não é ajudar os futuros professores a aprender a usar essas tecnologias de 

um modo instrumental, mas considerar como é que elas se inserem no 

desenvolvimento de seu conhecimento e de sua identidade profissional”. (PONTE; 

OLIVEIRA; VARANDAS, 2003, p.190) 

Retomando o perfil do egresso e as capacidades relativas às TIC 

anteriormente apresentadas, consideramos que, para desenvolver a capacidade de 

utilização dessas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, os licenciados 

de Matemática e Física deveriam ter mais do que um “ensino de computação”, que 

consiste em aprender “sobre” o computador. Necessitariam de um “ensino por meio 

do computador”, que implica em aprender utilizando o computador como ferramenta 

(VALENTE, 1993). Observamos, também, que os cursos de Física e Matemática 

possuem mais de uma disciplina que contempla as TIC. Outro fator comum aos dois 

cursos é a existência da disciplina “Introdução à Computação” articulada a outras 

disciplinas que levem em conta a compreensão, análise e utilização das TIC no 

ensino. Essa articulação é um dos meios utilizados pelo curso para capacitar o 

egresso no uso das TIC. Tal afirmação afronta com o verificado nos cursos de 

Educação Física, Geografia, Letras/Inglês e Química, que oferecem apenas uma 

disciplina que contemple a presença das TIC. 

Ademais, Gomes (2002) destaca sobre a possibilidade de práticas 

experimentais de Ciências, assim como Física e Química, podem ser realizadas em 

ambiente virtual. Contudo, a julgar pelo perfil do egresso declarado no PPC, os cursos 

de Química e Geografia não capacitam o futuro docente para utilizar laboratórios e 

experimentos virtuais ou estratégias afins, limitando provavelmente as possiblidades 

de inovações nas práticas pedagógicas quanto à utilização das TIC. 

Na matriz curricular do curso de Educação Física, verificamos disciplinas com 

ocorrência de TIC, entretanto, nos PPCs de tais cursos não encontramos qualquer 

referência à presença de TIC no processo ensino e aprendizagem dos egressos. 

Constatamos que a propositura do PPC não considera o indicado no perfil esperado 

do egresso pelo PDI da UFG. Consideramos, também, que não basta somente 

mencionar a importância da presença das TIC e indicar o seu uso nos documentos, 

e o curso não ofertar disciplinas que efetivamente levem em conta o ensino por meio 

das TIC, como é o caso do curso de História da UFG/REJ. Nesse sentido, retomamos 

à explicação de Lima (2013) quando esta alerta para o fato de que as IES que ofertam 

licenciaturas nem sempre se preocuparem em alocar as TIC como ferramentas de 

ensino a serem utilizadas pelos estudantes e docentes. 

Ponderamos que, em alguns cursos, encontramos os objetos de análise nas 

disciplinas somente na Bibliografia Complementar, ou na Bibliografia Básica ou no 
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perfil do egresso. De acordo com o instrumento de avaliação do INEP, a bibliografia 

deve ser dividida em Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar. Assim, a 

bibliografia deve privilegiar o acervo disponível na biblioteca da Unidade Acadêmica 

em que o curso é ministrado. Além disso, a Bibliografia Básica deve incluir apenas as 

obras efetivamente estudadas durante o curso, podendo ser indicadas entre três e 

dez obras, ao passo que a bibliografia que for utilizada apenas de forma auxiliar ou 

para consulta esporádica deve constar na Bibliografia Complementar. O que pode 

indicar que somente as disciplinas dos cursos de Física, Letras/Português, 

Letras/Inglês e Pedagogia efetivamente trabalhem com a bibliografia indicada, e 

provavelmente formem o licenciado para as TIC. 

Com a homologação da portaria nº 386 (BRASIL, 2016), aprovou-se, 

simultaneamente, os indicadores do instrumento de avaliação de cursos de 

graduação nos graus de tecnologia, de licenciatura e de bacharelado para as 

modalidades presencial e a distância do SINAES. Desse modo, em seu Artigo 2º 

especifica como o instrumento será utilizado para acompanhamento da qualidade da 

oferta, e estabelece que os dados resultantes desse processo serão disponibilizados 

no INEP. Segundo o documento, no item “TIC no processo ensino e aprendizagem”, 

indicam-se critérios para avaliação do uso das tecnologias no processo educacional 

das IES, assim avalia-se quando as TIC previstas/implantadas no processo ensino e 

aprendizagem permitem ou não a execução do PPC. O que nos indica a necessidade 

de coerência entre PPC e matrizes curriculares para a qualidade do ensino. No que 

se refere à relação necessária entre as matrizes curriculares, PPCs e DCN prevista 

pelo MEC, os cursos de Educação Física, História, Química e Pedagogia demonstram 

não haver tal relação. Embora a Diretriz Curricular Nacional (DCN) do curso de 

Educação Física anteveja a necessidade do aprendizado das TIC ao licenciado, não 

encontramos nenhuma referência de TIC na totalidade do PPC, logo, o documento 

não menciona a necessidade de formação dos licenciados para as TIC no perfil 

esperado do egresso. Porém, encontramos na Matriz Curricular do curso uma 

disciplina – “Sociologia do Esporte” – que propõe trabalhar com as relações entre 

esporte, indústria cultural e mídia. Conforme evidenciamos a inserção das TIC no 

processo educacional está além de apenas abordar questões de mídia. No caso do 

curso de História, não encontramos no perfil esperado do egresso a preocupação 

com a formação do licenciado para as TIC, embora explicite nas habilidades que os 

egressos devem “dominar as novas tecnologias aplicadas ao ensino”, não há na 

matriz curricular a previsão de nenhuma disciplina com a presença de TIC. 

No curso do curso de Química não há alusão à necessidade de formação do 

aluno para as TIC no perfil do egresso, embora na exposição dos motivos de alteração 

do PPC do referido curso, haja o reconhecimento da necessidade de o estudante 

obter o conhecimento sobre TIC para criar melhores condições no ensino. Assim, não 

se prevê no perfil do aluno tal formação, porém o curso oferta uma disciplina “Estágio 

Obrigatório I”. A ementa da disciplina prevê trabalhar com TIC - As tecnologias 

aplicadas ao ensino de química. No curso de Pedagogia, no PPC não existe menção 

sobre a formação para as TIC no perfil esperado do egresso, mas o curso oferta duas 
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disciplinas: “Arte e Educação” e Educação, Comunicação e Mídias”. A primeira 

disciplina indica superficialmente em sua ementa que abordará cultura, imagem e 

tecnologias, não indicando nenhuma bibliografia para este fim. A segunda dispõe que 

trabalhará com educação e comunicação, a tecnologia como cultura potencializadora 

da produção cultural, processos educativos mediados por tecnologias e tecnologias 

e suas implicações na educação. Assim, a inexistência dessa relação entre as 

matrizes curriculares, PPCs e DCN prevista pelo MEC, provavelmente nos indica a 

presença de incoerência entre o que se prevê nos documentos oficiais e o que se 

materializa efetivamente nos cursos das UFG/REJ. 

Outro exemplo deste afastamento, semelhante ao exposto acima, é visto ao 

compararmos a presença das TIC nas matrizes curriculares, nos PPCs dos cursos de 

licenciatura da UFG/REJ e no PDI. Isso é perceptível, quando o PDI afirma que os 

cursos de licenciatura e bacharelado, levam em conta o desenvolvimento tecnológico, 

e consideram que este desenvolvimento proporciona a comunicação e 

aperfeiçoamento da aprendizagem, no entanto existe um curso que não oferta 

nenhuma disciplina com a presença das TIC, como é o caso do curso de História. 

A seguir, apresentamos as constatações advindas da análise sobre a 

articulação entre Matrizes Curriculares, PPCs (referente ao perfil do egresso e à 

ementa das disciplinas) e DCN dos cursos de Letras/Português, Letras/Inglês, 

Geografia, Ciências Biológicas, Física e Matemática. Os cursos de Física, Ciências 

Biológicas e Matemática têm uma relação entre o que se espera como perfil do aluno 

egresso e as ementas das disciplinas ofertadas. O que provavelmente nos indica que, 

nestes cursos, há alguma preocupação com a formação para as TIC. Os cursos de 

Letras/Português, Letras/Inglês e Geografia apresentaram divergências a saber: os 

cursos de Letras/Português e Letras/Inglês, no perfil do egresso, associam que o 

licenciado deve fazer o uso de Novas tecnologias, inclusive com a utilização de 

recursos de informática. Porém, não encontramos nas ementas das disciplinas destes 

cursos nenhuma disciplina que especificamente afirmasse trabalhar nessa 

perspectiva. Assim, as únicas disciplinas que propõem lidar com as TIC são a de 

Estágio I, III, IV, nas quais a proposta é tecnologias na educação, mas estas não 

indicam explicitamente elementos suficientes que esclareçam como ocorrerá o seu 

desenvolvimento.  

No curso de Geografia, entre os conhecimentos que o licenciado deve obter 

estão os impactos tecnológicos sobre o ambiente e o mundo do trabalho; bem como 

posicionar-se criticamente perante as TIC. Entretanto, na ementa da disciplina 

“Formação Sócio espacial”, a compreensão de TIC no processo de ensino parece 

limitar a percepção dos impactos das tecnologias na sociedade. Assim, destacamos 

que o curso poderia ampliar a presença das TIC no processo de ensino e 

aprendizagem com experiências reais dos alunos com cartografia automatizada, por 

exemplo, usando as TIC para oportunizar a aprendizagem significativa dos sujeitos. 
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4. Considerações finais 

 

Por meio da análise documental realizada nesta investigação concluímos que 

a formação inicial docente para atuar na modalidade EAD na UFG/REJ é pouco 

expressiva e, nas vezes em que parece ser assegurada, está relacionada somente 

aos usos das TIC no processo educacional. Comprovamos tal afirmação ao 

percebermos que, na totalidade dos documentos dos cursos de licenciatura da 

instituição, não há menção à modalidade. Embora o PDI pareça demonstrar 

preocupações com ações para a EAD, encontramos apenas de forma muito incipiente 

a presença dos objetos de análise em dez cursos da instituição, e não identificamos 

nenhuma menção sequer à modalidade EAD. As ocorrências de formação para as 

TIC são pouco expressivas (14 vezes) nos cursos de licenciatura da UFG/REJ. Estas 

indicações ora aparecem nas matrizes que preveem disciplinas com uso de TIC, ora 

nos PPCs que anunciam nas ementas que a disciplina abordará as tecnologias, mas 

sem indicar explicitamente elementos suficientes no projeto/plano que esclareçam 

como a mesma ocorrerá no processo de ensino e aprendizagem.  

Dos resultados obtidos, um aspecto fundamental a ser destacado é a falta de 

coerência entre o declarado no PPC e nos programas de ensino das disciplinas do 

curso. Esta situação foi verificada nos cursos de História, Química, Educação Física 

e Pedagogia (matutino/noturno). Apesar da presença das TIC nos currículos, a 

análise dos dados indicou que não se pode sequer afirmar que os cursos 

pesquisados, em geral (exceção feita aos cursos de Física, Ciências Biológicas e 

Matemática), estejam formando professores para o uso das TIC, haja vista a 

ocorrência dessas tecnologias em disciplinas nas quais essas tecnologias são apenas 

discutidas como realidade da sociedade, não propiciando uma articulação entre a 

teoria e a prática dos alunos. Desse modo, não se trabalha a forma de incorporá-las 

ao processo educacional. Além disso, algumas propostas são disciplinas com 

enfoque somente no domínio instrumental das TIC. 

Por fim, reiteramos que a proposta da formação para inserção das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem está além de apenas dominá-las ou somente 

discutir sobre a inserção destas na sociedade, mas na articulação destas para a 

compreensão das alterações nos papéis dos professores/alunos, e a questão da 

mediação. A UFG/REJ, embora tenha em seu PDI e na legislação, suporte para a 

implementação e o desenvolvimento da modalidade, não foi possível encontrar uma 

expressiva relação desta prerrogativa nos textos dos PPCs e matrizes curriculares da 

maioria dos seus cursos de licenciatura (com exceção dos cursos de Física, Ciências 

Biológicas e Matemática), o que compromete a formação do egresso para o uso de 

TIC e atuação na modalidade EAD. 
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Resumo: 
 

Este artigo é um recorte da tese de doutoramento e apresenta o relato de uma 

experiência inédita no Brasil, com a oferta de um Curso Técnico articulado ao 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) através da Educação a 

Distância (EAD). Discute a experiência sob a perspectiva da Educação Profissional, 

do PROEJA e da EAD apresentando o contexto e a organização do Curso, o público 

atendido e tecendo considerações sobre as possibilidades e abrangência do mesmo, 

bem como os limites vivenciados. Essa experiência demonstra a necessidade de 

políticas consistentes na oferta de cursos profissionalizantes que atendam às 

populações distantes dos grandes centros urbanos demonstrando como a EAD pode 

sim, ser um instrumento de inclusão dessas populações, principalmente ao 

demonstrar que é possível a organização de um curso nessa modalidade para um 

público de Jovens e Adultos que ainda não completaram a escolarização básica. 
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1. Introdução  

 

Este artigo é um recorte da tese de doutoramento de Oliveira (2016) que teve 

como campo empírico e exploratório o resultado de uma experiência vivida em um 

Curso Técnico PROEJA de Pesca oferecido na modalidade a distância e tem como 

objetivo refletir sobre as possibilidades de acesso à formação profissional mesmo 

quando a contradição entre as possibilidades de formação integrada aparecem 

articuladas ao espaço conservador do currículo da Educação de Jovens e Adultos - 

EJA. Reconhecemos os limites da tradição curricular mediante a diversidade e 

necessidade distintas dessas demandas e suas especificidades. As oportunidades 

das modalidades da educação de jovens e adultos e da educação a distância 

prescritas na Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, em sua Seção V, artigos 37 e 

38, garantem a flexibilidade de tempo e espaço, explicitados no Parecer do CNE 

11/2000, no entanto, ainda existe a dificuldade de efetivação da aproximação e 

implementação da oferta em formato adequado ao estudante trabalhador, em 

especial o de comunidades tradicionais. O curso foi ofertado em todas as regiões do 

Brasil, entre os anos de 2010 e 2013, em uma parceria interinstitucional entre o 

Ministério da Educação – MEC, e o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, com a 

execução do Instituto Federal do Paraná – IFPR. Esse curso foi ofertado como 

profissionalizante, integrado ao Ensino Médio, na modalidade a distância. 

Esse curso foi implementado na modalidade de PROEJA, na condição de um 

projeto-piloto, tendo sido reconhecido e autorizado pela Resolução 164/11 do 

Conselho Superior do Instituto Federal do Paraná, que tinha como objetivo geral: 

 

Oportunizar a formação geral e técnica em pesca, ampliando a 
qualificação de jovens e adultos, através da habilitação técnica e 
escolarização integrada de nível médio trabalhando os 
conhecimentos do EJA/PROEJA e da área profissional numa relação 
interdisciplinar. (IFPR, 2010, p. 2).  

 

No total, 22 turmas de Pesca se formaram em 2013, localizadas nas diferentes 

regiões do país, em 24 estados do Brasil e funcionaram nos cinquenta polos de apoio 

presencial, localizados nos Telecentros Maré3.  

Os Telecentros Maré4 são salas multimídias, distribuídas pelo Ministério da 

                                                             
3 Segundo Erika Picinin, técnica do Ministério da Pesca e Aquicultura, o mesmo está desenvolvendo outras 
políticas de educação, como o projeto Pescando Letras de Alfabetização de Adultos, e investimento em 
minibibliotecas, além de cursos para inclusão digital por meio dos Telecentros Maré – 331 espalhados pelo Brasil. 
Os cursos têm o seguinte perfil: “Pesca é a extração; Aquicultura é a produção”. 
 

 4 Segundo o Catálogo de Programas Federais para os Municípios, fortalecimento da gestão municipal, o 
Programa Telecentro da Pesca-Maré tem como objetivo e finalidade: “É a aproximação dos pescadores ao mundo 
da informática e dos computadores, com acesso às novas tecnologias e à internet, num processo de 
democratização da comunicação. São salas cedidas pelas comunidades atendidas, conectadas por satélite, via 
Programa GESAC – do Ministério das Comunicações. Os microcomputadores são doados pelo Banco do Brasil em 
parceria com o MPA. Os servidores e impressoras são cedidos pela SEAP/PR.” Disponível em: 
<www.portalfederativo.gov.br>. 

http://www.portalfederativo.gov.br/


 

93 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019      p. 91 a 103 

Pesca e Aquicultura, instaladas nas Colônias de Pescadores, com o objetivo de 

auxiliar no processo de inclusão digital de pescadores e comunidades ribeirinhas e 

segundo a “Prestação de contas ordinária anual e relatório de gestão do exercício de 

2010 da Secretaria Executiva Ministério da Pesca e Aquicultura”: 

 

A implantação de Telecentros nas comunidades pesqueiras 

artesanais traz a inclusão digital a este segmento, possibilitando 

acesso às novas tecnologias, ampliação das relações, acesso à 

internet, democratização da comunicação, utilização de novas 

tecnologias em ações educativas, maior acesso ao conhecimento e 

incentivo à pesquisa, possibilidade de troca de experiências e 

resultados com outras comunidades conectadas à rede internet, 

possibilitando ambiente para fortalecimento da organização do setor. 

(BRASIL, 2010, p. 14-15). 

 

Esses espaços foram transformados em salas de aula, pois atendiam aos 

requisitos mínimos de um Polo EaD, uma vez que possuíam equipamentos digitais, 

como: computadores conectados à internet, projetor e tela, ou televisores de 29 

polegadas, um aparelho de DVD, antena parabólica, linha telefônica e impressora 

utilizados para transmissão das aulas, com dias e horários fixos. As aulas contaram 

também com o apoio de um tutor presencial por curso e um coordenador local de polo 

para cada duas ou mais turmas. 

Em síntese, existiu um esforço governamental para oferta de educação técnica 

para uma comunidade que não concluiu a Educação Básica, em ações conjuntas e 

articuladas intersetoriais e interministeriais e que são parte integrante de uma política 

de inclusão. No entanto, estão presentes também questões de contradição muitas 

vezes conflitantes. Destacamos, principalmente, as de tempo, ritmo e temporalidade, 

que apresentam descompasso para a oferta de escolarização pautada no ritmo 

diferenciado da cultura desses sujeitos de comunidades tradicionais. Por essa razão, 

o olhar para a oferta na modalidade a distância precisa considerar as diferenças de 

cultura dentro da perspectiva da uniformização da formação técnica, bem como a 

concepção de inclusão na perspectiva do sujeito histórico atendido.  

 

2. A proposição de oferta do curso 

 

A proposta do curso está alinhada aos acordos feitos pelo Brasil na 

CONFINTEA5, comprometidos com a superação dos índices que mostram a baixa 

escolaridade e preparo técnico específico destes sujeitos, assim como com as 

                                                             
5 CONFINTEA – V Conferência Internacional de Educação de Adultos. Realizado a cada 12 anos, o encontro 
desenha os marcos internacionais que balizarão a educação de adultos. Em preparação à conferência de 2009, 
que aconteceu em Belém, no Brasil, os fóruns de EJA produziram um documento orientador que foi incorporado 
em sua quase totalidade no documento nacional oficial. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=10131Etapa> 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=10131Etapa
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orientações tecidas no Documento Base, do Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino  Médio  na  Modalidade de Educação de Jovens  e Adultos, de 

2007. Nessa perspectiva, a ênfase do curso Técnico em Pesca foi marcada pela maior 

concentração de disciplinas humanísticas ofertadas no currículo.  

Podemos dizer que a implementação de políticas públicas com vistas a uma 

inserção social dos pescadores e pequenos produtores/aquicultores motivou e fez 

necessária a reparação da falha histórica do Estado ao não ter propiciado as 

condições de educação adequada para essa população de jovens e adultos 

trabalhadores6. Esta compreensão colocou na agenda do MPA o impulso à 

qualificação profissional técnica com a oferta interinstitucional entre o próprio MPA e 

o MEC, oferecendo um curso que objetiva a formação humana integral necessária 

para o pescador artesanal “compreender-se no mundo e nele atuar na busca de 

melhoria das próprias condições de vida” (BRASIL, 2007a, p. 17). É assim que surge 

o interesse do MPA na busca de parcerias junto às instituições de ensino, visando 

ações educativas para o atendimento desse grupo específico. 

Mas para garantir em âmbito nacional, nos moldes tradicionais, o direito à 

educação e a qualificação profissional deste público específico, na maioria das vezes 

localizado em comunidades longe dos centros urbanos, seria necessário, no mínimo, 

um longo período de negociação com os distintos níveis de governo dos 24 estados 

da federação incluídos na proposta, enormes esforços de articulação, assim como o 

desembolso de uma quantia importante de recursos monetários. Assim, como forma 

de viabilização dessa oferta, optou-se por ofertar o curso a distância, possibilitando, 

assim, rápido atendimento de grandes contingentes de educandos, 

independentemente da sua localização geográfica.  

O curso iniciou suas aulas em outubro de 2010, com a matrícula de 1.000 

estudantes. Segundo avaliação socioeconômica realizada pela coordenação de 

curso7, 90% dos estudantes tinham idade inferior a 40 anos, sendo 67% mulheres. No 

que se refere à renda familiar, 63% das famílias recebiam até um salário mínimo e 

31% entre um e cinco salários mínimos. Do total de estudantes, 52% trabalhavam na 

pesca extrativa, 4% na aquicultura e 2% na agricultura familiar. No que se refere à 

escolha de curso na modalidade a distância, esta avaliação constatou que 35% 

escolheram esta modalidade por falta de opção de curso presencial, 9% devido à 

duração do curso e 44% pela flexibilidade de horário e pela proposta pedagógica. 

                                                             
6 Considera-se ainda que o Brasil possua cerca de 800 mil pescadores e aquicultores, bem como condições 
extremamente favoráveis para o incremento da produção pesqueira e aquícola. São aproximadamente 10 
milhões de hectares de lâmina d’água em reservatórios de usinas hidrelétricas e propriedades particulares no 
interior do Brasil, sendo que nosso país representa 13,7% do total da reserva de água doce disponível no mundo, 
além do potencial das grandes bacias hidrográficas para produção de pescados, principalmente pela aquicultura. 
Temos 8,5 mil km de costa marítima, com uma Zona Econômica Exclusiva de 4 milhões de quilômetros 
quadrados, o que significa metade do território nacional. Disponível em: 
<http://www.gipescado.com.br/arquivos/pds_mp&amp;a.pdf>. 
 

7 Com o objetivo de efetivar uma proposta educativa coerente com o perfil dos estudantes, a coordenação do 
curso realizou avaliação socioeconômica, no período de 3 de dezembro de 2010 a 3 de janeiro de 2011, com 302 
alunos do Curso Técnico em Pesca. 
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O curso foi balizado a partir dos seguintes documentos: Acordo de Cooperação 

Técnica, entre Ministério da Pesca e Aquicultura e o Instituto Federal do Paraná8 

(Ministro do MPA e Reitor do IFPR, 2009); Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Pesca (PPC, 2010), e o Termo de Cooperação – Plano de Trabalho entre o Ministério 

da Pesca e Aquicultura e o IFPR (IFPR/Reitoria e MPA/Subsecretário de 

Planejamento, Orçamento e Administração, 2011).  

Destacamos que nos três documentos as justificativas que ganharam 

relevância foram a necessidade de formação técnica dos trabalhadores da pesca 

artesanal, como também a inexistência de cursos dessa natureza oferecidos aos 

mesmos, a potencialidade mercadológica na área pesqueira e o acesso à educação. 

Nos documentos PPC e Termo de Cooperação – Plano de Trabalho, é 

apontado o expressivo número de pescadores que possuem apenas os primeiros 

anos da Educação Básica ou são analfabetos. Segundo os mesmos, uma média de 

80% não sabem ler ou escrever. 

Os polos foram montados em Telecentros Maré criados pelo MPA, em 

instalações físicas, na sua maioria, pertencentes às Colônias de Pescadores e 

Associações de Comunidades Pesqueiras, além de espaços cedidos pelas 

Superintendências da Pesca e Aquicultura e Prefeituras. Foram equipados pelo MPA 

com um “kit multimídia”, composto por 10 computadores conectados à internet, uma 

antena do Programa GESAC9, uma impressora, um datashow, um telão, um home 

theater e uma máquina fotográfica. Os telecentros também contavam com acervos 

bibliográficos do Programa “Arca das Letras”10, além dos livros didáticos dos Cursos 

Técnicos em Pesca. O curso foi projetado para acontecer de forma semipresencial. 

Os estudantes compareceram às suas telessalas em dois dias por semana, no 

período vespertino - 8h20min às 12h - nas segundas e terças-feiras11.  

Os Polos de Apoio Presencial contaram também com uma equipe composta 

por um coordenador de polo e um tutor presencial para cada 25 estudantes. Em cada 

turma existiam dois representantes estudantis, um homem e uma mulher, escolhidos 

pelos próprios estudantes, para participarem dos processos do curso. 

 

                                                             
8 Que tem como objeto construir e implementar uma política para a formação humana na área de pesca marinha, 

continental e aquicultura familiar, por meio de educação a distância, em âmbito nacional. Processo: 

00350.003334/2009-10. 
 

9 GESAC - Programa do Governo Federal voltado à promoção da inclusão digital e social em todo território 

nacional. 
 

10  Criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2003, o programa Arca das Letras promove o acesso 

à leitura por meio da implantação de bibliotecas nas comunidades rurais brasileiras. Atende famílias de 
agricultores, assentados da reforma agrária, pescadores, quilombolas, indígenas e populações ribeirinhas. 
Disponível em: 
<http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/ceazinepdf/Programa_Arca_das_Letras_2014.pdf>. 
 

11 A grande maioria dos estudantes recebeu assistência estudantil de R$ 55,00 mensalmente. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/ceazinepdf/Programa_Arca_das_Letras_2014.pdf
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Com o objetivo de divulgar o curso foram distribuídos flyers contendo 

informações sobre os polos/estados que seriam atendidos. Na Figura 1 é possível ter 

a dimensão territorial de extensão da ação. 
 

Figura 1 – Mapa com a distribuição dos Polos (continua) 
 

 

 
 

Fonte: IFPR (2010) 

 

Importante salientar que houve uma redução da oferta quando se efetiva o 

curso propriamente dito. Os primeiros Polos sofreram mudanças e alguns não fizeram 

parte do projeto. A justificativa apontada pelo coordenador do curso diz respeito a 

baixa procura pelos pescadores/alunos, ou seja, não houveram matrículas suficientes, 

que no caso significa um número inferior a 25 alunos. Nessa supressão de Polos, dois 

estados ficaram de fora da oferta, Amapá e Minas Gerais. Não há por parte da 

instituição um documento justificatório, o que tivemos acesso foi, exclusivamente, a 
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uma declaração da Direção de Ensino, de que os motivos eram apenas derivados do 

não interesse das comunidades pesqueiras. 

 

3. A organização do curso 

 

O curso de Técnico em Pesca foi organizado com 2.400 horas, distribuídas em 

núcleo comum, em quatro módulos, durante dois anos letivos, com disciplinas 

profissionalizantes e prática profissional orientada, sendo essa última de 720 horas. 

Foi organizado em áreas do conhecimento, com a seguinte divisão: 

Linguagens, Códigos e Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e Pesca e suas Tecnologias. 

A área Linguagens, Códigos e suas Tecnologias inclui os componentes 

curriculares de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira, Artes, Educação 

Física, Informática e Metodologia em EaD. 

Da área Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias fazem parte os 

componentes curriculares de Biologia, Física, Química e Matemática. A área de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias inclui o conteúdo dos componentes 

curriculares de Geografia, História, Sociologia e Filosofia, dialogando, de forma 

metodológica, com as demais áreas das Ciências Sociais. Na área de Pesca e suas 

Tecnologias estão inclusos todos os conteúdos pertinentes à formação técnica. A área 

compreende vários conteúdos nas diferentes esferas de produção, que vão ter como 

base os eixos: social, econômico e ambiental.  

A significativa carga horária para prática é descrita no Projeto Pedagógico do 

Curso, posto ser esse um aspecto significativo para a formação profissional. Dessa 

forma, consideram-se no PPC do curso como validadoras as seguintes atividades 

práticas: 

 

[...] estudos de caso, conhecimento de mercado e das empresas, 
pesquisas individuais e em equipe, projetos, seminários, participação 
em eventos relacionados ao itinerário formativo do curso, relatórios de 
atividades solicitados por professores, participação nos fóruns de 
discussão e chats, estágios e exercício profissional efetivo. A prática 
profissional poderá ser realizada também em laboratórios, fazendas 
ou unidades de cultivo, indústrias, instituições, empresas prestadoras 
de serviços ou de pesquisa, com conteúdo compreendendo a 
aplicação de conhecimentos relacionados ao aproveitamento dos 
recursos naturais aquícolas, o cultivo e a utilização da riqueza 
biológica dos mares, ambientes estuarinos, lagos e cursos d’água, o 
beneficiamento aquícola, seus serviços afins e correlatos (BRASIL, 
2010, p. 40). 

 
Os conceitos de tecnologia e trabalho se fundem apresentando o conceito de 

formação para o mercado, mas também a perspectiva de reconhecer o trabalho como 

princípio ontológico do homem, principalmente quando se justifica a importância do 

curso.   
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A matriz prescrita no PPC se traduz em outra, mais detalhada, conforme o 

Quadro 1, onde podemos perceber a ênfase nas humanidades. 
 

QUADRO 1 – Matriz Curricular do Curso Técnico de Pesca. 
 

 ETAPA  EIXO TECNOLÓGICO NÚCLEO COMUM 

MÓDULO I 

I 
Panorama da produção pesqueira. Metodologia em EaD 

Biologia I 

II 

Biologia e ecologia dos organismos aquáticos. 

Problemas e perspectivas do setor pesqueiro. 

Diversidade dos recursos pesqueiros, modalidade 
de pesca e inovações tecnológicas – pesca 

marinha 

Biologia II 

Química I 

História I 

MÓDULO II I 

Gestão compartilhada e legislação pesqueira. 

Embarcações, navegações e noções de turismo 
pesqueiro. 

Beneficiamento, processamento e controle da 
qualidade do pescado. 

Biologia III 

Química II 

História II 

MÓDULO II II 

Empreendedorismo na atividade pesqueira. 

Geografia I 

Educação Física 

Filosofia I 

Literatura 

Sociologia I 

MÓDULO III 

I 

Extensão pesqueira, atribuições e perspectivas do 
Ministério da Pesca e Aquicultura. 

Geografia II 

Matemática I 

Filosofia II 

Língua Portuguesa I 

Sociologia II 

II 

Fundamentos de economia e comercialização. 

Artes I 

Matemática II 

Língua Portuguesa II 

Sociologia III 

Física I 

MÓDULO IV 

I 

Diversidade dos recursos pesqueiros, modalidade 
de pesca e inovações tecnológicas – pesca 

continental. 

Artes II 

Segurança no trabalho da pesca 

Língua Portuguesa III 

Espanhol I 

Física II 

II 
 

 

Física III 

Espanhol II 

 

Fonte: IFPR (2010) 

 

No PPC, estava prevista a produção de material didático. O processo de 

construção desse material se deu por convite do Coordenador a professores que 

tinham qualificação na disciplina e, preferencialmente, que já atuavam como docentes 

das mesmas. Para essa produção, o professor recebia uma formação inicial e a 

ementa de sua disciplina. A formação consistia na apresentação para o docente dos 
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objetivos do curso, o público-alvo, a formatação do livro didático12, ou seja, como 

deveria desenvolver e produzir suas aulas. Esse material era acompanhado por uma 

equipe que lia as aulas, fazia a conferência de plágio, correções ortográficas e 

formatação final para impressão. O material didático impresso era enviado aos Polos, 

um para cada aluno, ampliado em uma reserva técnica para as bibliotecas locais. 

O livro didático foi dividido em vinte aulas, iniciando cada aula com objetivo, 

desenvolvimento do conteúdo, questões de fixação, imagens e tabelas quando 

necessário, indicação de outras referências para aprofundamento, concluindo com um 

resumo da aula. No final das 20 aulas o autor produzia 40 questões de múltipla 

escolha que eram usadas na plataforma virtual de aprendizagem e eram somadas as 

notas da prova e do trabalho em grupo. 

Os conteúdos presentes no livro eram aprofundados nas videoaulas, que 

aconteciam no formato presencial onde os estudantes assistiam, via satélite, às aulas 

em tempo real, podendo participar para tirar dúvidas via internet no portal do próprio 

IFPR. Segundo o PPC dos cursos: 

 

O IFPR trabalha com uma plataforma de internet para interação via 
comunicação síncrona e assíncrona. Neste ambiente torna-se 
possível tirar dúvidas, conhecer necessidades e problemas, numa 
abrangência global, vencendo as barreiras geográficas de espaço e 
as de tempo. Assim, o ambiente eletrônico é propagador dos 
conhecimentos tecnológicos, mas também de aspectos culturais, 
próprios dos tempos modernos, definindo-se assim como veículo 
permanente de apoio às mudanças (IFPR, 2010, p. 27). 

 
Essa forma de trabalho permitia aos estudantes uma interação permanente, via 

comunicação síncrona e assíncrona. Como exemplo, podemos dizer que os contatos 

comunicativos dos alunos com os sujeitos envolvidos com o curso, como professores, 

tutores a distância, assessoria do curso ou coordenação, tinham em uma plataforma 

digital diferentes ferramentas que viabilizavam esse diálogo. No caso de 

comunicações síncronas, existia o “bate-papo”, liberado nas aulas ao vivo e, quando 

necessário, agendado com a turma para uma conferência com os tutores a distância, 

contando, também, com um canal telefônico 0800. No caso das ferramentas de 

comunicação assíncronas, o estudante tinha disponível o fórum e um correio de e-

mail exclusivo para o curso. 

As aulas aconteciam em estúdios próprios, localizados no IFPR/EaD, ao vivo, 

com possibilidade de interatividade, ministradas por dois professores, um intitulado 

Conferencista, que tem a responsabilidade maior no desenvolvimento da aula, e outro, 

o Web que, também presente na aula, fica com a principal tarefa de administrar a sala 

                                                             
12 O livro didático foi dividido em vinte aulas, iniciando cada aula com objetivo, desenvolvimento do conteúdo, 

questões de fixação, imagens e tabelas quando necessário, indicação de outras referências para 

aprofundamento, concluindo com um resumo da aula. No final das 20 aulas, o autor  produzia 40 questões de 

múltipla escolha, que eram usadas na plataforma virtual de aprendizagem e eram somadas às notas da prova e 

trabalho em grupo. 
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de bate-papo interagindo, trazendo dúvidas, proposições e comunicados em tempo 

real.  

Os estudantes assistiram a 06 teleaulas geminadas, ou seja, 03 disciplinas, 

com intervalo de 05 minutos entre cada teleaula, para acontecer a troca de professor 

e realizavam as avaliações no ambiente virtual. 

 

4. Considerações finais 

 

Além dos ambientes físicos, os estudantes, os docentes e os tutores contaram 

ainda com o Ambiente Virtual - AVA, que tem um importante papel de auxílio no 

processo de ensino e aprendizado e na comunicação, com todos os sujeitos - 

coordenadores de polo, tutores, docentes, estudantes - com as seguintes ferramentas 

facilitadoras de comunicação: Ambiente virtual de comunicação; Ambiente virtual de 

aprendizagem; Informações Acadêmicas; Notas; Calendários; Informações 

Pedagógicas; Cronogramas; Arquivos Disponíveis; Slides das teleaulas; Textos 

Complementares e Contatos. 

As avaliações foram organizadas para serem compostas de um trabalho em 

grupo postado no AVA, 40 questões de múltipla escolha individuais e uma prova. 

Em algumas comunidades de pesca a oferta foi a única opção de formação 

profissional na área de atuação dos adultos e jovens. Outro ponto de destaque foi a 

possibilidade de poder contar com autores que já possuíam experiência na EJA, 

desempenhando função docente em escola pública. Esta experiência docente na EJA 

redesenhou algumas práticas oriundas da cultura escolar tradicional, proporcionando 

a criação de outro ambiente de aprendizado. A participação constante de formação 

de todos os envolvidos – equipe técnica e as tutorias – qualificou o grupo, 

empoderando decisões pertinentes e adequadas a demanda atendida, 

potencializando o trabalho pedagógico junto aos estudantes, bem como ampliou e 

facilitou o fluxo dos diferentes recursos de comunicação essenciais na EaD. 

Dentre as questões limitadoras, deparamo-nos com a dificuldade de realizar a 

educação de forma integrada prescrita no Documento Base. Levantamos como uma 

das causas que deflagrou a ruptura a produção sequencial dos materiais e a produção 

em separado do núcleo pedagógico técnico das disciplinas que constituem o núcleo 

comum. Ou seja, uma formação que entende e toma como princípio o sujeito em sua 

complexidade em uma compreensão histórico-crítica que não prepara apenas para o 

mercado de trabalho e sim com a perspectiva de sujeitos autônomos intelectualmente.  

Não houve uma produção prévia do material didático para posterior uso no 

curso, ou seja, à medida que o curso acontecia, os materiais eram produzidos. 

Entendemos que uma execução de produção impressa que antecede o início do curso 

poderia facilitar a efetivação da integração dos conhecimentos e uma articulação 

maior dos conteúdos. 

A orientação do Documento Base do ProEJA vai ao encontro de uma sociedade 

menos desigual, garantindo o direito ao acesso, a permanência e a conclusão dos 

sujeitos que estão fora do sistema escolar, neste sentido oportunizando condições 
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mais igualitárias para que possam, inclusive, pleitear políticas de educação 

profissional adequadas a sua cultura. Ainda que saibamos que os limites da escola 

não ultrapassam as barreiras econômicas de uma sociedade capitalista que foge as 

dimensões de resolução das mazelas criadas por este sistema econômico e que 

infringem as camadas mais vulneráveis de trabalhadoras e trabalhadores a condição 

de margem neste sistema.  

Percebe-se também que as rupturas e a formação dual clássica do ensino 

médio presencial estão presentes na EaD, fato constatado inclusive nos processos de 

produção de material didático. Porém, não é possível afirmar que esta situação 

impacta nas percepções dos estudantes concluintes, posto que as avaliações dos 

estudantes sobre o curso foram bastante positivas, indicando a assertiva da proposta 

que, mesmo com todos os limites e dificuldades, oportunizou a essa população o 

contato com o conhecimento científico da área, além de oferecer aos mesmos a 

concretização do seu direito à educação. 

Há muito já se sabe da necessidade de um planejamento prévio bastante 

detalhado para oferta de cursos EaD, visto que a complexidade dessa modalidade 

exige que diferentes profissionais atuem em conjunto e em sintonia, principalmente 

no que diz respeito ao cumprimento de prazos.  
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DISCUSSÃO DE GÊNERO E SEXUALIDADE 
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Resumo: 
 

Este trabalho propõe uma proposta de metodologia para a utilização de podcasts na 
discussão de gênero e de sexualidade no ensino médio de uma escola pública no 
interior paulista. O ingresso como professor bolsista de educação básica no projeto 
Observatório da Educação deu início aos nossos estudos teóricos e práticos na área 
da comunicação, mais especificamente, no radiojornalismo. Foi desenvolvida uma 
oficina de rádio e podcast e, a partir dessa, uma proposta de trabalho com alunos do 
ensino médio nas aulas da disciplina de Sociologia. Os temas abordados estão em 
consonância com o currículo da secretaria da educação do Estado de São Paulo. Os 
resultados preliminares indicam que os alunos querem discutir temas relacionados a 
gênero e sexualidade, têm dúvidas e curiosidades e que a tecnologia, por meio 
desse dispositivo podcast, pode fomentar essas reflexões, a partir de pesquisas e 
apropriações de conceitos tanto na questão do gênero e da sexualidade, quanto em 
conceitos editoriais e de comunicação. Consideramos que é possível, com uma 
metodologia apropriada, utilizar os podcasts como um objeto educacional muito 
produtivo. 
 

 

Palavras-chave: Podcast. Educação. Gênero. Sexualidade. 
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1. Introdução 
 

O presente trabalho traz o acúmulo de experiências do Projeto Observatório 

da Educação (OBEDUC) – 2010 - “Linguagens, códigos e tecnologias: Práticas de 

leitura e escrita na Educação Básica: Ensino Fundamental e Médio”, desenvolvido 

com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) e OBEDUC, cujo objetivo principal foi observar as práticas de leitura e escrita 

em diversos gêneros discursivos e suportes, desenvolvendo metodologias que 

proporcionem a melhoria das práticas de leitura formais e informais. 

O interesse em pesquisar o podcast3 surgiu da proposta da coordenadora do 

referido projeto - Profa. Dra. Maria Regina Momesso, por ainda ser um tema pouco 

estudado e pouco conhecido no Brasil, o que tornou a pesquisa desafiadora. Desde 

o ingresso no mestrado, o objeto de pesquisa já estava definido. Dessa maneira, 

este pesquisador passou a ser ouvinte dos mais variados podcasts: humorísticos, 

jornalísticos, musicais, institucionais entre outros. 

Partimos para a produção e desenvolvimento de trabalhos em áudio e de um 

podcast na escola pública de ensino médio parceira do projeto; visitas a rádios e as 

pesquisas bibliográficas na área de radiodifusão e radiojornalismo contribuíram 

sobremaneira para os resultados alcançados na referida pesquisa. 

Depois do ingresso no doutorado em Educação Escolar, na linha de Cultura, 

Sexualidade e Educação Sexual aprofundamos as leituras, os estudos e o 

desenvolvimento da pesquisa sob a orientação do Doutor Paulo Rennes Marçal 

Ribeiro. 

Devido aos grandes avanços técnicos, a produção de conteúdo em podcast 

pode ser realizada por praticamente qualquer pessoa (desde que se tenha algum 

conhecimento de programas de edição de áudio, acesso à rede mundial de 

computadores, um computador, tablet ou celular), enquanto antes era feita somente 

por profissionais especializados. Devido à possibilidade de arquivamento do 

conteúdo, pode-se escutar4 o conteúdo desses a qualquer tempo, quando se 

desejar, entre outras características. 

Desde as últimas décadas do século XX até hoje, a vida se tornou rápida e 

fluida. Nos sinais de fibras óticas, satélites e antenas de micro-ondas, tempos e 

espaços tornaram-se ressignificados e a modernidade-líquida se instalou.  Segundo 

Bauman (2007), em tempos de vida líquida, quando os pensamentos, bem como o 

trabalho e as relações sociais não têm mais um lugar de repouso a longo prazo, tudo 

                                                             
3 São arquivos em áudio produzidos em episódios e distribuídos por meio de uma tecnologia de assinatura on-
line (CARVALHO; AGUIAR, 2009). 
 

4 Considera-se neste trabalho a escuta qualificada do ouvinte e não somente o ouvir. Substantivo feminino: 
ação de escutar, de ouvir com atenção (HOUAISS, 2009). 
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se transforma rapidamente sob um diferente molde para atender a diversas e 

híbridas5 demandas. 

Estabelece-se o contato virtual entre as pessoas e, na maioria das vezes, a 

propagação e o simples consumo de informações; esse consumir da modernidade-

líquida dá-se em qualquer lugar e a qualquer hora; contudo, com as mesmas 

características desse tempo líquido, em que por vezes não há tempo para uma 

reflexão mais profunda. Nessas condições de produção, circulação e recepção de 

informações do mundo globalizado, surgem práticas de escrita e de leitura que 

acontecem em espaços e tempos diversos.  

Assim, a tecnologia materializada nos podcasts pode contribuir, se utilizada 

com objetivos pedagógicos claros, para a utilização dos dispositivos tecnológicos, 

nesse caso o celular, e a apropriação, produção e autoria mobilizando os diversos 

conhecimentos em torno dessa mídia. 

 

2. O dispositivo podcast 
 

O podcast aparece em 2004 com o primeiro programa de rádio transmitido via 

internet. Desde então, pela grande facilidade de produção e distribuição, 

multiplicaram-se na rede. É uma mídia bastante disseminada e estabelecida nos 

Estados Unidos, Europa e Japão (CARVALHO, 2009). 

É um dispositivo que agrega e ressignifica a mídia de áudio, pois sua principal 

diferença estrutural/técnica é não necessitar de grandes investimentos em 

equipamentos ou programas de computador para ser produzido. Diante disso, é 

comum encontrar sites que distribuem podcasts gratuitamente.  

Atualmente a presença e circulação da mídia de áudio dentro do espaço 

escolar é uma constante, por meio da utilização de celulares, enfim, de dispositivos 

móveis que são incorporados ao cotidiano escolar, em contraste com os recursos 

pedagógicos usados pela maioria dos educadores e/ou disponibilizados pelas 

instituições de ensino. 

Muitas vezes, o professor e/ou profissionais da educação não têm 

possibilidade de interagir ou atender a esse processo de comunicação/informação e 

suas práticas de leitura, ou não se dão conta de como os jovens o utilizam e para 

quê.  

Logo, esta pesquisa justifica-se na medida em que se procura produzir, 

estudar, observar e analisar um dispositivo também utilizado pelos adolescentes fora 

da escola, e que pode dar “voz” às demandas de construções de sentidos em 

discursos sobre gênero e sexualidade que, muitas vezes são silenciados dentro e 

fora da instituição escolar. O podcast pode se configurar como um objeto 

educacional que colabore para a discussão de temas interditados, como gênero e 

                                                             
5 Neste trabalho, “híbrido” é considerado, segundo Friedman (2014), como transformações culturais, 
semióticas, tecnológicas que ocorrem no contato entre culturas, linguagens ou tecnologias resultando na 
travessia de fronteiras de qualquer ordem. 
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sexualidade dentro da escola? De que maneira poderá ser desenvolvida uma 

metodologia prática, ou princípios para a utilização dessa mídia no contexto escolar?  

 

3. Metodologia 
 

Como estratégia de produção, discussão, circulação e investigação do gênero 

e da sexualidade dentro e fora da escola serão utilizados os podcasts que depois 

serão reunidos num blog. 

Abaixo estão descritas resumidamente as fases de implantação da web rádio 

na escola: 

A fase de implantação começa com a produção de podcasts, os quais são 

arquivos em áudio no formato MP3 produzidos em episódios e distribuídos com 

tecnologia RSS (CARVALHO; AGUIAR, 2009) com conteúdo educacional, cultural, 

informativo e de entretenimento, desenvolvidos na primeira etapa de implantação 

desse projeto piloto para familiarização os alunos com o processo de produção 

radiofônico. 

O processo de articulação da pauta, o roteiro, passando pela locução até a 

montagem dos episódios são repassados aos alunos e professores por meio de 

capacitação. Esses episódios são de curta duração (2 a 4 minutos) abordando 

conteúdos de gênero e sexualidade. 

Na segunda fase é realizada a seleção de toda a produção feita em episódios 

de podcast e montando-se, dessa forma, uma grade de programação viabilizando 

uma web rádio. O acúmulo dos episódios selecionados no decorrer do 

desenvolvimento do projeto vai aumentar gradativamente a grade de programação 

da rádio.  

É desejável que a web rádio estabeleça parcerias com rádios convencionais 

como: comunitárias, comerciais ou universitárias com o objetivo de divulgar sua 

programação para que esta chegue ao maior número de pessoas possível. 

Em relação aos sujeitos envolvidos, no caso da experiência aqui relatada, 

basta um professor para coordenar as atividades. Pode-se formar uma equipe 

composta por coordenadores, professores ou funcionários da escola que queiram 

aderir a essas práticas, voluntários da comunidade e alunos do ensino médio. 

O treinamento dessa equipe ocorre por meio de material didático produzido 

com as pesquisas que estão em andamento subsidiadas por estudos teóricos em 

radiodifusão, contato com profissionais6 de rádio educativa como: produtores, 

radialistas e técnicos e produção de material piloto para ser utilizado como 

parâmetro e modelo. 

As pesquisas descritas acima resultaram no desenvolvimento de uma oficina 

de rádio e podcast. Atualmente estamos na segunda versão e essa está disponível 

                                                             
6 Professor de comunicação e radialista Reginaldo Viana da Rádio Veritas FM 102,7 ligada a Universidade 

Sagrado Coração – USC campus de Bauru e o técnico em programação e sonoplastia Renato Posca da Rádio 
UNESP FM 105,7 ligada a Universidade do Estado de São Paulo – UNESP campus de Bauru. 
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para consulta no blog: http://socionismo.blogspot.com.br/. Nela são abordados quatro 

tópicos principais: 1- A pauta; 2- O roteiro; 3- A locução; 4- Edição. 

A competência em selecionar, gerenciar e produzir o material inicial em 

podcast, e posteriormente outros materiais fica a cargo dos professores ou 

coordenadores que se engajarem no projeto na unidade escolar. 

Depois de algumas experiências no decorrer do projeto, percebeu-se a 

necessidade de adaptar ou modificar algumas ações anteriormente planejadas. 

Dessa maneira, a metodologia inicial proposta aqui poderá ser moldada às 

necessidades físicas e humanas presentes no contexto de sua aplicação. 

Assim, tanto a metodologia quanto o recuso educacional envolvido (podcast) 

são pensados para facilitarem a utilização, adaptação e reutilização conforme a 

perspectiva dos Recursos Educacionais Abertos (REA)7. 

Optou-se por realizar as atividades com todos os alunos no formato de grupos 

de trabalho previamente definidos, descentralizando a produção. 

São propostos temas norteadores com gênero e sexualidade para os trabalhos, a 

gravação do áudio fica à cargo dos próprios alunos que serão realizadas em seus 

celulares ou computadores. Essa iniciativa se mostrou mais eficaz que as tentativas 

anteriores, foram produzidas inúmeras gravações, dezenas de minutos de áudio. 

Os temas tratados foram relacionados com a disciplina que ministramos na 

referida escola: a Sociologia em concordância com a matriz curricular para o ensino 

médio. Conforme Heilborn e Brandão (1999), é característica das ciências sociais 

“(...) sua porosidade em relação às questões que inflamam a vida social em um dado 

momento.” Atualmente existem grandes discussões sobre gênero e sexualidade em 

nossa sociedade, faz-se necessário colocá-las em pauta.  

O arcabouço teórico utilizado nessa pesquisa entende o conceito de 

sexualidade como uma expressão do ser humano, não restringindo-se nem ao 

biológico e nem ao sexo, mas a várias dimensões do humano que se entrelaçam e 

se constroem em aspectos psicológicos, biológicos, sociais e históricos. 

O conceito de sexualidade, conforme Maia; Ribeiro (2011, p. 75-76), “é amplo 

e histórico fazendo parte do ser humano, que o representa de forma diversa, 

dependendo de sua cultura e de seu momento histórico”. A sexualidade humana é 

formada por componentes biológicos, psicológicos e sociais, expressa-se em cada 

ser humano em sua subjetividade e, de modo coletivo, em padrões sociais 

transmitidos na socialização. 

Dessa forma, dizem os autores, as atitudes, os valores, os comportamentos e 

as manifestações ligadas a sexualidade que acompanham o indivíduo desde seu 

nascimento fazem parte, basicamente, desse processo denominado educação 

                                                             
7 REA são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, fixados em qualquer suporte ou mídia, que estejam sob 
domínio público ou licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. 
A ideia principal por trás dos REA é que qualquer coisa que você publique pode ser utilizada e recombinada por 
outras pessoas, aumentando o conhecimento de todos. Como blocos que podem ser conectados por pessoas 
diferentes, em locais diferentes e de modos diferentes para satisfazer uma necessidade específica de 
conhecimento. Fonte: http://www.rea.net.br/site/faq/#a2 

http://socionismo.blogspot.com.br/
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sexual. Esse processo tem um caráter não intencional é construído na socialização 

primária, na família, e depois na socialização secundária, nos vários grupos sociais. 

Assim, são construídos os valores sexuais e morais, todos esses também são 

formados de discursos religiosos, midiáticos, biológicos, médicos entre outros. 
 

Quando essa educação sexual deixa o nível de processos sócios-

culturais amplos e passa para o nível educacional, onde é 

transformada em objeto de ensino e orientação, com planejamento, 

organização, objetivos, temporalidade, metodologia e didática, ela se 

restringe à escola, converte-se em Educação Sexual Escolar (ESE) 

(MAIA; RIBEIRO. 2011, p. 76). 
 

Esses dois níveis da educação sexual, não intencional e intencional 

encontram-se na escola. Cada sujeito carrega em sua bagagem valores sexuais 

transmitidos pela família, por grupos sociais e por sua cultura, é nesse momento que 

surgem dúvidas em relação a sexualidade. 

 Diariamente na escola crianças e adolescente têm questões, até mesmo 

curiosidades, em relação a sexualidade que extrapolam a informação, seja 

preventiva, contraceptiva ou biológica. É preciso que os professores estejam 

minimamente preparados para responder a essas questões de forma científica, 

positiva, sem preconceitos ou discriminações, ou encaminhá-las a profissionais 

qualificados. Esses assuntos são tratados a partir de uma perspectiva sociológica, 

dessa forma os alunos partem para pesquisa dentro dos temas descritos no quadro 

abaixo: 
 

Quadro 1 – Temas do currículo 
 

2º BIMESTRE 

1º ano 

- A socialização e a questão do gênero e da 

sexualidade 
- As diferenças sociais em relação ao gênero e sexualidade; 

2º ano 

- Diversidade cultural, gênero e sexualidade - Cultura e mídia de massa em relação ao gênero e a sexualidade; 

3º ano 

- Movimentos sociais, gênero e sexualidade 
- Movimento Feminista 

- Movimento LGBT 

3º BIMETRE 

1º ano 

- Cultura, gênero e sexualidade - Unidade e diferença; 

2º ano 

- Divisão sexual do trabalho - Trabalho e gênero; 

3º ano 

- Cidadania, gênero e sexualidade 

4º BIMETRE 

1º ano 

- Classes sociais, gênero e sexualidade; - Desigualdade e gênero; 

2º ano 

- Violência, gênero e sexualidade; 
- Violência doméstica e na escola; 

- Razões da violência; 

3º ano 

- Coisificação, gênero e sexualidade; 
- Não cidadania 

- Reprodução da violência; 

 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores 
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É importante ressaltar que a princípio a proposta da gravação apenas do 

áudio foi recebida pelos alunos com estranhamento, afinal eles estão acostumados 

com trabalho escritos e com o mundo das imagens, do selfie e do youtube, por isso 

o áudio despertou grande interesse, pois, foi algo inusitado o “velho” como “novo”, 

ou melhor, “O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta” 

Foucault (1996, p. 26). 

Os alunos em grupo utilizaram as orientações da capacitação os recursos que 

tinham disponíveis para a gravação e edição, desde celulares até programas 

específicos de edição de som. 

Alguns educandos não gostaram muito da proposta, pelo fato de serem 

tímidos, porém, esse trabalho envolve outras pessoas e a possibilidade de dividir as 

tarefas e utilizar as habilidades em que cada um se sinta mais a vontade. 

Os áudios foram desde gravações simples utilizando somente a locução e um 

celular, até gravações mais elaboradas com vinhetas de abertura, música de fundo 

(background) e efeitos sonoros gravados em estúdio. Dessa maneira, começou-se a 

pensar na coleta de material bruto de áudio para possível edição. 

 Em 2014 como nos anos anteriores foi aplicada uma oficina de rádio e 

podcast durante as aulas de sociologia e ao término desta disponibilizamos o 

material digital no blog8. 
 

3.1. Proposta de trabalho 
 

Quadro 2 – Cronograma de atividades 
 

1º BIMESTRE 

Atividade Período 

Aplicação da oficina de rádio e podcast em formato de apresentação digital. 2 aulas de 50 min. 

Disponibilização da oficina de rádio e podcast em blog, rede social ou site 

pessoal ou da instituição. 

Após a aplicação nas aulas. 

Definição dos integrantes dos grupos de trabalho. 1 aula de 50 min. 

Instruções do trabalho e pesquisa da pauta proposta e desenvolvimento de 

um roteiro, datas de entrega do roteiro final. 

1 aula de 50 min. 

No período do bimestre o roteiro pode sofrer alterações e correções até 

chegar ao produto final. 

Até o final do bimestre. 

2º BIMETRE 

Devolução do roteiro final após correção para a locução e edição em celular 

ou computador.  

1 ou 2 aulas de 50 min. 

Aplicar a oficina nos tópicos Locução e Edição e disponibilizar virtualmente. 

Indicação de podcasts disponíveis na rede. 

1 ou 2 aulas de 50 min. 

Envio de áudio para o e-mail ou rede social. Até o final do bimestre. 

3º BIMESTRE 

Utilização dos mesmos grupos de trabalho e as instruções no mesmo 

formato do bimestre anterior, mas com uma diferença a pauta é livre. 

1 aula de 50 min. 

Aprovação da pauta pelo professor, desenvolvimento de um roteiro e 

entrega para correções. 

Até a metade do bimestre. 

Devolução do roteiro final após correção para a locução e edição em celular 

ou computador. 

Até o fim do bimestre. 

4º BIMETRE 

Mesmos procedimentos adotados no bimestre anterior. Mesmo período do bimestre anterior. 

 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores 

                                                             
8 http://socionismo.blogspot.com.br/ 
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Foi definida que a pesquisa da pauta seria feita por meio da internet, a 

princípio alguns alunos acharam ótimo afinal “copiar e colar” é fácil, mas depois 

perceberam que teriam que produzir um roteiro a partir dessa pesquisa e apresentá-

lo, ou seja, teriam que selecionar, sintetizar, acrescentar uma apresentação do 

episódio e uma despedida, dessa forma evitou-se, em certa medida, a prática 

automatizada e generalizada da simples reprodução no ambiente escolar. 

Outra questão que causou surpresa entre os alunos foi às idas e vindas do 

roteiro até a finalização para a gravação, ou seja, foi realizado todo um processo de 

construção da escrita e leitura junto com eles e compartilhado com o grupo. Nesta 

fase é importante destacar a preocupação do professor que vai da gramática correta 

até a ética editorial que é essencial. 

A locução também merece destaque, pois é a forma de expressão dos 

alunos, esse trabalho literalmente deu “voz” a eles, ficou definido que o grupo 

adotaria os critérios para escolha das vozes que fariam a locução (todo o grupo 

poderia falar, somente alguns participantes ou uma só voz), nessa fase também 

tivemos gratas surpresas. 

Pode-se trabalhar na locução a desinibição, melhorar a dicção e a autoestima 

dos alunos, além de dar a oportunidade de expressão para aqueles que gostam 

mais do falar, do discurso.  

É patente destacar que a definição da pauta no 1º bimestre ou no 4º bimestre 

atendem a qualquer disciplina que se proponha a desenvolver o podcast na escola e 

a partir desses uma rádio web. 

Por outro lado, a proposta de pauta livre no 3º e 4º bimestre provocou a 

diversificação dos assuntos tratados dando voz aos jovens para colocarem em 

discussão temas pertinentes a eles. O ponto crucial aqui é o professor analisar o 

roteiro e mediar dentro de uma ética editorial e educacional os temas, muitas vezes, 

polêmicos que podem surgir. 

Nesse momento do trabalho a multidisciplinaridade está presente envolvendo 

várias disciplinas e pesquisas, com temas de Arte, Biologia, Geografia, História entre 

outras. A possibilidade da interação entre professores de outras disciplinas por meio 

da produção do podcast proporcionou a apreensão de informações que até então 

desconhecíamos. 

Além de oportunizar essa troca de informações entre professores também 

ofereceu uma gama de material em áreas diversas de conhecimento para enriquecer 

a rádio web da escola. 

Somados os dois conteúdos de pautas direcionadas e livres têm-se ao final 

desse processo muitos minutos de gravação. Pode-se ainda fazer a seleção das 

melhores gravações e disponibilizá-las virtualmente para todos. Outra possibilidade, 

numa segunda etapa, é a de reeditar os melhores programas aproveitando os 

roteiros já existentes, as locuções e edições. 
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4. Discussão: podcast educacional 
 

Como resultado preliminar foi definido um modelo de implementação de rádio 

baseado em experiências de outros grupos envolvidos com rádio e rádio web, além 

de estudos existentes na literatura, conforme foram citados.  

O passo seguinte foi à implantação de uma versão beta estruturante (na 

escola piloto) conforme o cronograma de execução, com uma equipe de alunos e 

professores colaboradores. 

Após a oficina de rádio realizada com um grupo de alunos do ensino médio, 

foram produzidos dois episódios e acumulados mais de três horas de áudio bruto 

para edição. 

O impacto do uso da tecnologia de áudio foi muito positivo entre os alunos 

que fazem parte da produção, visto que a questão da autoria desse material no 

formato podcast é algo novo para eles. A tecnologia que eles utilizam no dia a dia 

como ferramenta de comunicação, principalmente os celulares, pode ser utilizada 

também para a gravação, reprodução e compartilhamento de áudio em formato de 

podcast.  

Pretende-se, partindo dessas experiências com podcasts, acumular um 

conjunto mínimo de conteúdos e meios práticos de gravação, para tornar possível a 

realização da prova de conceito do modelo de rádio web, que pode ser revisado e 

adaptado às necessidades ocasionais. 

Essa foi uma breve descrição das etapas de desenvolvimento do podcast em 

que são mobilizadas pelos alunos competências e habilidades em relação ao 

trabalho em grupo, ao desenvolvimento de texto, à capacidade da escrileitura9, à 

pesquisa, à expressão oral, ao contato com softwares, à produção radiofônica de 

áudio, entre outras. 

 

5. Considerações finais 
 

É interessante destacar em primeiro lugar que mesmo nas pautas livres os 

educandos abordaram a questão da sexualidade colaborando com a circulação 

dessa temática no espaço escolar, ou seja, aqui parece a necessidade de o sujeito 

falar dessas questões interditadas na escola e até fora dela. 

A metodologia proposta anteriormente está em desenvolvimento, se preciso 

será ajustada ou modificada, mas até o presente momento atende a dinâmica de 

utilização do podcast e, ainda, colabora para o aprofundamento da escuta; a prática 

do Audioler está ligada a esse processo circular de escuta e de produção de áudio. 

                                                             
9 O termo escrileitura é um neologismo formado pela justaposição das palavras 'escrita e leitura'. Apesar de 

Arnaud Gillot declarar que ele foi criado em português, em 1992, em Lisboa na tese de Pedro Barbosa 
intitulada Criação literária e computador, Julia Kristeva em Sémiotique, cuja primeira edição data de 1968, 
utilizava o termo écriture-lecturecom a mesma acepção de écrilecture (NEITZEL, 2002). 
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É importante ressaltar que a princípio a proposta da gravação apenas do 

áudio foi recebida pelos educandos com estranhamento, afinal eles estão 

acostumados com trabalhos escritos e com o mundo das imagens, do selfie e do 

youtube, por isso o áudio despertou grande interesse, pois foi algo inusitado o 

“velho” como “novo”, ou melhor, “O novo não está no que é dito, mas no 

acontecimento de sua volta” Foucault (1996, p. 26). 

Alguns educandos não gostaram da proposta pelo fato de serem tímidos, 

porém, esse trabalho envolve outras pessoas e a possibilidade de dividir as tarefas e 

utilizar as habilidades em que cada um se sinta mais à vontade. 

Os áudios foram desde gravações simples utilizando somente a locução e um 

celular, até gravações mais elaboradas com vinhetas de abertura, música de fundo 

(background) e efeitos sonoros gravados em estúdio. Dessa maneira, começou-se a 

pensar na coleta de material bruto de áudio para possível edição. 

No de 2016, como nos anos anteriores, foi aplicada uma oficina de rádio e 

podcast durante as aulas de sociologia e ao término desta disponibilizamos o 

material digital no blog. 
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COMUNICAÇÃO 
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Resumo: 
 

A associação de metodologias ativas de aprendizagem com as novas tecnologias de 
educação são catalisadores da motivação discente e da promoção e construção do 
conhecimento, além de desenvolver novas competências nos docentes. Desta 
forma, a Coordenação e o Núcleo Docente Estruturante do curso de Farmácia 
institucionalizou um conjunto de disciplinas denominadas Projetos Farmacêuticos, 
que são desenvolvidas a partir destes princípios e que têm como conclusão a 
realização de atividades junto à comunidade e/ou publicação científica. São 
desenvolvidos projetos cujos temas estão associados a questões de interesse 
profissional e da população e que passam por pesquisa em meios eletrônicos, 
assessorado por professores tutores, culminando em uma proposta de extensão e/ou 
publicação. O presente trabalho tem como objetivo avaliar os resultados destas 
disciplinas com o levantamento dos projetos desenvolvidos pelos discentes, tipos de 
ações propostas junto à comunidade, número de pessoas que foram impactadas e 
publicações. Os resultados mostraram diversidade de temas e de ações propostas 
relevantes à formação e atuação do profissional e 2300 pessoas sofreram impacto 
dessas ações extensionistas. Conclui-se que a institucionalização destas disciplinas 
na matriz curricular do curso foi relevante e trouxe resultados satisfatórios em relação 
à formação discente e docente, associada às ações perante a comunidade e 
desenvolvimento de trabalhos científicos. 
    

Palavras-chave: Metodologias ativas. Tecnologia na educação. Educação em 

farmácia. 
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1. Introdução  

 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Farmácia, instituída pelo Conselho Nacional de Educação, os profissionais 

farmacêuticos devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua 

formação, quanto na sua prática. Desta forma, eles devem “aprender a aprender” e 

ter responsabilidade e compromisso com a sua educação (NICOLETTI, 2010).  

Por outro lado, o perfil dos discentes, principalmente em instituições 

particulares, se mostra bastante heterogêneo, porém em sua maioria são 

trabalhadores, de dupla jornada, que ingressam de forma precoce no mercado de 

trabalho e possivelmente possuem dificuldades para os estudos e a realização de 

estágios, requisito imprescindível à área de saúde (ALVES e MARUNO, 2015). 

Este público estudantil universitário, formado principalmente pela geração Y, é 

marcado por indivíduos com características peculiares: são agitados, inquietos, 

ansiosos, impacientes, empreendedores, independentes, possuem habilidades 

específicas para lidar com as tecnologias de ponta, valorizam os desafios, 

desenvolvem múltiplas tarefas, ao mesmo tempo e são receptores de informações 

múltiplas que resultam em correlações desordenadas e fragmentadas. Esses jovens 

universitários da geração Y, conectados com a realidade por meio da internet, 

representam um desafio às aulas expositivas tradicionais, ainda que apoiadas por 

recursos audiovisuais (TORTELLA e BOROCHOVICIUS, 2014). 

Diante desta situação, os responsáveis pela formação destes profissionais têm 

suas responsabilidades aumentadas no sentido de envolver os acadêmicos em 

atividades que facilitem a aprendizagem, cujos resultados sejam dar condições para 

que eles próprios consigam solucionar os mais diversos problemas que encontrarão 

na sua vida profissional, mesmo que não possuam boa formação educacional nos 

níveis básico e médio.  

Ao mesmo tempo, estão sendo colocadas em discussão as tradicionais 

metodologias de ensino, onde o docente exerce um mero papel de transmitir 

conhecimentos e o discente como depositário passivo deste conhecimento.  Novos 

papéis para ambos estão sendo sugeridos para que o processo de aprendizagem 

possa ter rendimentos concretos e produtivos (CECY et al., 2010).  

Como resultado desta demanda, as instituições de ensino têm utilizado da 

taxonomia de Bloom, como ferramenta auxiliar do processo de aprendizagem no 

desenvolvimento e classificação dos objetivos educacionais, proporcionando a 

oportunidade de maior assimilação de conhecimentos pelos estudantes e alcance dos 

objetivos propostos pelos docentes no plano de ensino. A taxonomia de Bloom está 

dividida em três diferentes domínios de aprendizagem e de forma hierárquica, que 

compreende os níveis: psicomotor, afetivo e cognitivo (FERRAZ e BELHOT, 2010).  

Desta forma, todos estes domínios têm que ser desenvolvidos e avaliados no 

estudante e assim, várias estratégias devem ser empregadas para garantir a 

permanência desse estudante durante todo o período do curso, começando desde o 

acolhimento até as dinâmicas desenvolvidas pelos docentes nas disciplinas. Para 
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esse público o desafio é envolver o discente de forma prazerosa, proporcionando a 

assimilação de conhecimentos e a capacidade de correlação das informações com a 

realidade profissional, sem perder a qualidade do ensino. 

Novas estratégias podem ser utilizadas para proporcionar experiências ao 

acadêmico que lhe provocarão estímulos para atuar de forma mais autônoma, crítica, 

reflexiva, ética, com responsabilidade e afinado com as necessidades que a 

sociedade lhe apresenta (OLIVEIRA, 2001). Uma destas estratégias é o uso do 

método da Aprendizagem Baseada em Problemas, que tem como propósito tornar o 

aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal, por 

meio de problemas propostos que o expõe a situações motivadoras e o prepara para 

o mundo do trabalho (CECY et al., 2010). 

Em função desta realidade, neste trabalho é apresentado estudo, de caráter 

descritivo e quantitativo, que foi composto por levantamento de dados a respeito dos 

projetos desenvolvidos pelos discentes nas disciplinas de Projetos Farmacêuticos I e 

II, que têm como objetivo ampliar o alcance das disciplinas profissionalizantes, por 

meio da inclusão de disciplinas integrativas e metodologicamente ativas. O período 

analisado engloba o primeiro semestre de 2015 até o segundo semestre de 2017, 

elencando título do projeto, atividade de extensão proposta e informações sobre 

trabalhos apresentados em eventos científicos que tivessem fundamentação nos 

respectivos projetos desenvolvidos.  

O trabalho também envolve a estimativa do número de pessoas impactadas 

pelas ações desenvolvidas nos projetos. Estes números foram obtidos por meio de 

apontamentos e relatórios produzidos ao final de cada atividade, pelos próprios 

discentes, docentes ou pela instituição. No caso de uso de plataforma de 

compartilhamento de vídeos para exibição da ação, disponível na internet, se recorreu 

ao número total de visualizações indicada na plataforma. 

 

2. Institucionalização das disciplinas Projetos Farmacêuticos 

 

A Coordenação e o Núcleo Docente Estruturante do curso de Farmácia, 

analisando esta nova situação que se instaura no setor educacional, propuseram a 

institucionalização na matriz curricular do curso, de disciplinas denominadas “Projetos 

Farmacêuticos”, cujo objetivo foi permitir desenvolver a interdisciplinaridade tanto 

vertical como horizontal.  

Partiu-se do pressuposto de que a realidade apresentada é vivenciada em sua 

complexidade como uma totalidade multidimensional. Seu conhecimento não pode 

ser fragmentado em disciplinas rigidamente compartimentalizadas. É necessário que 

haja uma articulação e integração entre elas. Para a caracterização efetiva desta 

atitude interdisciplinar, todos devem estar envolvidos. Mais especificamente, 

docentes e discentes como coparticipantes da construção do processo ensino-

aprendizagem, assumindo uma nova postura que permitirá a investigação e resolução 

de problemas relacionados à realidade em que vivem e às competências e 

habilidades exigidas de seu curso (ROSA et al., 2014).  
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Assim, a inserção destas disciplinas garante a interdisciplinaridade e a 

integração entre teoria, prática, mercado e ética profissional. Elas foram inseridas à 

grade curricular a partir do 7o semestre e além do docente tutor, responsável pela 

disciplina, é facultada a participação de docentes na área de conhecimento envolvida 

no projeto. 

Na atual matriz curricular do curso ocorrem três Projetos Farmacêuticos, onde 

o primeiro, que ocorre no 7o semestre, se atém ao desenvolvimento de ações de 

extensão junto à comunidade correlacionadas com as Práticas Integrativas e 

Complementares de Saúde (principalmente Fitoterapia, Homeopatia e Acupuntura). 

O Projeto Farmacêutico II, desenvolvido no 8o semestre, envolve modelos de estudo 

saúde e doença, contemplando uma série de temas que são de interesse e 

importância para o profissional da área da saúde, em específico, o farmacêutico.    

A disciplina de Projeto Farmacêutico III, desenvolvida no 9o semestre, 

contempla o desenvolvimento de um processo ou produto farmacêutico ou cosmético 

que envolve o estudante em etapas essenciais no trabalho da indústria. Até o 

momento (2017), duas turmas do curso de Farmácia concluíram total ou parcialmente 

as disciplinas citadas. 

Normalmente as disciplinas de Projetos Farmacêuticos I, II estão, cada uma 

delas, divididas em três fases. A primeira, onde o discente, em trabalho em grupo, 

com auxílio do docente tutor, tem contato com o tema e a realidade dos problemas 

que o envolvem. A segunda está relacionada com o desenvolvimento teórico do 

projeto de extensão que será realizado. Após aprovação do docente tutor, há, na 

segunda fase, produção de materiais que serão utilizados nestas intervenções, como 

por exemplo, folders, painéis, vídeos, etc. Na terceira fase o projeto é realizado em 

um ambiente propício, objetivando ter maior número de pessoas sendo impactadas 

pela ação e/ou apresentados em eventos científicos. As avaliações da disciplina são 

realizadas em dois momentos, sendo a primeira após o desfecho da primeira fase 

(contato e avaliação dos problemas que envolvem a questão) e a segunda avaliação, 

com a apresentação formal do projeto que foi idealizado.  

A disciplina Projetos Farmacêuticos III difere das outras duas, na terceira fase, 

em que os grupos apresentam os materiais desenvolvidos para o professor ou o 

produto final para uma banca formada por docentes farmacêuticos do curso. Como o 

último projeto não tem caráter extensionista, não será abordado neste trabalho. 

Observa-se na literatura que práticas educativas no ensino de graduação e 

oportunizadas pelas tecnologias computacionais, ao serem subsidiadas por 

metodologias ativas, tendem a alcançar efetividade por meio da interatividade, da 

produção de conhecimento coletivo e da observância de tempos e espaços de 

aprendizagem diferenciados (LASHLEY, 2005; SANTOS JÚNIOR e BATISTA, 2012). 

Neste caso, as disciplinas de Projetos Farmacêuticos contemplam estas 

características e as fazem solidificar em atividades de extensão que auxiliam a 

comunidade em suas necessidades (EINSFELD et al., 2009). 
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3. Propostas de projetos extensionistas e trabalhos científicos 

produzidos nas disciplinas Projetos Farmacêuticos 

 

O processo de desenvolvimento destas disciplinas está focado no trabalho de 

pesquisa dos discentes sobre o tema de interesse, com o uso de metodologias ativas 

(Aprendizagem Baseada em Projetos), no qual eles projetam ações que deverão 

envolver a comunidade. Neste instante, novas tecnologias de aprendizagem podem e 

devem ser utilizadas como proposta de trabalho para se alcançar os objetivos 

esperados (SANTOS JÚNIOR e BATISTA, 2012).  

Essas estratégias permitem que a utilização do computador e da internet, por 

exemplo, seja mais um instrumento de construção do conhecimento, motivando o 

desenvolvimento de habilidades e ao auxílio para pesquisa e atualização (AGUIAR e  

CASSINI, 2010), gerando meios para que os discentes possam ter contato com vários 

materiais que os ajudam a desenvolver o projeto. 

Após levantamento dos projetos idealizados pelos discentes durante as 

disciplinas de Projetos Farmacêuticos I e II, foi possível sumarizá-los na Tabela 1, 

onde também se encontram as atividades de extensão propostas para cada um dos 

projetos, além da relação de trabalhos apresentados em eventos científicos que 

tiveram origem dos projetos desenvolvidos. 
 

Tabela 1 – Projetos propostos nas disciplinas de Projetos Farmacêuticos I e II 
 

Título Ações propostas / Trabalhos científicos 
Descarte consciente de medicamentos – Medicamentos 

vencidos 
Campanha de Descarte Consciente de Medicamentos com 

uso de painel e recolhimento de medicamentos /  

Descarte consciente de medicamentos – 
Doação de medicamentos é válida? 

Campanha de Descarte Consciente de Medicamentos com 
uso de painel e recolhimento de medicamentos / 

Estudo do perfil de medicamentos descartados no Centro 
Universitário Barão de Mauá 

/ Painel apresentado no VIII Encontro de Farmácias 
Universitárias 

 (MULLER et al., 2016) 

Uso racional de medicamentos – reações adversas  / Painel apresentado no I Seminário de Pós-Graduação do 
Centro Universitário Barão de Mauá (VIEIRA et al., 2016) 

Uso racional de antibióticos Postagem do vídeo sobre Uso Correto de Antibióticos / 
Painel apresentado no I Seminário de Pós-Graduação do 

Centro Universitário Barão de Mauá (SANTOS et al., 2016) 

Uso racional de fitoterápicos Palestras com uso de painel e distribuição de folder / 
Painel apresentado no I Seminário de Pós-Graduação do 
Centro Universitário Barão de Mauá (MAGAZONI et al., 

2016) 

Uso racional de medicamentos – automedicação Distribuição de cartilha contendo informações sobre os 
riscos da automedicação / 

Painel apresentado no I Seminário de Pós-Graduação do 
Centro Universitário Barão de Mauá (PAVAN et al., 2016) 

Esclarecendo a homeopatia Apresentação de vídeo na sala de espera de Unidades de 
Saúde e com distribuição de folheto informativo /  

Águas termais – turismo de saúde Viagem com idosos para Poços de Caldas (MG) para 
tratamento em balneários / 

Uso da acupuntura para tratamento de cefaleia 
no  SUS 

Palestras com uso de folder na sala de espera de Unidades 
de Saúde / 

Falsos fitoterápicos e suplementos alimentares Rodas de conversa com distribuição de folder e uso de 
painel / 

Painel apresentado no I Seminário de Pós-Graduação do 
Centro Universitário Barão de Mauá 

Homeopatia no tratamento da dengue Palestras com uso de folder e painel / 

Plantas repelentes para cultivo em Farmácias Vivas para 
auxiliar no combate ao mosquito Aedes aegypti 

Palestras com uso de material de divulgação (folder) e 
doação de mudas de espécies vegetais em Unidades de 

Saúde / 
 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Sendo assim, na Tabela 1, observa-se que as temáticas propostas são de 

relevância para a formação do farmacêutico, pois são assuntos de seu cotidiano 

profissional.  

Podem-se destacar alguns projetos pela sua originalidade, como por exemplo, 

“Plantas repelentes para cultivo em Farmácias Vivas para auxiliar no combate ao 

mosquito Aedes aegypti”, no qual o objetivo era utilizar o cultivo de espécies vegetais 

pela comunidade para ação repelente ao mosquito vetor da Dengue. Ou ainda, “Águas 

termais – turismo de saúde”, cuja proposta era aglutinar pacientes idosos para 

tratamentos termais em cidades que possuem este tipo de Prática Integrativa e 

Complementar. 

Outros projetos podem ser destacados pela sua importância em relação ao 

tema discutido, como é o caso do “Uso racional de medicamentos – reações 

adversas”, “Uso racional de fitoterápicos”, “Uso racional de medicamentos – 

automedicação”, “Esclarecendo a homeopatia” e “Falsos fitoterápicos e suplementos 

alimentares”. Estes projetos contemplam assuntos de enorme relevância para saúde 

da população e que, ao mesmo tempo, se entrelaçam com aspectos pertinentes à 

atuação farmacêutica. 

As ações propostas nestes projetos parecem ser plenamente aceitáveis e de 

acordo com a realidade disponível para sua realização. Em algumas delas, nota-se 

mais claramente o uso de tecnologias e recursos inovadores como a produção de 

vídeos para exibição em ambientes reais ou virtuais, com finalidade de impactar 

grande número de espectadores. Da mesma forma, a produção de material impresso 

(folders e painéis) pressupõe, nos dias atuais, a utilização de programas 

computacionais que facilitam a sua produção. 

Salienta-se, deste modo, que estes projetos tiveram sustentação em termos de 

pesquisa e desenvolvimento, a partir do uso de novas metodologias de ensino e 

tecnologias de educação. 

 

4. Impacto causado pelas ações extensionistas junto à comunidade 

  

Algumas das ações propostas apresentadas na Tabela 1 foram, de fato, 

realizadas e na Tabela 2 é apresentado o número de pessoas impactadas por estas 

ações. 
 

   Tabela 2 – Público impactado pelo desenvolvimento dos Projetos Farmacêuticos I e II 
 

Projeto Número de pessoas  
Descarte consciente de medicamentos 508 

Uso racional de antibióticos 481* 

Esclarecendo a homeopatia 214 

Uso racional de fitoterápicos 845 

Falsos fitoterápicos e suplementos alimentares 252 

Total 2300 

*número de visualizações na plataforma de compartilhamento de vídeos até maio/2018 
 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Observa-se, na Tabela 2, que duas mil e trezentas pessoas foram envolvidas 

pelas ações propostas nos vários projetos realizados. Estas ações foram realizadas 

em diversos locais, entre eles, na própria comunidade acadêmica, na Semana Interna 

de Prevenção de Acidentes (SIPAT) de empresas do município, em ações do Centro 

Universitário nos parques municipais, na Feira do Livro do município, entre outros.  

Ainda com relação às ações extensionistas e de pesquisa citadas na Tabela 2, 

três delas (Descarte consciente de medicamentos, Uso racional de fitoterápicos e Uso 

racional de antibióticos) tiveram maior público.  

A primeira foi realizada tendo como público a comunidade universitária, com o 

objetivo de esclarecimento sobre o tema e o desenvolvimento de campanha para 

recolhimento e descarte de medicamentos vencidos ou em desuso.  

A segunda, em ações do Centro Universitário no parque municipal e na feira do 

livro, com objetivo de esclarecimento e discussão do tema com a comunidade, em 

locais onde há maior probabilidade de interação com pessoas que possuam estilo de 

vida mais saudável e, por isto, predispostas a esclarecer dúvidas sobre o uso correto 

de plantas medicinais e fitoterápicos.  

A terceira ação foi criada para desenvolvimento em ambiente virtual, com 

inclusão de filme, com produção e apresentação realizada pelos próprios discentes, 

em postagem no YouTube, tendo como título “Vamos falar sobre uso racional de 

antibióticos” (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-qg3DVQiU7E). Neste 

caso, o público com potencial de ser impactado pela ação tende a ser bem maior, com 

o passar do tempo, se considerarmos que este tipo de ação está constantemente 

disponível para visualização dos interessados na internet. Deste modo, é evidente que 

a eficácia desta ação é ampliada, justamente pelo uso de recursos tecnológicos de 

informação e comunicação.  

Para o desenvolvimento destas ações foram necessárias atividades de preparo 

que envolveu extensa pesquisa sobre o tema, em várias fontes de informação 

(inclusive a internet), culminando com a realização destes materiais, através do auxílio 

de programas computacionais, filmagem, edição e demais etapas do processo de 

produção de mídia. 

É notório observar que esta interação com a comunidade seja gratificante para 

ambos os lados, pois a população tem oportunidade de ter informação qualificada e 

correta sobre assuntos de seu interesse e os discentes têm a oportunidade de mostrar 

suas habilidades e conhecimentos sobre o tema e sentem-se estimulados pelo serviço 

que estão prestando. A divulgação desses trabalhos, junto à comunidade, é uma 

grande oportunidade para iniciar o convívio desses estudantes com a população e ao 

mesmo tempo reforça a importância da profissão farmacêutica. 

Segundo Rodrigues et al. (2013) as ações de extensão universitária contribuem 

demasiadamente com a sociedade, pois permite o contato dos acadêmicos com o 

público em geral, onde se concretizam as teorias transmitidas em sala de aula. A 

extensão se torna estimulante àqueles que estão na condição do aprender, pois se 

sentem contribuindo para um mundo melhor. Em contrapartida, a população é 



 

121 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 114 a 124 

beneficiada com ações e informações que permitem o desenvolvimento na vida de 

cada ser, provocando, assim, mudanças sociais. 

A literatura aponta que a associação de metodologias ativas de aprendizagem 

com as novas tecnologias de educação são poderosos catalisadores da motivação 

discente e da promoção e construção do conhecimento, além de desenvolver nos 

docentes, novas competências, que devem ser adquiridas com capacitação 

constante, disponibilidade de tempo para programar seus afazeres e motivação 

(CECY et al., 2010; NASCIMENTO, 2014). 

 

5. Percepção dos docentes tutores frente à nova experiência de 

aprendizagem  
 

O papel dos docentes tutores nas disciplinas de Projetos Farmacêuticos I e II é 

de facilitador e integrador de ações relacionadas com o desenvolvimento das etapas, 

criando possibilidades para produção ou construção de conhecimento. A procura do 

conhecimento relativo ao embasamento para as ações pertinentes aos projetos de 

extensão e pesquisa deve ser realizada pelos próprios estudantes. Deste modo, 

também se espera deles uma nova postura, onde é necessário comprometer-se, 

assumir maiores responsabilidades, agir de forma mais autônoma, crítica e reflexiva.   

Deste modo, com o desenvolvimento das atividades descritas que contemplam 

as ações extensionistas e de pesquisa das disciplinas de Projetos Farmacêuticos I e 

II, os docentes tutores observaram mudanças de atitude dos discentes frente às 

propostas das disciplinas.  

Diversas vezes foram observados comportamentos extremamente criativos e 

dinâmicos de discentes que, em aulas desenvolvidas de modo tradicional, 

apresentaram comportamento apático e dispersivo. 

Com a apresentação dos trabalhos científicos e o desenvolvimento das 

atividades de extensão, houve a possibilidade de observar a atitude dos discentes 

frente a uma situação real de contato com a população, com a qual estes futuros 

profissionais terão contato permanente.  

Na grande maioria das vezes, o resultado desta exposição, por parte dos 

discentes foi virtuoso, com nítida percepção de que eles ganham confiança e perdem 

a timidez, conforme desenvolvem os temas com os quais se envolveram. 

Ao mesmo tempo, foi observado que os discentes foram capazes de usar 

adequadamente os recursos tecnológicos de informação e comunicação, pela 

necessidade de conhecer, entender e propagar os temas propostos, além de produzir 

materiais para sua apresentação. Na maioria das vezes, os materiais produzidos 

foram de ótima qualidade. 

As metodologias ativas incentivam os estudantes a manterem o estudo 

constante, criam uma independência e responsabilidade, estimulam o trabalho em 

grupo, além de possibilitarem a integração das dimensões biopsicossociais, 

aproximando os discentes da população.  Uma dificuldade encontrada nesta 

metodologia é o sentimento de dificuldade na busca do conhecimento de alguns 
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estudantes e por isso, novos modelos de aprendizagem requerem constante empenho 

do docente tutor para alcançar sempre o seu aperfeiçoamento (MARIN et al., 2010). 

Por outro lado, este tipo de experiência de aprendizagem propicia no docente 

a necessidade de se desenvolver em funções que não estava acostumado a 

desempenhar. A figura do professor tutor, nestas disciplinas, requer maior capacidade 

em vários aspectos (afetivo e cognitivo), juntamente com a habilidade em lidar com os 

novos recursos tecnológicos de informação e comunicação, no sentido de orientar os 

discentes neste trabalho. É uma dramática alteração de função, se comparada com 

aquela anteriormente desempenhada, até os anos 1980, onde ele era essencialmente 

um agente transmissor de conhecimentos. No entanto, estas barreiras não serão 

intransponíveis, principalmente para aqueles que têm como objetivo ser um mediador 

do conhecimento nos tempos atuais.  

 

6. Considerações finais 
 

As disciplinas de Projetos Farmacêuticos I e II se concretizam como uma 

associação de metodologias ativas de aprendizagem com as novas tecnologias de 

educação, nos quais novos papéis são desempenhados por docentes e discentes, 

com auxílio de recursos de informática e internet, para desenvolvimento e realização 

de ações que impactam a comunidade.  

No aspecto qualitativo os Projetos Farmacêuticos apresentaram diversidade 

de temas e de ações propostas relevantes referentes à área da saúde e para a 

formação e atuação do profissional. No aspecto quantitativo, para aquelas ações que 

vieram a se realizar, duas mil e trezentas pessoas, nos mais diferentes ambientes da 

comunidade (reais e virtuais) sofreram impacto dessas ações. Neste contexto, estas 

disciplinas estão perfeitamente inseridas dentro dos processos de aprendizagem 

propostos por Bloom, pois permite a aplicação dos conhecimentos adquiridos em 

situações que lhe são impostas. 

Deste modo, conclui-se que a institucionalização destas disciplinas na grade 

curricular do Curso de Farmácia foi positiva e trouxe, até o momento, resultados 

satisfatórios em relação à formação discente e também de um novo docente, 

associado às ações perante a comunidade. 
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Resumo: 
 

Desde 2006 acontece a Olimpíada Brasileira de Robótica. É considerado o maior 

evento de robótica da América Latina, que objetiva estimular os jovens às carreiras 

científico-tecnológicas, identificando talentos e promovendo debates no processo de 

ensino-aprendizagem brasileiro. A robótica contribui para o aprendizado de conceitos 

e fatos, desenvolvendo diversas habilidades cognitivas (atenção/foco, percepção, 

memória, linguagem, raciocínio, estratégias, tomada de decisões e resolução de 

problemas). Diz-se robótica pedagógica ou educacional aquela caracterizada por um 

ambiente educativo a qual reúne conjuntos de peças diversas, como motores e 

sensores controlados por computador e softwares que permitam que os modelos 

montados (robôs) tenham, de alguma forma, seu funcionamento programado. Este 

trabalho é parte da pesquisa que vimos desenvolvendo no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE/UFT) e relata a experiência no curso de licenciatura 

em computação do campus Dianópolis do Instituto Federal do Tocantins (IFTO). Trata-

se de um trabalho baseado em uma pesquisa qualitativa, quantitativa, bibliográfica e 

pesquisa-ação. No Estado ainda são poucas as investigações sobre a robótica 

educacional e a maioria das experiências pedagógicas se dá no Instituto Federal, que 

tem sua expansão a partir de 2016, contando atualmente com 11 campi. Nossos 

resultados apontam que a robótica educacional mediando o ensino e aprendizagem, 

pode ser uma estratégia pedagógica lúdica que articula teoria e prática, valoriza o 

trabalho em grupo, a cooperação, planejamento, pesquisa, promove o diálogo e o 

respeito a diferentes opiniões, além da utilização dos conceitos de diversas disciplinas 

para a construção de modelos, levando os alunos a uma rica vivência interdisciplinar. 

 

Palavras-chave: Robótica educacional. Vivência interdisciplinar. Formação científico-

tecnológica. 
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1. Introdução 
 

A robótica tende a se tornar uma das dez maiores áreas de pesquisa na 

próxima década é o que se tem visto como tendência, pois a robótica e a automação 

são áreas estratégicas para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. 

Com a “crescente importância dada ao conhecimento como fator de produção; 

da ciência, da tecnologia e da inovação do mundo globalizado” (STEIL, 2011), além 

da necessidade da formação de indivíduos que possuam uma visão interdisciplinar e 

que sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento da ciência, o ambiente 

escolar torna-se o espaço por excelência para a utilização da robótica educacional 

como estratégia interdisciplinar de ensino e aprendizagem em um curso superior de 

formação de professores. 

A partir desta constatação, o estudo tomou por base a pergunta: quais 

experiências acadêmicas têm tomado a robótica educacional como estratégia 

interdisciplinar? Para essa inquietação nos voltamos para a observação dos 

acadêmicos do curso de licenciatura em computação do campus Dianópolis do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO). 

O trabalho busca compreender a robótica educacional e sua contribuição para 

a vivência interdisciplinar dos alunos do curso de Licenciatura em Computação. Sendo 

assim, esta pesquisa classifica-se, quanto à metodologia, como sendo de abordagem 

qualitativa, haja visto que as respostas dos pesquisados durante a coleta de dados 

permite várias interpretações, quantitativa, ao fazer uso do teste T de Student para a 

indicação de significância. Sendo ainda, quanto a coleta de dados, como bibliográfica, 

ao trabalharmos com textos de outros pesquisadores e pesquisa-ação, em função de 

nossa convivência com os pesquisados. 

 
2.  O ensino superior na sociedade do conhecimento 

 

Ao longo dos últimos anos vários setores da economia têm tido um amplo 

crescimento, motivado, segundo Himanen (2006, p. 347) apud Castells (2009), “pelas 

inovações tecnológicas combinadas com as organizações em rede”. 

Steil (2011, p. 209) entende a sociedade contemporânea como sociedade do 

conhecimento. Para esta autora, são características dessa sociedade “a crescente 

importância do conhecimento como fator de produção; e da criação, comercialização 

e consumo de produtos baseados em conhecimento”. E ainda conforme Steil (2011, 

p. 209), “as implicações da sociedade do conhecimento para as instituições de ensino 

superior, para as organizações do trabalho, e para as pessoas são muito 

significativas”. Para ela, a crescente importância do conhecimento, da pesquisa e da 

inovação, além da definição de novas perspectivas acerca da definição de carreira 

profissionais são as características da sociedade do conhecimento que mais tem 

impactado o papel das instituições de ensino superior, em especial na última década.  

E assim, as Instituições de Ensino Superior (IES) do mundo contemporâneo 

assumem sua importância cada vez mais notória, e, consequentemente, colocando 
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assim a atividade docente a frente deste papel de acompanhar as mudanças 

paradigmáticas. 

Neste prisma, Pimenta e Anastasiou (2002, p. 161) sustentam que “o ensino 

superior insere-se no contexto social global que determina e é determinado também 

pela ação dos sujeitos que aí atuam”, ou seja, por aqueles imbuídos a colaborarem 

na formação de outrem, diplomados nas suas distintas áreas do conhecimento, quer 

sejam, os professores ou bacharéis. 

A crescente importância do conhecimento e a valorização do capital intelectual 

dos indivíduos, a revolução da informação e dos meios de comunicação passou a ser 

discutidas nos mais variados ambientes, inclusive no ambiente acadêmico.  

A seguir, discute-se a importância da formação acadêmica com aportes dos 

saberes da computação e o licenciado em computação, como profissional que seja 

capaz de implementar soluções tecnológicas para a educação básica. 

 
3.  A licenciatura em Computação no IFTO 

 

A formação inicial docente é um processo pelo qual passa o indivíduo que 

deseja licenciar-se, profissionalizar-se e exercer o ofício de professor. Conforme a 

história da educação no Brasil, ainda nas décadas de 1960 e 1970 discutiam-se 

questões concernentes ao acesso à escolarização, uma vez que, a formação de 

professores se limitava à falta de oferta de vagas e escolas (GATTI, 2008).  

A rede federal de educação tecnológica teve suas primeiras iniciativas ainda na 

década de 40 do século passado com a criação dos cursos de aperfeiçoamento do 

ensino industrial e logo em seguida os cursos especiais para a educação técnica. 

Desde aquela época até recentemente, várias ações, programas e projetos de 

formação de professores tem sido desenvolvidas, porém, sem resolver em definitivo 

a carência de pessoal qualificado para todas as áreas da educação básica. E essa 

carência é ainda mais forte em se tratando da educação profissional e tecnológica. 

E a partir dessa necessidade destaca-se o surgimento dos Institutos Federais 

de Educação, onde, de acordo com os documentos, Brasil (2008b),  

 

[...] traz aos profissionais da educação um espaço ímpar para a 

construção de saberes, pois os mesmos podem dialogar de forma 

simultânea e articulada com os diversos níveis e modalidades de 

ensino, da educação básica à pós-graduação. 

 

Com a implantação dos institutos federais surgem os cursos de licenciaturas, 

assim como os de computação, com o objetivo de formar professores com uma visão 

científico-tecnológica. 

É relativamente novo no Brasil, a licenciatura em Computação, com início de 

suas atividades na Universidade de Brasília em 1997, tendo como desafio a atuação 

do licenciado tanto na educação profissional quanto nos demais segmentos da 

educação básica.  
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Conforme IFTO (2017), no Tocantins, o curso teve início em 2009 no campus 

de Araguatins (IFTO), sendo a segunda instituição da rede federal a ofertar este curso 

no país. Atualmente este curso foi aberto também nos campi de Colinas, Porto 

Nacional e Dianópolis. 

O compromisso do curso de licenciatura em computação do IFTO com a 

sociedade traduz-se na formação de profissionais dotados de uma visão 

interdisciplinar. E assim, chega-se a discussão da “interdisciplinaridade”, como marca 

do projeto curricular destes cursos. 

 

4.  A interdisciplinaridade 

 

Para a discussão de interdisciplinaridade partimos da discussão do 

pensamento disciplinar da ciência clássica, onde Alvarenga et al (2014, p. 4), apontam 

que o conhecimento disciplinar gerado pela ciência moderna, 

 

[...] se caracteriza basicamente por um modelo de pensamento 

simplificador, pois é fundamento em racionalidade considerada 

estreita pelas implicações que gera e pelo reducionismo que opera no 

processamento do conhecimento disciplinar. 

 

  O pensamento disciplinar moderno está centrado em quatro pilares da ciência 

moderna: a ordem, a disjunção, a redução e a lógica formal – aceitos, pela 

comunidade científica que o sustenta, como garantia da certeza do conhecimento 

científico. Ou seja, para os defensores da ciência clássica, é preciso dissolver a 

complexidade na simplicidade, fazendo surgir então as “disciplinas”. 

Para Japiassu (2006, p. 23-24) apud Alvarenga et al (2014, p. 10), a 

denominação “disciplina” surge a partir da criação das universidades de Berlim e de 

Londres, e é a partir destas que se inicia o processo de fragmentação e 

compartimentalização das ciências. 

 Desta feita, uma forma alternativa, complementar e inovadora na 

produção de conhecimento apresenta-se a partir de 1960 como uma precursora na 

busca de respostas aos limites do conhecimento simplificador, dicotômico e disciplinar 

da ciência moderna, Alvarenga et al (2014, p. 20). A partir de então, passa-se a negar 

o possível vazio existente entre as fronteiras disciplinares. 

 Conforme é possível identificar na figura 1, de Oliveira Filho (1987), e a 

partir das ideias de Popper (1993) e sua concepção da ciência, é possível identificar, 

não somente a existência de regras metodológicas específicas aos distintos grupos 

disciplinares, mas também identificar regiões onde as práticas interdisciplinares teriam 

seus espaços de trocas, não somente metodológicas, mas também teóricas e 

tecnológicas, propiciando então a criação conjunta de instrumentos de natureza 

interdisciplinar. 
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Figura 1:  Classificação triádica da ciência, segundo critérios das especificidades metodológica 
   

 
 

Fonte: Oliveira Filho (1987) apud (Alvarenga et al. 2014, p. 57) 

  

Já para Piaget apud Alvarenga et al (2014, p. 36), a interdisciplinaridade 

apresenta no campo da ciência uma finalidade específica, sendo uma força potencial 

explicativa de interações, considerando ainda como tendo três níveis de relações, 

onde estas interações se apresentam como formas específicas de conhecimento para 

além do disciplinar, nomeadas por ele como “multi”, “inter” e “transdisciplinar”, 

conforme descrito, de forma resumida, no quadro a seguir. 
 

Quadro 1: Formas de conhecimento conforme pensamentos de Piaget apud (Alvarenga et al. 2014). 
 

Formas de conhecimento Breve descrição 

Multidisciplinaridade 

“Patamar inferior” da interação. Nesta forma de 

interação o problema requer a colaboração mútua 

de duas ou mais ciências, mas sem que as 

disciplinas contribuintes sejam modificadas ou 

enriquecidas, não sendo uma interação 

propriamente dita. 

Interdisciplinaridade 

Trata-se de um “segundo nível” de colaboração 

entre disciplinas diversas, de uma mesma ciência 

que conduz a interações propriamente ditas. 

Transdisciplinaridade 

Trata-se da “etapa superior”, a qual não se 

contentaria em atingir as interações ou 

reciprocidades entre pesquisas especializadas, 

mas situaria essas ligações no interior de um 

sistema total, sem fronteiras estáveis entre 

disciplinas. 
 

Fonte: Alvarenga et al, 2014 

 

É necessário considerar as situações de hierarquização constante no quadro 

resumo (quadro 1) apresentado com base nos pensamentos de Piaget e citado por 

Alvarenga et al (2014, p. 36-37), não por simples suposições de níveis, mas pelas 

articulações entre grupos e subgrupos. E assim, ao apresentar tais níveis de 

colaboração entre disciplinas, Piaget, conforme Alvarenga et al (2014, p. 38) passa a 

ser considerado um dos criadores do termo e da noção de “interdisciplinaridade”. 
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Já Jantsch, ainda na década de 1970, procura ir além, caracterizando o tipo de 

sistema e o relacionando ao nível de simplicidade ou complexidade a que pertence. 

 Para ele é somente com a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, 

considerando ainda os limites da multidisciplinaridade e da disciplinaridade cruzada, 

que o sistema de ensino e de inovação tomam vida. 

Observa-se através das discussões até aqui apresentadas a ideia de que, 

mesmo buscando novas formas de relacionar saberes, refletindo sobre as relações 

entre ciência, ensino e inovação além das fronteiras da disciplinaridade preconizadas 

pela ciência clássica, é somente com uma visão crítica a respeito do conhecimento 

gerado na própria área que se permitirá uma abertura para a transposição dessas 

fronteiras. 

E assim é para Heckhausen (1972, p. 83) apud Alvarenga et al (2014, p. 43), o 

qual assinalam que “não podemos identificar diferentes práticas interdisciplinares fora 

da estreita relação que as mesmas mantem, necessariamente, com as práticas 

disciplinares”. E é partindo dessas visões a respeito da “disciplinaridade”, como a 

existência de objeto próprio, de um campo de conhecimento definido, de um nível de 

integração teórica e de métodos próprios de investigação, é que Heckhausen (1972, 

p. 87) apud Alvarenga et al (2014, p. 43) buscam estabelecer relações disciplinares 

com uma proposta de classificação da interdisciplinaridade. 

A este debate se acresce as contribuições brasileiras de Ivani Fazenda na 

perspectiva do currículo e da formação de professores. Em O que é 

interdisciplinaridade de 2008, Fazenda alerta para a existência de uma visão simplista 

da interdisciplinaridade, situada como resultado apenas da integração entre 

disciplinas. 

Esta teórica alerta para o fato de que a interdisciplinaridade ganha mais sentido 

no movimento que vai além da busca de conexões de conteúdos entre as disciplinas 

visando a interação entre as partes envolvidas (aluno/professor/família) quando os 

conteúdos da realidade, passam a serem dotados de significados, onde essa teoria e 

prática interdisciplinares na escola devem ser marcadas por uma atitude e olhar 

interdisciplinar na prática pedagógica. 

Conforme Rocha (2013), “a organização pedagógica da formação assim como 

a organização curricular está assentada na disciplina”. Há que se discutir “a 

disciplinarização em seus aspectos epistemológico, pedagógico e político”. 

Para este autor, uma formação ou um currículo interdisciplinar, pluridisciplinar 

e transdisciplinar é antes de tudo, um currículo disciplinar, embora pareçam um 

avanço pedagógico, não avançamos para além da fragmentação e do isolamento 

disciplinar. 

 E assim, depreende-se que, mais importante que refletir sobre os conceitos é 

perceber o significado da atitude interdisciplinar, no ensino e na formação de 

professores. 

 

 

 



 

131 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019          p. 125 a 141 

4.1  A robótica educacional como estratégia interdisciplinar 
 

A partir da revolução industrial, muitas atividades da vida diária das pessoas 

foram facilitadas com a tecnologização das coisas. Desde máquinas de linha de 

montagem para a fabricação de carros, até aquelas que auxiliam os humanos nos 

trabalhos médicos para salvar vidas, estamos vivendo numa sociedade cheia de 

tecnologias. 

Para OBR (2018) “a robótica tende a se tornar uma das dez maiores áreas de 

pesquisa na próxima década”, logo, é uma área que carece de ser incentivada desde 

criança no ambiente escolar. 

 Conceitualmente, a robótica deriva do termo “robota”, palavra tcheca que 

significa trabalho forçado, escravo. Tal termo foi originalmente, conforme Romero et 

al (2014, p. 5), criado em 1921 pelo escritor e filósofo tcheco Karel Capek. 

 E assim sendo, a robótica considerada como a ciência que estuda a montagem 

e a programação de robôs, dispositivos autônomos programados3 e controlados a 

partir de um programa de computador, a construção e programação destes exigem a 

combinação de conhecimentos em áreas diversas, o que faz da robótica uma área 

multidisciplinar, de acordo com Romero et al (2014). 

Entender a robótica como interdisciplinar é investiga-la além das fronteiras 

disciplinares e multidisciplinares, chegando à transdisciplinaridade. Desse modo, 

Romero et al  (2014) aponta que para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, 

é preciso reunir conhecimentos de engenharia mecânica, elétrica, mecatrônica, 

computação, além de informações provenientes de outras ciências, aumentando 

assim a percepção de que bons profissionais devem romper as barreiras fronteiriças 

das disciplinas, e não somente integrando-as, mas munindo-as de significado, através 

da integração da ciência e do social, da teoria e da prática, do olhar e da atitude 

interdisciplinar. 

Nas últimas décadas temos assistido a um avanço significativo na área da 

robótica, em que a sua utilização como ferramenta tecnológica tem sido aplicada na 

indústria, na medicina, segurança, entretenimento, bem como na educação. 

A partir de sua utilização nas diversas áreas, na educação passou a ser 

chamada de “robótica educacional” ou “robótica pedagógica”, tendo como objetivo, o 

de tornar o aprendizado significativo, mobilizando diferentes conhecimentos e 

habilidades.   

 Educabrasil (2017), define “robótica educacional” como sendo o termo para: 

 

Caracterizar ambientes de aprendizagem que reúnem materiais de 

sucata ou kit’s de montagem compostos por peças diversas, motores 

e sensores controláveis por computador e softwares que permitam 

programar de alguma forma o funcionamento dos modelos montados.  

                                                             
3 Segundo Papert (1985, p. 18), programar significa comunicar-se com uma máquina, numa linguagem que 
tanto ela quanto o homem podem “entender” 
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 Desse modo, dentre as vantagens da utilização da robótica no âmbito 

educacional, Romero et al (2014, p. 6) apud Guedes e Kerber (2010, p. 202) assinalam 

o desenvolvimento do raciocínio e da lógica; ajuda a superar as limitações de 

comunicação; valoriza o trabalho em grupo, a cooperação, planejamento e pesquisa; 

favorecendo a vivência interdisciplinar. 

As possibilidades de trabalho pedagógico com a robótica, nos impõe o desafio 

de desmistificar essa tecnologia como algo cientificista e discutir seu papel 

potencializador dos processos de ensinar e aprender. 

 

5.  Metodologia 

 

Este trabalho de pesquisa é de natureza básica, com abordagem qualitativa e 

quantitativa. Sendo a mesma também, quanto aos seus procedimentos de coleta de 

dados, uma pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação. 

 Quanto à pesquisa-ação, conforme GIL (2008) apud Provdanov e Freitas 

(2013, p. 66), 
 

[...] os pesquisadores e os participantes envolvem-se no trabalho de 

forma cooperativa. A pesquisa-ação não se refere a um simples 

levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a 

pesquisa-ação, os pesquisadores pretendem desempenhar um papel 

ativo na própria realidade dos fatos observados. 

 

Na pesquisa-ação, busca-se não apenas compreender a prática de modo a 

melhorá-la, mas também se ganhe uma melhor compreensão da prática rotineira por 

meio de sua melhoria Tripp (2005, p. 450), e assim, aprimora-se a prática pela 

oscilação sistêmica entre o agir no campo da prática e o investigar a respeito dela: 

planejando, implementando, descrevendo e avaliando (ciclo da pesquisa-ação). 

 Ressalta-se que a escolha pelo campus de Dianópolis foi pelo impacto que a 

referida unidade de ensino (UE) provoca na região em que está inserida, atendendo 

a uma demanda da educação básica e superior, sendo esta UE localizada em uma 

região do sudeste tocantinense, composta por 20 municípios, bem como os residentes 

no Oeste na Bahia. 

A coleta de dados foi realizada a fim de dar sentido à pesquisa-ação, e ao longo 

desta, testes, pré-testes e pós-testes em cada atividade de intervenção em ambiente 

prático (laboratório de informática), sendo quatro testes, dois para cada uma das duas 

atividades executadas: o pré-atividade, auxiliando o pesquisador no planejamento das 

ações (questionário de identificação de problemas); e o pós-atividade, os quais deram 

oportunidade ao pesquisador de refletir sobre sua própria prática e avançar para o 

ciclo seguinte. 

A pesquisa contou ainda com duas entrevistas com os acadêmicos do curso de 

licenciatura em Computação, sendo uma na fase inicial (estruturada), através do qual 
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os mesmos relataram sobre suas perspectivas e problemas relacionados ao seu 

processo de formação, e outra no pós-ação (estruturada). 

Como critério para escolha dos participantes respondentes deste estudo, foi 

disponibilizado junto às quatro turmas existentes no curso, um formulário de interesse 

durante a última semana do mês de novembro de 2016, e assim, após a coleta dos 

dados constantes neste formulário foi iniciado o estudo com seis participantes, durante 

o período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, os quais são acadêmicos 

matriculados entre o 1º e o 4º período. Foram atribuídos nomes fictícios durante a 

análise e discussões a fim de garantir a confidencialidade. 

No que diz respeito aos materiais utilizados para a execução deste estudo 

foram utilizados os conjuntos de robótica para ambiente educativo, Lego Mindstorm 

®EV34 e os conjuntos Arduino5. Tais componentes são compostos por sensores de 

detecção de luz, de cor, de toque, de distância, além de rodas, engrenagens, peças 

plásticas diversas e controladores. 

Ressalta-se ainda a utilização do ambiente do laboratório de informática, tendo 

em vista ser um local favorável para a realização das atividades e pelo fato da 

necessidade da utilização de computadores para a programação dos robôs. 

Na sequência desenvolvemos o ciclo da pesquisa-ação, conforme 

representação de (Tripp 2005): planejamento, implementação e avaliação (reflexão). 

As atividades deste trabalho se deram ao longo de dez aulas de duas horas 

cada. Para cada atividade é demonstrado também a tabela de indicação de 

significância, utilizando-se neste momento da pesquisa quantitativa através do teste 

T de Student. A aplicação deste tipo de teste permite verificar se é possível considerar 

se existe diferença entre as médias do grupo estudado antes e depois de terem 

participado dos encontros (aulas), e assim, podendo identificar indícios de melhorias 

em relação ao desempenho da maioria dos participantes. 

 

6.  A experiência no IFTO 

 

 Para a implementação das atividades (combate sumô e letreiro digital), as 

dividimos em dois momentos: a realização da ação, onde descrevemos a mudança 

na prática e produção de dados; e as reflexões do pós-avaliação, onde descrevemos 

a mudança da prática e do processo de investigação. 

 

 

                                                             
4 O conjunto educacional Lego, modelo Mindstorms ®EV3, de acordo com Education (2017), é “[...] um dispositivo 
inteligente programável que controla motores e sensores. O Lego® Mindstorms® Education tem liderado o 
caminho da Educação em STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), inspirando os usuários a se 
envolverem numa aprendizagem divertida na prática, oferecendo ainda mais maneiras de aprender robótica e 
ensinar os princípios de programação, física e matemática.” 
 

5 Conforme McRoberts (2015, p. 22), o Arduino é “pequeno computador que você pode programar para 
processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos que conectar a ele”. 
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6.1 A atividade 1- O combate sumô 
 

Quadro 2: Planejamento da atividade 1: o combate sumô 
 

Disciplinas 

envolvidas 

Motivação para a escolha das 

disciplinas 
Objetivo Metodologia 

Fundamentos de 

lógica e 

algoritmos e 

Metodologia 

científica 

Indicação dos acadêmicos no 

questionário de identificação de 

problemas. Os mesmos indicaram 

baixo rendimento nas disciplinas 

envolvidas nesta atividade.  

Em dois grupos, cada 

grupo deve construir um 

robô móvel6 autônomo 

para empurrar o 

adversário para fora de 

uma arena circular. O 

robô vencedor é aquele 

que fica na arena. 

1. Aula expositiva e 

prática. 2. Material 

utilizado: 

computadores e o kit 

Lego Mindstorm 

®EV3. 3. Avaliação: 

observação da 

execução e teste 

(interdisciplinar) pós-

atividade. 
 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 Sendo assim, para a atividade do combate sumô, no primeiro momento (a 

realização da ação), após o planejamento, iniciou-se então a execução da atividade. 

Os alunos foram motivados à construção de robôs que interagissem com o ambiente, 

ou seja, encontrando um adversário na arena, o empurrava para fora dela. Os robôs 

foram construídos com o Lego Mindstorm ®EV3 e possuíam sensores ultrassônicos 

para a detecção do adversário, sensores de cor para detecção da linha de limite da 

arena, além de motores, rodas e peças diversas. Esta atividade contou ainda com 

uma arena de madeira em material branco com uma borda externa feita de fita adesiva 

(isolante) de cor preta para delimitar o limite onde os robôs andavam. E assim, após 

a construção do robô, os alunos utilizaram o computador para dar instruções a ele 

(robô) como: ao detectar um obstáculo a frente, empurra-lo até que o mesmo esteja 

fora da arena; ao detectar uma linha preta sem que algum adversário esteja a frente, 

voltar e entrar na área de combate. Durante a atividade, os alunos utilizaram-se dos 

fundamentos da disciplina de lógica e algoritmos para darem instruções aos robôs, e 

ao, e durante a execução desta, conceitos de metodologia científica iam sendo 

passados, como por exemplo: a robótica como tema de pesquisa; a pergunta “é 

possível construir um robô com peças móveis para uma competição de robôs sumô?” 

como “problema”; construir o robô como sendo o “objetivo” de uma pesquisa; a 

construção de robôs com rodas, motores e sensores utilizando o kit educacional Lego 

Mindstorm ®EV3 como sendo uma solução provisória (hipótese); e outros. E, após a 

realização da atividade, os alunos responderam um teste, contendo 10 perguntas e 

envolvendo as disciplinas citadas, de forma interdisciplinar. 

 Já no segundo momento (reflexões do pós-avaliação), durante a execução da 

atividade, observou-se o empenho e a motivação dos alunos para as ações práticas. 

                                                             
6 Conforme Romero et al (2014, p. 7), os robôs móveis são aqueles que se locomovem de diferentes formas 
(veículos com rodas, robôs com pernas, robôs aéreos e submarinos), apresentando diferentes níveis de 
experiência e sendo capazes de atuar em ambientes desconhecidos e dinâmicos, reagindo a situações 
imprevistas. 
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Já quando do momento da aplicação dos testes antes e após a atividade, os alunos 

não se mostraram tão motivados. Ponto que a ser melhorado na atividade 2. Verifica-

se neste instante também que para uma melhor religação de saberes e um possível 

alcance da interdisciplinaridade, a presença dos docentes titulares das disciplinas 

envolvidas nas atividades, tanto pelo seu melhor conhecimento disciplinar, quanto 

para uma possível mudança na sua prática através das atividades realizadas, se faz 

necessária. 

 

6.1.1 Os testes quantitativos da atividade 1 
 

  As tabelas 1 e 3, a seguir, ilustram as notas (de 0 a 10 pontos) obtidas pelos 

acadêmicos do grupo participante da pesquisa nos testes aplicados antes e depois da 

execução das atividades. 
 

Tabela 1: Notas dos participantes da pesquisa antes e depois da atividade 1 
 

Alunos participantes 
Notas 

Pré-teste Pós-teste 

Estudante 1 7 10 

Estudante 2 6 5 

Estudante 3 7 7 

Estudante 4 4 4 

Estudante 5 5 7 

Estudante 6 3 6 
 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

 Observa-se na tabela 1 que é possível identificar indícios de melhoria no 

desempenho de 50% dos alunos participantes deste estudo no pós-teste se 

comparado ao pré-teste. Logo, aplicou-se o teste T de Student para verificar, 

quantitativamente, a possibilidade de considerar uma diferença significativa entre as 

médias de nota do grupo antes e após a execução da atividade. 
 

Tabela 2: Teste T: duas amostras em par para médias na atividade 1 
 

Resultados 

Média da Amostra 1 (pré-teste) 5,333333 

Média da Amostra 2 (pós-teste) 6,5 

Desvio Padrão das diferenças 1,722401 

Tamanho das Amostras 6 

Hipótese Alternativa Diferente de 0 

Nível de Confiança 95% 
 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

Neste caso, a média do grupo, após a atividade 1, se mostrou melhor que a 

média antes da execução da atividade. 
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6.2 A atividade 2 – Letreiro digital 
 

Quadro 3: Planejamento da atividade 2: letreiro digital 
 

Disciplinas 

envolvidas 

Motivação para a escolha das 

disciplinas 
Objetivo Metodologia 

Fundamentos de 

lógica e 

algoritmos e 

Álgebra vetorial e 

linear 

Esta atividade foi motivada também 

através do resultado de pré-teste 

para verificar o conhecimento prévio 

dos estudantes em relação às 

disciplinas envolvidas na atividade. 

De forma individual, 

cada acadêmico irá 

construir um letreiro 

digital que envolve, 

tanto os comandos e 

ações da lógica e 

algoritmos quanto os 

conteúdos de vetores e 

matrizes, da disciplina 

de álgebra. 

1. Aula expositiva e 

prática. 2. Material 

utilizado: 

computadores e o kit 

Arduino. 3. Avaliação: 

observação da 

execução e teste 

(interdisciplinar) pós-

atividade. 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 E assim, após o planejamento da atividade, constante na Quadro 3, partiu-se 

para a realização da ação (primeiro momento). 

 Para realização desta atividade, o docente titular da disciplina de álgebra 

vetorial e linear fora convidado para participar dos encontros, além do mesmo ter 

auxiliado na elaboração dos testes de pré e pós-atividade, necessidade observada 

através da avaliação (reflexão) da atividade 1. E assim, após o planejamento, iniciou-

se a execução da atividade 2. Assim como na atividade 1, o ambiente de ensino e 

aprendizagem utilizado foi o laboratório de informática, por já ter os materiais 

necessários para a execução das atividades. E assim, após uma breve explanação 

do professor pesquisador sobre esta atividade, os acadêmicos foram instigados a 

construir um letreiro digital através do kit que cada aluno recebeu, o qual continha: fios 

diversos, um display de LCD (Liquid Crystal Display, ou, Display de Cristal Líquido), 

um Arduino, uma fonte de alimentação e uma protoboard para ligação dos fios. Foi 

apresentado aos acadêmicos o esquema de ligação dos fios ao display, que então, 

fizeram as conexões e partiram para a programação. Após a realização da atividade, 

os estudantes responderam um teste interdisciplinar, o qual envolveu as disciplinas 

citadas para esta atividade. 

 Realizada a ação, partimos para as reflexões do pós-avaliação: foi observado 

durante a execução da atividade 1 a necessidade da presença dos docentes dos 

componentes curriculares envolvidos na ação, o que, para esta atividade 2 fora 

convidado o professor titular da disciplina de álgebra vetorial e linear, o qual se fez 

presente e auxiliou na elaboração dos testes pré e pós-atividade. Contudo, como 

atividade requereu mais de um encontro, os estudantes relataram sentir a falta da 

presença dele nos demais encontros, tendo em vista ele ter participado somente do 

primeiro e não ter mostrado, na prática, a utilização de conteúdos como vetores e 

matrizes utilizando a robótica. E assim, como na primeira ação, na segunda também 

foi verificado uma motivação entre os alunos, mesmo que em uma atividade individual. 

Quanto da aplicação dos testes para verificar o desempenho dos participantes, neste 
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momento, os mesmos já tinham uma melhor autoestima em relação à primeira ação, 

por já terem observados, conforme opinião deles, um avanço em seus aprendizados 

 

6.2.1 Os testes quantitativos da atividade 2 
 

Tabela 3: Notas dos participantes da pesquisa antes e depois da atividade 2 
 

Alunos participantes 
Notas 

Pré-teste Pós-teste 

Estudante 1 5 6 

Estudante 2 3 4 

Estudante 3 5 5 

Estudante 4 3 3 

Estudante 5 4 5 

Estudante 6 6 6 
 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 A seguir, a tabela 4 mostra a aplicação do teste T para as amostras pré e pós-

teste. 
 

Tabela 4: Teste T: duas amostras em par para médias na atividade 2 
 

Resultados 

Média da Amostra 1 (pré-teste) 4,333333 

Média da Amostra 2 (pós-teste) 4,833333 

Desvio Padrão das diferenças 0,5477226 

Tamanho das Amostras 6 

Hipótese Alternativa Diferente de 0 

Nível de Confiança 95% 
 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

É possível verificar na tabela 4, a qual teve como base os dados da tabela 3, 

uma menor diferença de média entre os testes pré e pós-ação com a utilização da 

robótica como ferramenta interdisciplinar. Neste momento, faz-se a observação de 

alguns alunos terem relatado o fato de ter esperado “algo a mais em relação a 

álgebra”, tanto em relação ao conteúdo quanto à presença do professor titular da 

disciplina. Fato a ser melhorado caso o estudo tivesse um terceiro ciclo, buscando 

assim uma evolução a cada iteração da pesquisa-ação. 

 E assim, a nota média do grupo para esta atividade envolvendo lógica e 

algoritmos e a disciplina de álgebra vetorial e linear teve uma média no pós-teste 

pouco superior à do pré-teste. 

 Ressalta-se que o teste T utilizado para demonstrar as médias entre pré e a 

pós mudança da prática não tem a intenção de rejeitar ou aceitar hipóteses, apenas 

quantificar uma média para a análise qualitativa. 

 



 

138 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019          p. 125 a 141 

7.  Considerações finais 
 

É possível identificar a motivação dos participantes durante as aulas, mesmo 

estes apresentando uma baixa autoestima inicialmente. Observa-se ainda a 

participação, em sua maioria, de estudantes do sexo masculino. O que, em um 

próximo trabalho, pode ser trabalhado com mais ênfase, em conteúdos envolvendo 

artes e literatura para buscar um melhor envolvimento das estudantes. 

Observa-se, de modo geral, o pouco envolvimento dos alunos do curso, onde 

o público participante foi de apenas seis acadêmicos de um total de aproximadamente 

76 regularmente matriculados. 

Quanto aos pontos negativos em relação à robótica educacional, o estudo 

revelou uma opinião intrigante. Os estudantes informaram através do questionário 

final que a falta de interesse deles próprios é um fator negativo, além da baixa 

autoestima (“não consigo criar um robô, é muito difícil”), do pouco tempo que os 

mesmos dispõem para se dedicarem aos estudos e do envolvimento dos docentes do 

curso. 

Dos aspectos positivos, os participantes relataram que a presença do professor 

os auxiliando nas construções práticas dos robôs, o trabalho coletivo, o ambiente 

dinâmico, a religação dos saberes buscando a interdisciplinaridade e a busca de 

significado para os conteúdos teóricos foram determinantes para o bom andamento 

das atividades. 

Aspectos estes que podem ser entendidos como vivência interdisciplinar, 

conforme relata Alvarenga et al (2014, p. 13), onde, ao se criticar os limites dos 

princípios da disciplinaridade, esta passa a se apresentar como “indicadora da 

importância e dos desafios para o reconhecimento da interdisciplinaridade como forma 

alternativa de produzir conhecimento científico, diante da complexidade do mundo 

contemporâneo”. 

Como perspectiva, os acadêmicos-participantes, viram de forma positiva a 

utilização da robótica educacional como instrumento que auxilie no ensino, já que os 

mesmos estão em curso de formação de professores e irão, em dado momento, 

exercer a prática em sala de aula. 

Desta feita, e a partir da busca da ruptura dos estudos disciplinares e 

compartimentação da ciência, além da coleta de evidências a respeito da prática 

docente, e de uma busca para melhorá-la através da pesquisa-ação, beneficiando 

tanto o pesquisador e sua prática, quanto os alunos que a receberão de forma 

melhorada a cada ciclo através da utilização da robótica educacional como 

instrumento interdisciplinar, os resultados deste estudo sugerem que a robótica em 

sala de aula, mediando o processo de ensino e aprendizagem, pode ser uma 

alternativa pedagógica para o trabalho do professor e, ao mesmo tempo, motivadora 

e facilitadora da aprendizagem para os estudantes, potencializando as habilidades 

deste, tornando significativa e de forma não apenas compartimentalizada a ciência 

trabalhada em sala de aula. 
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É importante ressaltar as dificuldades encontradas durante o estudo, como a 

escassez de tempo para a elaboração e execução das atividades, o tempo disponível 

dos acadêmicos, além da baixa autoestima destes na execução das ações. Porém, 

que estes obstáculos sejam úteis nas reflexões para um possível próximo ciclo no 

processo da pesquisa-ação, sendo útil tanto ao professor quanto aos acadêmicos, e, 

consequentemente aos estudantes quando professores. 

Destacamos que a temática associada aos robôs ou a robótica é uma 

tecnologia emergente que tem se tornado elemento praticamente obrigatório nas 

escolas devido à sua possibilidade de atuação em diversas dimensões e vivências 

interdisciplinares.  
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Resumo: 
 

Este artigo tem como propósito apresentar uma experiência de ensino realizada no 
Instituto Federal de Goiás (IFG) Câmpus Luziânia, que poderá servir como referência 
a novas atividades. O trabalho envolveu a utilização da Teoria da Sala de Aula 
Invertida com auxílio do aplicativo WhatsApp, acessado via Tecnologia Móvel, por 
alunos do curso superior de Sistemas de Informação (SI). Foi utilizada uma 
metodologia nas disciplinas de Gerência de Projetos e Projetos de Sistemas de 
Informação em que os alunos acessaram os conteúdos disponibilizados pelo 
professor e pelos alunos em um grupo do WhatsApp antes das aulas e posteriormente 
trabalhados em sala de aula, ao final foi aplicada uma pesquisa junto aos discentes 
por meio de um questionário eletrônico, obtendo-se 44 respostas. O objetivo foi 
analisar as possibilidades e potencialidades da utilização da Teoria da Sala de Aula 
Invertida com o auxílio do WhatsApp via Tecnologia Móvel no Ensino Superior, 
verificando, se os alunos neste contexto apresentam um melhor desempenho no 
âmbito da educação. Verificou-se que o aplicativo pode ser utilizado como um recurso 
pedagógico, por meio da criação de grupos nos quais existe a participação do docente 
responsável, auxiliando no processo de aprendizagem dos alunos. Esta proposta 
promove ainda uma maior interação entre os alunos, motiva-os a estudar e contribui 
com a construção coletiva do conhecimento. 
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1. Introdução 

 

O WhatsApp, aplicativo de envio de mensagens instantâneas mais utilizados 

no mundo nos últimos tempos, surgiu no ano de 2009, em meio a um cenário de 

ascensão exponencial da telefonia móvel. Este foi criado pelo americano Brian Acton 

e o ucraniano Jan Koum, e rapidamente se tornou muito popular. Em 2014 foi vendido 

por cerca de 21 bilhões de dólares para o Facebook. No início de 2016 o número de 

usuários atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas no mundo, o que torna o WhatsApp 

uma ferramenta pedagógica em potencial, podendo ser um ambiente virtual de 

aprendizagem administrado pelos professores, e uma extensão da sala de aula 

(LOPES & VAZ, 2016). 

Coscarelli (2016), afirma que existe a necessidade de mais pesquisas que 

possam ajudar a conhecer práticas que contribuam de forma significativa para o 

letramento digital dos alunos e para a integração das tecnologias digitais nos 

ambientes educacionais. Precisando descrever os benefícios que a interação 

proporcionada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) trazem ao 

processo de ensino-aprendizagem. Assim, esta pesquisa busca ajudar a preencher 

estas lacunas. 

O WhatsApp apresenta a capacidade de poder ser utilizado como ambiente de 

aprendizagem, principalmente fora da sala de aula ou complementando-a, 

proporcionando aos alunos, alternativas que estimulem sua formação e constante 

aprendizado, através da aprendizagem móvel (Mobile Learning ou m-learning) ubíqua 

e colaborativa. Estas práticas estão cada vez mais presentes no contexto educacional 

e profissional, trazendo consequências importantes, e representando significativos 

desafios para o ensino e aprendizado (SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2011, p. 

1). 

Sendo assim, este trabalho propôs investigar as possibilidades e 

potencialidades da utilização da Teoria da Sala de Aula Invertida com o auxílio do 

WhatsApp via Tecnologia Móvel no Ensino Superior, verificando, se os alunos neste 

contexto apresentam um melhor desempenho no âmbito da educação. A partir daí 

alguns questionamentos também surgiram: Qual a importância do uso dos grupos do 

WhatsApp como ferramenta e ambiente que promove o ensino e a aprendizagem de 

forma colaborativa? Quais os limites e possibilidades da aprendizagem que envolva a 

mobilidade e a colaboração? Qual o interesse dos alunos por esse aplicativo, quando 

utilizado pedagogicamente no ensino?  

Este artigo está estruturado em oito seções. Nesta seção apresenta, 

problemática, o objetivo, a justificativa e a estrutura da pesquisa. Na seção 2 é 

apresentado o método, as técnicas e procedimentos metodológicos utilizados.  A 

seção 3 traz a contextualização sobre a sala de aula invertida. Na seção 4 é 

apresentado o aplicativo WhatsApp como instrumento didático-interativo. A seção 5 

traz a tecnologia móvel e aprendizagem móvel. Na seção 6 são apresentadas as TIC 

e os processos de ensino e de aprendizagem. Na seção 7 estão descritos os dados e 
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análise da pesquisa. Por fim, a seção 8 retoma o objetivo, como foi alcançado e 

sugestões de pesquisas futuras. 

 

2. Metodologia 

 

Esta seção apresenta o método empregado e as técnicas e procedimentos 

metodológicos utilizados. A pesquisa baseia-se em um estudo de caso de natureza 

qualitativa e quantitativa, de abordagem exploratória e descritiva, com pesquisa 

documental e questionários. Segundo Yin (2003), os estudos de caso descrevem um 

fenômeno ou intervenção no contexto em que ocorre. A revisão bibliográfica permitiu 

levantar informações sobre o assunto, estabelecendo a direção a ser percorrida e a 

formulação da questão de pesquisa. Utilizou-se a pesquisa qualitativa por possibilitar 

desenvolver hipóteses que posteriormente podem ser testadas por abordagens 

quantitativas (FLICK, 2009).  

Os alunos acessaram e disponibilizam os conteúdos em um grupo do 

WhatsApp, o qual foi utilizado como ferramenta de aprendizado e posteriormente com 

a aplicação de um questionário eletrônico junto aos discentes, obteve-se 44 respostas 

dos alunos da disciplina de Gerência de Projetos e Projetos de Sistemas de 

Informação do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal 

de Goiás. O formulário utilizado foi criado no Google Docs. Utilizou-se ainda as notas 

do diário do professor, observação e entrevistas face a face feitas ao término da 

proposta interventiva. 

A pesquisa foi realizada buscando investigar se o grupo do WhatsApp pode ser 

utilizado como extensão da sala de aula, na medida em que esse grupo é planejado 

didática e pedagogicamente com a finalidade de serem ambientes propícios à 

construção de conhecimento, apoiados pelo viés da colaboração, mobilidade e 

ubiquidade. Para tanto, faz-se necessário verificar a importância do uso dos grupos 

do WhatsApp como ferramenta e ambiente que promovem o ensino e a aprendizagem 

de forma colaborativa. Também é preciso analisar as limitações e as possibilidades 

dessa aprendizagem dentro desses ambientes, analisando o interesse dos alunos e 

professores pelo aplicativo. O grupo criado foi utilizado como: fóruns de discussão, 

centrais para tirar dúvidas, no desenvolvimento de textos colaborativos e no 

compartilhamento de links, vídeos, sites, imagens e áudios que pudessem auxiliar e 

estimular o aprendizado. 

A pesquisa foi realizada com uma abordagem exploratória e descritiva, 

utilizando procedimentos técnicos embasados no método da pesquisa-ação, visto que 

o pesquisador teve participação de cunho colaborativo na pesquisa, promovendo 

intervenções que constituíram na criação do grupo no WhatsApp. A pesquisa-ação, 

segundo Thiollent (2011, p.20), é “um tipo de pesquisa social com base empírica, 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo, em que os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. A 

análise e avaliação foi realizada com base na atuação dos alunos e professores no 
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WhatsApp, para saber se houve mudanças de comportamento, aquisição de 

competências que possibilitem a evolução ou não no aprendizado e no ensino das 

disciplinas. 

A análise de conteúdo foi aplicada aos dados coletados a partir das perguntas 

abertas. Cada resposta foi lida mais de uma vez, codificada e foi criada uma tabela de 

frequência. Os temas foram identificados e, por último, a harmonização de códigos e 

temas foi examinada. As declarações significativas dos participantes foram incluídas 

como citações para ilustrar. As respostas fechadas foram tabuladas com o software 

Excel, e posteriormente analisadas. 

A análise dos dados se deu por meio da apreciação do WhatsApp, levando em 

consideração se houve de fato melhoria e aumento no nível de participação nas aulas 

presenciais, mudanças de atitude e de comprometimento nos estudos, mudanças na 

relação professor-aluno e aumento no desempenho escolar de um bimestre para 

outro, tomando-se como parâmetro de comparação ao bimestre anterior à realização 

da pesquisa. Depois, verificou se o grupo do WhatsApp, quando utilizados com 

intencionalidade pedagógica, pode promover a aprendizagem colaborativa por meio 

da mobilidade e da ubiquidade, podendo ou não esse grupo servir de extensão da 

sala de aula no ensino. 

 

3. Sala da aula invertida 

 

Nesta seção é apresentada a teoria da sala de aula invertida e suas principais 

características. A sala de aula invertida (Flipped Classroom), segundo seus criadores 

Jonathan Bergmann e Aaron Sams, é o conceito em que, o que antes era feita na sala 

de aula no modelo tradicional, agora é executado em casa, enquanto que as 

atividades que eram realizadas sozinhas pelos alunos como tarefa de casa, agora são 

executadas em sala de aula. (BERGMANN; SAMS, 2016). Trata-se então de uma 

abordagem pela qual o aluno assume a responsabilidade pelo seu estudo teórico e a 

aula presencial serve simplesmente como aplicação prática dos conceitos estudados 

previamente (JAIME; KOLLER; GRAEML, 2015). 

Nesta metodologia, o aluno tem o primeiro contato com o conteúdo 

virtualmente, fora da escola, e posteriormente discute e tira dúvidas durante a aula. 

Na sala de aula invertida existe uma quebra de paradigma. A premissa é considerar o 

conhecimento que o aluno é capaz de construir de forma autônoma quando fornecido 

condições por parte do professor. A consolidação da aprendizagem é, efetivada em 

sala de aula, funcionando para a elucidação de dúvidas, problematização de questões 

em discussões fomentadas pelo conteúdo fornecido pelo professor ou disponibilizado 

pelos próprios alunos (SOUZA, 2015). Neste contexto, o professor tem uma grande 

responsabilidade na escolha do tipo de recurso tecnológico que utilizará como suporte 

em seu programa de ensino, dedicando-se ao planejamento de práticas relevantes 

para que a tecnologia em uso seja uma ponte para construção de aprendizagens 

significativas (SOUZA, 2015). 
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4. Aplicativo WhatsApp como instrumento didático-interativo 

 

Nesta seção é apresentado a ferramenta WhatsApp, suas características e 

algumas das possibilidades de bom uso da ferramenta na escola. As Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação estão cada vez mais sendo utilizado por 

jovens de diversas classes sociais, em especial a ferramenta WhatsApp, por exemplo, 

sendo inegável o grande número de pessoas que fazem uso deste aplicativo, onde 

realizam conversas, trocam mensagens escritas, enviam músicas, fotos e vídeos sem 

nenhum tipo de custo, além de possibilitar a criação de grupos, que possibilitam uma 

rápida troca de informações entre indivíduos, de maneira nunca antes visto, o que se 

torna muito importante no processo de construção do conhecimento (SOUZA, 2015). 

Assim, a ferramenta possibilita uma comunicação dinâmica e interativa e pode 

ser utilizado para mediar a educação. Moran (2015), afirma que o aplicativo apresenta 

uma linguagem mais familiar, mais espontânea, com a facilidade da utilização de sons 

e imagens. Entre as vantagens do uso do WhatsApp como suporte ao processo 

ensino-aprendizagem está a possibilitar dos usuários criarem grupos e enviarem 

mensagens ilimitadas com textos, imagens, vídeos e áudios (SOUZA, 2015). 

As mensagens enviadas por meio dos aparelhos móveis são mais rápidas, 

confiáveis e eficientes do que as enviadas por canais alternativos de comunicação 

(UNESCO, 2014). Outra funcionalidade que pode ser muito importante para as 

atividades pedagógicas é a confirmação do recebimento e da leitura das mensagens 

enviadas (KAIESKI, GRINGS & FETTER, 2015). Entre algumas das possibilidades de 

bom uso da ferramenta na escola conforme Niza (2016), estão:  

Facilitar o compartilhamento entre a equipe: os grupos criados dentro do 

aplicativo permitem que os professores troquem experiências sobre sua prática 

pedagógica e indicações de materiais didáticos, atividades, livros, entre outros. 

Aproximar os pais da rotina escolar dos filhos: a ferramenta pode ser usada 

para enviar recados (escritos ou gravados), informações de eventos, agenda de 

atividades, comunicados, fotos, dicas de estudo e relatórios de desempenho escolar 

dos alunos. 

Disponibilizar conteúdos e atividades extras para os alunos: como um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na perspectiva do mobile learning, o 

WhatsApp possibilita a disponibilização de conteúdos no formato de áudio e vídeo, 

como podcasts e vídeo-aulas, e a criação de fóruns de discussão e plantão de 

dúvidas. 

Podemos encontrar vários autores que pesquisaram a utilização do WhatsApp 

na educação, tais como: Kaieski, Grings & Fetter (2015); Pereira, Pereira & Alves 

(2015); Souza (2015); Honorato & Reis (2014); Freitas Junior et al (2015); Neri (2015); 

Costa & Lopes (2015); Silva, Silva & Ribeiro (2015); Leite &Silva (2015); Almeida 

(2015); Santos, Caon & Santana (2015); Castilho & Garcia(2015); Belém (2014); 

Machado-Spence (2015); Araújo & Bottentuit Junior (2015); Alencar et al (2015); 

Barcellos (2015); Martins e Vetromille-Castro (2015); Justo et al (2015); Pereira & 

Araújo, (2015) e Oliveira et al (2014). 
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A ferramenta WhatsApp está sendo utilizada nestes estudos em contexto 

educativo de diversas formas, tais como: ambiente para discussão de temas de 

disciplinas, para resolução de problemas, para esclarecimento de dúvidas, para a 

realização de cursos. Apresenta vantagens, tais como: aumento da motivação e 

interatividade, melhorando as relações entre os alunos e com o professor. Como 

dificuldades, temos: a necessidade de planejamento, atenção com as distrações do 

aplicativo, a possibilidade de nem todos os estudantes possuírem dispositivos móveis 

e dificuldades inerente do fluxo de demasiadas mensagens (BOTTENTUIT JUNIOR; 

ALBUQUERQUE; COUTINHO, 2016). Mesmo assim, esse tipo de aplicativo fornece 

a possibilidade dos alunos atuar ativamente dentro do processo de aprendizagem 

(SOUZA, 2015).  

Honorato e Reis (2014, p. 3) afirmam que “para os alunos as vantagens do 

aplicativo WhatsApp são de passar informações sobre as matérias, tirar dúvidas sobre 

conteúdos, tarefas ou trabalhos”, ainda afirmam que “todos concordaram que o 

WhatsApp auxiliou no relacionamento do grupo, argumentando que o aluno que é 

tímido ou não consegue falar em público tem a oportunidade de se comunicar melhor 

com a utilização do aplicativo”. O WhatsApp também pode ser palco de debates, 

produção textual e aulas colaborativas (ALENCAR et al., 2015). 

O WhatsApp é um aplicativo multiplataforma que permite trocar mensagens 

pelo celular gratuitamente, além de que, seus usuários podem criar grupos de até 50 

participantes; enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudio; compartilhar 

localização; fazer backup do conteúdo postado nos grupos, etc. As mensagens 

transmitidas quando o dispositivo está fora da área de cobertura ou desligado são 

automaticamente salvas e recuperadas quando a rede é restaurada ou quando o 

dispositivo for ligado. Outra vantagem é que não há necessidade de se lembrar senhas 

ou nomes de usuários pois o aplicativo funciona através de números de telefone 

(OLIVEIRA, 2015). 

Segundo Rambe e Bere (2013) o aplicativo WhatsApp apresenta vários 

recursos que podem ajudar a melhorar efetivamente o processo de ensino e 

aprendizagem, tais como: a possibilidade de interação entre colegas e entre colegas 

e professores, a possibilidade de discussão e disponibilização de conteúdo 

pedagógico, dentre outras. 

O uso e a promoção do WhatsApp como extensão da sala de aula, pode 

proporcionar um ambiente de aprendizagem e de colaboração. Podendo ser uma 

alternativa para o uso pedagógico dos dispositivos móveis sem ter que proibi-lo, 

podendo tornar as aulas mais atrativas e prazerosas, aumentando as possibilidades 

de rendimento e de aprendizado, romper a fronteira espacial e temporal da sala de 

aula (LOPES & VAZ, 2016). 
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5. Tecnologia móvel e aprendizagem móvel 

 

Nesta seção são apresentadas as principais características do uso das 

tecnologias móveis, em especial na aprendizagem. M-learning (aprendizagem com 

mobilidade) se refere ao processo de aprendizagem apoiado pelo uso de tecnologias 

da informação ou comunicação móveis e sem fio, onde a característica principal é a 

mobilidade dos alunos (SACCOL et al., 2011). A aprendizagem móvel, envolve o uso 

das tecnologias móveis, isoladas ou combinadas com outras tecnologias de 

informação e comunicação, possibilitando a aprendizagem a qualquer hora e em 

qualquer lugar (UNESCO, 2014). 

Ultimamente verifica-se uma maior facilidade de acesso à tecnologias móveis, 

estas ainda necessitam ser inseridas em atividades escolares. Porém, faz necessário 

que tenha uma adaptação por parte de docentes, discentes e do ambiente escolar 

(ALENCAR et al., 2015). São relatados por Porvir (2013), alguns aspectos positivos 

do uso das tecnologias móveis em sala de aula, tais como: Amplia o alcance e a 

equidade da educação; Otimiza o tempo na sala de aula; Permite que se aprenda em 

qualquer hora e lugar; Constrói novas comunidades de aprendizagem; Dá suporte à 

aprendizagem in loco; Aproxima o aprendizado formal do informal; Provê avaliação e 

feedback imediatos; Facilita o aprendizado personalizado; Melhora a aprendizagem 

contínua; Melhora a comunicação; Maximiza a relação custo-benefício da educação. 

Para Saccol (2011, p. 25), o m-learning: se refere a processos de aprendizagem 

apoiados pelo uso de tecnologias da informação ou comunicação móveis e sem fio, 

cuja característica fundamental é a mobilidade dos aprendizes, que podem estar 

distante uns dos outros e também em espaços formais de educação, tais como salas 

de aula, salas de formação capacitação e treinamento ou local de trabalho. 

A utilização de ferramentas digitas no contexto escolar simplesmente não 

garante a qualidade na educação, faz necessário transformar as práticas docentes de 

fato. MOREIRA; KRAMER, (2007, p. 1038), afirma que: “é como se os objetos técnicos 

pudessem, por um passe de mágica, garantir qualidade na educação. Em muitos 

casos, ocorre transposição, para novos meios, dos conteúdos tradicionalmente 

ensinados nas salas de aula”. 

 

6. As TIC e os processos de ensino e de aprendizagem 

 

Nesta seção é apresentado como as TIC se relacionam ao processo de ensino 

e aprendizagem. Moran (2013, p.12), afirma que:  
 

[...] A escola precisa reaprender a ser uma organização efetivamente 

significativa, inovadora, empreendedora. Ela é previsível demais, 

burocrática demais, pouco estimulante para os bons professores e 

alunos. [...] 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5853745584912828
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O mesmo autor afirma ainda que:  
 

[...] Enquanto a sociedade muda e experimenta desafios mais 

complexos, a educação formal continua de maneira geral, organizada 

de modo previsível, repetitivo, burocrático, pouco atraente. Apesar de 

teorias avançadas, predomina, na prática, uma visão conservadora, 

repetindo o que está consolidado, o que não oferece risco nem 

grandes tensões. [...] 

 

A utilização do WhatsApp na educação vem de encontro a afirmação de Moran 

(2013), pois proporciona que os alunos estejam conectados ao mundo virtual e 

possam se comunicar por meio de dispositivos móveis com outros alunos e professor. 

O professor assume neste momento o papel de orientador, facilitador, mediador do 

conhecimento e o aluno como um construtor do seu próprio conhecimentos, por meio 

de pesquisas e questionamentos referentes a dúvidas que surgem, tornando a 

aprendizagem muito mais significativa. 

Acerca do papel do professor, Moran (2015, p. 24), menciona que o mesmo 

tem papel de curador e de orientador:  
 

[...] Curador, que escolhe o que é relevante entre tanta informação 

disponível e ajuda a que os alunos encontrem sentido no mosaico de 

materiais e atividades disponíveis. Curador, no sentido também de 

cuidador: ele cuida de cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, 

orienta e inspira. Orienta a classe, os grupos e a cada aluno. [...] 

 

Para Moran a escola tem a obrigação de fazer uso da tecnologia, e tirar algum 

proveito. Não se pode aceitar que o professor não faça uso de recurso tecnológicos 

em suas aulas. Coscarelli e Ribeiro (2011, p. 91) colabora dizendo que:  
 

[...] É necessário que se reconheça a importância das descobertas 

tecnológicas, para que não se fique parado no tempo; mas é 

necessário, também, que se resgate o sentido criador e produtor do 

homem, para da tecnologia, fazer uma aliada, e não um mero objeto 

de dominação ou até de alienação. [...] 

 

Moran (2013, p. 27), afirma que “[...] uma bela escola depende também de um 

projeto inovador, onde a internet esteja inserida como um importante componente 

metodológico”. 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação em sala de aula podem 

trazer melhorias significativas para a aprendizagem, pois, segundo Moran (2013, 

p.31):  
 

“[...] com as tecnologias atuais, a escola pode transformar-se em um 

conjunto de espaços ricos de aprendizagens significativas, presenciais 

e digitais, que motivem os alunos a aprender ativamente, a pesquisar 
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o tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas, interagir”. 

[...] 

 

Assim, é fundamental que o professor contemporâneo busque trazer as novas 

tecnologias digitais para a sua vivência e prática pedagógica escolar, visto que os 

alunos já estão utilizando e adaptados a estas novas tendências tecnológicas. 

Lévy (2010, p. 173) diz que:  
 

[...] A principal função do professor não pode mais ser a difusão dos 

conhecimentos, que agora é feita de maneira eficaz por outros meios. 

Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a 

aprendizagem e o pensamento. O professor torna-se um animador da 

inteligência coletiva dos grupos que estão a seu encargo. Sua 

atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das 

aprendizagens: o incitamento à troca de saberes, a mediação 

relacional e simbólica, a politicagem personalizada dos percursos de 

aprendizagem etc. [...] 

 

Segundo Moran (2012, p. 7), “[...] A escola é pouco atraente, as disciplinas 

estão soltas, falam de assuntos sem ligação direta com a vida do aluno. Muitos 

professores estão desmotivados.”. Sendo assim, a utilização de ferramentas digitais 

como o WhatsApp, quando feita de maneira planejada, pode contribuir no 

desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos de forma autônoma a 

partir das suas necessidades, facilitando e trazendo mais inovação e dinamicidade 

aos estudos. A escola e os professores necessitam atualizar as suas práticas 

pedagógicas para promover a utilização das novas ferramentas digitais nas atividades 

acadêmicas, de modo a acompanhar a evolução dos alunos. 

Gomez (2010, p. 88-99), diz que: “[...] Os programas de redes sociais, sejam 

pessoais, temáticas ou profissionais, na realidade não foram criados para atividades 

educativas [...]”, a mesma autora afirma ainda que o uso pedagógico das redes sociais 

on-line e dos aplicativos para dispositivos móveis requerem certo cuidado, dizendo 

que: “[...] A rede é mais um espaço da escola contemporânea que necessita 

orientação e cuidado para se transformar em um dispositivo pedagógico.”. 

 

7. Dados e análise da pesquisa 

 

Esta seção apresenta os resultados e experiências obtidas com a experiência 

proposta. O projeto durou oito semanas, o que correspondeu a vários conteúdos 

programáticos do currículo previsto. Os discentes apresentaram uma participação 

ativa na troca de mensagens no grupo criado. Os alunos interagiram com bastante 

frequência e naturalidade, o engajamento da turma aumentou, visto o 

desenvolvimento das atividades propostas. 

As respostas dos alunos revelaram que o uso de dispositivos móveis 

possibilitaram que o aprendizado ocorra em qualquer lugar e a qualquer momento, os 
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alunos responderam que realizaram seus estudos em casa, no trabalho, nos horários 

livres, no intervalo de almoço ou entre as aulas, flexibilizando os seus horários de 

estudos. Todos os alunos responderam que possuíam smartphone e os utilizaram 

para realizar as pesquisas e estudos.  

Conforme a Figura 1, a maioria dos alunos relataram que não encontraram 

dificuldades na compreensão dos conteúdos, poucos alunos disseram ter necessitado 

de explicações prévias e presenciais. Falaram que não enfrentaram dificuldades em 

relação ao tamanha da tela dos aparelhos móveis, resolução do visor, em ler as 

informações ou assistir vídeos nos aparelhos celulares. 
 

Figura 1 – Dificuldade na compreensão dos conteúdos 
 

 
 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Questionados sobre quais os aspectos positivos para o seu aprendizado, 

realizado nesse estudo através de dispositivos móveis, relataram os alunos:  

 “Como foi uma atividade de discussão, a contribuição aos 

participantes se deu com o compartilhamento de experiências e 

conhecimentos, além da flexibilidade de horários”; 

 “Facilitou bastante o estudo em qualquer lugar e horário que 

estivesse disponível”; 

 “A praticidade de ter conteúdos em vários formatos como vídeos, 

slides, áudios, etc., além de compartilhamento de conteúdo”; 

 “A integração entre os colegas de classe”; 

 “Aplicar o conhecimento adquirido sobre os assuntos”; 

 “Acesso fácil, facilidade, comunicação, debate e rapidez”; 

 “A flexibilidade de horários de estudo, a interação com os colegas 

e as pesquisas realizadas”. 

Quando indagados sobre qual o nível de aprendizagem com a atividade, em 

uma escala de 1 a 5, sendo 5 o máximo e 1 o mínimo, os alunos responderam 

conforme a Tabela 1: 

 
 

 

 

93,20%

6,80%

Não Sim
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Tabela 1 - Aprendizagem com a atividade realizada 
 

Nível de aprendizagem com a atividade 

1 2 3 4 5 

0 (0%) 0 (0%) 18 alunos (41%) 15 alunos (34%) 11 alunos (25%) 
 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Durante a entrevista uma aluna apresentou uma sugestão para melhorar a 

discussão e consecutivamente a aprendizagem, determinar uma horário para que 

todos possam ficar on-line para facilitar o debate instantâneo entre todos os alunos. 

A Tabela 2 traz algumas das respostas dos alunos em relação a pontos 

importantes sobre a satisfação dos alunos, sendo utilizado: Muito satisfeitos (MS), 

Satisfeitos (S), Insatisfeitos (I) e Muito Insatisfeitos (MI). 
 

Tabela 2 - Satisfação dos alunos 
 

Perguntas MS S I MI 

Nível de satisfação em relação a atividade proposta? 40,9% 54,5% 4,5% 0% 

Nível de satisfação em relação a forma de se comunicar com os 

colegas e professor? 

34,1% 54,9% 11,4% 0% 

Nível de satisfação em relação ao grupo criado? 45,5% 50% 4,5% 0% 

Nível de satisfação em relação a adequação do conteúdo ao 

tamanho da tela? 

38,6% 59,1% 2,3% 0% 

Nível de satisfação em relação a metodologia utilizada na atividade? 31,8% 61,4% 6,8% 0% 

Nível de satisfação em relação ao aplicativo utilizado na atividade? 38,6% 61,4% 0% 0% 
 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Diante da pergunta de qual a sua opinião em relação a utilização do 

Smartphone na disciplina? Os alunos responderam:  

 “Acho uma coisa boa, já que, todos os alunos tem um celular, e o 

celular é um computador e vai estar ajudando nas nossas pesquisas e etc.”; 

 “Acho muito interessante, uma nova forma de ensinar.”; 

 “Acho uma boa ideia, devido à maior interação entre aluno e 

professor”; 

 “Incrível, acho uma didática envolvente, o que ajuda a assimilar o 

conteúdo.”; 

 “É uma forma de conectar todos os alunos de forma interativa, 

acho uma atividade interessante.”; 

 “Muito interessante pois deixa a aula mais dinâmica.”; 

 “Uma maneira diferente e didática de ensinar.”; 

 “Divertido e Didático, mas retém um pouco minha atenção em 

questão ao conteúdo por conta de notificações de redes Sociais e etc.”. 

Perguntados sobre quais as potencialidades do uso da tecnologia móvel no 

processo de aprendizagem? Relataram que:  

 “Proximidade com o aluno e praticidade”; 

 “Deixa mais fácil o processo de aprendizagem”; 
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 “Boa, a tecnologia ajuda muito no nosso rendimento.”; 

 “O mundo evolui, a gente também! Uso mais o meu celular do que 

o caderno”; 

 “Melhora ai interação com os alunos e com o professor”; 

 “Mistura algo que a gente gosta de fazer (Uso de celular) com o 

que a gente é obrigado (Estudar)”; 

 “Incalculáveis, pois além de ajudar no aprendizado, é divertido e 

muito legal.”; 

 “O uso da tecnologia móvel permite aprender de forma mais 

interativa e que chama mais atenção logo torna-se uma boa ferramenta a 

ser utilizada.”; 

 “O uso da tecnologia pode aumentar o interesse do aluno se 

usada corretamente.”; 

 “Aumenta a comunicação, aprendizado e diversidade didática.”. 

Questionados sobre quais as limitações do uso da tecnologia móvel no 

processo de aprendizagem? Relataram:  

 “Falta de internet”; 

 “Pode dispersar muito”; 

 “A tecnologia não é suficiente para o aprendizado, mas sim um 

complemento”; 

 “Não foi o caso, mas algum aluno pode não ter aparelho celular”. 

Entre as limitações apontadas, destaque para os problemas de ordem 

financeira e técnicas, por realmente poder excluir algum aluno que não dispõe de 

smartphones, plano de internet em seu celular ou internet em sua residência.  

Questionados sobre quais os pontos positivos na utilização de tecnologias 

móveis no processo de aprendizagem? Responderam que:  

 “Maior interação entre as pessoas e praticidade”; 

 “Um jeito mais fácil de fazer pesquisas, comunicação, etc.”; 

 “Deixar o aluno interessado”; 

 “Maior facilidade de aprendizagem, facilidade de comunicação.”; 

 “É um meio mais rápido para comunicação e estudo.”; 

 “A dinâmica e o interesse do aluno serem maiores, a relação entre 

aluno e professor ser mais interativa.”; 

 “O celular é bem mais rápido que um computador.”; 

 “Mais familiarização, tecnologia acessível, divertido e didático”. 

Perante as respostas dos discentes, apresentadas na Figura 2, observou-se 

que a grande maioria achou o uso do WhatsApp nas atividades pedagógicas produtivo 

e apenas poucos alunos acharam que não, principalmente devido ao fato de não se 

sentirem totalmente à vontade para expor suas dúvidas através das mensagens em 

um grupo. 
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Figura 2 – O uso do WhatsApp nas atividades pedagógicas foi produtivo 
 

 
 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Podemos citar ainda mais alguns pontos positivos relatados pelos alunos com 

a utilização do WhatsApp:  

 “Melhorou a relação do professor com os alunos”; 

 “Facilitou os estudos”; 

 “Deixou as aulas menos chatas”; 

 “Proporcionou mais tempo para estudar”; 

 “Ajudou a tirar as dúvidas”; 

 “Proporcionou aos alunos estudar mais e ajudar os colegas”; 

 “Facilitou os estudos de temas que não entendiam muito só com 

as explicações do professor na sala”; 

 “Ajudou a tirar dúvidas sem ter que esperar até a próxima aula”; 

 “Aumentou a comunicação com o professor”; 

 “Permitiu estudar em qualquer lugar e ter o professor sempre por 

perto”; 

 “Proporcionou aprendizagem coletiva, colaborativa e trocas 

constantes de conhecimento”; 

 “Possibilitou adiantar conteúdos e assuntos”; 

 “Permitiu o uso de vídeos, áudios e imagens para melhor ilustrar 

o conteúdo a ser estudado”; 

 “Permitiu a criação de grupos para socialização.  

Foi sugerido por alguns alunos que cada professor deveria criar um grupo para 

sua disciplina. Um outro fato importante relatado é o estreitamento de laços na relação 

professor e alunos, pois segundo os próprios estudantes as aulas passaram a ser 

“menos chatas” além dos alunos sentirem o professor mais presente e atuante dentro 

e fora da sala de aula. 

Após a adoção da ferramenta WhatsApp, pôde ser perceber a manutenção da 

qualidade do processo de aprendizagem, mensurada através dos resultados 

alcançados por meio do aumento das notas da turma, conforme apresentado na 

Tabela 3.  

 

89,30%

10,70%

Sim Não
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Tabela 3 – Média da turma antes e depois da proposta pedagógica 
 

Bimestre Média da turma 

Primeiro (Com as aulas normais) 4,63 

Segundo (Com a nova proposta pedagógica) 7,53 
 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Observou-se também melhora no comportamento dos estudantes e a na 

procura por conhecimentos mais avançados em relação ao conteúdo da disciplina. 

Um ponto a ser destacado foi a enorme quantidade de material de estudos em 

diversos formatos que foram disponibilizados no grupo. Um dos principais recurso 

utilizados pelos alunos foram os áudios com explicações ou contribuições sobre o 

conteúdo. Também foram postados muitos links possibilitando encontrar facilmente 

os material sobre os temas abordados. Outro fato é a ocorrência de questionamentos 

repetidos, já que alguns alunos não acompanhavam o histórico do grupo e acabava 

perguntando a mesma coisa que outros colegas. Também observou-se dificuldade 

dos alunos em acompanhar todas as postagem. 

Este estudo confirmou outros realizados, que também apontaram o potencial 

pedagógico do WhatsApp, tais como: Rambe e Bere (2013) - interatividade, 

compartilhamento de conhecimento, motivação, colaboração, sincronicidade e 

assincronicidade; Park, Cho e Lee (2014) - sensação de presença, compartilhamento 

da emoção; e Padrón (2014) - baixo investimento. 

 

8. Considerações finais 

 

Este trabalho propôs investigar as possibilidades e potencialidades da 

utilização da Teoria da Sala de Aula Invertida com o auxílio do WhatsApp via 

Tecnologia Móvel no Ensino Superior, verificando, se os alunos neste contexto 

apresentam um melhor desempenho no âmbito da educação, fazendo desse recurso, 

uma extensão da sala de aula. A partir daí alguns questionamentos surgiram: Qual a 

importância do uso dos grupos do WhatsApp como ferramenta e ambiente que 

promove o ensino e a aprendizagem de forma colaborativa? Quais os limites e 

possibilidades da aprendizagem que envolva a mobilidade e a colaboração? Qual o 

interesse dos alunos por esse aplicativo, quando utilizado pedagogicamente no 

ensino? 

Ao final das atividades os alunos sentiram-se bastante motivados e ativos 

dentro do processo de aprendizagem, pois realizaram escolhas de quais materiais, 

como e quando acessar o conteúdo disponível. Observando as atividades realizadas 

pelos alunos, foi possível constatar que houve um grande esforço por parte dos 

estudantes em atingir os objetivos propostos, comprovando o aspecto motivador da 

atividade. Outro ponto interessante foi que alguns alunos escolheram conteúdos que 

não foram disponibilizados pelo professor, demonstrando grande flexibilidade e 

possibilitando dentro do contexto um crescimento na autonomia. Foi possível observar 

ainda, através da análise das respostas, o amadurecimento dos alunos em relação à 
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responsabilidade, muitos se questionaram se a ferramenta poderia ser um meio de 

distração e assim prejudicar seu aprendizado. 

Durante o desenvolvimento da atividade foram expostas diversas dificuldades 

práticas em relação a assuntos, sendo estes esclarecidos pelo professor, 

consolidando e lapidando esses conceitos nos alunos de forma iterativa fora e dentro 

da sala de aula. Outro ponto importante foi que alguns alunos conseguiram vislumbrar, 

outras vertentes de pesquisas não triviais, demonstrando um aprimoramento da busca 

por outros conhecimentos. Os alunos se sentiram à vontade para utilizar o aplicativo 

com fins pedagógicos mediante a supervisão e orientação planejada do professor. 

A atividade permitiu amadurecer o desenvolvimento dos alunos dentro do 

contexto da aprendizagem, interagindo com aspectos múltiplos dentro de um eixo de 

aprendizagem. Outra constatação relevante foi que a prática autodidata pode ser 

desenvolvida nos alunos através deste tipo de atividade, ampliando o caráter 

investigativo nos alunos, assim como, o interesse em procurar ajuda. A principal 

conclusão que se pode chegar é que, este tipo de atividade, solidifica fortemente o 

aprendizado e visa garantir um maior aproveitamento dos conceitos. 

A realização desta pesquisa, levou professores de outras disciplinas a adotar a 

criação de grupos com finalidade pedagógica em diferentes turmas, e até mesmo a 

direção da escola passou a usar grupos para se aproximar dos alunos, expor avisos 

e se comunicar com os pais dos alunos na tentativa de trazê-los, mesmo que de forma 

virtual, para mais perto da comunidade escolar. 

Uma das limitações e dificuldades que pode comprometer o objetivo de 

transformar o aplicativo em parte extensiva e complementar da sala de aula é 

problemas de ordem financeira e técnica que podem excluir alunos que não dispõem 

de smartphones, planos de internet em seus celulares ou mesmo internet em suas 

residências, dificultando o uso e principalmente o acesso dos alunos às ferramentas 

e aos recursos digitais disponíveis. 

Outro fator foi o estreitamento de laços na relação professor-aluno, pois, 

segundo os alunos, o respeito e a consideração entre alunos e professor aumentaram 

na medida em que se conheceram melhor por meio do grupo do WhatsApp. Diminuiu 

a distância, proporcionando aulas “menos chatas”, além do fato de os alunos sentirem 

o professor muito mais presente e atuante dentro e fora da sala de aula. 

Entre os benefícios mais significativos encontrados, temos: o baixo custo, a 

acessibilidade, a interatividade e a aprendizagem colaborativa. Entre alguns dos 

aspectos negativos estão a possibilidade da falta de acesso à tecnologia e à 

adequação das práticas pedagógicas dos docentes às novas tecnologias e meios de 

comunicação. Por outro lado, ficou claro que o WhatsApp quando utilizado na 

educação necessita de um mediador, e que a grande vantagem identificada é a 

rapidez nas visualizações dos questionamentos, podendo ser respondidos tanto pelo 

professor, quanto pelos próprios colegas de turma e principalmente a confirmação de 

visualização das mensagens, confirmando o estudo de Alencar et al., (2015). 

Os alunos apreciaram o compartilhamento de materiais, mensagens 

instantâneas, oportunidade de fazer upload de arquivos, discussões e receber 

http://lattes.cnpq.br/5853745584912828
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notificações instantâneas. Todos os alunos aprovaram a comunicação e discussão 

que a ferramenta proporciona entre os alunos e com o professor. Todos os alunos se 

mostraram a favor da utilização do WhatsApp na educação. A grande maioria dos 

alunos, como também os professores das turmas, afirmaram que a participação nos 

grupos do WhatsApp facilitou a promoção do ensino e da aprendizagem dos 

conhecimentos. O resultado da pesquisa sobre a utilização do WhatsApp no contexto 

educacional proposto no projeto confirmou as referências encontradas na literatura. 

Para continuidade desta pesquisa sugere-se, a realização de novos estudos em 

projetos semelhantes em outra turmas e cursos e a posterior comparação dos 

resultados encontrados. 
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Resumo: 
 

O objetivo deste artigo consiste em apresentar um recorte de uma pesquisa de 

mestrado, a qual avalia a construção do pensamento geométrico a partir de aplicação 

de uma atividade envolvendo o conteúdo de polígonos por meio do uso do software 

GeoGebra, programa de Geometria Dinâmica com download livre. A metodologia 

adotada constou de revisão de literatura sobre o ensino de Geometria com ênfase 

para os polígonos, além de informações a respeito do software de Geometria 

Dinâmica GeoGebra. Foram analisados os resultados de uma atividade envolvendo 

paralelogramos no trabalho de uma sequência didática junto a alunos do quinto ano 

do Ensino Fundamental. Os resultados confirmam a relevância do uso das 

ferramentas tecnológicas no intuito de aprimorar o trabalho pedagógico e desenvolver 

o pensamento geométrico dos alunos, na articulação entre os saberes pedagógicos e 

os centros de interesse de crianças e jovens, imersos em um universo digital que pode 

suscitar novas possibilidades de aprendizagem. 
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1. Introdução 
 

A inserção das tecnologias no contexto educacional desperta interesse de 

educadores. Há desafios diante da necessidade de incorporar tecnologias para a 

proposição de novas formas de ensinar e aprender.   

O trabalho desenvolvido encontra-se em consonância às demandas 

contemporâneas da educação, que sugerem a utilização dos recursos tecnológicos 

disponíveis e do evidente interesse dos alunos em ampliar seus conhecimentos a 

partir do emprego de ferramentas diferenciadas. 

A construção deste artigo foi precedida de uma experiência didática junto a 

alunos do quinto ano do Ensino Fundamental e constou da utilização do software 

GeoGebra para o desenvolvimento de uma das etapas de uma sequência didática 

com o conteúdo de polígonos no ensino de Geometria. 

Ademais, o uso de um software educacional permite uma maior interatividade 

entre os alunos e o professor, transformando de maneira expressiva o cenário da 

tradicional sala de aula. Na atividade que integra a sequência didática da qual 

extraímos este recorte, utilizamos o software GeoGebra, que permite auxiliar o aluno 

no processo de pensar, refletir e criar soluções durante a execução das atividades. 

Justifica-se a opção por esta abordagem diante da necessidade de despertar 

nos alunos o interesse pelo aprendizado da Geometria, aliado ao fascínio natural que 

eles possuem pelo uso dos recursos computacionais. 

A elaboração do presente artigo envolveu um recorte de uma pesquisa de 

mestrado, que avalia a construção do pensamento geométrico a partir de aplicação 

de sequência didática envolvendo o conteúdo de polígonos. Os participantes da 

pesquisa foram alunos de uma turma de quinto ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede municipal do município de Londrina, Paraná. 

A aplicação da sequência didática foi realizada no segundo semestre letivo do 

ano de 2017. A turma selecionada era composta de 17 alunos, sendo 7 do sexo 

feminino e 10 do sexo masculino, com idades compreendidas entre 9 e 11 anos. A 

previsão inicial foi de 30 aulas, distribuídas em duas horas diárias, durante três dias 

por semana, totalizando um período aproximado de 45 dias. As atividades foram 

desenvolvidas na própria sala de aula dos alunos, inclusive para a utilização do 

software livre GeoGebra. 

Para o registro das atividades, foram desenvolvidas ações diversas, tais como: 

a captura de imagens por máquina fotográfica, notebooks, celulares e tablets; a 

elaboração de registro escrito pela pesquisadora e alguns por uma das professoras 

regentes da sala. Destacamos que os equipamentos foram providenciados pela 

pesquisadora, alguns de uso pessoal (notebooks, máquina fotográfica) e outros 

emprestados para fins de pesquisa. Foram coletados, também, os registros escritos 

dos alunos e a gravação das falas dos alunos em diversos momentos da aplicação 

dos trabalhos, considerando os procedimentos éticos solicitados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisas (CEP). 
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Quanto aos recursos didáticos utilizados, constaram de atividades impressas 

da sequência didática, além de diferentes materiais, tais como:  

– Tablets e notebooks para trabalho com o GeoGebra;  

– Geoplanos de madeira construídos pela pesquisadora, além de elásticos 

coloridos; 

– Palitos coloridos de plástico, linhas, agulhas e barbantes para construção 

dos polígonos;  

– Papel sulfite, papel filipinho, régua, lápis de cor, tesoura e cola para a 

construção de figuras simétricas, retas paralelas e perpendiculares e aparelhos para 

medir ângulos;  

– Caixas e fitas para a construção de releitura de obras de arte; 

– Palitos de madeira e massa de modelar para a construção de polígonos. 

Tomamos por hipótese que os conteúdos relacionados à Geometria são 

significativos para a construção do conhecimento matemático sobre polígonos em 

alunos do quinto ano do Ensino Fundamental e buscamos estratégias de ensino que 

envolveram essa dimensão do saber matemático e as tecnologias para a instrução do 

conteúdo abordado. 

As questões que compõem o recorte aqui utilizado integram um dos momentos 

da sequência didática aplicada na dissertação de Polli (2017), no que diz respeito ao 

uso do software GeoGebra, e pautadas nas contribuições de pesquisadores na 

revisão de literatura que focou a importância do uso das tecnologias no ensino de 

Geometria no Ensino Fundamental nas experiências educacionais com o uso do 

software GeoGebra no ensino de polígonos (POLLI e FIGUEIREDO, 2017). 

 

2. Importância do ensino de Geometria e do trabalho com polígonos 
 

A Geometria oferece um vasto campo de ideias e métodos de muito valor 

quando se trata do desenvolvimento de habilidades e competências, tais como a 

percepção espacial e a resolução de problemas, uma vez que ela oferece aos alunos 

a oportunidade de compreender o mundo em que está inserido. Tais oportunidades 

podem, ainda, favorecer o desenvolvimento de um pensamento crítico e autônomo 

nos alunos (PAVANELLO, 1993). 

Nagata (2016) acrescenta que as noções de Geometria são internalizadas de 

maneira intuitiva nas atividades cotidianas, tais como a leitura de imagens e mapas, 

estacionar um carro ou promover tomadas de decisão sobre como mobiliar a casa. 

Formar tais noções consiste na tarefa básica das aulas de Geometria, ao lado das 

demais áreas da Matemática iniciadas na alfabetização. 

Uma importante contribuição à discussão acerca da importância da Geometria 

é trazida por Fainguelernt (1999, p. 20), quando postula que “A Geometria é 

considerada uma ferramenta para a compreensão, descrição e inter-relação com o 

espaço em que vivemos”. 
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Na direção apontada pela autora mencionada, observa-se que a Geometria 

constitui um campo da Matemática que propicia a abstração de mundo, necessária 

para o desenvolvimento do pensamento geométrico. 

Existem, ainda, implicações mais profundas no desenvolvimento dos conceitos 

geométricos, incluindo a ampliação da leitura e a interpretação do mundo, aspectos 

primordiais na formação do pensamento autônomo dos sujeitos. 

Sem estudar Geometria, os alunos acabam por não desenvolver bem o 

pensamento geométrico e o raciocínio visual e, sem essa habilidade, eles terão 

dificuldades para resolver situações de vida que forem geometrizadas; também não 

poderão utilizar a Geometria como fator facilitador para compreensão e resolução de 

questões de outras áreas do conhecimento humano. Sem conhecer a Geometria, a 

leitura interpretativa do mundo torna-se incompleta, a comunicação das ideias fica 

reduzida e a visão da Matemática torna-se distorcida (LORENZATO, 1995). 

Destaca-se, assim, conforme a visão de Lorenzato (1995), o desenvolvimento 

do pensamento geométrico e o raciocínio visual como principais vantagens do ensino 

de Geometria. Entendemos que a esses elementos podem ser acrescentados outros, 

na medida em que o pensamento geométrico representa uma construção necessária 

para a própria compreensão de mundo do indivíduo. 

Kazanowski (2010) acredita que a presença do ensino de Geometria nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental facilitaria a aprendizagem desse conteúdo nas séries 

finais. Em trabalho desenvolvido junto a professoras dessas séries, elas identificaram 

a presença da Geometria em diversas carreiras profissionais e destacaram a 

necessidade de conhecimentos geométricos para a resolução de problemas 

cotidianos. Foram, ainda, feitas referências a uma melhor compreensão e apreciação 

das obras do homem e da natureza por meio dos saberes da Geometria. 

Almeida (2015) defende que é importante que a Geometria seja trabalhada 

desde os primeiros anos da escolarização, posto que se trata de uma fase propícia 

para que as primeiras noções geométricas sejam exploradas tomando como ponto de 

partida o espaço em que a criança está inserida. Assim sendo, espera-se que o 

professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental proporcione situações que 

favoreçam os processos que envolvem a construção do pensamento geométrico pelos 

alunos, pesquisas como de Sampaio-Figueiredo (2015) revelam dificuldades quanto 

à identificação e classificação de polígonos por futuros professores dos anos iniciais. 

Salienta-se que a criança, desde suas primeiras experiências sensoriais, 

encontra-se rodeada de formas geométricas e espaciais, na medida em que busca, 

por meio da manipulação de objetos, compreender o mundo ao seu entorno. Desse 

modo, “Aprendendo a movimentar-se de um lugar para outro, estão a usar ideias 

espaciais e geométricas para resolver problemas. Esta relação com a Geometria 

prossegue ao longo da vida” (FONSECA, 2009, p. 73). 

É viável também mencionar, em conformidade com o pensamento de Passos 

(2000), que as experiências geométricas emergem de maneira bastante espontânea 

para as crianças, em meio a atividades naturais de exploração dos objetos e dos 

diferentes espaços físicos de sua vivência. Não obstante, a partir de seu ingresso na 



 

166 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 162 a 172 

escola, as oportunidades de desenvolvimento das ideias geométricas já presentes na 

bagagem da criança não são devidamente aproveitadas. 

Nessa dimensão, é válido supor que a Geometria se manifeste nas mais 

diferentes dimensões da vida humana. De maneira semelhante, as noções de espaço 

e forma contribuem para o desenvolvimento do pensamento geométrico. 

Henriques (2013) desenvolveu uma série de oito tarefas envolvendo os objetos 

área e perímetro de figuras geométricas planas, que foram aplicadas a estudantes do 

nono ano do Ensino Fundamental de duas escolas públicas da cidade de Juiz de Fora, 

Minas Gerais, Brasil, com o objetivo central de identificar a produção de significados 

dos alunos para os elementos apresentados nas tarefas. A partir da identificação das 

dificuldades apresentadas pelos alunos, o autor sustenta a tese de que as 

intervenções docentes devem ser realizadas de modo a permitir novas produções de 

significado, ou quando o professor perceber que o aluno não consegue produzir 

nenhum significado para determinado elemento. 

Ao elaborar ou modificar as tarefas, o professor deve ter clareza de seus 

objetivos e estar atento à produção de significados dos alunos, dando-lhes 

possibilidades diversas de expressão, e intervindo quando julgar necessário, 

organizando a aplicação das tarefas em sala de aula sem a preocupação com critérios 

de categorização que envolvam juízo de valor (HENRIQUES, 2013). 

O autor atenta para a importância da clareza que o professor deve demonstrar 

quanto aos objetivos das atividades com que trabalha com seus alunos. Da mesma 

forma, ressalta a qualidade da intervenção e da organização das tarefas como etapas 

importantes para o sucesso das intervenções docentes, no que diz respeito à 

produção e aos significados. Entendemos ser essa uma questão relevante, sobretudo 

quando se percebe que são muitos os estudantes que demonstram aversão aos 

conteúdos matemáticos e/ou geométricos. 

 
3. O GeoGebra como ferramenta facilitadora no ensino de Geometria 

 

Na presente proposta, vislumbra-se a utilização do GeoGebra como um 

facilitador do processo de aprendizagem, tendo em vista tratar-se de um recurso 

computacional de fáceis utilização, acesso e instalação, além de dispor de linguagem 

mais acessível e com maior número de ferramentas, permitindo o aprofundamento de 

diversos assuntos importantes para a Geometria.   

Para Valente (1999), o uso do computador deve propiciar a interação do aluno 

na construção de seu conhecimento. Para nossa pesquisa de mestrado, já concluída, 

levantamos a hipótese de sua utilização no quinto ano do Ensino Fundamental. 

Na esteira de Ponte et al. (2005), acreditamos que, no ensino de Geometria, o 

professor deve propor situações de investigação que envolvam quatro momentos: o 

reconhecimento da situação; a formulação de conjecturas; a realização de testes e, 

por último, argumentação, demonstração e avaliação do trabalho feito. Os autores 

ponderam, também, que há lugar para os exercícios, os problemas, os projetos e as 

investigações, e que o grande desafio é articular esses diferentes tipos de tarefas de 
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modo a construir um currículo interessante e equilibrado para promover o bom 

desempenho dos alunos em diferentes níveis. 

 

O GeoGebra é um software adequado à construção de objetos de 
aprendizagem manipuláveis sem que seja necessário o conhecimento 
de programação avançada. Importante frisar que os objetos 
desenvolvidos não devem ser apresentados individualmente, pois os 
mesmos são baseados no conhecimento da área do paralelogramo e 
do retângulo, logo, salienta-se a importância da construção de uma 
sequência didática que apresente os objetos encadeados (HOMA e 
GROENWALD, 2016, p. 144). 

 

Diante desse contexto, o GeoGebra propicia um aprendizado dinâmico, no 

intuito de instigar os estudantes, tornando-se um elemento propulsor para 

potencializar as situações de aprendizagem que envolvem a elaboração das 

sequências didáticas a respeito do tema polígonos. 

 

4. Explorando o GeoGebra no ensino de polígonos: uma experiência 
com uma turma de quinto ano do Ensino Fundamental 

 

Conforme relatado, apresentamos neste artigo os resultados de uma atividade 

envolvendo o estudo de polígonos, em especial os paralelogramos, com o auxílio do 

software GeoGebra. 

Inicialmente, foi realizada a ambientação com o software, pois os alunos 

declararam não terem tido contato anterior com esta ferramenta. Separados em 

grupos, eles utilizaram tablets, que foram disponibilizados pelo programa de Pós-

Graduação que as pesquisadoras desenvolveram a pesquisa, também foram levados 

notebooks com o software instalado. 

Organizados os grupos, foi mostrada a tela inicial do GeoGebra. Explicamos 

que se tratava de um programa de Geometria e ensinamos a trabalhar com pontos, 

retas e polígonos. A partir de então, eles manusearam algumas das ferramentas do 

GeoGebra, como o ponto, criando vários pontos na tela. Em seguida, foi mostrada a 

ferramenta mover. Depois, os alunos manusearam a ferramenta polígono e 

solicitamos que construíssem uma figura poligonal, devendo demarcar seu ângulo 

interno. Ao ensinarmos a mudança de cores nas figuras construídas, houve bastante 

interesse por parte deles.  

Após essa ambientação, os alunos fizeram a representação do polígono que 

criaram na ficha auxiliar fornecida pela professora, respondendo algumas questões 

sobre o número de vértices, de ângulos e de lados da figura. Em seguida, deveriam 

estabelecer a relação entre os resultados observados e os conhecimentos que já 

detinham sobre polígonos. Foram orientados a construir uma reta; acima dela, 

deveriam construir um ponto qualquer; depois, deveriam construir uma reta que 

passasse por esse ponto acima da reta e no ponto que estava na reta para, em 

seguida, construir uma reta paralela à primeira reta construída. Depois, deveriam 
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construir outra reta paralela, esta paralela à segunda reta construída, e fazer a 

intersecção entre as duas últimas retas criadas. Os alunos foram, então, instruídos a 

pintar de cores diferentes cada par de retas paralelas e, a seguir, deveriam pegar um 

dos pontos de intersecção dessas retas e movê-lo, observando com atenção. A última 

tarefa seria construir um polígono que passasse pelos pontos de união entre todas 

essas retas. Nesse momento, eles ficaram livres por alguns minutos para brincar com 

o polígono, colocar cores e movê-lo à vontade. 

Obtivemos respostas bem próximas aos objetivos propostos, uma vez que os 

alunos deveriam, por meio de observação e comparação, concluir que existe uma 

relação entre ângulos, vértices e lados de um polígono. 

Tais resultados corroboram a percepção de que o ensino de Geometria com o 

uso do GeoGebra permite a exploração de uma infinidade de propostas, sobretudo 

pela manipulação das figuras geométricas. Em que pese as dificuldades de 

concentração dos alunos, que se mostravam empolgados e nem sempre seguiam as 

instruções dadas, dispendendo um tempo maior na atividade, os resultados 

encontrados foram além do esperado. 

Na atividade seguinte, os alunos retomaram algumas ferramentas vistas na 

atividade anterior e, em seguida, foram ambientados com outras ferramentas do 

GeoGebra, como a ferramenta reta, reta paralela e intersecção de dois objetos. 

Seguindo orientações da professora, os alunos construíram um paralelogramo 

e, guiados por uma ficha auxiliar, deveriam tentar movimentar seu paralelogramo por 

todos os vértices e observar o que acontecia. Em seguida, novamente deveriam 

movimentar o paralelogramo, fazendo com que os ângulos ficassem todos iguais, mas 

não com lados iguais. Depois, deveriam reproduzir a figura na malha quadriculada, 

em papel sulfite. A professora, em seguida, propôs questionamentos sobre as 

características dos quadriláteros e dos paralelogramos. Na sequência, os alunos 

deveriam movimentar a figura mais uma vez, para que ficasse com todos os lados 

iguais, porém nem todos os ângulos iguais, e novamente deveriam desenhar na 

malha. Questionou-se, então, se os alunos sabiam o nome da figura (losango) e se já 

a haviam visto representada em algum lugar.  

Em momento posterior, solicitou-se que os alunos deixassem o paralelogramo 

com os lados e os ângulos iguais, com o uso do GeoGebra. Deveriam, a seguir, 

desenhar a figura obtida na malha quadriculada no papel sulfite. Após os 

questionamentos finais, foi trabalhada a ideia de inclusão, por meio da qual os alunos 

deveriam identificar que dentro de um paralelogramo existe um retângulo, um losango 

e um quadrado, e que a característica comum a todos é que possuem dois pares de 

lados paralelos. 

Convém mencionar aqui que, a respeito desse questionamento, 11 dos 14 

alunos que realizaram a atividade perceberam que paralelogramo pode ser também 

um retângulo, um losango e um quadrado; portanto, conseguiram estabelecer a noção 

de reversibilidade e perceberam que o quadrado, o losango e o retângulo são tipos 

especiais de paralelogramos. Os outros três alunos mencionaram o quadrado e o 

retângulo, sem atentarem ao fato de que o losango também é um paralelogramo. 
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Nesse ponto da exposição dos resultados, cabe considerar que, se por um lado, 

o trabalho com o GeoGebra facilita a manipulação dos polígonos, por outro inviabiliza, 

em parte, o acompanhamento do raciocínio visual dos alunos, pois estávamos em 

permanente contato com eles, auxiliando-os no manuseio do software, e nem sempre 

conseguíamos esclarecer as dúvidas, instigá-los a refletir sobre suas descobertas e 

superarem sozinhos os obstáculos encontrados. Nessa situação, sugere-se que as 

futuras experiências com o uso do GeoGebra sejam associadas a outras atividades 

com malha quadriculada e pontilhada, além do geoplano. 

Na questão que objetivou identificar o número de vértices do triângulo e do 

quadrado, houve 64,3% de acertos, em oposição a apenas 6,25% da primeira etapa. 

Evidenciamos que o trabalho com a construção de figuras com palitos e no GeoGebra 

foi bastante importante para que o conceito de vértices fosse formado. Na questão em 

que foi explorado o conceito de lados paralelos e não paralelos, obtivemos uma 

porcentagem de 78,6% de acertos em contraposição a 12,5% obtidos na diagnose 

inicial. Novamente reafirma-se que o trabalho desenvolvido com o geoplano e com o 

GeoGebra mostrou-se determinante para a obtenção desse resultado. 

Quando trabalhamos o conceito de polígono a partir da identificação da imagem 

diferente em cada faixa, poderiam ser confeccionadas as figuras também do 

GeoGebra, enfatizando as características de linhas retas que não se cruzam, vértices 

e ângulos. Considerando que se trata de um software de Geometria Dinâmica, os 

alunos poderiam construir diferentes tipos de figuras, além das encontradas nas sete 

faixas trabalhadas, movimentando livremente as formas dos polígonos. O GeoGebra 

possui ainda uma tela com polígonos regulares. Outra possibilidade de trabalho seria 

a exploração dessa tela para a fixação da ideia de que um polígono regular possui 

ângulos e lados iguais, sendo possível movimentar a imagem e observar que essa 

característica fundamental será conservada.  

No terceiro momento, no qual os alunos exploraram os ângulos construindo e 

utilizando instrumentos de medida, um trabalho mais aprofundado com o GeoGebra 

poderia ser elaborado, desde que as condições estruturais fossem garantidas e a 

turma pudesse acessar o software. Assim, com apenas dois segmentos de reta, os 

alunos fariam diferentes movimentos que resultariam em ângulos com variadas 

aberturas. Essa atividade poderia ser desenvolvida também na malha quadriculada. 

O quarto momento também aponta para novas possibilidades de trabalho, uma 

vez que envolveu triângulos. Nessa etapa, o GeoGebra seria bastante útil para a 

exploração das características dessa figura, bem como na classificação em relação 

aos lados e aos ângulos. Com o uso de materiais manipuláveis, podem ser 

desenvolvidas atividades utilizando palitos de fósforo, conforme sugere Fainguelernt 

(1999), além de diferentes representações dos triângulos na malha quadriculada. 

Vários outros autores, entre eles Smole e Diniz (2012), produziram propostas a partir 

de geoplanos e de outros materiais manipuláveis para o trabalho de exploração dos 

polígonos. Outra proposta viável seria o trabalho no GeoGebra com polígonos 

regulares e irregulares, bem como a confecção de mosaicos, usando a técnica do 

ladrilhamento com polígono regulares em EVA e desenho na malha quadriculada. 
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De forma geral, houve grande interesse dos alunos em participar das atividades 

com o GeoGebra e, para exemplificar esta afirmação, temos o relato de uma aluna 

que, em momento posterior, disse haver baixado o software no computador de casa 

para trabalhar outras figuras. 

 
5. Considerações finais 

 

O presente artigo, cujo objetivo foi apresentar um recorte de uma pesquisa de 

mestrado com ênfase para o trabalho com polígonos por meio do uso do software 

GeoGebra, permitiu importantes reflexões sobre a efetividade dessa ferramenta em 

situações de aprendizagem.  

Com o uso do software, foi possível explorar de maneira aprofundada as 

características dos paralelogramos, explorando os conceitos que já haviam sido 

construídos sobre polígonos, ao mesmo tempo em que estimulamos o 

desenvolvimento das habilidades de visualização e representação. 

No tocante às dificuldades encontradas pelos alunos na resolução das 

atividades envolvendo o software GeoGebra na construção das figuras geométricas, 

estão relacionadas à formação dos conceitos, e percebemos que elas foram supridas 

em grande parte pela manipulação do GeoGebra.  

Desse modo, ao contemplarmos a interação dos estudantes com o software, 

percebemos o despertar do interesse e da curiosidade em manusear o computador, 

além do aumento dos questionamentos junto à professora.  

Acreditamos que, por se tratar de uma primeira experiência com o software 

GeoGebra, este trabalho encerrou muitas dificuldades, as quais poderão ser 

superadas pelo uso reiterado da ferramenta. Assim sendo, haveria condições de 

explorar com maior profundidade as situações adidáticas que ocorreram, como 

substrato para a construção do pensamento geométrico pelos alunos.  

Entendemos que muitos dos alunos que participaram dessa pesquisa deram os 

primeiros passos no sentido de fazer Matemática, a partir dos fenômenos de 

aprendizagem ocorridos além das nossas intenções pedagógicas iniciais.  

Assim sendo, comprovamos o surgimento de novos sentidos atribuídos pelos 

alunos aos conceitos geométricos, sendo possível perceber que são vastas as 

possibilidades de inserção dos recursos tecnológicos no ensino de polígonos. Cabe 

acrescentar que o uso do GeoGebra é uma possibilidade permanente de trabalho em 

todos os momentos, desde que, conforme ressalvamos, sejam dadas as condições 

para que todos os alunos da turma tenham acesso a um tablet ou a um computador.  

Diante das possibilidades apontadas, salientamos que a produção do conteúdo 

de polígonos no ensino de Geometria pode ser aprimorada a partir do acesso a 

recursos tecnológicos, como o software GeoGebra e outros softwares livres. Além 

disso, é importante frisar o uso adequado de materiais manipuláveis, em especial o 

geoplano, o Tangram e as malhas quadriculada e pontilhada, entre outros. 

O trabalho com o GeoGebra, embora tenha se mostrado bastante atraente para 

os alunos, apresentou uma série de dificuldades, muitas das quais relacionadas à falta 
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de infraestrutura necessária para que os alunos manipulassem os tablets conforme 

planejado. Também observamos dificuldades no manuseio de alguns dos recursos 

existentes no software, mas um fator bastante positivo foi que os alunos que 

dominaram rapidamente as ferramentas se dispuseram a ajudar os colegas. 

Sugerimos a extensão da sequência didática para alunos também do quarto ano, no 

intuito de que haja uma ambientação maior com a ferramenta.   

Comungamos da ideia de que o uso de tecnologias no ambiente escolar 

representa uma tendência imprescindível para a expansão das janelas de 

oportunidades de aprendizagem. O uso de recursos tecnológicos pode promover 

atividades dinâmicas, em abordagens mais práticas e, portanto, mais efetivas. 

 

 

Referências 
 
ALMEIDA, Márcia Santos Melo. A articulação entre o ensino de polígonos e de 

poliedros em uma coleção de livros didáticos dos anos iniciais do ensino 

fundamental. 2015. 114 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2015. 
 

FAINGUELERNT, Estela Kaufman. Educação Matemática: representação e 

construção em geometria. Porto Alegre: ARTMED, 1999.  
 

HENRIQUES, Marcílio Dias. A produção de significados de estudantes do ensino 

fundamental para tarefas geométricas. Bolema, Rio Claro, v. 27, n. 46, p. 433-450, 

ago. 2013. 
 

HOMA, Agostinho Iaqchan Ryokiti; GROENWALD, Claudia Lisete Oliveira. Área de 

figuras planas com objetos de aprendizagem no GeoGebra. Revista Brasileira de 

Ensino de Ciência e Tecnologia, Ponta Grossa, v. 9, n. 1, p. 123-147, jan./abr. 2016.  

 

KAZANOWSKI, Denise Vieira. Ensino de geometria nas séries iniciais em Minas 

do Leão: algumas reflexões. 2010. 138 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de 

Matemática) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. 
 

LORENZATO, Sergio. Por que não ensinar geometria? Revista da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática, Blumenau, n. 4, p. 3-13, jan./jun. 1995. 

 

NAGATA, Rosenilda de Souza. Os níveis de desenvolvimento do pensamento 

geométrico: o aprendizado do conteúdo de polígonos numa perspectiva do modelo 

Van Hiele. 2016. 120 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. 

 



 

172 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 162 a 172 

PASSOS, Cármen Lúcia Brancaglion. Representações, interpretações e prática 

pedagógica: a Geometria na sala de aula. 2000. 348 f. Tese (Doutorado em 

Educação) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000. 
 

PAVANELLO, Regina Maria. O abandono do ensino de Geometria no Brasil: causas 

e consequências. Zetetiké, Campinas, v.1, n.1, 1993, p. 1-17. 
 

POLLI, Cileide Teixeira da Silva. Geometria no 5º ano do Ensino Fundamental: 

proposição de uma sequência didática para o ensino de polígonos. 2017. 155 f. 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Linguagens e suas Tecnologias) – Universidade 

Norte do Paraná, Londrina, 2017. 
  

POLLI, Cileide Teixeira da Silva; FIGUEIREDO, Helenara R. Sampaio. Importância do 

uso das tecnologias no ensino de Geometria: experiências educacionais com o uso 

do software GeoGebra. In: SEMANA DA EDUCAÇÃO UEL, 17., 2017, Londrina. 

Anais... Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2017.  
 

PONTE, João Pedro da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações 

matemáticas na sala de aula. 2. ed. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2005. 
 

SAMPAIO-FIGUEIREDO, Helenara R. Investigações a respeito das habilidades 

matemáticas de licenciandos em Pedagogia na modalidade a distância. 196 f. 

Tese (Doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade 

Estadual de Maringá, Maringá, 2015. 
 

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Materiais manipulativos para o ensino 

de figuras planas. V. 4. São Paulo: Mathema, 2012. 
 

VALENTE, José Armando (Org.). O computador na sociedade do conhecimento. 

Campinas: UNICAMP/NIED, 1999. 

 

 

 

Como referenciar este artigo:    

 

POLLI, Cileide Teixeira da Silva; FIGUEIREDO, Helenara Regina Sampaio. Trabalho 

com geometria no ensino fundamental: o uso do software GeoGebra no ensino de 

polígonos. Tecnologia Educacional [on line], Rio de Janeiro, n. 224, p. 162-172, 

2019. ISSN: 0102-5503. 

 

Submetido em: 22 de novembro de 2018. 

Aprovado em: 21 de fevereiro de 2019. 



 

173 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 224   jan./mar. 2019     p. 173 a 185 

USO DO APLICATIVO TOONTASTIC NA ELABORAÇÃO DE 
NARRATIVAS ANIMADAS 

 

 
Maíra Valencise Gregolin 1 

 

Evani Andreatta Amaral Camargo 2 

 
 

Resumo: 
 

O presente artigo tem como finalidade apresentar os resultados obtidos com a 

experiência de uso do Toontastic, um aplicativo para mídias móveis que possibilita a 

criação de narrativas colaborativas, com crianças do primeiro ano do ensino 

fundamental de escola cooperativa em rede particular de ensino. Tivemos como 

objetivo entender de que maneira tal aplicativo poderia servir como uma ferramenta 

de suporte ao professor na elaboração de narrativas animadas servindo ainda de 

auxílio às crianças em seu desenvolvimento? A fundamentação teórica resgata 

autores dos temas que permeiam a pesquisa: mobilidade, universo infantil e 

ferramentas digitais. Utilizamos a metodologia qualitativa de pesquisa tendo como 

instrumentos de coleta observações das rodas de conversa, as notas de campo e 

registro em vídeo. Olhamos os dados sob a perspectiva histórico-cultural, em que a 

análise é interpretativa, instaurada em um contexto sócio histórico. Os resultados 

indicam que o aplicativo favorece a comunicação e socialização entre as crianças. 

Sob a supervisão do professor em sala de aula, é uma tecnologia capaz de estimular 

a capacidade crítica e criativa dos alunos visando sua autonomia e independência no 

manuseio com a ferramenta. 
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1. Introdução 
 

Nossa investigação parte do pressuposto de que as mídias desenvolvidas após 

o advento da Internet, enquanto mídias pós-massivas (LEMOS, 2007) estabelecem 

um novo espaço e tempo de interação social e cultural, dentro do qual emergem 

formas novas e diferenciadas de sociabilidade.  

A ecologia das mídias, escola do pensamento científico que permeia essa 

reflexão, tem se destacado pela ênfase no estudo do impacto cultural das tecnologias 

e dos meios de comunicação nas sociedades, por uma perspectiva histórica dos 

meios. Quando Neil Postman cunhou o termo, em 1970, nomeou uma estratégia de 

estudos que já estava em andamento por McLuhan. O termo ecologia implica o estudo 

do ambiente: sua estrutura, conteúdo e impacto sobre as pessoas. Uma teoria cuja 

reflexão vai desde a aparição da linguagem humana, passa pela transição da 

oralidade à escrita e chega até os tempos atuais. Por essa razão, pesquisadores da 

contemporaneidade como Scolari (2016), apontam para necessidade de compreender 

os caminhos do atual ecossistema midiático em constante processo de equilíbrio-

desequilíbrio. Na era da multiplicidade de telas, tornou-se possível ao usuário ter 

acesso às diversas mídias direto dos tablets, um exemplo de dispositivo que se 

diferencia das outras mídias, pois traz uma série de recursos dentro de um 

equipamento, somando as funções das anteriores com a mobilidade. Empreender 

uma investigação sobre o uso das mídias no contexto da educação é, atualmente, 

essencial, pois tornou-se impossível imaginar a sociedade sem a presença maciça de 

informações ou a intervenção constante das mídias na vida pessoal e social. A vida 

cotidiana hiperconectada se estabelece em espaços midiáticos não lineares com 

infinitas possibilidades de conexões, condicionando o sujeito a um novo conjunto 

articulado de competências e habilidades para lidar com a realidade. (FLORIDI, 2015)  

Tais mudanças exigem reconfigurações no cenário educacional e no 

desenvolvimento de propostas que abram caminhos para novas formas de pensar e 

produzir conhecimento.  

Despontam experiências de professores que apostam em novos métodos que 

se voltem para o aprendiz, partindo da descoberta de como ele se sente atraído pelo 

conteúdo e proporcionando uma aprendizagem significativa, que estabeleça relações 

entre as novas experiências com os conhecimentos prévios e os interesses dos 

alunos, valorizando suas vivências. (AMANTE, 2007) 

É importante compreendermos que ao lidarmos com o público infantil, há 

particularidades na relação com o aplicativo uma vez que, ao utilizar esses ambientes, 

recorrem a pouca referência do mundo da escrita, do universo dos símbolos que 

compõe a tela do aplicativo. Os aplicativos devem explorar outros domínios do 

universo infantil e formas menos rígidas de interação. Para Levy (1993), a interface é 

o entre lugar onde dois sistemas se comunicam e trocam experiências. A interface 

pode ser entendida como a área do aplicativo em que as crianças interagem, 

traduzindo a informação digital numa linguagem visual que estabelece uma relação 

aproximando o conhecimento de mundo dos pequenos. Essas representações são 
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construídas a partir da utilização de metáforas visuais, englobando tanto questões 

referenciais e simbólicas, quanto motoras.  

Nessa investigação, procuramos evidenciar formas específicas de uso do 

aplicativo Toontastic, uma ferramenta de autoria que possibilita a criação de narrativas 

de maneira colaborativa. Para tanto, levantamos questões que nortearam essa 

reflexão, partindo de uma principal: como o tablet pode transformar as relações e 

impactar no aprendizado em sala de aula? Escolhemos como objeto de investigação 

o uso do aplicativo em questão com crianças aos 6 anos. Segundo Vigotski (2009), a 

criança aos seis anos encontra-se em um momento em que as brincadeiras estão 

relacionadas com fantasia e faz-de-conta. Nesse período, desperta para um sistema 

de representação visual do mundo, a imagem assume particular relevância e 

sensibilidade a cor, movimento, som e luminosidade acentuam (AMANE, 2007). 

Em nossa investigação, tivemos como objetivo entender de que maneira o 

aplicativo poderia servir como uma ferramenta de suporte ao professor na elaboração 

de narrativas animadas pelas crianças. Ao observarmos os alunos explorando o 

aplicativo, procuramos entender primeiramente se eles compreendiam o que estava 

sendo apresentado, como exploravam os caminhos possíveis e de que forma se 

relacionavam no processo de criação. A seguir, trazemos os aspectos metodológicos 

que permeiam a investigação e na sequência apresentamos uma reflexão quanto aos 

resultados obtidos. 

 
2. Material e métodos 

 

Iniciamos os procedimentos metodológicos partindo de pesquisa bibliográfica 

sobre os temas que permeiam este trabalho: mobilidade, universo infantil e 

ferramentas digitais. A presente pesquisa qualitativa é parte de pesquisa em 

andamento de pós-doutorado e se baseia na metodologia de investigação, apoiando-

nos em autores como Pavlenko (2007) e Paiva (2008), com entrevista semiestruturada 

junto à professora, intervenção em sala de aula tendo como instrumentos de coleta as 

observações das rodas de conversa, as notas de campo e registros em vídeo. 

O presente trabalho se baseia nas intervenções conduzidas em escola 

Cooperativa da rede particular, localizada no interior de São Paulo em uma sala com 

14 alunos do Primeiro ano do Ensino Fundamental, anos iniciais. A sala é composta 

por 14 alunos, 5 meninos e 9 meninas, predominando a idade de 6 anos, sem que as 

crianças possuam o domínio da escrita.  

A realização ocorreu em um período de 8 dias alternados, em 4 semanas 

consecutivas, por meio de visitas à escola e do contato direto com os alunos daquela 

classe. O processo foi dividido em três momentos distintos e complementares, de 

avaliação diagnóstica com a professora e roda de conversa com os alunos para 

entendermos o que esperar da criança nessa idade. A conclusão dessa etapa se deu 

com um plano de ação para as próximas etapas, elaborado com a participação da 

professora. Na segunda etapa, adotamos estratégias didáticas convencionais para 

entender como os alunos construíam as narrativas na sala de aula. Na terceira etapa, 
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a pesquisadora finalmente trouxe os tablets para a sala, apresentando o aplicativo 

Toontastic e seu potencial na construção das narrativas. Dentre os instrumentos 

utilizados, as rodas de conversa feitas com as crianças caracterizaram nossos sujeitos 

participantes da pesquisa, as notas de campo trouxeram detalhes subjetivos 

percebidos pela pesquisadora e a transcrição dos vídeos resgatou momentos das 

experiências que tenham passado despercebidos ao longo do processo. Somado a 

isso, utilizamos para a análise as narrativas animadas em vídeo de animação que 

resultaram das experiências feitas pelos alunos com uso do aplicativo Toontastic. 

 
3. Discussão: as narrativas animadas  

 

Os dados foram observados sob a perspectiva histórico-cultural, em que a 

análise é interpretativa, instaurada em um contexto sócio histórico em que o homem 

não é reflexo apenas de seu aparato biológico, mas já nasce no mundo cultural, 

constituindo-se na relação entre essas duas esferas, no uso das ferramentas, que 

também compõe a característica específica humana, que dá origem à linguagem 

(PINO, 2000). 

Como apontado por Vigotski (1991, 2001), a estrutura e a formação da 

atividade psíquica realizam-se no processo do desenvolvimento social da criança, em 

colaboração com o meio social com o qual ela se relaciona, o que resulta na 

organização das funções mentais superiores (linguagem, cognição e memória volitiva, 

por exemplo). Faz-se necessário tal contato; e o desenvolvimento, para este autor, 

decorre do aprendizado, que, por sua vez, em uma inter-relação dinâmica, é 

impulsionado pelo desenvolvimento anterior. Desta forma, aprendizado e 

desenvolvimento ocorrem no processo de mediação, em colaboração com o outro, ou 

no contato com os objetos e signos culturais.  

Para a condução das atividades em sala de aula, fizemos uso do aplicativo 

Toontastic, criado pela desenvolvedora Launchpad Toys em conjunto com o San 

Francisco Children’s Museum e a Stanford’s School of Education. O Toontastic foi 

escolhido para a experiência pois nos pareceu uma rica ferramenta de construção, ao 

permitir que a criança produza de maneira autônoma narrativas animadas pelo uso da 

tela tátil arrastando os objetos e falando próxima ao microfone do dispositivo para a 

gravação de voz. Apesar de estar disponível apenas em língua inglesa, nas 

experiências conduzidas, mesmo as crianças que ainda nem sabiam ler ou escrever, 

tampouco dominavam a língua inglesa, acabaram entendendo a proposta do 

aplicativo, uma vez que seu funcionamento é simples e a navegação intuitiva. As 

crianças perceberam rapidamente como funcionava: iniciam a experiência escolhendo 

um cenário onde se passa a história, em seguida selecionam quais objetos e 

personagens estarão em cena dando suporte ao enredo. Os temas disponíveis para 

escolha são variados, de princesas, piratas e cavaleiros, carros de polícia, canhões, 

índios, reforçando a preocupação da pesquisadora em adequar as possibilidades a 

várias realidades e usos. Uma vez definidos cenários, personagens e objetos, chega-

se a etapa de gravação da cena. Ao acionar o “record” na tela, toda movimentação 
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que aparece na tela é gravada, bem como as vozes das crianças serão registradas. 

Por meio do uso do microfone do aparelho, a criança dá voz a cada um dos 

personagens escolhidos na cena enquanto anima os objetos com os dedinhos, como 

numa brincadeira de marionete. Ao terminar essa etapa de gravação, as crianças 

escolhem as trilhas sonoras que parecem mais adequadas à cena. Vale ressaltar que 

para diferenciar as trilhas, as crianças verificam seus nomes, que se referem aos 

sentimentos que despertam, como a frustração, alegria, raiva e tristeza. Uma vez 

adicionada a música, para concluir o filme as crianças precisam digitar o título 

escolhido para a história e os créditos.  

As atividades realizadas durante o período da investigação desenvolveram-se 

no segundo semestre do ano letivo de 2016. Para que o aprendizado fosse 

significativo, optamos por conduzir as experiências coincidindo com o período em que 

a professora desenvolvia as ’habilidades de identificar e gerenciar emoções’ junto aos 

alunos. Um uso de maneira integrada ao currículo permitiria expandir, enriquecer, 

individualizar e implementar a globalidade das metas de aprendizagem, algo 

fundamental para que possa ser percebido pelos professores como uma contribuição 

real ao trabalho que desenvolvem, integrando-se nas rotinas de trabalho em sua sala 

(AMANTE, 2007). 

Nas dinâmicas conduzidas em sala, adotávamos o tablet como a ação principal 

e imediatamente depois fazíamos as rodas de conversa para as reflexões; a 

interpretação de temáticas que ocorriam, bem como a elaboração de conceitos que 

surgiram eram retomadas pela professora nas aulas convencionais que ocorriam entre 

as atividades com os tablets.  

O primeiro contato da pesquisadora com os alunos havia sido feito em uma 

roda de conversa, que priorizou um diálogo descontraído sobre seus interesses, 

familiaridade com as tecnologias digitais e nível de conhecimento. Na situação 

investigada, identificamos que a narrativa infantil é trabalhada em rodas de conversa 

e por narrativas de histórias infantis. Tendo isso em mente, adotamos nessa 

aproximação estratégias didáticas convencionais para entender o que os alunos 

sabiam das narrativas e como as construíam. Nosso foco era compreender como as 

relações se estabeleciam na sala.  

Identificamos que as intervenções convencionais, apesar de criarem um 

ambiente descontraído em sala de aula, não estimulavam que as crianças 

conseguissem criar narrativas em conjunto. Ao refletirmos sobre isso, pesquisadora e 

professora chegaram à hipótese de que a construção de história colaborativa e em 

conjunto ainda não seria adequada àquela faixa etária. As crianças, nessa idade, 

embora respeitem a sequência temporal, precisam de mediação. Era algo que o uso 

do aplicativo Toontastic, nos próximos encontros, poderia validar ou apontar outros 

caminhos de investigação.   

A pesquisadora trouxe três tablets para a sala de aula com aplicativos dos mais 

variados temas e perfis. Era o primeiro contato das crianças com um tablet dentro da 

sala de aula e isso causou deslumbre entre as crianças. Esse dia de atividade foi 

dedicado a permitir que as crianças explorassem livremente os recursos e aplicativos 
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da ferramenta. A intenção era tornar o mais natural possível a presença do dispositivo 

móvel na sala para que pudéssemos aproveitar as atividades que seriam propostas 

nos outros dias com o Toontastic. Explorar os tablets na sala de aula foi por si uma 

experiência que aproximou as crianças, uma vez que tiveram a chance de conhecer 

mais sobre os gostos dos outros colegas, que apontavam quais aplicativos e jogos 

mais gostavam.  

As crianças rapidamente se organizaram ao redor dos tablets e se espalharam 

pela sala. Ao final da atividade, a pesquisadora reuniu a turma toda e mostrou alguns 

vídeos de animação divertidos, tristes e românticos, porém sem mencionar que tinham 

sido feitos com o aplicativo. A revelação ficaria para a atividade da próxima aula.  

A primeira experiência com o uso de tablet contribuiu com subsídios para que 

compreendêssemos a particularidade do contexto. A pesquisadora propôs que os 

alunos criassem uma narrativa que tivesse heróis com o aplicativo Toontastic.  

Na primeira proposta com o aplicativo foi pedido que as crianças contassem 

uma história que tivesse Super-heróis. Nessa atividade, os alunos deveriam criar uma 

história que tivesse super-heróis. Sendo a primeira atividade, a pesquisadora 

conduziu o uso do aplicativo e convidou os alunos para participarem. Algumas 

crianças demoraram para colocar os dedos na tela, fazendo com que algumas 

tomassem a frente e outras ainda estivessem um pouco tímidas com a ideia de 

encenarem em voz alta os diálogos e narrações. As vozes eram baixas e poucos sons 

eram ouvidos nas histórias do primeiro dia. Porém, na medida em que exploravam as 

telas, não tiveram dificuldade em compreender o funcionamento do aplicativo e 

conseguiram completar a atividade.  

O aplicativo oferece uma grande variedade de temas, fazendo com que a 

criança perca o foco da narrativa quando é o primeiro contato com o app. Para compor 

as narrativas, percebemos que os grupos escolhiam os objetos e personagens de 

maneira aleatória, sem pensar na história que seria contada, queriam dinossauros, 

bombas e cachorrinhos fofos na mesma narrativa. Eles queriam conhecer todas as 

opções e se divertiam explorando as opções. Assim, as histórias criadas nesse 

primeiro dia tiveram como foco entender o potencial da ferramenta Toontastic e 

resultaram em uma exploração dos objetos animados sem um encadeamento de 

ideias. Era visível o deslumbre diante do desconhecido.  

Alguns fatos curiosos merecem destaque. Logo no início da atividade, os 

alunos se organizaram em três grupos e as crianças queriam criar um nome para a 

história, antes mesmo de saberem o que viria a ser a mesma. Porém, a etapa de 

criação de título é a última na dinâmica proposta pela ferramenta Toontastic, o que as 

levou a iniciar pela escolha dos cenários e então dos personagens e objetos. Para 

cumprir com o tema proposto desta atividade, as crianças precisavam de heróis para 

suas histórias. Os heróis escolhidos eram personagens humanos que seriam ‘pais’ 

durante o dia e heróis durante a noite. Na escolha dos cenários: o grupo com meninos 

preferiu um ambiente que tivesse terremoto, furacão, ladrões e acidentes com 

acontecimentos intensos. 
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No momento da gravação, detectamos que cinco crianças eram muito para um 

tablet, não havia espaço para mexerem os dedos com liberdade e nem para enxergar 

a tela quando todas as mãos estavam em ação. Após alguns testes, chegamos a 

conclusão que na prática, o ideal é que as próximas experiências tenham 3 crianças 

por tablet.  

Após a gravação das cenas, as crianças adicionaram as trilhas sonoras nas 

histórias. As trilhas sonoras disponíveis para escolha são nomeadas pelos 

sentimentos que representam e as crianças se mostraram fascinadas com a facilidade 

em trocar de trilha e percebê-la imediatamente na narrativa que acabaram de criar. 

Elas ficaram um longo período nessa etapa explorando as trilhas e percebendo o 

impacto na história, associando os sentimentos que indicavam, como a trilha 

romântica, a trilha vibrante, a trilha triste e outras.  

Na última etapa desse dia de atividade, as crianças finalmente inseriam o título 

da história. Para inserir as letras, a ferramenta oferece um teclado virtual. Quando 

foram digitar, as crianças buscaram no teclado onde estavam os emoticons e os 

localizaram rapidamente. Ao encontrá-los, elas diziam que os reconheciam de 

referências de ferramentas de comunicação como o WhatsApp e a rede social 

Facebook. 

No segundo dia de atividade, a proposta foi resgatar e refletir sobre a história 

criada no primeiro dia, revendo todas as escolhas feitas pelas crianças, como 

personagens, objetos, cenário e trilha sonora e, se quisessem, poderiam regravar 

novas cenas.  

As atividades começaram com as crianças assistindo novamente aos vídeos 

que fizeram no primeiro dia. Logo após, disseram que não gostaram do que fizeram, 

pois consideravam que tinha resultado em uma história inacabada e sem sentido. Com 

isso, as crianças perceberam a importância de planejar a história antes de sair 

escolhendo os personagens e objetos de maneira aleatória e sem focar no enredo da 

história a ser contada.   

Iniciaram, assim, a nova história, organizando as ideias e combinando em 

grupo um enredo simples para então partir para configuração e seleção dos objetos. 

Nesse segundo dia, as crianças já estavam familiarizadas com o Toontastic e se 

sentiram confiantes para criarem sozinhas sem auxílio da pesquisadora, que apenas 

acompanhou com intervenções quando necessário. Na atividade do primeiro dia, 

apenas os alunos mais extrovertidos do grupo tomaram a iniciativa de manusear os 

personagens no aplicativo. Porém, no segundo, os próprios alunos já tinham 

incorporado o lema de que todos poderiam “colaborar”. Por exemplo, o grupo da tímida 

aluna “Raissa” sempre a lembrava que podia participar também.  

As crianças começaram a atividade dizendo que queriam pensar no título 

apenas no final, pois para elas fazia mais sentido, apresentando uma mudança de 

comportamento em relação ao primeiro dia de atividade, quando queriam escolher o 

título logo no início.  

A ferramenta oferece variadas opções de objetos para as histórias e com isso, 

os momentos de escolhas revelavam conflitos, uma vez que existia negociações e 
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oposições quanto às escolhas. Os conflitos surgiam principalmente nos momentos de 

seleção dos personagens e na gravação, quando tinham que dividir o espaço com os 

dedinhos dos colegas. A pesquisadora ficava observando e fazia intervenções apenas 

se fosse necessário e as negociações ocorriam entre as próprias crianças e ao longo 

das atividades, esses conflitos foram diminuindo e as crianças foram aprendendo a 

ceder. Segundo Perroni (1992), é o adulto que, com sua negociação de sentidos, 

‘recortes’ e ‘correções’ do enredo, no discurso narrativo, pontua a criança para narrar 

de acordo com o que é esperado e, com o desenvolvimento linguístico, ela passa a 

ser uma narradora independente. Após as negociações as crianças concordavam com 

as propostas dos colegas e então avançavam para etapa seguinte. Com isso, a partir 

da interação com o outro, as crianças mudavam de ideia e reorganizavam seus 

enunciados. A criança, ao narrar com o auxílio dos outros, constitui-se como 

narradora, organizando e avaliando sua experiência, e compartilhando e negociando 

significados.  (BONKI, 2011) 

Durante a gravação, um fato curioso é que conseguimos ouvir muitos ruídos 

nos grupos dos meninos, gritos e sonoplastia com sons de tiros e de animais e no 

grupo das meninas, bastante narração e diálogos e quase não ouvimos sonoplastia. 

A escolha pela trilha sonora foi feita pelos alunos de maneira bastante consciente e 

houve uma discussão saudável a respeito dos diferentes sentimentos que 

representavam.  

Ao final das atividades, assistíamos ao que foi feito pelos grupos e era sempre 

um momento de muita risada e comentários. Depois das atividades, fazíamos uma 

roda de conversa, uma prática aplicada pela professora e que mantivemos em nossas 

atividades, já que poderia ser um momento rico de troca entre os alunos.  

Nas rodas de conversa, as crianças contavam para os outros grupos como 

tinha sido a história que haviam acabado de criar, então reproduziam falas, apontavam 

as principais cenas e diziam que o mais engraçado eram os ruídos feitos pelas 

crianças do grupo.  

As crianças disseram espontaneamente que a história criada no segundo dia 

tinha sido mais divertida e interessante do que no primeiro dia. O motivo que 

apontaram era que no segundo dia elas tinham feito sozinhas, sem a ajuda da 

pesquisadora e já entendiam como a ferramenta funcionava. Apesar de não terem 

apontado, podemos ressaltar que nesse dia as crianças começaram a história 

planejando o enredo e fazendo as escolhas em função desse enredo de maneira 

coordenada no grupo. O resultado foi uma narrativa coerente e que fazia mais sentido 

para as crianças do que as narrativas criadas no primeiro dia. Refletimos sobre isso 

na roda de conversa. 

Ao final do dia tinham entendido o funcionamento do app, a linguagem 

audiovisual e um básico da estrutura e elementos da narrativa. Para efeito de análise 

e reflexão, trazemos abaixo uma narrativa criada por um dos grupos. 
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Uma História de Super-heróis 

Julia narra: 

“Era uma vez um pai e uma mãe. De dia eram pessoas normais. Mas de noite eles 

eram super-heróis. ” 

Menina grita 

⁃ Tem um vilão na minha casa! 

Julia diz: 

⁃ Oi amiga, eu sou um dinossauro. 

Menina diz: 

⁃ Vocês deviam estar no planeta Ecoplasma. 

Enzo grita:  

⁃ Eu sou o maior dinossauro de todos os tempos! 

Julia se dirige a Enzo: 

⁃ Está bem, Enzo, agora para de gritar! 

Menino anuncia: 

⁃ Vamos combater o crime - pa , pa , pa , pa, pixh, pixh  

Menina agradece: 

⁃ Você me salvou! Muito obrigada Super-herói! 

Enzo se dirige ao espectador: 

⁃ Gente, esse foi o fim do vídeo, se você gostou, acessa nosso canal! 

 

O trecho acima foi extraído de uma narrativa criada pelas crianças com uso do 

aplicativo Toontastic. As crianças estavam sentadas em círculo com o aplicativo, no 

chão da sala, criando uma narrativa sobre heróis.  

A ficção e o relato de experiências vividas são gêneros diferentes, porém na 

faixa etária de seis anos é comum que se combinem nas narrativas animadas. Nesse 

momento, as crianças começam a narrar histórias conhecidas com coerência, relatos 

pessoais e histórias inventadas de forma detalhada e sem ajuda do interlocutor. 

(CAVALCANTE; MANDRÁ, 2010). Durante o desenvolvimento da linguagem oral, a 

criança começa a desenvolver as habilidades orais de narrar, explicar, argumentar e 

justificar, ou seja, aspectos funcionais da linguagem.  

Na história relatada, encontramos desde dinossauros, planeta Ecoplasma, 

combate ao crime até os pais que vivem uma vida normal. Essa é uma característica 

marcante nas crianças, a presença do faz de conta no pensamento infantil e a maneira 

de apreender o mundo e elaborar os sentimentos.  
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A criação de papéis e situações de faz de conta nas brincadeiras, como na fala 

“Oi amiga, eu sou um dinossauro. ” Assume a forma de simbolização nas narrativas 

animadas. Afinal, quando conta uma história, o que interessa é o que escapa às 

nossas expectativas, narrando o que foge do esperado, o diferente. (HANKE, 2003) 

A partir das contribuições de Bakhtin (1997), partimos do pressuposto de que 

todo discurso é sempre interdiscurso, isto é, os sentidos são atravessados e 

constituídos por outras vozes discursivas, vozes sociais que são manifestações 

coletivas que marcam determinadas tendências. Isso nos dá elementos para análise, 

pois possibilita-nos identificar a presença de alguns interdiscursos nesta narrativa.  

Um primeiro momento de interdiscurso pode ser encontrado logo no início da 

história quando uma das narradoras diz: Era uma vez um pai e uma mãe. De dia eram 

pessoas normais e de noite super-heróis. Podemos inferir que essa ideia da criança 

vem do discurso do senso comum e de narrativas ouvidas anteriormente. O adulto 

representa para essas crianças um modelo da forma de se comunicar e como voz da 

cultura em que estão inseridas. Identificamos a voz da professora na história relatada, 

quando a aluna Julia diz: Está bem, Enzo, agora para de gritar! Em outra ocasião de 

roda de conversa, essa mesma voz é percebida quando a aluna diz que ‘todos 

precisam colaborar’, essa é uma expressão que a professora usa com frequência. 

Outra situação similar é verificada na fala de mais de um aluno quando pede que se 

faça silêncio para não agitar uma das alunas da sala. Fazem parte de um universo 

possível de enunciados que produzem sentidos numa fala em que outras vozes 

também falam.  

As narrativas, assim, são meios de sociabilidade, pois através delas as 

experiências individuais são comunicadas e tornadas “públicas” ou socialmente 

conhecidas. (HANKE, 2003) 

Ainda, o interdiscurso com o discurso científico permite às crianças levantarem 

hipóteses como na fala: Vocês deviam estar no planeta Ecoplasma.  

Quando as crianças assumiam o papel de narrador, a flexibilidade de fronteiras 

entre experiência pessoal e situação imaginada se mostrava fértil nas histórias 

ficcionais. Percebemos isso no final, em que o aluno se dirige ao espectador e 

menciona o canal, fazendo referência aos Youtubers. A atual geração jovem é 

bastante influenciada pelos Youtubers por um forte engajamento sob o parâmetro da 

legitimidade.  

A terceira atividade trazida pela pesquisadora tinha a proposta de reconto em 

que as crianças após lerem com a professora o livro sobre a história da Malala, 

deveriam recriar a cena mais marcante para elas. 

Nessa atividade, uma vez que as crianças já estavam usando o Toontastic com 

bastante facilidade, quisemos adicionar um novo elemento, apresentamos a 

possibilidade que o aplicativo oferece aos usuários mais avançados de criar desenhos 

customizados. Nessa etapa, as crianças já poderiam partir para esse uso avançado. 

Esse recurso digital permite que se criem desenhos eles irão aparecer animados nas 

cenas. 
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 Na criação do desenho, fizeram a caracterização dos Talibãs e da Malala 

e, enquanto desenhavam, conversavam sobre a história que tinham lido. Para a 

escolha da trilha sonora, optaram por uma música dramática.  

Para complementar nossas reflexões, trazemos abaixo um trecho da narrativa 

realizada em outro dia pelas crianças sobre a história da Malala. 

 

A Malala 

Menina narra: 

Era uma vez uma menina chamada Malala. 

Aí então a Malala foi estudar, mas os Talibãs descobriram. 

Um dia ela chegou no ônibus, veio um talibã e disse:  

Menina diz com voz grave imitando Talibã: 

⁃ Quem é Malala?  

Menina narra:  

E o Talibã jogou uma bomba nela. O ônibus ficou sangrando muito. 

Os Talibãs eram muito malvados 

Menino diz: 

⁃ vamos tentar matar os Talibãs?  

 

O trecho acima foi extraído da narrativa construída pelas crianças, após terem 

ouvido a leitura do livro sobre a vida da Malala. A atividade propunha que as crianças 

recontassem um trecho da história lida. No vídeo, ao longo dessas poucas falas, 

percebemos muita movimentação na cena.  

Ao construir uma narrativa, as crianças lançam mão de certas convenções. A 

criança, em contato com as histórias como narradora ou como ouvinte, vai 

reconhecendo que a ficção é uma característica das histórias, podendo explorar 

mundos possíveis. Podemos analisar algumas características que são peculiares à 

linguagem infantil.  Por meio de uma narrativa é possível fazer uma representação da 

linguagem, podendo também representar algo do passado, em termos de tempo e 

espaço (HANKE, 2003).  

No trecho destacado da narrativa, a relação de tempo entre os fatos relatados 

mostra uma indeterminação comum nessa idade, solucionada com indicadores que 

têm sentido de passagens, elementos de coesão causal e temporal, como em “Um 

dia” ou “Aí então”. Essas passagens revelam ainda um interdiscurso com as histórias 

e contos de fadas como no trecho “Era uma vez…”.  

As crianças nessa idade, embora respeitem a sequência temporal, precisam de 

mediação no relato. Porém, o fato de terem visto anteriormente uma história com 
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imagens de personagens fortes e enredo marcante foi uma motivação a mais para as 

crianças. Elas usaram a criatividade para recriar a cena e contar novos finais. 

Identificamos que essa última intervenção com uso do aplicativo Toontastic associado 

ao reconto de uma narrativa pré-existente complementando com uma temática 

direcionada despertou o engajamento e criatividade das crianças com maior em 

participação e exploração na construção da nova narrativa construída. 

 
4. Considerações 

 
A pesquisa teve a finalidade de apresentar resultados obtidos com o uso do 

aplicativo Toontastic em sala de aula. Ao investigar uma sala com crianças de seis 

anos, procuramos compreender como o aplicativo poderia servir de ferramenta de 

suporte ao professor na construção significativa do conhecimento.  

Os resultados apresentados indicam que o aplicativo utilizado, enquanto 

ferramenta de construção de narrativas, permite a comunicação e socialização entre 

as crianças. Nesse sentido, o aplicativo Toontastic se mostrou um forte aliado no 

desenvolvimento de estratégias de ensino que favoreçam o processo de 

aprendizagem. Como impacto direto da experiência conduzida na escola em questão, 

percebemos que outros professores da escola se sentiram seguros e motivados em 

modificar suas práticas e experimentar novas formas de ensinar. Pretendemos 

acompanhar essas novas práticas na próxima etapa da pesquisa. 

Por fim, os dados obtidos até o momento ajudaram a redesenhar as próximas 

etapas da investigação. Pretende-se conduzir outras intervenções. A primeira linha de 

investigação se dará junto às crianças que participaram da pesquisa atual, que se 

encontram no segundo ano, abrangendo um conteúdo curricular mais diversificado. A 

segunda linha será com experiências com alunos de cinco anos, em uma escola 

municipal situada em bairro de periferia da mesma cidade da escola estudada 

anteriormente. Acreditamos que teremos mais variedade de dados para efeito 

comparativo, obtendo resultados complementares para análise, alcance dos objetivos 

da pesquisa e consequentemente a devida contribuição para o campo do 

conhecimento.  
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Resumo: 
 

Atualmente as questões relacionadas à sexualidade têm ganhado cada vez mais 
visibilidade, tendo sua importância devidamente reconhecida. Porém, a educação 
sexual das crianças ainda necessita de mais atenção tanto da família quanto da 
escola. Neste sentido, com base nas lacunas referentes a Educação Sexual inicial, 
buscou-se investigar como as famílias, mesmo com a falta de formação específica em 
Educação sexual, interferem na sexualidade dessas crianças. Desta maneira, o 
presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise das pesquisas que trazem a 
interferência familiar na Educação sexual de crianças. Para tanto, buscou-se verificar 
na literatura, quais as referências relacionadas a tal temática, verificando assim, a 
incidência, pertinência e relevância do tema proposto.  Para isso, fora utilizada a base 
de dados Web of Science, com as seguintes palavras-chave: Sexual Education, Child 
e Family. Esta busca resultou em 741 artigos no período de 1990 a 2018, onde os 
principais autores, com maior incidência em EUA, UK e Austrália se destacam pela 
categoria one-timers, totalizando 64,1% das publicações, sendo o idioma dominante, 
a língua inglesa.  Os autores mais citados receberam 14 citações, e as maiores 
produções contam com 4 trabalhos por pesquisador. O presente estudo buscou 
ressaltar a atuação familiar na Educação Sexual das crianças, o que vem 
demonstrando uma crescente ascensão com ênfase para os últimos dez anos. 
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1. Introdução 

 

A Educação sexual é um tema extremamente importante para a formação 

social e integral do ser humano. Atualmente falar em sexualidade tem se tornado cada 

vez mais fácil e recorrente. Os recursos relacionados à comunicação, bem como a 

maior receptividade social, favoreceram a disseminação e destaque da temática. 

Porém, a Educação sexual infantil nem sempre tem sua importância devidamente 

reconhecida, prejudicando as crianças na fase mais importante de seu 

desenvolvimento. 

Diversos estudiosos da área como (Moizés & Bueno, 2010) defendem que a 

Educação sexual deve ser passada por um professor que esteja qualificado e 

preparado para lidar com a temática. Porém, a formação docente, principalmente a 

básica, não instrui os futuros educadores para tal atividade. Assim, a grande 

preocupação está relacionada ao fato de como essas crianças que se encontram na 

fase mais importante de seu desenvolvimento obtém uma instrução sexual. 

Partindo desta linha de pensamento, surge a ideia central deste trabalho de 

verificar quais os principais estudos que demonstram a interferência familiar na 

Educação Sexual das crianças. 

Neste sentido, com base nas lacunas e no desinteresse em relação à 

sexualidade infantil (se comparado a sexualidade relacionada a outras faixas etárias), 

o objetivo deste trabalho é avaliar a produção científica da interferência familiar na 

Educação sexual das crianças. 

O despreparo familiar também é fator de preocupação no que diz respeito a 

formação das crianças quanto à sexualidade. A instrução deve ocorrer primeiramente 

no seio familiar, e alguns pressupostos, bem como, valores devem ser transmitidos e 

desmistificados no âmbito da família.  

 

Atualmente essa falta de preparo para tratar do assunto com seus 

filhos vindo dos pais, pode ser advinda dos padrões mais inflexíveis 

na infância e a realidade que foi se modificando ao longo de sua 

adolescência, os tornando mais inseguros e “perdidos” em relação ao 

que é certo ou errado, o melhor ou o pior para ser passado aos seus 

filhos. Se adicionando à orientação sexual que não cumpre com seu 

compromisso ou atinge seu objetivo frente aos alunos, os mesmos 

ficam à mercê da falta de informação, instrução ou uma simples 

conversa sobre. (SOUZA & MONTEIRO, 2014, p. 7) 

 

O presente trabalho se constitui de cinco seções, sendo elas: Introdução, 

referencial, metodologia, resultados/discussões, considerações finais, e por fim, as 

referências bibliográficas. 
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2. A importância da educação sexual  

 

A Educação sexual não tem idade certa para começar ou terminar, e segundo 

(LEÔNCIO, 2013) faz parte do desenvolvimento integral do indivíduo. Como já dito 

anteriormente, a sexualidade é algo intrínseco a vida e deve ser tratado como tal. Os 

diversos tabus e preconceitos que ainda se perpetuam na sociedade atual devem e 

podem ser modificados por uma instrução correta e embasada, que pode se iniciar no 

seio familiar.  

Preparar um indivíduo para viver em sociedade é uma obrigação que cabe, 

sobretudo da família, e isto está totalmente ligado à sexualidade. Uma criança que 

cresce em um ambiente onde há respeito a si e aos outros, é um cidadão mais 

coerente e sensato.  

Além disso, a importância da Educação sexual deve ser vista como um escudo 

na proteção das crianças que, ao conhecerem o próprio corpo, bem como, os limites 

de alguns comportamentos, está protegida de abusos e traumas causados por tais. 

E por que não começar esta instrução desde cedo? É fato que a Educação 

infantil teve sua importância reconhecida há pouco tempo, se compararmos as outras 

fases do indivíduo, porém, ainda hoje vemos certo despreparo em relação à condução 

para um melhor desenvolvimento da criança.  

Conforme Leôncio, 

 

[...] a sexualidade surge em todas as faixas etárias; ignorar, ocultar ou 

reprimir são as respostas mais habituais dadas pelos profissionais da 

escola e tais práticas se fundamentam no conceito de que o tema deva 

ser tratado exclusivamente pela família. De fato, cabe à família realizar 

a educação sexual dos filhos, por meio de informações adequadas, 

permeadas pelo diálogo; contudo, não é o que se verifica na maioria 

das famílias; o assunto não é tratado em casa, nem na escola e as 

crianças e adolescentes tomam conhecimento da sexualidade de 

forma deturpada e irresponsável. Dessa forma, o trabalho de 

orientação sexual na escola deve informar e discutir os diferentes 

tabus, preconceitos, crenças e atitudes existentes na sociedade. 

Nesse processo, o profissional de educação deve ser ético e isento de 

preconceitos (LEÔNCIO, 2013, p.6). 

 

A Educação para as crianças pequenas que durante muitas décadas ficou à 

margem da sociedade, conforme (GUIZZO & FELIPE, 2015) era oferecida à 

população como uma forma de assistência social, no sentido biológico apenas, 

passou a ser discutida e reconhecida a partir da segunda metade do século passado. 

Da mesma forma, a discussão acerca da sexualidade infantil, surgiu tardiamente, no 

início do século passado na Europa, com um de seus maiores precursores, Sigmund 

Freud e trazida para o Brasil mais tardiamente. 

Levando em consideração que a sexualidade está intrinsecamente ligada ao 

ser humano, ressalta-se que é papel da família e instituições escolares ampliar o 
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desenvolvimento da criança, e a educação sexual como parte fundamental deste 

processo deve ter sua importância reconhecida, pela família, escola e sociedade.  

 

3. Metodologia  

 

A metodologia proposta para este trabalho baseia-se na pesquisa bibliográfica 

e na aplicação de procedimentos da bibliometria, com o objetivo de apresentar um 

levantamento bibliográfico e quantificar a literatura internacional sobre a gestão do 

conhecimento e da inovação no período de 1990 a 2018. 

A amostra inicial de trabalho foi obtida por meio de pesquisa na base de dados 

ISI Web of Science das palavras-chave Sexual Education, Family e Child, resultando 

em 762 trabalhos e posteriormente com a seleção de artigos, obteve-se o número de 

676 estudos. Com a leitura do título e resumo, foram selecionados os mais 

direcionados à área de interesse, restringindo a amostra para 362 artigos.  

A partir desta seleção, foi criado um banco de dados com o auxílio do Microsoft 

Excel e das ferramentas HistCite e VOS, softwares que facilitam a visualização dos 

resultados de buscas realizadas no ISI Web of Science. Os dados obtidos relacionam 

nomes dos artigos, principais palavras, artigos por autores, periódicos em que os 

trabalhos foram publicados e anos de publicação, bem como idiomas por publicações 

e Instituições que mais publicaram. 

Pela análise desses dados e pela utilização de tabelas dinâmicas, gráficos e 

quadros, foi possível detalhar aspectos da amostra coletada referente ao número de 

publicações no período, às palavras mais frequentes, aos autores que mais 

publicaram, aos periódicos que apresentam maior número de publicações e à 

periodicidade das publicações sobre o tema.  

A seguir, na Figura 1 estão representadas as etapas propostas para a pesquisa. 
 

Figura 1 - Representação gráfica das fases da metodologia 
 

 
 

                 Fonte: Figura elaborada pelas autoras. 

•Etapa 1 -Busca por 
palavras-chave na base 
de dados (Web of 
Science)

Resultado 
esperado 1 -

Identificação de 
artigos 

relacionados ao 
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•Etapa 2 - Elaboração de 
planilha eletrônica 
(Histicite)

Resultado esperado 2 
- Identificação dos 

princiais temos, 
autores, periódicos, 

países ,linguas, 
idiomas publicações 

por ano

•Etapa 3 - Elaboração de 
gráfico (Histicite) e 
mapa VOS 
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Resultado 
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4 Discussão dos resultados 

 

Com base na metodologia utilizada para este trabalho, obteve-se os seguintes 

resultados que serão apresentados em quadros e gráfico identificando, a saber: os 

principais periódicos, principais autores e os mais citados, principais palavras-chave 

e por fim, o número de publicações no período analisado (1990 a 2018). 

 

4.1 Principais periódicos 
 

Na amostra analisada, foram encontrados 362 periódicos que publicaram 

durante o período de análise (de 1990 a 2018). Conforme o gráfico 1, podemos 

verificar que o Jornal Child Abuse & Neglect possui 26 publicações o que representa 

uma média de 12% do total de publicações analisadas. Enquanto isso, o jornal 

CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW apresenta um número cerca de 3,71 

vezes menor do que o jornal mais produtivo, representando uma média de 3% do total 

das publicações na mesma época.  

Gráfico  1 - Periódicos que mais publicaram 
 

 
 

 Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras. 
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publicação e citação, estes se destacam pelos números. Por exemplo, Friedrich WN, 

possui uma publicação a menos que Kenny MC, ao passo que, possui um número 1,9 

vezes maior no que diz respeito a citações. Vale ressaltar ainda que, a maioria dos 

autores, exatamente 1143, cerca de 94,15% se destaca pela categoria one -times, ou 

seja, produziram apenas um artigo na área. Em relação a citações locais, destaque 

para DiIorio C. e KENDALLTACKETT KA, com 14 incidências. 
 

Gráfico  2 - Autores que mais publicaram 
 

 
 

Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras. 

 

No que diz respeito às Instituições que mais publicaram, destaque para 

Columbia Univ., com 9 publicações, um total de 2,5 % de todas as publicações da 

amostra analisada, conforme descrito abaixo, no gráfico 3.4 
 

Gráfico  3 - Ranking das Instituições que mais produziram 
 

 
 

Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras. 
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4.3 Principais palavras  
 

Abaixo, no gráfico 4, verificamos que os termos mais utilizados em relação a 
amostra analisada são: Sexual e Child, respectivamente com 44,2%, e 18,8%. 
Ressalta-se ainda, o uso das palavras Children com 16,9% e Family com 10,2% de 
incidência dentre os 362 artigos analisados no total. Já no gráfico 5, verificamos o 
destaque também para a palavra Sexual, que, em relação ao número de citações com 
um equivalente a 2908, possui um número maior do que a segunda, terceira e quarta 
posições juntas, a saber, as palavras Child, Children e Abuse, que totalizam 2174 
citações. Posteriormente, no gráfico 6 é possível verificar as relações existentes entre 
os termos utilizados na amostra analisada, onde a palavra Child associada a palavra 
Family se destaca de maneira sobressaliente sobre as demais em relação a amostra 
analisada.  

 
Gráfico  4 - Termos mais utilizados 

 

 
 

Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras. 

 

Gráfico  5 - Número de citações por termos utilizados 
 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras. 
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Gráfico  6 - Relação entre os termos utilizados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras. 

 

4.4 Número de publicações no período pesquisado 
 

Conforme o gráfico 7, verificamos que o número de publicações vem de um 

crescente linear do ano de 1990 até o ano de 2018. Vemos ainda que estas se 

intensificaram a partir de ano de 2012 e no ano de 2017 atingem 39 publicações, um 

número 39 vezes maior que as publicações referentes ao ano de 1990. Até o 

momento, o ano de 2018 já conta com 18 artigos, o que representando o total de 

publicações maior do que nos anos de 1991 a 1994. Já no gráfico 8 verificamos a 

hegemonia da língua inglesa nas publicações, uma vez que, com 329 publicações, 

representa o equivalente a 91 % do total de publicações totais referentes a amostra 

analisada. Em relação as publicações em português, verifica-se que estas 

representam 2 % do total das pesquisas com 8 incidências, alcançando a terceira 

posição no ranking das publicações por idioma.  
 

Gráfico  7 - Número de publicações de 1990 a 2018 
 

 
 

Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras. 
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Gráfico  8 - Publicações por idioma 
 

 
 

Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras. 
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Gráfico  9 - Número de publicações 
 

 
 

Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras. 
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trazem ao autor e possíveis pesquisadores, os destaques e referencias da área. Além 

disso, o número de citações demonstra que a atemática vem ganhando maior 

visibilidade e atenção, o que representa um avanço nas discussões na área da 

sexualidade e o reconhecimento da importância para tal para a sociedade. 
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