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APRESENTAÇÃO 
 
 

 

Prezados associados, pesquisadores, professores, estudantes, leitores da nossa 

RTE.   
 

 A Revista Tecnologia Educacional nesse volume, apresenta uma série de artigos 

que, na sua maioria, refere-se ao uso de tecnologias na Educação a Distância e apresenta 
vários processos dessa modalidade de educação, com novos procedimentos, tendo em vista 

o momento atual que estamos enfrentando, demandando o aumento significativo dos cursos 

a distância. Nessa edição, disponibilizamos artigos inéditos de pesquisadores de diferentes 

instituições de ensino e pesquisas.   
 

É fundamental ressaltar que a tecnologia possibilita o acesso ao conhecimento, 

principalmente com os novos recursos disponíveis na Sociedade Contemporânea. A 
interatividade e a interconectividade podem ser proporcionadas pela Educação a Distância 

através de uma série instrumentos, assim como pelos diferentes meios de comunicação, 

dinamizando o processo de construção do conhecimento e facilitando o trabalho em grupo.   

 
A interatividade, antes pouco utilizada no processo de construção do conhecimento 

na Educação a Distância, hoje em dia está cada vez mais presente por conta de novos 

recursos de aprendizagem. Observa-se a utilização de novas tecnologias no processo de 
aprendizagem a distância, superando os modelos tradicionais, com o uso de novos recursos 

de aprendizagem.   

 

Nessa edição da Revista de Tecnologia Educacional apresentamos reflexões 
interessantes que abordam temáticas aplicadas à tecnologia educacional presencial e à 

distância, como também algumas pesquisas sobre a EaD no momento atual. 
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As temáticas dos artigos abordam de um modo geral os ambientes virtuais de 
aprendizagem, tais como: a tecnologia analógica e a digital, as tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) por povos indígenas, protótipo karavellas: uma experiência de ambiente 

virtual de aprendizagem e peer instruction com o apoio do kahoot nas aulas de histologia.   
 

Como sempre, convidamos a todos os nossos leitores a se filiarem à Associação 

Brasileira de Tecnologia Educacional. Como nosso associado você terá descontos especiais 

em nossos eventos e com nossos parceiros e um constante canal aberto para pesquisas e 
relacionamento com pesquisadores nacionais e internacionais. Desejamos a todos uma 

excelente leitura!   

 
 

Lúcia Martins Barbosa 
Editora da RTE 
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PROTÓTIPO KARAVELLAS: 

UMA EXPERIÊNCIA DE AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM  

 
 

Leandro Rafael Pinto 1 
Divonei Brasileiro 2 

 
Resumo: 
 
Cada vez mais, fica evidente que a tecnologia se faz presente em nosso dia a dia,  
não sendo diferente nas salas de aulas, onde os alunos estão cada vez mais 
conectados com o mundo virtual, e é muito comum muitos professores defenderem 
uma mudança radical na maneira de como as aulas são ministradas, numa tentativa 
de que esse modelo pedagógico ultrapassado, seja deixado de lado dando espaço a 
um modelo novo, e muitos defendem uma metodologia totalmente integrada com a 
ajuda da tecnologia. Este trabalho tem como objetivo mostrar uma ferramenta, que 
ainda é um protótipo, a qual foi desenvolvida para auxiliar os alunos e professores dos 
Institutos Federais espalhados pelo país, na esperança de facilitar o trabalho do 
professor, numa tentativa de melhorar a interação do ensino-aprendizagem. A 
pesquisa expositória é embasada numa análise de  pesquisa direcionada para os 
professores do Instituto Federal do Paraná - Campus Curitiba, e que mostrou em  seu 
resultado que se faz pouco uso de tecnologias em sala de aula, principalmente dos 
ambientes virtuais de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Karavellas. IFPR. Sala de Aula Virtual. Tecnologia. Internet. 

 
1. Introdução 
 As tecnologias digitais, horizontalizaram o acesso à informação e têm 
modificado profundamente o estudante, que tem na internet inúmeras opções de 
conteúdos para acessar além da escola, professor e bibliotecas. O ritmo de acesso e 
tipos de conteúdos são determinados por ele, no entanto, os estudantes têm abraçado 
o digital mais rapidamente do que as instituições de ensino, fazendo com isso que 
tenhamos nas relações sociais o conflito desafiador do velho caminhando com o novo 
(GABRIEL, 2016).  

1 Doutor em Geografia, Professor do Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Curitiba. 
leandro.rafael@ifpr.edu.br. http://lattes.cnpq.br/7427397870910570 
2 Desenvolvedor de Sistemas, Especialista em Ed. Profissional Técnica de nível Médio pelo IFPR – 
Campus Curitiba. desenv.gds@gmail.com http://lattes.cnpq.br/4881636964455195 
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 A quebra de paradigma, no que diz respeito a  inserção de novas  
tecnologias no ambiente escolar, é vista como uma alternativa viável para atender às 
necessidades da sociedade contemporânea que exige novas formas de ensinar. No 
momento atual, é necessário repensar o processo pedagógico de ensino e 
aprendizagem para que seja proporcionado ao estudante um ambiente mais 
envolvente, no qual ele possa desenvolver suas habilidades cognitivas e aprender de 
maneira diferente daquilo que é solicitado pela instituição educacional.  
 O ambiente virtual,  pode contribuir significativamente para a educação, não só 
como fonte de referência para pesquisas na web, nos inúmeros sites existentes nas 
diversas áreas do conhecimento, mas também como ferramenta de ensino, devido ao 
seu caráter dinâmico e às múltiplas possibilidades de estabelecer conexões entre as 
informações, além de apresentar de uma forma mais elucidativa o objeto de estudo, 
proporcinando quem sabe, uma forma mais fácil para aplicação do conhecimento e 
entendimento por parte de todos os alunos da classe.   
 Os professores estão condicionados a prepararem suas aulas para os alunos 
bons, que compreendem os conteúdos, apresentam os trabalhos e tarefas em dia, 
tiram notas boas, estão bem classificados nas escalas de proficiência, enquanto os 
alunos tidos como “fracos” ficam a mercê do sistema, sofrem com a evasão, a 
repetência, a discriminação, o estereótipo, ou até mesmo a com a promoção 
automática. Muitos profissionais até proclamam que a formação destes alunos tem 
que ser para a vida e basta, no sentido de que se conseguirmos formar homens de 
bens e não criminosos e/ou marginais a escola já cumpriu muito bem seu papel, sua 
parcela de responsabilidade para com a sociedade (SOLÉ, 2004).  
 Ainda, tendo como base de que a educação necessita de avanços tecnológicos, 
e que esse envolvimento entre as áreas tecnológicas e as educacionais fiquem mais 
evidentes, tem que se apostar no uso de ferramentas adequadas, que venha a ajudar 
o professor no que diz respeito a otimização de suas tarefas diárias, uma vez que a 
queixa maior de todos, seja a falta de tempo, até mesmo na preparação de conteúdos 
para serem aplicados na sua disciplina, que isso fica bem claro em estudos levantados 
até hoje quando se referem a educação e tecnologia. Segundo Grinspun (1999) 
etimologicamente educação provém de dois vocábulos latinos -  educare e educere – 
onde educare significa  orientar, nutrir, decidir num sentido externo, levando o 
individuo de um ponto onde ele se encontra  para outro que se deseja alcançar; 
educere se refere a promover o surgimento de dentro para fora das potencialidades 
que o individuo possui. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, como o protótipo Karavellas3, são 
ferramentas que podem ajudar no aprendizado e numa melhor interação com o aluno. 
Então quais as dificuldades em se implantar essas ferramentas no processo 
pedagógico de ensino aprendizagem? 

A metodologia utilizada neste trabalho, são embasadas em pesquisas 
bibliográficas de modelos educacionais, trabalhos elaborados sobre ambientes 

3  Ambiente Virtual de Aprendizagem do Instituto Federal do Paraná 
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virtuais de aprendizageme para obtenção de resultados satisfatórios sobre a opinião 
dos usuários do protótipo Karavellas, optou-se pela aplicação de um questionário 
contendo perguntas objetivas e subjetivas. O público alvo foram os professores do 
IFPR - Campus Curitiba, para tanto, foi enviado um convite para preencher o 
questionário on-line via e-mail institucional, durante o período de 20 dias (Julho 2016). 
Dos mais de 200 docentes do campus somente 32 deles responderam ao 
questionário, o que já revela um desconhecimento da maioria, ou até mesmo falta de 
interesse com relação ao uso da ferramenta. 

Com base nisso, este trabalho investigou, através de questionário, quais as 
práticas utilizadas pelos professores do IFPR-Campus Curitiba, como e de que forma 
é apresentado o conteúdo de suas matérias.   
 
2. Ambientes Virtuais De Aprendizagem 
 
 Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são softwares 
educacionais via internet, destinados a apoiar as atividades de educação. Estes 
softwares oferecem um conjunto de tecnologias de informação e comunicação, que 
permitem desenvolver as atividades no tempo, espaço e ritmo de cada participante, e 
que auxiliam na montagem de cursos acessíveis aos alunos pela Internet. Eles são 
elaborados para auxiliar os docentes no gerenciamento de conteúdos para seus 
alunos, permitem acompanhar constantemente o progresso dos estudantes, e são 
utilizados como ferramenta para educação a distância e também para complementar 
as aulas presenciais. 
 Os AVAs, como são chamados os Ambientes Virtuais de Aprendizagem,  
podem ser utilizados em: atividades presenciais, possibilitando aumentar as 
interações para além da sala de aula; em atividades semi-presenciais, nos encontros 
presenciais e nas atividades à distância; oferecendo suporte para a comunicação e 
troca de informações e interação entre os participantes.  
 Conforme Moraes (2002, p.203) “Em qualquer situação de aprendizagem, 
a interação entre os participantes é de extrema importância. É por meio das interações 
que se torna possível a troca de experiências, o estabelecimento de parcerias e a 
cooperação”.  
 Sendo assim, o uso dos AVA oferece as seguintes vantagens:  
• A interação entre o computador e o aluno;  
• A possibilidade de se dar atenção individual ao aluno;  
• A possibilidade de o aluno controlar seu próprio ritmo de aprendizagem, assim como 
a seqüência e o tempo;  
• A apresentação dos materiais de estudo de modo criativo, atrativo e integrado, 
estimulando e motivando a aprendizagem;  
• A possibilidade de ser usado para avaliar o aluno.  

Barbosa (2005) resume que os professores, além de serem especialistas, têm 
a função de orientadores, de articuladores e de problematizadores. Isso requer 

9 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, nº 227   jan/mar 2020    p. 7 a 20 
 



                                                     Revista Tecnologia Educacional ISSN: 0102-5503 

participação, fomento à discussão, acompanhamento e análise da construção do 
conhecimento por meio da participação coletiva e individualizada. 

Segundo o site estudiosite.com.br (2016) os principais Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem da atualidade são: Moodle, TelEduc, AulaNet, E-Proinfo e o Google 
Classroom, destacando que o principal objetivo dos AVAs é acompanhar 
progressivamente a jornada do aluno perante o curso, de acordo com as metas 
cumpridas e estabelecidas. O AVA foi criado para ser um software capaz de auxiliar 
os docentes em relação ao conhecimento dado aos alunos em um ambiente virtual, 
em que o material possa ser revisado e acompanhado pelo aluno na hora que ele 
quiser e se sentir à vontade. Como faz parte do Ensino à Distância, o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem é um complemento para ser utilizado na educação de jovens e 
adultos, completando a aula presencial de ensinos tradicionais. O AVA oferece um 
ambiente que alia a tecnologia com a educação, transformando o ensino à distância 
ou presencial em uma possibilidade interessante e útil. A seguir, apresenta-se alguns 
destes ambientes virtuais. 

 
2.1 MOODLE 
 O Moodle é uma das plataformas online mais utilizadas pelos alunos em 
diversas universidades públicas e privadas. Oferecendo uma interface extremamente 
fácil e com design simples, tem um código de fonte livre para que o operador possa 
fazer alterações e redistribuir o conteúdo, copiando para os usuários terem as 
informações necessárias. O Moodle é um software gratuito que não requer muita 
técnica. 
 Para Gabardo et al (2010) A palavra Moodle referia-se, originalmente, às 
iniciais de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", que é 
especialmente significativo para programadores e investigadores da área da 
educação. Em inglês, Moodle é também um verbo que descreve a ação que, com 
freqüência, conduz a resultados criativos, de deambular com preguiça, enquanto se 
faz com gosto o que for aparecendo para fazer. Desta forma, o nome Moodle aplica-
se tanto à forma como foi feito, como à forma como um aluno ou docente se envolve 
numa disciplina "em-linha". 
 
2.2 TELEDUC 
 Desenvolvido pela Unicamp, o Teleduc tem como principal objetivo dar suporte 
aos professores no quesito de sua formação à informática educativa. Para que fosse 
criado, foi necessário entender a demanda dos funcionários para que o software seja 
acessível pelos usuários, assim, a acessibilidade demonstrada constatou uma 
funcionalidade simples e fácil, inclusive para aquelas pessoas que não têm 
conhecimento de informática ou computação. 
 Segundo Gabardo et al (2010) o TelEduc foi concebido com alvo no processo 
de formação de professores para informática educativa, baseando-se na metodologia 
de formação contextualizada. Ele foi criado de forma participativa, tendo suas 
ferramentas sido idealizadas e projetadas de acordo com as necessidades relatadas 
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por seus usuários, apresentando funcionalidades em três grupos: ferramentas de 
coordenação, administração e comunicação. 
 
2.3 AULA NET 
 Já esse tipo de Ambiente Virtual de Aprendizagem foi criado pela PUC do Rio 
de Janeiro e teve como principal missão a administração dos cursos à distância em 
um ambiente colaborativo e educativo para os usuários. A interatividade é a principal 
ferramenta do AulaNet, a qual busca a interação dos alunos e docentes, tal como a 
discussão entre alunos, favorecendo um ambiente educativo de extrema eficiência e 
acessibilidade devido à troca constante de informações para aprimorar o sistema de 
ensino à distância. 
 
2.4 E-PROINFO 
 Outro Ambiente Virtual de Aprendizagem muito conhecido atualmente é o E-
Proinfo, o qual, desenvolvido pelo MEC, oferece uma gama de utilização para auxiliar 
na complementação de aulas presenciais e ensino à distância também. Geralmente, 
o E-Proinfo é mais utilizado pelas instituições de ensino público. 
 Para Lima et al (2018) o E-Proinfo é um dos AVAs mais utilizados no Brasil 
justamente por ser uma plataforma aberta, de fácil acesso e desenvolvida para as 
escolas públicas do Brasil.  
 
2.5 GOOGLE CLASSROOM 

O Google Classroom (Sala de Aula) permite criar um ambiente onde o professor 
possa compartilhar com os alunos materiais, bem como criar e receber tarefas e trocar 
informações através de e-mail e mensagens instantâneas. Por ser um ambiente 
integrado com o Google Apps for Education, ele disponibiliza todos os Apps do Google 
em uma conta do Gmail. 
 Para IFRN (2018) os principais recursos deste serviço são: tamanho para 
armazenamento de e-mails e arquivos ilimitado; Mensagens instantâneas Hangouts; 
Calendário com agendamento; Colaboração com documentos; Utilizar ferramentas de 
produtividade do Marketplace; Ferramenta para ambiente de Sala de Aula; Criação de 
Websites e Participação em redes sociais. 
 
 
 Após conhecer algumas das principais Plataformas de Aprendizagem utilizadas 
no Brasil, traz-se agora o histórico e as características do ambiente virtual foco deste 
estudo, o Karavellas. 

 
3. O Ambiente Virtual Karavellas 
 
  Este trabalho fez uma análise no desenvolvimento  do  novo ambiente 
virtual de aprendizagem do IFPR,  denominado Karavellas, e que tem como finalidade 
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ser  uma  ferramenta a mais para auxiliar o professor, seja na preparação de aulas, 
bem como, facilitar o processo de ensino-aprendizagem.  

 De acordo com o portal do Instituto Federal do Paraná, a tecnologia  
Karavellas, resultado de pesquisa da Professora Luciana Rosenau4, foi desenvolvido 
a partir dos conceitos de design de interação, é um sistema diferenciado em diversos 
aspectos: Design centrado no usuário; comunicação; interatividade e usabilidade e 
que servirá para  proporcionar qualidade na comunicação entre o estudante e a 
instituição, e que contribuiria para uma melhor aprendizagem. Sendo desenvolvido 
para os cursos de educação profissional tecnológica nas modalidades de ensino a 
distância e presencial, tendo como objetivo atender aos cursos técnicos, podendo ser 
utilizado por outros níveis. 

O Ambiente Virtual Karavellas, foi sendo aperfeiçoado de acordo com a 
experiência relatada pelos usuários, sejam alunos ou professores que utilizam essa 
ferramenta, e como todo projeto isso demanda um tempo e também custo financeiro 
por parte do IFPR, uma vez que depende de recursos a serem liberados pelo Governo 
Federal, onde a burocracia impede de que esse projeto avance com rapidez como 
gostariam os professores e alunos, ficando muitas vezes parados por tempo 
indeterminado quando se trata de uma mudança ou melhoria solicitada por algum 
usuário. 

Para Rosenau (2014), o ambiente virtual pode atender as necessidades tanto 
dos professores quanto dos alunos em sua primeira versão, uma vez que foi 
desenvolvido com base nas experiências e relatos de professores e alunos que já 
fizeram uso de algum outro tipo de AVA.  

Para acessar o Karavellas, digita-se em seu navegador 
[http://karavellas.ifpr.edu.br] no qual será direcionado diretamente para a página inicial 
do ambiente virtual, onde o aluno ou professor irá acessar através de seu login e 
senha (figura 01). 

 

4  Professora do Instituto Federal do Paraná e Coordenadora do Projeto Karavellas 
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Figura 01: Portal de acesso do ambiente virtual de aprendizagem Karavellas 

Fonte: <https://sigaa.ifpr.edu.br/sigaa/login_karavellas.jsp>. Acessado em: 29 de maio de 2018. 
 

Acessando o ambiente, será visualizado na parte superior direita da tela, os 
conteúdos do curso em que o aluno esta matriculado, um botão chamado Menu e 
Biblioteca, tendo abaixo a trilha de conteúdos, onde se encontra tudo que é 
relacionado com a disciplina, estando essa trilha dividida em básico e aprofundamento 
(Figura 2). 

No primeiro botão da esquerda para a direita, está o plano de ensino da 
disciplina, que ao clicar, o mesmo será exibido numa janela, podendo ser salvo em 
pdf, ou, ainda imprimir diretamente da janela. Há ainda os demais botões como: 
contextualização, aulas e vídeos, materiais de aula, interação, avaliação, ampliação, 
elaboração e aplicação prática.  

 

 
Figura 02: Área interativa do ambiente virtual de aprendizagem Karavellas 

Fonte: < https://sigaa.ifpr.edu.br/sigaa/avang/index.jsf>. Acessado em: 30 de maio de 2018. 
 

Na página principal, também encontra-se o Gerenciamento Acadêmico (Figura 
03), uma espécie de secretaria virtual com várias opções de consulta através de 
botões, citando como exemplo, tem-se o calendário do curso.  Em Relatórios, pode 
ser retirar a declaração de matrícula e até o histórico escolar. Outro botão de 
Enquetes, pode-se obter arquivos pertinentes ao estudante, perguntas frequentes, 
diário de configuração, diário de classe, importar arquivos, abrir chamado, meus 
horários, minha lista de atividades e o perfil do usuário. Logo após o gerenciamento 
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acadêmico se tem as mensagens do tutor, ou professor na educação presencial, para 
uma comunicação com o usuário. 

 
Figura 03: Gerenciamento Acadêmico do ambiente virtual de aprendizagem Karavellas 

Fonte: < https://sigaa.ifpr.edu.br/sigaa/avang/index.jsf>. Acessado em: 30 de maio de 2018. 
 
No Espaço Interação (Figura 04), outra opção logo abaixo da mensagem do 

tutor, tem-se o fórum, chats, participantes, mensagens, gravação de áudios, café 
interativo, jogos digitais, Facebook, Twitter,  contatos e registros pedagógicos. 

 
Figura 04: Espaço de Interação do ambiente virtual de aprendizagem Karavellas 

Fonte: < https://sigaa.ifpr.edu.br/sigaa/avang/index.jsf>. Acessado em: 30 de maio de 2018. 
 
As janelas que estão sendo abertas, podem ser dispostas lado a lado, sem ter 

a necessidade de fechá-las para abrir uma nova, caso se abram muitas janelas as 
mesmas automaticamente serão organizadas em forma de cascatas, facilitando assim 
uma fácil visualização dos conteúdos, segue também a mesma modalidade de uma 
rede social, ou seja, aparecerá balões indicativos sobre os menus que o aluno ainda 
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não visualizou, possibilitando assim saber que tem material ou matéria nova  ainda 
não vista nesse acesso. 

O Karavellas foi organizado por  áreas, similares aos ambientes que temos em 
um prédio de ensino, sendo a secretaria, cantina, sala de aula, tudo reproduzido 
virtualmente para que o aluno, de forma organizada, consiga estudar através dos 
conteúdos ali inseridos em sua disciplina pelo seu tutor ou professor. 

O protótipo Karavellas, da maneira como está hoje, não se diferencia em seus 
aspectos interativos dos demais ambientes virtuais de aprendizagem que 
encontramos hoje, sendo um ambiente prático e fácil de usar. 
 
4. A Utilização do Karavellas pelos Professores do IFPR – Campus 
Curitiba 
 
 Para se saber quais os recursos hoje utilizados pelos professores em sala de 
aula, os quais estão acessíveis para eles, foi questionado sobre os recursos 
tecnológicos utilizado para uma interação com os alunos em suas respectivas 
disciplinas (Gráfico 01). 
   

 
Gráfico 01 - No desenvolvimento da sua disciplina são utilizados recursos tecnológicos para promover 

a interação com seus alunos? (videoconferências, chats, e-mail, fórum de debates). 
Fonte: Org. pelos autores com base em questionário aplicado. 

 
 Obteve-se um percentual de 36% dos entrevistados sempre usam 
videoconferência, chats, e-mail ou fórum de debates com seus alunos, já 30% não 
fazem uso dessas ferramentas, enquanto 30% usam as vezes, ficando 4% que quase 
sempre usam. Fazendo um análise dos dados levantados, percebe-se com isso que 
os professores se adaptam as mudanças e que se não estão preparados, tem 
flexibilidade à mudanças, aceitando a tecnologia quando esta ao seu alcance para ser 
utilizada, sendo poucos aos que resistem ainda ao modo tradicional de ensino. 
 Uma das questões do questionário de levantamento de dados, perguntava se 
o professor já utilizou o protótipo Karavellas, onde quem nunca usou o Karavellas 
representou 64%, contra 36% que já usaram ou pelo menos já acessaram a 
ferramenta pelo menos uma vez, o que pode se levar em conta de que a ferramenta 

Sim, sempre

Sim, quase sempre

Sim, as vezes

Não
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não foi bem divulgada ou não despertou interesse à aqueles que tiveram 
conhecimento sobre o protótipo (Gráfico 02). 

 
Gráfico 02 – Você já utilizou o ambiente virtual Karavellas? 

Fonte: Org. pelos autores com base em questionário aplicado. 

 
 Entre os professores questionados, e que já conhecem o ambiente virtual de 
aprendizagem Karavellas, foi questionado qual seria a freqüência de uso da 
ferramenta, sendo que 82% não fazem com freqüência, e para 18% usam a 
ferramenta com frequência. Isso representa um número pequeno entre o universo de 
professores que compõe o quadro da Instituição, considerando que obtivemos na 
pergunta anterior, que 36% já usaram o karavellas pelo menos uma vez, o número 
ainda é muito pequeno para quem realmente está fazendo uso da tecnologia (Gráfico 
03).  

 
Gráfico 03 – Você utiliza com freqüência o ambiente virtual Karavellas? 

Fonte: Org. pelos autores com base em questionário aplicado. 

 Um ponto que chamou a atenção, quando foi questionado sobre a experiência 
daqueles que usaram ou fazem uso do Karavellas, foi o relato de que 27% consideram 
a ferramenta como satisfatória, ou seja, atende a necessidade proposta, e ainda 6% 
gostaram muito da ferramenta quando utilizaram ela, mas para  27% que acessaram 
o Karavellas não gostaram por algum motivo em sua análise.   

Sim

Não (Seguir para
pergunta 10)

Sim

Não
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 Enquanto para 27% dos que utilizam outro AVA no apoio da sua disciplina, 
restando somente 13% que não opinaram sobre a questão. O que podemos levar em 
conta de que se somados os que gostam da ferramenta mais o que acham satisfatório 
o uso da mesma, temos um percentual considerável como ponto positivo para um 
protótipo em desenvolvimento, ou seja, de que a ferramenta poderá vir a ser útil num 
futuro não muito distante, pensando que seja somente uma questão de hábito o seu 
uso, ou ainda para que o protótipo seja conhecido pelos docentes, através de 
palestras, treinamentos e divulgações (Gráfico 04). 
 

 
Gráfico 04 – Se já utilizou o ambiente virtual Karavellas, como foi sua experiência? 

Fonte: Org. pelos autores com base em questionário aplicado. 

 
 Uma das questões foi direcionada, para se obter um parâmetro de como os 
professores entrevistados consideram importante o uso de tecnologias em sala de 
aula, principalmente os ambientes virtuais,  como sendo  úteis no auxilio do ensino-
aprendizado,  onde a pergunta era se os questionados  utilizam outros AVAs 
(Ambientes Virtuais de Aprendizagem).  Foi obtido que 47% dos entrevistados não 
fazem uso desse tipo de ferramentas no auxilio de suas aulas, enquanto 53% fazem 
uso de outros AVAs como plataforma de auxilio em suas matérias. Levando-se em 
conta de que o número de professores que responderam o questionário, é muito 
pequeno, mas que desses entrevistados mais da metade entendem que os AVAs são 
importantes como um canal com o aluno, uma vez que essas ferramentas além de 
incluir materiais de estudo, as mesmas podem ser um meio de comunicação através 
de fórum, chats ou mensagens que estão disponíveis em qualquer um dos AVAs 
analisados neste trabalho.  
 Opinaram sobre os AVAs 84% como sendo excelentes ferramentas de auxilio 
para o professor, alguns relatos apontam que o aluno recebe em tempo real, 
feedbacks dos trabalhos, dos estudos realizados nessas ferramentas, interação com 
seus colegas, tudo isso no momento que desejar, seja na sua casa, biblioteca ou outro 
lugar de que tenha acesso através de um computador. As opiniões também deixaram 
bem claro de que essas ferramentas podem ajudar no aprendizado do aluno, uma vez 
que ele estará com o material de estudo disponível através de vídeos, ebooks, links 
de sites, além do fórum de discussões relacionados a matéria de estudo, tudo isso 

Satisfatória

Não Opinaram

Gostei Muito

Não Gostei

Prefiro outro AVA
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num único ambiente.  A maioria dos professores entrevistados, respondeu a questão 
sobre AVAs de que fazem uso de outras ferramentas, citando o Moodle e outras, mas 
que para 16% dos entrevistados, a infra estrutura atrapalha o uso dessas tecnologias, 
seja porque a internet cai muito, ou seja por questões de equipamentos defasados,  
seja pelo fato das ferramentas muito complexas, sendo fatores que impedem o uso 
freqüente dessas ferramentas como auxilio em suas matérias. Alguns relatos, tem 
como linha de pensamento de  não é no uso dessas ferramentas que ajudará no 
aprendizado do aluno. 
 
 
5. Considerações Finais 
 
 Quando se questiona sobre uma mudança da tradicional metodologia de se dar 
aulas, a figura do aluno que esta acostumado com novas tecnologias se destaca, o 
que se percebe que a educação tende a melhorar com o auxilio da tecnologia, uma 
vez que não se pode negar ou fugir da mesma, que esta presente cada vez mais no 
cotidiano de cada um de nós, ainda mais quando as mudanças são absorvidas como 
sendo uma evolução natural do ser humano, principalmente na área tecnológica, em 
que a velocidade com que as coisas acontecem,  são num piscar de olhos, e que não 
podemos ignorar ou fazer de conta que ela não vai ajudar o aluno a aprender ou até 
mesmo que não é a tecnologia que faz com que esse indivíduo aprenda, chegando 
muitas vezes numa discussão de que o uso da tecnologia atrapalha. 
 Para Barbosa (2005), a educação envolve a construção constante de 
informações e conhecimentos. E seguindo no pensamento de que a tecnologia pode 
colaborar com esse ensino-aprendizagem numa construção constante,  Carneiro et al 
(2001, p. 511) explica que "na sala de aula convencional, imagens e sons fazem parte 
dessa troca: os estudantes vêem e ouvem o professor, o professore vê e ouve os seus 
alunos e estes vêem e ouvem uns aos outros. A comunicação ocorre verbalmente 
entre professor e alunos ou é combinada com várias mídias, tais como um projetor de 
transparências. áudio e vídeo, um projetor ligado ao monitor do computador e assim 
por diante”. E porque não inserir nessas tecnologias os AVAs, como uma ferramenta 
de continuidade dos estudos feitos em sala de aula? onde o aluno terá disponível em 
casa ou outro ambiente um tempo para dedicar-se aos estudos através desse canal, 
podemos levam em conta de que essa troca de informação, muitas vezes, já se 
encontra presente na maneira de como o professor passa o conteúdo a ser estudado, 
através de textos, artigos, ou qualquer outro material de estudo,  onde se tiram varias 
cópias para serem entregues a seus aluno, numa tentativa de que esse material seja 
estudado em casa e discutido em sala de aula. 
              Nesta pesquisa pode-se concluir que a maioria dos entrevistas, sendo 84% 
deles, concordam que os AVAs são ferramentas que auxiliam no ensino-aprendizado,  
e muitos consideraram até indispensável na preparação de conteúdos a serem 
estudados nas suas disciplinas, considerando de que são ótimos canais de interação 
com seus alunos. Para os entrevistados que já fizeram uso do protótipo Karavellas,  
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consideraram que a plataforma cumpre seu papel de ambiente virtual de 
aprendizagem e que atende o objetivo proposto como sendo uma ferramenta de 
auxilio e ou um canal de interação com seus alunos.  
 Nessa perspectiva, a conclusão de que essa ferramenta pode contribuir 
significativamente no aprendizado, desde que o ambiente seja simplificado, 
melhorando a questão de acesso para que as telas não fiquem  muito poluídas, ou 
sejam, com muitas opções que todos se perdem e não conseguem nem mesmo 
encontrar o que desejam, que não seja muito difícil o uso de seus recursos, sendo um 
ambiente onde com poucos cliques possa estar interagindo com os usuários, ou com 
seu tutor que estará ali para auxiliar e tirar suas dúvidas com relação aos conteúdos 
de sua disciplina e não para dar aulas de como funciona o ambiente virtual.  
 Quanto mais recursos os ambientes virtuais tem, mais complexo se torna seu 
uso, mesmo que se tenha um manual bem elaborado de como usar a ferramenta,  é 
preciso se levar em conta de que é um hábito dos usuários não ler manuais, todos 
querem ferramentas fáceis de serem usadas, que não se percam em suas 
navegações.  Enfatizando, por fim, de que  essas ferramentas jamais serão o fator 
principal de ensino,  mas um meio, uma ferramenta no auxilio de aprendizagem. 
 Para finalizar, no início de 2018 devido a problemas de melhoria, manutenção 
e armazenamento dos dados contidos no Karavellas, além de mudanças nos sistemas 
gerencias do IFPR, a plataforma foi desativada temporariamente. 
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INDÍGENA ELETRÔNICO, DIGITAL E ONLINE: 

POSSIBILIDADES DAS TICS NAS AULAS PARA ESTUDANTES 
INDÍGENAS EM RONDÔNIA1 

 
 

Gicele Sucupira 2 
 
Resumo: 
 

Este trabalho pretende apresentar uma análise sobre as possibilidades de uso 
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) por povos indígenas a partir 
das aulas de TICs para estudantes indígenas do Curso de Educação Intercultural da 
Universidade Federal Rondônia. A experiência das disciplinas de TICs procuraram 
promover a democratização do acesso às tecnologias para um uso crítico e autônomo. 
As aulas, portanto, não significavam a renúncia a saberes que até então dominavam, 
mas sim o fortalecimento destes. As TICs, nesse sentido, são apresentadas como 
possibilidade de mostrar que o mundo indígena não é 'resíduo', como também romper 
com o silêncio, o colonialismo, sem se enquadrar nos estereótipos que marcam as 
diferenças entre indígenas e não indígenas. Cada estudante pôde se apropriar das 
TICs de diferentes formas e fazer delas um novo meio de comunicação com outros 
povos, um novo método de registro de suas diferenças culturais, de reivindicações, 
denúncias...ou dar outros sentidos ainda não conhecidos. Enfim, puderam criar suas 
versões sobre as tecnologias e sobre si mesmos. 

 
Palavras-chave: TICs. Indígenas. Educação Superior. 

 
 
1. Introdução 
 

Atualmente muitas pesquisas têm se debruçado sobre os usos 
das novas tecnologias por povos indígenas, como o uso de rádios livres 
(FIGUEIREDO,2009), internet (PEREIRA, 2012; RENESSE, 2011; NAVA, 2008) 
vídeos (PACHECO DE OLIVEIRA, 2014), redes sociais (BATISTOTE E SILVA, 2014; 
RIBEIRO et al.,2016). A discussão corriqueira sobre tecnologia e povos indígenas, no 
entanto, é por vezes acompanhada de noções sobre um indígena ideal, isolado e 
afastado de todas as tecnologias e artefatos do mundo dos não indígenas (COHN, 
2001) e de ideias de que o uso de tecnologias da informação e comunicação por povos 

1 Trabalho apresentado no 6º Congresso Internacional de Tecnologias Educacionais da ABT / 14º Workshop 
NPT/EAD em novembro de 2017.  
2 Mestra em Antropologia pela UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Doutoranda em Antropologia 
na UFSCar – Universidade Federal de São Carlos. Docente na Universidade Federal de Rondônia. 
gicelesucupira@unir.br. 
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indígenas são sinais de assimilação e perda de identidade (GALLOIS e CARELLI, 
1998).  

Clarice Cohn (2001), na contramão dessa ideia, adverte que a noção de indígena 
como um isolado jamais existiu, uma vez que o branco é apenas “mais um dos outros 
povos com que cada povo indígena manteve contato ao longo da história, seja através 
de trocas amistosas, seja de forma bélica"(COHN, 2001, p. 36). É claro que a autora 
também enfatizada que "não somos 'apenas' mais um povo" (COHN, 2001), já que 
"nossa tecnologia nos faz especialmente perigosos". A grande questão é como 
contribuir para sobrevivência física e cultural dos povos sem isolá-los? (COHN, 2001, 
p. 36). Para explorar essa pergunta, Clarice Cohn (2001) cita vários exemplos, entre 
eles, o uso das novas tecnologias da informação e comunicação entre diferentes 
povos e atenta que  

a inovação na comunicação com o exterior e nas relações interétnicas é 
utilizada para mostrar sua indianidade por meio da divulgação de sua tradição 
e cultura mantidas, ou melhor, divulgadas como mantidas, perpetuadas, em 
resposta à expectativa de imutabilidade que descobriram nos brancos. 
(COHN, 2001, p. 41) 

 De modo a problematizar essas tensões, apresento neste texto algumas 
reflexões sobre a experiência das aulas de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TICs) ministrada nos anos de 2015, 2016 e 2017 para estudantes 
indígenas do Curso de Educação Intercultural, alguns(as) destes(as) também 
professoras(es) em suas aldeias. Além disso, abordarei brevemente uma análise do 
levantamento inicial sobre as experiências destes(as) estudantes relacionadas à 
TCIS.  

O curso de Educação Básica Intercultural foi criado em 2009 com o fim de 
formar professores(as) indígenas para as escolas das aldeias.  Frequentam o curso 
mais 30 etnias que vivem no estado de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso: Aikaná, 
Amondawa, Arara Karo, Arikapú, Cabixi, Cinta Larga, Cujubim, Gavião Ikolen, 
Djeromitxi, Karipuna, Karitiana, Kaxarari, Kanoê, Macurap, Mamaindê, Migueleno, 
Negarotê, Oro At, Oro Mon, Oro Nao, Oro Eu, Cao Orowaoje Oro Waram, Oro Win, 
Puruborá, Tupari, Sabanê, Sakirabiat, Suruí Paiter, Uru eu Wau Wau e Zoró. Já 
estiveram no curso cerca de 280 estudantes que ingressaram nos anos de 2009 a 
2017.  
 
2. As tecnologias e a maioridade: primeiras experiência de contato 
com TICs 
 
 O acesso à universidade ou à escola urbana marcou as primeiras experiências 
de contato das(os) estudantes do curso de Educação Intercultural com as novas 
tecnologias da informação e comunicação e a frequência desse contato. Na 
universidade, no curso de Educação Intercultural, as aulas de TICs iniciam desde o 

   22 
  

Rio de Janeiro, RJ, nº 227   jan/mar 2020     p. 21 a 30 



                                                     Revista Tecnologia Educacional ISSN: 0102-5503 

primeiro semestre e procura sanar as demandas básicas para a realização das 
atividades de outras disciplinas. 

Nas primeiras aulas, foi feita um breve levantamento sobre as noções a respeito 
das tecnologias, as experiências de contato com estas e dos seus anseios das(os) 
relacionados à metodologia e ao conteúdo das aulas. 
 A noção de tecnologia, por vezes, pode ser resumida aos olhares das(os) 
estudantes indígenas a computadores, celulares e ao novo, além de serem 
comumente qualificadas como objetos que facilitam ou melhoram a vida, como disse 
o estudantes Zoró: "É um instrumento que facilita o conhecimento na construção e 
desenvolvimento da sociedade". Para ele, "a tecnologia são todas as ferramentas que 
o ser humano produz para seu uso, na melhoria de vida. Hoje em dia a tecnologia está 
muito avançada e facilita a vida das pessoas". 

Já para o estudante Karitiana, tecnologia "são computador, o que se produz de 
objetos". O estudante Cinta Larga, por sua vez, entende que "a tecnologia é o que o 
homem inventou para facilitar seu trabalho no dia a dia". Enquanto o estudante 
Sabanê vê na tecnologia um “modo de conectar-se muitas das vezes são alguns 
produtos que estão sendo feitos na nova geração". 

Quando questionados sobre os primeiros contatos com as novas tecnologias 
como computadores e celular, o estudante Suruí mencionou que ainda lembrava e 
escreveu: “Nunca vou esquecer. Foi quando eu fui estudar na escola não indígenas 
Assim como o.Suruí, a maioria das(os) estudantes teve a oportunidade de conhecer 
e utilizar um computador após os 14 anos de idade, ou melhor, na "maioridade", como 
alguns mencionaram.  

Foi, principalmente, devido à necessidade de continuar os estudos e cursar o 
Ensino Médio que muitas(os) tiveram que sair da aldeia e passaram a se relacionar 
com as novas tecnologias da informação e comunicação, não apenas com um 
computador, mas também com um celular, um mp3, a  internet... 

As escolas, casas de amigos e lan house foram os principais lugares de uso da 
internet e do computador. Vale destacar que muito(as) desses(as) indígenas 
ingressaram no Ensino Médio após a idade regular, por volta dos 18 ou 22 anos de 
idade. Outros(as) estudantes passaram a ter um contato mais frequente com TICs 
após o ingresso na universidade.  
 O acesso à internet é raro em muitas aldeias, mesmo que precário, como há 
em algumas aldeias Zoró e Kaxarari, onde o facebook é muito mais utilizado para 
comunicação entre a comunidade do que as ligações via celular, cujo sinal inexiste. 
Curiosamente, apesar de algumas aldeias sequer terem energia elétrica, recebem 
equipamentos como projetores e computadores da secretaria de educação.Essa 
situação, é claro, muito diferente nas aldeias que estão próximas às rodovias em 
relação às aldeias onde só é possível acessar via barco. 
 Mesmo sem computador ou notebook, om o advento do smartphone, 
muitas(os) passaram a ter um acesso frequente à internet, principalmente, quando 
estavam próximos à cidade. Provavelmente, por esse motivo a maioria das(os) 
estudantes que ingressaram na universidade em 2017 já tinham um perfil no facebook. 
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É importante salientar que a abrangência da conexão que as(os) estudantes 
têm pelo facebook não é apenas local, mas nacional e até internacional, uma vez que 
entre os seus "amigos" estão pessoas de diferentes povos indígenas do Brasil e 
também "curtem" páginas de movimentos indígenas, que têm utilizado o facebook 
como ferramenta para mobilização (RIBEIRO et al., 2016). 

Não obstante, em Rondônia e no noroeste do Mato Grosso a maioria das 
comunidades indígenas ainda não tem acesso às novas tecnologias da comunicação 
e informação como já constatado antes (RENESSE,2011). Apesar de terem sido 
identificadas inúmeras intervenções por instituições privadas e governamentais que 
possibilitam o acesso à internet e às TICs desde o final dos anos noventa, como 
salientam Dominique Gallois e Vicent Carelli (1998), ainda faltam informações aos 
povos indígenas sobre essas iniciativas, as tecnologias e suas possibilidades como já 
atentavam os autores.  
 
3. As aulas de TICs: índios eletrônicos, digitais e on-line. 
 
 Após um breve levantamento diagnóstico e discussão sobre as primeiras e 
atuais experiências de uso de TICs, bem como a respeito do que queriam aprender, 
as aulas de TICs I prosseguiram com discussões sobre o vídeo Indígenas Digitais 
(2010), o primeiros capítulos do Livro Mídia Índio de Bruno Pacheco, o livro Arco 
Digital e o texto Índio Eletrônico.  

O 'índio eletrônico' proposto por Gallois e Carelli (1998) a partir da experiência 
dos Vídeos nas Aldeias se assemelha à ideia do 'índio digital' discutido pelo 
movimento "Índios On-Line", apresentado no vídeo Indígenas Digitais (2010), que deu 
origem a “um portal de diálogo intercultural, que valoriza a diversidade, facilitando a 
informação e a comunicação para vários povos indígenas e para a sociedade em 
forma geral" (Disponível em: www.indiosonline.net.br). Ambas experiências podem 
ser lidas como uma revolução tecnológica e como "um curto circuito direto da cultura 
oral para os meios audiovisuais, sem passar pela escrita" (GALLOIS e 
CARELLI,1998), já que um vídeo e uma imagem, enfatizam as(os) autoras(es), podem 
dar mais conta da expressão dos povos indígenas do que um texto, assim como 
possibilitar produções não individualizadas e sim colaborativas, que se aproximam 
mais das cosmologias indígenas. 

O livro Mídia Índio, por sua vez, é um manual sobre uso das várias mídias em 
uma linguagem acessível e com vários exemplos de produções audiovisuais pelos 
povos indígenas, acompanhado de inúmeras problematizações sobre o uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação. Bruno Pacheco de Oliveira, por exemplo, 
argumenta que "a comunicação é uma arma muito importante para os povos 
indígenas"(2014, p.29) e mostra como os indígenas podem alcançar uma "mobilização 
em rede" que pode atingir do nível local, nacional ao global tomando como exemplo a 
Primavera Árabe e a “Resistência Terena”, veiculada no Facebook em 2013.Nesse 
sentido, ele salienta que "fazer uso das ferramentas do mundo moderno é não só 
importante, mas também extremamente positivo, porque esses novos instrumentos, 
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na maioria das vezes, baixam os custos das ações, aumentam as escalas e as tornam 
mais rápidas e efetivas" (2014, p.27) A  
 A mobilização nos diferentes níveis proposta por Bruno Pacheco (2014), 
principalmente, em nível nacional permite que diferentes indígenas que estão isolados 
no Brasil se comuniquem:  

Quando obtêm informações sobre a existência de outros povos indígenas, 
quando percebem que todos experimentam as mesmas dificuldades no 
convívio com os “brancos”, quando se sentem, então, muito mais numerosos, 
eles captam a dimensão da posição de “índio” que lhes reservamos. 
Aprendem uns com os outros novas formas de interação com a sociedade 
acional, constroem alternativas próprias que experimentam primeiro 
internamente, mas que também estão interessados em divulgar. [...]Os povos 
indígenas se fortalecem em situações de comunicação, nas quais as 
situações particulares fazem sentido e quando eles podem manifestar 
respostas culturalmente adequadas. O formato de suas culturas depende, 
efetivamente, de uma dinâmica de recriação permanente de diferenças, que 
assumem como afirmação política e que tem muito a ganhar no acesso aos 
meios de comunicação. Esta é a verdadeira face do “índio eletrônico”. 
(GALLOIS e CARELLI, 1998, p.2) 

 
Além dessas discussões, atendendo às necessidades básicas acadêmicas, as 

aulas também envolveram a introdução ao uso dos recursos do LibreOffice, do 
Sistema da Universidade Federal de Rondônia - SINGU, necessário para matrícula, 
acesso ao histórico e consulta ao acervo da biblioteca, da plataforma Lattes, 
importante para cadastro do currículo para bolsista, de pesquisa na web como google 
e seus recursos, principalmente, google earth e  gmail, do facebook e do youtube. 
Também foram apresentadas noções básicas para uso de hardwares, pendrives e 
feitos exercícios de digitação. O enfoque acadêmico foi mantido com explicações e 
exercícios de uso do portal de resumo da CAPES, da Rede Café, do google 
acadêmico, scielo e plataforma lattes. 
 As principais produções das aulas introdutórias foram a digitação de um texto 
sobre o uso de TICs, a construção de uma apresentação sobre o Livro Mídia Índio, a 
elaboração de uma planilha com seus gastos na cidade durante a etapa intensiva de 
aula, a produção de um breve roteiro que orientou a gravação de pequenas 
viodebiografias e a produção de um texto sobre seu povo, com base na pesquisa na 
internet, como proposta alternativa e corrigida da descrição apresentada no Wikipédia. 
O objetivo era fazer a atualização do verbete no próprio Wikipedia, o que não foi 
possível por conta da baixa qualidade da internet na universidade.   
 As aulas de TICs II iniciaram na aldeia, quando as(os) estudantes filmaram e 
tiraram fotos para as atividades em sala de aulas. Na universidade foram feitas 
atividades avançadas com os recursos e os equipamentos já apresentados nas aulas 
de TICs I, como uso de equipamentos audiovisuais (câmera de fotográfica, câmera de 
filmagem e tripé), além disso foram abordadas noções básicas de edição de vídeo 
pelo Movie Maker, de transcrição de áudios pelo Express Scribe, de criação de grupos 
no facebook e canais do youtube. Os(as) tiveram a oportunidade de editar as 
videobiografias e os materiais audiovisuais trazidos da aldeia, com o apoio do Guia 
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de Cineastas Indígenas do projeto Vídeo nas Aldeias, da Cartilha Produção 
Audiovisual Comunitária da Universidade de Minas Gerais, Mídia Índio e Guia como 
filmar com celular. 
 Em outras aulas de TICs mais avançadas e voltadas ao ensino básico as(os) 
estudantes foram introduzidos à criação de aplicativos e sites, além do uso de sítios 
eletrônicos relacionados à temática indígena como Índio Educa, Portal do Professor, 
Nova Escola, Pib Ambiental, Pib Mirim, Youtube Edu e seus canais, Vimeo, Porta 
Curtas, TV Escola e outros com foco na produção de planos de aulas e materiais 
didáticos digitais para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.  
 Com o fim de facilitar o diálogo com as(os) estudantes e veicular informações 
sobre o tema, um grupo das aulas de TICs foi criado no Facebook , onde eram 
compartilhados filmes, vídeos, livros, materiais, sítios eletrônicos, portais e notícias 
relacionadas à questão indígena como Povos Índios Online, Índio Educa, Vídeo nas 
Aldeias, Wikindigena, Indígenas - O Índio na Fotografia Brasileira, Museu Histórico e 
Pedagógico Índia Vanuíre, Centro de Referência Virtual Indígena, Programa de Índio, 
Coletivo Terra Vermelha, Instituto Catitu, Thydewa, Instituto Socioambiental, Museu 
do Índio, Rede de Juventude Indígena, Radio Yandé, Canais de cursos interculturais, 
de Youtubers indígenas como Denilson Baniwa e Daniel Mundurucu e outros. Uma 
das atividades das(os) estudantes era visualizar todas as postagens.   
  
4. Algumas considerações  
 
 É interessante salientar que após as aulas de TICs, muitas(os) estudantes 
começaram a se mobilizar, principalmente, via facebook por meio da criação de 
grupos específicos para o povo ou de páginas para divulgação de festas, artesanatos, 
atividades na escola e se  manifestar por meio de mensagens contra atitudes 
preconceituosas, ou seja, eles(as) passaram a ocupar e a usar mais esta rede social. 

Aulas de TICs para povos indígenas não é uma novidade nas universidades. A 
aproximação entre indígenas e novas tecnologias promovidas pela universidade são 
realizadas há algum tempo, principalmente, por meio de projetos de extensão. Desde 
2008, o Projeto Web Indígena, coordenado pelo Professor Wilmar D'Angelis do Grupo 
de Pesquisa InDIOMAS da UNICAMP já produziu o primeiro website totalmente em 
língua Kaingang e desde 2011 o Projeto Indígenas Digitais da Universidade Federal 
de Santa Catarina tem contribuído para produção audiovisual dos Mbya Guarani. 
Ambos estão expandindo a iniciativa para outros povos.  
 A experiência de Guilherme Figueiredo (2009) com as oficinas de rádios livres 
para indígenas também é outro exemplo. As rádios livres, ao serem produzidas 
pelas(os) próprias(os) indígenas, apresentadas em suas línguas e ao discutirem sobre 
temas de seus interesses, contribuíram para reconstituição de suas lutas centenárias 
por autonomia, afirmação da sua cultura e direitos indígenas. Ademais, essa iniciativa 
ampliou o alcance de suas vozes ao percorrer a rede, a internet e trilhou caminhos 
alternativos aos canais já utilizados para pressão política. O uso de vídeos e 
gravações, por exemplo, se tornaram provas das promessas políticas. A apropriação 
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das rádios, portanto, aumentou a participação política, rompeu a barreira da timidez e 
autoestima, que passaram a valorizar a si próprios  como protagonistas da vida 
universitária, da cidade e do país. 

A experiência desde a universidade possibilitou, segundo Figueiredo(2009), a 
"democratização da ciência, da tecnologia e da cultura através da construção de 
dinâmicas estruturais dialógicas no uso de instituições, saberes, ferramentas, valores 
e significados" (2009, p.5). Foi por meio da universidade que muitas(os) participantes 
das oficinas tiveram acesso às tecnologias. A universidade, consequentemente, 
seguiu na contramão do caráter colonizador que marcou o ensino superior e contra o 
qual Anísio Teixeira já lutava, lembra o Figueiredo (2009). As oficinas combinaram o 
processo educativo, característica principal de uma universidade, com a 
descentralização dos modos de produção de informação e de comunicação. 
 Em consonância com as oficinas, a experiência das aulas de Tecnologias da 
Comunicação e Informação no Curso de Educação Intercultural procuraram promover 
a democratização do acesso às tecnologias para um uso crítico e autônomo, na 
medida em que apresentaram as tecnologias como os saberes não antagônicos ou 
superiores aos saberes indígenas e sim mostrar que há muitos outros saberes fora e 
para além dos muros da universidade que merecem ser valorizados e visibilizados. As 
aulas de TICs, portanto, não significavam renúncia a saberes que até tenham 
dominavam (RENESSE, 2011) mas o fortalecimento destes e tentativas de 
indigenização da comunicação e da informação (FAUSTO, 2006). Tais quais os 
ativistas culturais indígenas mencionados por Amália Córdova (2015), as(os) 
estudantes também "adaptaram tecnologias de novos meios de comunicação para 
documentar histórias, preservar seu território dos projetos multinacionais e fortalecer 
a identidade tradicional e contemporânea. " (CÓRDOVA, 2015, p.174) 
 As tecnologias da informação e comunicação, nesse sentido, podem ser  
ferramentas possíveis para mostrar que o mundo indígena não é 'resíduo' (FAUSTO, 
2006) e romper com o silêncio, o colonialismo, sem se enquadrar nos estereótipos 
que marcam as diferenças entre indígenas e não indígenas (OLIVEIRA, 2014).  

Mesmo que haja, como atentaram Dominique Gallois e Vicent Carelli (1998), 
um duplo desafio na participação indígena na rede global: “o de viabilizar seu espaço 
e o de controlar a difusão de suas próprias vozes numa mídia que prefere difundir 
falas sobre os índios, em detrimento da fala dos índios." (GALLOIS e CARELLI, 1998, 
p.1) Cada povo indígena poderá se apropriar ou não dessas TICs de diferentes formas 
e fazer dela um novo meio de comunicação com outros povos, um novo método de 
registro de suas diferenças culturais, de reivindicações, denúncias...ou dar outros 
sentidos ainda não conhecidos. Enfim, podem criar suas versões sobre as 
tecnologias, sobre si mesmos e também indigenizar a produção cultural: 

Hoje, estamos diante da possibilidade de que essas leituras e re-leituras se 
abram definitivamente ao olhar indígena e a uma nova produção cultural 
indígena. Não se trata apenas de reconhecer e conferir valor às 
manifestações culturais “tradicionais” dos povos indígenas, mas de oferecer 
instrumentos para que eles possam “indigenizar” a nossa produção cultural. 
E para indigenizá-la, efetivamente, os realizadores indígenas terão que 
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adotar uma atitude antropofágica. Assim como fizeram nossos modernistas 
ao buscar navegar entre o nacionalismo regressivista e o mimetismo 
europeizante para construir uma literatura nacional internacional, ao visar um 
nacional por adição, caberá aos realizadores indígenas navegar entre o 
tradicionalismo e a indústria cultural para produzir culturas indígenas por 
adição. Mas para isso nós devemos admitir correr o risco de sermos 
canibalizados. Para ser radical, um projeto de diálogo intercultural deve correr 
este risco. Não podemos continuar pedindo aos índios que sejam apenas um 
espelho para nossas ilusões românticas de um passado edênico; é preciso 
dar a eles os instrumentos para quebrar esse espelho e para produzir uma 
cultura outra, uma contra-cultura, realizando uma espécie de antropologia 
reversa que não é senão um ato de antropofagia. (FAUSTO, 2006, p.1) 

 Com o sentido de cria-se e recriar-se que as tecnologias também se configuram 
em num espaço da convivência com a diversidade e do encontro com o outro marcado 
por conflitos, diálogos e redefinições, ou seja, se configuram em situações 
"antropofágicas" e de “fronteira”, tal como propõem Antonella Tassinari (2001) ao 
problematizar as escolas indígenas, como observa Guilherme Figueiredo (2009).  
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ELECTRONIC, DIGITAL AND ONLINE INDIAN: POSSIBILITIES OF ICT TEACHING 
FOR INDIGENOUS STUDENTS IN RONDÔNIA 
 
INDIGENA ELECTRÓNICO, DIGITAL Y ONLINE: POSIBILIDADES DE LA 
ENSEÑANZA DE TIC EN PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS EN RONDONIA 
 
RESUMEN – Este trabajo pretende presentar un análisis sobre las posibilidades de uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por pueblos indígenas a 
partir de las clases de TICs para estudiantes indígenas del Curso de Educación 
Intercultural de la Universidad Federal Rondônia. La experiencia de las clases de TIC 
buscó promover la democratización del acceso a las tecnologías para un uso crítico y 
autónomo ,así  las clases de TIC no significaban renuncia a saberes que hasta 
entonces dominaban, sino el fortalecimiento de éstos. Las TIC, en ese sentido, son 
presentadas como posibilidad de mostrar que el mundo indígena no es 'residio' y 
romper con el silencio, el colonialismo, sin encuadrarse en los estereotipos que 
marcan las diferencias entre indígenas y no indígenas. Cada estudiante pudo 
apropiarse o no de esas herramientas de diferentes formas y hacer de ella un nuevo 
medio de comunicación con otros pueblos, un nuevo método de registro de sus 
diferencias culturales, de reivindicaciones, denuncias ... o dar otros sentidos aún no 
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conocidos. En fin, pudieron crear sus versiones sobre las tecnologías y sobre sí 
mismos. 
Palabras clave: TIC.Indígenas. Educación Universitária. 
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DE HISTOLOGIA 
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Resumo: 
 

 
Os estudantes pertencem a uma geração que já nasceu digital. As aulas 
predominantemente expositivas não são suficientemente motivadoras aos estudantes 
considerados nativos digitais. As metodologias ativas podem ser utilizadas para 
envolver os estudantes na sua aprendizagem. O peer instruction com o apoio do 
aplicativo Kahoot foi a estratégia utilizada nas aulas de Histologia para estudantes 
universitários do primeiro ano dos cursos da saúde. Os estudantes, de uma forma 
geral, demonstraram-se favoráveis a esta abordagem, tonando-se mais participativos 
e assíduos às aulas. Além disso, houve melhora no desempenho acadêmico. De 
acordo com os estudantes, as discussões propiciadas pelo método peer instruction 
permitiram uma maior interação entre os colegas resultando em uma melhora da 
aprendizagem. A utilização do Kahoot no contexto do peer instruction tornou as aulas 
mais envolventes e inovadoras. Perante as potencialidades das metodologias ativas 
aliadas às tecnologias digitais, deve-se incentivar a implementação de estratégias na 
sala de aula que promovam a aprendizagem e envolvimento dos estudantes em 
diferentes áreas do conhecimento e níveis de ensino.  

 
Palavras-chave: Estudantes universitários. Histologia. Kahoot. Metodologias ativas. 
Peer instruction. 

 
1. Introdução 

 
Com o aumento do acesso à Internet e os avanços da tecnologia online, tornou-

se fundamental reavaliar as formas de se educar e aprender (GAILWAY et al., 2014). 
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As potencialidades educacionais das tecnologias são muitas, pois possibilitam criar 
materiais educativos que estimulam o estudante tornando-o cúmplice do processo de 
aprendizagem e engajando-o no processo do seu desenvolvimento (WIEMAN, 2014). 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) estabelece como 
objetivo a redução da taxa de retenção e evasão e para isso estabelece que devem 
ser realizadas ações de inclusão digital (BRASIL, 2010) e a legislação brasileira 
determina que a inclusão digital deve ser universal, em todos os níveis de ensino e 
integrada a outras práticas educacionais (BRASIL, 2014). 

A metodologia tradicional, muito centrada na aula expositiva, no que pese ser 
ainda dominante em nossa cultura educacional, não atende às demandas do século 
XXI. Torna-se, portanto, um dos desafios para o sistema educacional o de envolver e 
motivar os estudantes na sua aprendizagem. As metodologias ativas são fortemente 
consideradas como uma possibilidade de se promover aulas mais atrativas aos 
estudantes e podem ser mais efetivas quando enriquecidas com os recursos das 
tecnologias digitais da informação e comunicação. 

Histologia é uma unidade curricular oferecida aos estudantes do primeiro ano 
dos cursos da Saúde da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM), nomeadamente, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia. Apesar de ser 
constituída por conteúdos base para os currículos dos cursos, muitas vezes não se 
apresenta muito atrativa aos interesses dos estudantes por conta da sua elevada 
carga de conteúdo e terminologias complexas. Nos últimos anos, a Histologia tem 
obtido um índice de reprovação em torno dos 50%. No sentido de aumentar a 
motivação dos estudantes para a aprendizagem dos conteúdos de Histologia foi 
aplicado o método peer instruction suportado por uma ferramenta digital. 

É com essa perspectiva que no presente estudo pretende-se avaliar os efeitos 
do método peer instruction com o apoio do Kahoot, considerando as percepções dos 
estudantes da unidade curricular Histologia sobre a abordagem implementada. 

 
2. Embasamento Teórico 
 
2.1. Peer Instruction (Instrução entre Pares) 
 

Criado por Eric Mazur, professor de Física da Universidade de Harvard, o peer 
instruction ou instrução entre pares promove a aprendizagem por estimular a 
discussão entre os estudantes (ARAÚJO; MAZUR, 2013; MAZUR; WATKINS, 2007). 

O peer instruction envolve os estudantes antes da aula na leitura dos materiais 
e durante a aula por meio de perguntas colocadas pelo professor, sendo respondidas 
pelos estudantes. Em pequenos grupos, os estudantes são estimulados a discutirem 
e a convencerem os colegas das suas respostas. Ao contrário da prática comum de 
fazer perguntas informais durante uma aula que normalmente envolve apenas alguns 
estudantes interessados, o processo de questionamento mais estruturado do peer 
instruction envolve toda a turma (CROUH; MAZUR, 2001) 
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É uma excelente forma de fazer com que os estudantes aprendam em vez de 
simplesmente memorizar os conteúdos (MAZUR, 2007). Tem sido evidenciada a sua 
eficiência em diferentes áreas do conhecimento (DIESEL; FORNECK; MARTINS, 
2016; MEDEIROS; BESSA, 2017; OLIVEIRA et al., 2015; TAIPALA, 2014). 
Para a aplicação do peer instruction deve-se seguir as seguintes etapas: 
Antes da aula: 

a) estudo dos conteúdos disponibilizados previamente pelo professor; 
Durante a aula: 

a) exposição de cerca de 7 a 10 minutos pelo professor sobre o conteúdo; 
b) apresentação pelo professor de uma questão para os alunos responderem pri-

meiro individualmente e, então, discutirem com os colegas; 
c) após a discussão com os colegas, torna-se a votar a mesma questão; 
d) o professor esclarece a resposta correta e realiza explicações sobre o conte-

údo; 
A partir da percentagem dos acertos o professor pode: 

a) explicar a questão, reiniciar o processo de exposição dialogada e apresentar 
uma nova questão sobre um novo tópico (se mais de 70% acertaram a res-
posta);  

b) agrupar os alunos em pequenos grupos, para que tentem convencer uns aos 
outros (se o percentual de acertos obtidos na primeira votação estiver entre 
30% e 70%); 

c)  se menos de 30% das respostas estiverem corretas, o professor pode optar 
por explicar oralmente novamente o conceito (DIESEL; FORNECK; MARTINS, 
2016). 
As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) não são 

indispensáveis para a aplicação das metodologias ativas. No peer instruction, por 
exemplo, para a obtenção das respostas das questões dos estudantes, pode-se 
utilizar as mãos ou placas contendo as alternativas escolhidas pelos estudantes 
contudo, a eficácia fica comprometida, pois pode haver influência nas escolhas 
realizadas. Porém, o uso das TDIC torna a votação mais ágil e mais atrativa aos 
estudantes. Pesquisadores utilizaram dispositivos denonimados clickers para a 
obtenção das respostas dos estudantes (ARAUJO; MAZUR, 2013; CROUCH et al., 
2007, MAZUR, 1997). Em outros estudos, foram utilizadas as ferramentas digitais 
como o Moodle, Mini-Teste e Socrative (DIESEL; FORNECK; MARTINS, 2016; 
MEDEIROS; BESSA, 2017; OLIVEIRA et al., 2017). Neste estudo, foi utilizado o 
aplicativo Kahoot no modo survey para a recolha das respostas dos estudantes 
durante a realização do peer instruction. 

 
2.2. Quizzes e Surveys 
 

Entre as tecnologias utilizadas para a aprendizagem, os quizzes e surveys têm 
sido usados com relativa frequência nas instituições de ensino superior (MOSS; 
CROWLEY, 2011). Trata-se de um sistema de votação que permite ao professor 
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iniciar um teste de escolha múltipla, projetando as questões em sala de aula. Os 
estudantes respondem às questões usando os aparelhos digitais, conectados à 
Internet. O feedback para o professor e para o estudante é imediato. É envolvente 
para os estudantes e os motiva a participarem ativamente na aula. Permite ao 
professor visualizar as respostas dos estudantes e de fazer as discussões necessárias 
para um melhor entendimento do assunto, corrigir os equívocos ou aprofundar os 
conhecimentos já explorados (CARVALHO, 2012). Desse modo, o nível de 
entendimento dos estudantes é avaliado e o professor pode conduzir as discussões 
em conformidade com as respostas (LASRY, 2008; JAMES; WILLOUGHBY, 2011). 
É, portanto, uma forma de envolver os estudantes na aula e do professor visualizar 
rapidamente a compreensão dos estudantes sobre o tema abordado.  

O aumento dos resultados dos alunos tem sido um dos benefícios atribuídos 
ao uso de quizzes em sala de aula (BRADY et al. 2013; MAYER et al., 2009; 
MELTZER; MANIVANNAN, 2002). Estudos mostram que os quizzes podem ser 
usados para aumentar o envolvimento dos alunos e a frequência nas aulas 
(CARVALHO; MACHADO, 2017; CHUI; MARTIN, 2013; HWANG; WOLFE, 2010; 
MORLING et al., 2008). Além disso, os estudos revelam que tornam as aulas 
divertidas para os alunos (CAIN; ROBINSON, 2008; MASTORIDIS; KLADIDIS, 2010; 
WU; GAO, 2011). Os quizzes permitem uma participação anônima e encoraja os 
alunos mais tímidos a participarem, além de afastar inseguranças e constrangimentos 
ocasionando uma maior inclusão no processo de aprendizagem (WOOD, 2004; WU; 
GAO, 2011). 

O Kahoot no modo survey foi utilizado neste estudo. Nesta modalidade, os 
estudantes não recebem o feedback (qual a resposta correta), cabendo à professora 
revelar a resposta no momento adequado do peer instruction. 

No presente estudo, são colocadas as seguintes questões de investigação: O 
peer instruction com o apoio do Kahoot pode melhorar a experiência de aprendizagem 
dos estudantes da unidade curricular Histologia? Quais as percepções dos estudantes 
sobre a abordagem implementada? 

 
3. Metodologia 
 
3.1. Aplicação do peer instruction com o apoio do Kahoot 
 

Durante o segundo semestre de 2018, a unidade curricular Histologia foi 
ministrada aos estudantes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia, 
sendo realizadas atividades baseadas no método peer instruction. Os estudantes 
eram previamente informados sobre o método do peer instruction e de como as 
questões seriam respondidas no aplicativo Kahoot. Textos em pdf foram previamente 
enviados aos estudantes para realizarem as leituras dos conteúdos a serem 
trabalhados em aula. As atividades ocorreram no Laboratório de Histologia equipado 
com computadores conectados à Internet. 
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Após 10 minutos de aula expositiva, os estudantes respondiam a uma questão 
elaborada previamente no Kahoot sobre o assunto abordado. Inicialmente, as 
respostas eram individuais e sem consulta. Em seguida, os estudantes se 
organizavam em grupos de dois ou três componentes e tinham 3 minutos para a 
discussão. Finalmente, realizava-se uma nova votação de forma individual para a 
mesma questão. Por fim, a professora discutia para toda a turma a resposta correta. 

A etapa da votação ocorreu com o apoio do Kahoot. Trata-se de um aplicativo 
gratuito, disponível em www.kahoot.it no qual foram elaboradas perguntas de múltipla 
escolha no modo survey. O aplicativo gera um código de acesso quando ativado pela 
docente. As questões podem ser acessadas por qualquer dispositivo conectado à 
Internet, como smartphones, tablets, laptops e desktops. Ao responderem, o aplicativo 
gerava uma planilha contendo o registro das respostas, a identificação dos estudantes 
e taxa de acerto. Caso a taxa de acerto fosse superior a 70%, a professora comentava 
a questão e não havia uma segunda votação. Se a taxa de acerto ficasse entre 30% 
a 70%, os estudantes se reuniam em pequenos grupos e tinham 3 minutos para 
discutirem a questão. A seguir, havia uma segunda votação individual para a mesma 
questão. Finalizava com comentário da professora baseado nas respostas dos 
estudantes. Caso o índice de acerto fosse menor que 30%, a professora explicava o 
conteúdo, resolvia as dúvidas dos estudantes e não havia a segunda votação. Foram 
aplicadas 5 questões em cada aula ao longo da unidade curricular Histologia aos 
estudantes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia. 

 
3.2. O instrumento 
 

A técnica de recolha dos dados utilizada foi o inquérito por questionário. Os 
estudantes responderam a um questionário para verificar as suas percepções sobre 
a estratégia utilizada, bem como seus pontos positivos e negativos. O instrumento 
integrou a dimensão da percepção dos estudantes sobre o método, utilizando-se uma 
escala de tipo Likert com cinco pontos, sendo 1- discordo totalmente e 5 – concordo 
totalmente. O questionário termina com duas questões de resposta aberta sobre o que 
gostaram e o que não gostaram da abordagem implementada.  

 
3.3. Tratamento dos dados do questionário 
 

Foi realizada a análise de percentagem para as questões fechadas do 
questionário. As respostas foram agrupadas por: discordância, nem concorda nem 
discorda ou concordância. As questões de resposta aberta foram analisadas e 
categorizadas segundo a técnica de análise de conteúdo (AMADO, 2014; COUTINHO, 
2013). 

 
4. Resultados 
 

   35 
  

Rio de Janeiro, RJ, nº 227   jan/mar 2020     p. 31 a 43 
 

http://www.kahoot.it/


                                                     Revista Tecnologia Educacional ISSN: 0102-5503 

4.1. Caracterização dos estudantes  
 

O questionário foi disponibilizado no formulário do Google Drive e foram obtidas 
as respostas de 99 estudantes. A amostra do estudo foi constituída por 87,5% de 
sujeitos do sexo feminino e 12,5% do sexo masculino.  

 
4.2. Desempenho dos estudantes sobre as questões do peer instruction 
 

O desempenho dos estudantes sobre as questões referentes ao peer 
instruction é mostrado nas tabelas 1 a 3. 

 
Tabela 1. Média de acertos das questões do peer instruction . Turma Enfermagem 

(n=36) 

Questões Respostas corretas 

antes da discussão 

Respostas corre-
tas depois da dis-

cussão 

Tecido Epitelial 66% 75% 

Tecido Conjuntivo 25% não houve segunda 
votação 

Tecido Ósseo 1 59% 100% 

Tecido Ósseo 2 74% não houve a se-
gunda votação 

Tecido Muscular 48% 80% 

Fonte: Dados do estudo 

Tabela 2. Média de acertos das questões do peer instruction. Turma Fisioterapia 
(n=33) 

Questões Respostas corretas 
antes da discussão 

Respostas corretas  

depois da discus-
são 

Tecido Epitelial 59% 63% 

Tecido Conjuntivo 36% 82% 

Tecido Ósseo 1 76% não houve a se-
gunda votação 

Tecido Ósseo 2 92% não houve a se-
gunda votação 
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Tecido Muscular 60% 80% 

Fonte: Dados do estudo 

Tabela 3. Média de acertos das questões do peer instruction. Turma Odontologia 
(n=30) 

Questões Respostas corretas 
antes da discussão 

Respostas corretas 
depois da discus-

são 

Tecido Epitelial 46% 78% 

Tecido Conjuntivo 59% 90% 

Tecido Ósseo 1 69% 84% 

Tecido Ósseo 2 62% 81% 

Tecido Muscular 50% 90% 

Fonte: Dados do estudo 
Verifica-se que em todas as vezes que houve a discussão entre os colegas, os 

resultados dos acertos na segunda votação foram melhores em relação à primeira 
votação. Quando o índice de acertos na primeira votação foi superior a 70% ou inferior 
a 30% não houve a segunda votação.  

 
4.3. As percepções dos estudantes sobre o peer instruction com o apoio 
do Kahoot 
 

Ao fim das atividades, os estudantes responderam a um questionário sobre 
suas percepções em relação ao método aplicado (Tabela 4). 
 
Tabela 4. Percepções dos estudantes sobre o peer instruction com o apoio do Kahoot 
(n=99) 

Item Discor
dân 

cia (%) 

Neutro 
(%) 

Concor
dância 

(%) 

Mé 
dia 

Com a metodologia do peer instruction, eu 
participei mais das discussões em sala de 
aula 

6 22 72 3,71 

Eu gostaria de ter mais aulas neste 
modelo (peer instruction) 

5 17 78 3,85 

A minha frequência às aulas foi maior 2 5 93 4,08 

Estive mais motivado (a) nas aulas 3 11 83 4,03 
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As atividades interativas na aula 
melhoraram a minha aprendizagem 

3 23 74 3,87 

Na sala de aula, as discussões em grupo 
com os meus colegas melhoraram a 
minha aprendizagem. 
 

5 15 80 3,95 

Com este método, sinto-me mais 
confiante sobre o que aprendi 

0 9 91 4,07 

Fonte: Dados do estudo 
 

Sobre a sua experiência com o peer instruction com o apoio do Kahoot, os 
estudantes apontaram os seguintes aspectos que mais gostaram: 

a) incentiva uma maior interação dos estudantes (68%): “foi muito proveitoso in-
teragir com os colegas”, “por ser em grupo um ajuda o outro a tirar as dúvidas”; 
”Houve uma inovadora dinamização da aula e aumento das discussões com os 
colegas”; 

b) o uso da tecnologia digital (63%): “o uso de tecnologia nos motiva mais”; “torna 
a aula diferente e inovadora”; 

c) facilita a aprendizagem (58%): “excelente forma de aprender os conteúdos”; 
“ajudou a aprender mais sobre o tema”; 

d) aulas dinâmicas (23%): “contribuiu para tornar a aula mais dinâmica”.  
 

Sobre os aspectos que não gostaram, os estudantes indicaram: 
a) complexidade das questões (7%): “achei algumas questões bem difíceis” 
 
Ao final do semestre, a unidade curricular Histologia obteve uma frequência média 

de 84% e aproveitamento médio de 73% o que indica uma melhora da assiduidade e 
aproveitamento em relação ao semestre anterior em que as aulas foram expositivas. 
 
5. Discussão 
 

Peer instruction é um método que permite aos estudantes fomentar a sua 
aprendizagem a partir de discussões com os colegas. Permite também uma maior 
cooperação entre os estudantes (CAMPAGNOLO et al. 2014). A discussão com os 
colegas estimulada pelo peer instruction resulta em uma melhor compreensão do 
conteúdo refletindo em melhores índices de acerto das questões colocadas pela 
professora. No presente estudo, os momentos de discussão que são característicos 
do método foram valorizados pelos estudantes. A maioria percebeu que a sua 
aprendizagem foi melhor ao participar das discussões e que o método possibilitou 
uma maior interação entre os colegas na sala de aula. A heterogeneidade de 
estudantes tem sido uma característica da unidade curricular Histologia por apresentar 
uma taxa de retenção elevada. A turma foi constituída por estudantes irregulares 
(repetentes na unidade curricular) e regulares (estudantes que fizeram a unidade 
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curricular pela primeira vez). Essa situação, geralmente, causa uma divisão entre os 
estudantes, dificultando a interação. Após o peer instrution, uma estudante reportou à 
professora que havia colegas na turma que até antes da aplicação do peer instruction 
nunca havia conversado e que com o método, passou a conhecê-los e a interagir com 
os demais colegas. 

Outro aspecto reportado de forma positiva foi o envolvimento dos estudantes 
durante a aplicação do método. A maioria dos estudantes sentiu-se mais motivada 
nas atividades e assumiu ter sido mais frequente às aulas. Tal fato pôde ser verificado 
por uma melhora na assiduidade em relação ao semestre anterior no qual a Histologia 
foi ministrada no formato de aulas expositivas tradicionais. 

No que diz respeito à adoção do aplicativo Kahoot para a aplicação das 
questões, os estudantes reportaram que as aulas tornaram-se mais envolventes e 
inovadoras. O Kahoot é uma ferramenta que tornou a atividade mais dinâmica, uma 
vez que rapidamente a professora verificava as respostas dos estudantes e podia 
orientar as discussões. Além disso, tornou-se muito eficiente para se verificar e sanar 
as dúvidas e perceber se havia algum equívoco na aprendizagem. Os estudantes 
reportaram que o uso de recursos tecnológicos tornou as aulas inovadoras e mais 
interessantes. 

 
6. Considerações finais 
 

O peer instruction aplicado nas aulas de Histologia com o apoio do Kahoot foi 
de forma geral bem aceito pelos estudantes dos cursos da saúde. O método incetiva 
as discussões e promove a aprendizagem dos estudantes ao facilitar o entendimento 
do conteúdo. No presente estudo, tornou-se ainda mais atrativo ao estar associado a 
uma ferramenta digital, o Kahoot , que torna as atividades mais dinâmicas por mostrar 
rapidamente o resultado dos acertos das questões de forma anônima, sem causar 
qualquer constrangimento entre os colegas. O peer instruction com o apoio do Kahoot 
proporcionou uma melhora nos índices de aproveitamento e na assiduidade dos 
estudantes de Histologia. Portanto, a partir desta experiência positiva, espera-se que 
essas abordagens sejam matindas a fim de se melhorar a qualidade das aulas de 
Histologia e também das demais áreas do conhecimento. 
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PEER INSTRUCTION WITH KAHOOT'S SUPPORT IN HISTOLOGY CLASSES 
 
ABSTRACT 
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Students belong to a generation that was born digital. Predominantly expository 
classes are not sufficiently motivating for students considered digital natives. Active 
learning can be used to engage students in their learning. Peer instruction and Kahoot 
was the strategy used in Histology classes for first-year college students in health 
courses. The students liked this approach, becoming more participative and assiduous 
to the classes. In addition, there was an improvement in academic performance. 
According to the students, the discussions provided by peer instruction allowed for 
greater interaction among peers resulting in improved learning. Kahoot in the context 
of peer instruction has made classes more engaging and innovative. Given the 
potential of the active methodologies allied to digital technologies, it is necessary to 
encourage the implementation of strategies in the classroom that promote the learning 
and involvement of students in different areas of knowledge and levels of education. 
KEYWORDS: active methodologies. Histology. Kahoot. Peer instruction. 
Undergraduates. 
 
PEER INSTRUCTION CON EL APOYO DE KAHOOT EN CLASES DE HISTOLOGÍA 
 
RESUMEN 
Los estudiantes pertenecen a una generación que nació digital. Las clases de 
conferencias predominantes no son lo suficientemente motivadoras para los 
estudiantes considerados nativos digitales. Se pueden usar metodologías activas para 
involucrar a los estudiantes en su aprendizaje. Peer instruction (instrucción entre 
pares) con el apoyo de la aplicación Kahoot fue la estrategia utilizada en las clases de 
histología para estudiantes universitarios de primer año en cursos de salud. Los 
estudiantes, en general, fueron favorables a este enfoque, volviéndose más 
participativos y asiduos a las clases. Además, hubo una mejora en el rendimiento 
académico. Según los estudiantes, las discusiones proporcionadas por el método de 
instrucción entre pares permitieron una mayor interacción entre pares, lo que resultó 
en una mejora del aprendizaje. El uso de Kahoot en el contexto de la instrucción entre 
pares ha hecho que las clases sean más atractivas e innovadoras. Dadas las 
potencialidades de las metodologías activas junto con las tecnologías digitales, se 
deben alentar las estrategias de aula para promover el aprendizaje y la participación 
de los estudiantes en diferentes áreas de conocimiento y niveles educativos. 
PALABRAS CLAVE: Estudiantes universitarios. Histología. Kahoot. Metodologías 
activas. Peer instruction. 
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ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS NA PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO: USANDO O APLICATIVO MAXQDA 
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Resumo: 
 

O uso da tecnologia aprimorou e transformou a análise de dados qualitativos 
de várias maneiras, através do uso do SAQD (software de análise de dados 
qualitativos). Essa pesquisa tem o objetivo de analisar a utilização do aplicativo 
computacional MAXQDA desenvolvido para a análise de dados qualitativos, visando 
destacar as principais dificuldades, inovações e benefícios que essa tecnologia trás 
no estudo sobre metodologias de pesquisa na área da Educação. O ensaio de caráter 
teórico e ainda empírico está organizado a partir de um recorte de análise da relação 
das estruturações teóricas com as principais funcionalidades do aplicativo MAXQDA, 
destacando a sua aplicabilidade em contextos de investigação na área da Educação. 
As experiências relacionadas com o aporte teórico pesquisado e o uso do aplicativo 
MAXQDA demonstram que, especialmente em grandes volumes de informações a 
pesquisa é amplamente facilitada, desde o processo de organização até a análise dos 
resultados. Dentre os principais resultados da pesquisa, observou-se que o aplicativo 
computacional não trabalha sozinho, cabe ao pesquisador realizar toda a leitura, 
organização e seleção das informações de pesquisa e inseri-la de maneira adequada 
no aplicativo, pois como o nome diz, são aplicativos de apoio não de tomada de 
decisões, quem analisa é o pesquisador. 
 
 
Palavras-chave: Pesquisa qualitativa em Educação. MAXQDA. SAQD. 
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ANALYSIS OF QUALITATIVE DATA IN RESEARCH IN 
EDUCATION: USING THE MAXQDA APPLICATION 

 
 
ABSTRACT: The use of technology has improved and transformed qualitative data 
analysis in a number of ways through the use of SAQD (qualitative data analysis 
software). This research has the objective of analyzing the use of the MAXQDA 
computational application developed for the analysis of qualitative data, aiming to 
highlight the main difficulties, innovations and benefits that this technology brings in 
the study on research methodologies in the area of Education. The theoretical and still 
empirical essay is organized based on a review of the relationship between theoretical 
frameworks and the main functionalities of the MAXQDA application, highlighting its 
applicability in research contexts in the area of Education. The experiments related to 
the theoretical contribution researched and the use of the MAXQDA application 
demonstrate that, especially in large volumes of information, research is widely 
facilitated, from the organization process to the analysis of the results. Among the main 
results of the research, it was observed that the computational application does not 
work alone, it is enough for the researcher to perform all the reading, organization and 
selection of the research information and to insert it in an appropriate way in the 
application, because, as the name says, non-decision-making support applications, 
whoever looks at it is the researcher. 
 
Keywords: Qualitative research in Education. MAXQDA.SAQD. 
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ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS EN LA INVESTIGACIÓN 

EN EDUCACIÓN: USANDO EL APLICACIÓN MAXQDA 
 
 
RESUMEN: El uso de la tecnología perfeccionó y transformó el análisis de datos cua-
litativos de varias maneras, a través del uso del SAQD (software de análisis de datos 
cualitativos). Esta investigación tiene el objetivo de analizar la utilización de la aplica-
ción computacional MAXQDA desarrollada para el análisis de datos cualitativos, con 
el fin de destacar las principales dificultades, innovaciones y beneficios que esa tec-
nología tras el estudio sobre metodologías de investigación en el área de la Educa-
ción. El ensayo de carácter teórico y aún empírico está organizado a partir de un re-
corte de análisis de la relación de las estructuras teóricas con las principales funcio-
nalidades de la aplicación MAXQDA, destacando su aplicabilidad en contextos de in-
vestigación en el área de la Educación. Las experiencias relacionadas con el aporte 
teórico investigado y el uso de la aplicación MAXQDA demuestran que, especialmente 
en grandes volúmenes de informaciones la investigación es ampliamente facilitada, 
desde el proceso de organización hasta el análisis de los resultados. Entre los princi-
pales resultados de la investigación, se observó que la aplicación computacional no 
trabaja solo, corresponde al investigador realizar toda la lectura, organización y selec-
ción de las informaciones de investigación e insertarla de manera adecuada en la apli-
cación, pues como el nombre dice, son las aplicaciones de apoyo no de toma de de-
cisiones, quien analiza es el investigador. 
 
Palabras clave: Investigación cualitativa en Educación. MAXQDA. SAQD 
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1. Introdução 

 
 A utilização de recursos computacionais trouxe novos benefícios, alterando de 
forma significativa o processo de análise e processamento de dados qualitativos na 
pesquisa em educação. Possibilitou assim, exames mais precisos em análises de 
conteúdos de narrativas e discursos. Assim, destacam-se novas tecnologias voltadas 
à pesquisa, desde o uso do computador como o uso de aplicações de captura e edição 
de áudio, vídeo e o uso de softwares de análise de dados qualitativos, elemento 
principal desta pesquisa. 
 É evidente que ao realizar a análise qualitativa exigem-se cuidados no 
gerenciamento do grande volume de dados. Entende-se que, um dos elementos mais 
importantes de uma análise qualitativa eficiente é o gerenciamento dos dados. Nesse 
ponto o uso do computador e consequentemente dos aplicativos SAQD se torna de 
fundamental importância. Esses aplicativos fornecem aos pesquisadores a 
possibilidade de registrar, categorizar e codificar resultados que facilitem a análise e 
a segmentação de informações. O SAQD possui um conjunto de ferramentas úteis na 
produção de relatórios e sínteses, facilitando o processo de escrita e edição, tornando 
a análise qualitativa mais fácil, precisa e confiável. Cabe ao pesquisador efetuar suas 
reflexões e interpretar esses resultados. 
 Todo esse processo de evolução foi importante e fundamentalmente a 
introdução de aplicações que pudessem administrar e codificar textos combinados 
com consultas sofisticadas. O uso desses aplicativos não apenas facilitam a seleção 
de trechos de texto e consequentemente a organização de códigos (codificação), mas 
também a organização hierárquica dos mesmos sem perder sua contextualização. 
Conforme GIBBS (2009), chamados também de “construtores de teorias”, não pelo 
fato de auxiliarem na criação de novas teorias, mas sim por contar com várias 
ferramentas que auxiliam pesquisadores a desenvolver suas ideias, análises e 
comparações. 
 No que diz respeito ao uso do SAQD na pesquisa em educação existem 
atualmente uma variedade grande de softwares proprietários e livres. Algumas dessas 
aplicações são melhores em determinados tipos de análise e mais eficientes em 
certas funcionalidades do que outros. Nessa pesquisa será analisada a utilização do 
SAQD MAXQDA, visando destacar as principais dificuldades, inovações e benefícios 
que essa tecnologia trás no estudo sobre metodologias de pesquisa qualitativa na 
Educação. 
 
2. Trabalhos Correlatos 
 
 O amplo volume e diversidade de informações coletadas, observadas e 
analisadas por pesquisadores durante a pesquisa qualitativa em educação exige 
rigorosidade metodológica em todo o seu percurso. Narrativas, entrevistas, registros 
de áudio e vídeo, imagens, textos e documentos constituem os principais elementos 
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analisados, exigindo organização e atenção durante a pesquisa. Desse modo, são 
apresentados alguns trabalhos relacionados na área com o intuito de identificar e 
explorar como está relacionado o uso dos SAQD visando destacar alguns elementos 
que essa tecnologia trás no estudo em pesquisas educacionais. 
 O trabalho Desafios Metodológicos da Incorporação de Ferramentas Computa-
cionais para Análises Qualitativas, MARCONDES(2014), versa sobre a reflexão da 
utilização de softwares desenvolvidos para a análise de dados qualitativos visando 
destacar os principais pontos de resistências e inovações que esse tipo de tecnologia 
tem suscitado no debate sobre metodologias de pesquisa na área da Educação. Como 
qualquer inovação científica, seja ou não tecnológica, desperta desconfianças, resis-
tências e empolgações, renovando com novas e velhas inquietações não somente a 
discussão mais restrita sobre métodos e técnicas como também epistemológica. 
 O artigo, Os softwares tipo CAQDAS e a sua contribuição para a pesquisa 
qualitativa em educação, LAGE(2011), tem como objetivo discutir as possibilidades, 
contribuições e os cuidados necessários para a utilização dos softwares de apoio a 
análise de dados qualitativos (computer assisted qualitative data analysis software – 
CAQDAS) em pesquisas na área de Educação. No Brasil, a utilização ainda é 
pequena, mas começa a ganhar força especialmente pela popularização do uso de 
recursos computacionais no ambiente acadêmico. O trabalho apresenta uma visão 
geral dos softwares tipo CAQDAS, discute as possibilidades de aplicações na 
pesquisa em Educação e os aspectos que precisam ser observados quando da 
seleção de uma ferramenta deste tipo. 
 O estudo intitulado, Contribuição do Maxqda e do NVivo para a Realização da 
Análise de Conteúdo, NODARI(2014), tem o objetivo de comparar dois softwares, 
Maxqda e NVivo, em aspectos  vinculados à realização da análise de conteúdo e em 
aspectos específicos dos softwares. Neste sentido, realizou-se um experimento com 
alunos de doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Os 
principais resultados indicam que: a construção de códigos e categorias é facilitada 
pelo uso dos softwares; existe diferença na percepção sobre os softwares – no 
MAXQDA é ressaltada a interface amigável, enquanto no NVivo, os recursos de 
busca; e o uso desses softwares influenciam positivamente no tempo de realização 
da codificação.  

 De acordo com a análise dos trabalhos relacionados evidencia-se a 
importância do uso destes aplicativos em pesquisas que possuem um grande volume 
e diversificado de informações. Dessa forma, entende-se que é importante definir e 
analisar as potencialidades, inovações e dificuldades que o uso de softwares de 
análise qualitativa proporcionam em pesquisas na área educacional. 
 
3. Software de análise qualitativa – MAXQDA 

 
 Atualmente existe uma grande quantidade de métodos qualitativos de pesquisa 
na área da Educação, a maior parte deles podem ser conduzidas com o auxílio de um 
SAQD, nesse caso o MAXQDA.  O MAXQDA é um dos aplicativos mais populares 
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devido a sua variedade de recursos e o seu suporte mais simples para a codificação 
hierárquica. O MAXQDA segue uma estrutura básica, conforme ilustrado na figura 1. 
 

Figura 1 – Estrutura básica do SQDA - MAXQDA 

 
Fonte: MaxQDA 12 – Guia de Instalação 

 

 O MaxQDA está organizado em cinco elementos que fundamentam sua 
estrutura básica: inicialmente o pesquisador realiza a leitura, seleção e interpretação 
das fontes de pesquisa, realizando assim, a inclusão dos dados de que dispõe 
organizada de acordo com a necessidade da sua investigação em tipos de 
documentos ou funções.  
 Em um segundo momento realiza-se a categorização dos elementos da 
pesquisa organizando em tópicos ou assuntos que posteriormente auxiliarão o 
pesquisador no processo de análise e organização dos elementos da pesquisa. 
Organiza-se de forma hierárquica a coleta de dados e o aporte teórico da pesquisa 
distribuindo e organizando o mesmo em pastas. 
 Normalmente a maioria dos métodos de análise qualitativa funciona com o uso 
de categorias. Categorias muitas vezes também recebem o nome de códigos, 
entretanto, independentemente do seu nome a função de organizar e agrupar 
informações permanece a mesma. Elas podem, inclusive, servir de base para códigos 
analíticos. Segundo LAGE(2011), um código analítico é o resultado de um processo 
analítico que excede o simples fato de determinar um tópico ou assunto. O ato de 
codificar dados pode levar um bom tempo, por isso existem muitas formas 
diferenciadas de utilizar os recursos de um software de análise qualitativa de dados. 
Além disso, a pesquisa não está condicionada com o uso da codificação dos dados, 
pois você pode utilizar o software para organizar as suas informações e referenciais 
bibliográficos ou para procurar por assuntos e combinações de palavras em 
documentos. 
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 A codificação é um processo importante e complexo na análise de dados 
qualitativos, a abordagem pode ser diferente para cada projeto. Em uma abordagem 
básica a codificação é atribuir denominações para fragmentos de dados qualitativos, 
classificar ou atribuir significado para segmentos de texto. Algumas vantagens do uso 
do computador para codificar o texto é a possibilidade de identificar rapidamente os 
fragmentos codificados e identificar padrões no conjunto de informações. 
 Segundo GIBBS(2009), codificação é a forma como você define sobre o que se 
trata os dados em análise. Envolve identificação e o registro de uma ou mais 
passagens que em algum sentido, exemplificam a mesma ideia teórica e descritiva. O 
uso da codificação é importante para a classificação e organização dos assuntos e 
elementos principais que norteiam a pesquisa classificadas na fase de categorização. 
Consiste no processo de seleção de trechos dos documentos atribuindo um código 
correspondente para o mesmo. Isso basicamente é o mesmo que o pesquisador 
destacar vários parágrafos ou trechos de um texto incluindo um código (nome) para 
identificar o mesmo. Se tratando de uma pesquisa qualitativa em Educação, um 
código é mais que um termo usado para nomear fenômenos em um texto ou imagem. 
O simples ato de visualizar um código não deixa sempre claro o seu papel no processo 
de pesquisa: ele pode ser de pouca importância ou ser fundamental. Somente o seu 
contexto ou a sua construção podem esclarecer essa questão. 
 

Figura 2 - processo de codificação 

 
Fonte: Gibbs(2009) 

  
 Após agrupar os códigos o próximo passo é a organização da hierarquia de 
codificação (Figura 2). Os códigos identificados no texto que guardam semelhanças 
ou se referem ao mesmo assunto, são agrupados sob o mesmo ramo da hierarquia. 
 A organização hierárquica utilizada no MAXQDA traz vários benefícios, além 
de manter o conteúdo ordenado, facilita o processo de análise na pesquisa, 
proporcionando uma melhor visualização e interpretação das relações do aporte 
teórico do pesquisador. Essa mesma organização no formato de hierarquias pode 
constituir entre si já uma análise dos dados, pois permite que você desenvolva uma 
compreensão na pesquisa vinculada aos elementos correspondentes e que estão 
organizados hierarquicamente. Outro elemento importante é o impedimento da 
duplicação de código e conteúdo na pesquisa, especialmente provável onde houver 
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grandes volumes de documentos e quantidades de códigos. A hierarquia permite 
identificar essas repetições com maior facilidade. 
 Na interpretação dos elementos envolvidos na pesquisa (ações, sentidos, 
respostas ...), a hierarquia auxilia na visualização de diversas maneiras possíveis de 
interpretação seguindo a ideia da teoria fundamentada3 de que os códigos ou temas 
tem dimensões. 
 Dentro do processo de codificação e construção da hierarquia é importante 
enumerar e conhecer alguns riscos que podem acompanhar o trabalho de pesquisa. 
Um deles é a geração de uma grande quantidade de códigos, assim a hierarquia de 
códigos pode tender a ficar um tanto profunda (contendo ramos com muitas 
derivações). Caso o pesquisador estiver usando um SAQD que sustentam essas 
hierarquias isso não será um problema, mas se o SAQD não der conta disso ou caso 
o pesquisador estiver realizando a análise manualmente, uma hierarquia de 
codificação muito grande será difícil de administrar. 

 
4. A análise de dados utilizando o MAXQDA 
 O uso da hierarquia que acompanha o processo de codificação comentada no 
tópico anterior, consiste em um recurso útil para manter os dados ordenados e impedir 
a dupla codificação. Fazer comparações também é uma etapa importante na análise, 
na qual você pode ir além do nível descritivo. As comparações realizadas durante a 
análise ajudam a entender as relações entre os fatores, fenômenos, contextos, casos 
e assim por diante. Com essa informação você poderá construir um modelo de uma 
situação que identifique causas, estratégias, condições que intervêm ações e 
consequências. 
 A ativação também é um dos principais conceitos presentes no aplicativo 
MAXQDA, isso significa que você pode selecionar documentos (ou códigos) para a 
sua análise e em seguida, trabalhar apenas com os itens selecionados. 
 Codificar não é tudo numa pesquisa, pois sua conclusão final será obviamente 
mais do que uma mera codificação de dados. Em um certo momento durante o 
trabalho de pesquisa você precisará parar de codificar e iniciar o processo de 
observação dos resultados. A maneira mais fácil é a recuperação de todos os 
segmentos associados a um código específico. Suponha-se que se tenha realizado 
uma pesquisa em educação baseada em entrevistas e tenha se perguntado “O que 
foi dito sobre o tópico X e quem falou a respeito?”. O termo no MAXQDA para 
conseguir a resposta dessa pergunta se chama Segmentos extraídos.  
 A visualização de resultados é um dos pontos culminantes da pesquisa, 
existem várias formas de visualizar esses dados utilizando o MAXQDA, começando-
se com a possibilidade de atribuir cores individuais a códigos e documentos. Isso não 

3 Como exposto por Charmaz (2006: 187), a teoria fundamentada em dados é um método de condução da 
pesquisa qualitativa focado no desenvolvimento de estruturas teóricas construídas a partir da análise indutiva 
das informações. 
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ajuda apenas na organização visual dos seus dados, mas também possibilita o uso 
de cores em relação a certos significados. Além desses recursos o MAXQDA permite 
o uso de emoticons4 como códigos. Isso pode ser particularmente útil para superar 
barreiras idiomáticas, no caso projetos internacionais. 
 As ferramentas de visualização também permitem ao pesquisador visualizar a 
ligação entre os dados de forma compreensível em forma de um mapa conceitual, 
podendo também linkar com informações externas e endereços da web. Denominada 
“Navegador da Matrix de Códigos - MAXMAPS”, que pode ser aberta através das 
Ferramentas Visuais disponíveis no aplicativo. Além dessas ferramentas, existe 
também a análise que mede a frequência das palavras existentes no aporte teórico 
da pesquisa, registrando todas as palavras citadas juntamente com o número de 
repetições localizadas na opção MaxDictio, no menu principal. 

5. Materiais e métodos 
 Através da definição do problema de pesquisa, procurou-se analisar a utilização 
do aplicativo computacional MAXQDA, visando destacar algumas características que 
essa tecnologia trás no estudo sobre metodologias de pesquisa na área da Educação. 
O ensaio de caráter teórico e ainda empírico está organizado a partir de uma análise 
da relação das estruturações teóricas com as principais funcionalidades do aplicativo 
MAXQDA, destacando a sua aplicabilidade em contextos de investigação na área da 
Educação.  
 Segundo Demo (1994), a pesquisa teórica, consiste na discussão e 
comprovação da teoria, além de possíveis revisões de sua validade e alcance. A 
pesquisa teórica dispensa uma interferência imediata no plano da experiência, embora 
isso não queira dizer que ela esteja dissociada deste plano; ela apenas não prevê tal 
interação num primeiro momento, aquele da construção da teoria.  Embora haja em 
outras áreas do conhecimento, em que a pesquisa teórica seja um método 
autossuficiente e dominante nas mais diversas áreas que se propõem a ser 
exclusivamente teóricas, é comum encontrar a pesquisa teórica sendo realizada em 
complementaridade à empírica, que visa dar-lhe sustentação prática através da 
apresentação de estudos concretos que demonstrem o alcance e eficácia da teoria. 
Já em outros casos, mesmo que a pesquisa teórica seja apresentada independente 
de casos de aplicação prática, ela visa esta aplicação para fins de comprovação, ou 
seja, ela se pretende como metodologia ou base teórica de pesquisas empíricas. 
 A pesquisa empírica, pode ser entendida como aquela em que é necessária a 
comprovação prática de algo, seja através de experimentos ou observação de deter-
minado contexto para coleta de dados em campo. Na relação com a teoria a pesquisa 
empírica serve para ancorar e comprovar no plano da experiência aquilo apresentado 

4 emoticons são representações gráficas usadas para transmitir uma ideia, emoção ou sentimento. Esses 
símbolos são muito populares em comunicações online, como nas redes sociais, SMS e aplicativos de 
comunicação instantânea, como o Whatsapp. 
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conceitualmente, ou, em outros casos, a observação e experimentação empíricas ofe-
recem dados para sistematizar a teoria. Embora algumas vezes, conforme ainda 
possa ser classificada como uma categoria “menos importante” de pesquisa por su-
postamente envolver menos “esforço intelectual” e mais “esforço prático”, a pesquisa 
empírica é fundamental à comprovação da teoria e à sua validação, particularmente 
em determinadas áreas, como áreas das Ciências Exatas, em que a teoria trabalha 
muitas vezes a serviço da prática, e sem esta última perde até mesmo seu objetivo. 
Ao contrário da pesquisa teórica, no entanto, a pesquisa empírica não é autossufici-
ente, ou seja: não se sustenta dissociada absolutamente da teoria, fundamental à sis-
tematização do conhecimento. Esta serve para dar fundamento aos experimentos re-
alizados e dados observados ou colhidos em campo. 
 O ensaio de caráter teórico, através de pesquisas bibliográficas, tendo como 
base teórica (Gibbs,2009 e Flick,2009) e consulta a trabalhos correlatos (Marcondes 
(2014), Lage(2011) e Nodari(2014)), procurou abordar assuntos e termos 
relacionados à pesquisa qualitativa em educação como: preparação de dados, 
categorização, codificação, segmentação, análise e apresentação de resultados da 
pesquisa, utilizando recursos computacionais. 
 O ensaio de caráter empírico, baseou-se através do estudo das funcionalidades 
do aplicativo MAXQDA, onde procurou-se relacionar aspectos da pesquisa teórica 
com os recursos disponíveis no aplicativo em estudo, apontando as inovações, 
benefícios e dificuldades em aspectos direcionados ao desenvolvimento de pesquisas 
na área educacional. 
 
6.Resultados e Discussões 
 Através do uso do aplicativo MAXQDA, conforme Quadro 1, enumeram-se 
alguns aspectos positivos, negativos e inovações importantes de serem registradas e 
que podem de algum modo contribuir positivamente ou negativamente na realização 
da pesquisa. 
 Sabe-se que o uso desses aplicativos além de oferecer recursos para a 
manipulação, armazenamento e gerenciamento de um grande volume de dados, 
permite ao pesquisador reduzir ambiguidades e facilitar o inter-relacionamento. Porém 
todas essas facilidades podem levar a um excesso de codificação de dados permitindo 
assim um incremento desnecessário no volume de dados que pode acabar 
prejudicando o trabalho do pesquisador. Esse excesso de codificação pode desfocar 
o projeto de seu tema principal e dificultar o processo de análise, limitações no 
tratamento de dados, podendo levar também a eliminação de dados importantes. 
 Entende-se que em muitos casos, os problemas de mau uso do aplicativo estão 
relacionados com deficiências do usuário e que, podem prejudicar todo conjunto de 
aplicativos importantes no processo de depuração dos dados e análise final da 
pesquisa. 
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Quadro 1 – aspectos avaliados na pesquisa. 
Aspectos Positiv os Aspectos Negativ os Inov ações 

1. agil iza algumas etapas da pesquisa, 1. "engessamento do pesquisador",  1. programas atuais aceitam 

 diminuindo tempo e esforço. inibindo sua criatividade metodológica.   importação de arquivos textuais com  

2. produz menos papel. 2.  pesquisadores deixariam de dedicar formatos diferentes e permitem  

3. permite organizar e relacionar   esforço nas avaliações iniciais. 
formatações  como  notas, marcadores 
... 

grandes volumes de dados. 3. "não cria teorizações" o aplicativo  2. grande volume de armazenamento. 

4. maior versatil idade e agilidade no  age mecanicamente. 3. possibil idades de interação  

processo de análise. 4. uti l ização da tecnologia sem reflexão  com materiais e documentos diferentes. 

5. preservam material analisado  e se ela atende os propósitos da pesquisa. 4. colaboração eletrônica, importação  

em sua versão integral em qualquer fase  5. sucesso do uso do aplicativo depende do  nível de  de projetos (mesmo aplicativo). 
do trabalho. 
 conhecimento do usuário com a ferramenta em uso.  
6. interface acessível, um dos mais fáceis 
de aprender. 6. fragmentação provocada na codificação   

7. organização e redução de repetições  "retaliaria" o material deslocando seu contexto   

de dados. e prejudicando análise do todo.  

8. acesso rápido à informação. 7. incompatibilidade de importação dos projetos  

9. recursos para co-relacionar dados.  em aplicativos diferentes.  

10.  funções sofisticadas de pesquisa. 8. não trabalham em rede de forma colaborativa   

  entre pesquisadores diferentes.  

  9. projetos gerados por um aplicativo não podem    

  ser exportados para outra.  

  10. as teorias implícitas nas ferramentas forçam   

 determinados processos análise.  

  11. custo aplicativo.   
Fonte: organizado pelo autor 

 
  
 Profissionais da área divergem quanto ao apoio ao uso de computadores na 
pesquisa qualitativa (Knoblauch, 2004), cujo objetivo principal é auxiliar na análise de 
textos. Alguns apontam a ocorrência de aspectos positivos, outros vêm o uso desses 
aplicativos como algo perigoso e que pode comprometer a qualidade de pesquisas 
qualitativas. 
 No decorrer da pesquisa, pode-se testar algumas funcionalidades do aplicativo 
Maxqda, ao qual destacam-se como aspectos positivos, conforme Quadro 1:  
 Item 1 e 4: agilidade e versatilidade na pesquisa, afinal, estes aplicativos, 
segundo Flick (2009), auxiliam na manipulação e no gerenciamento de dados 
(combinando códigos e fontes no texto, indicando os conjuntamente e rastreando 
categorizações a uma única passagem no texto a que se referem). Pode-se 
argumentar que o pré-requisito da análise qualitativa realmente efetiva é um 
gerenciamento de dados eficiente, coerente e sistemático. De acordo com Gibbs 
(2009), esse requisito é um trabalho ideal para aplicativos computacionais. Pois os 
programas proporcionam uma forma poderosa e estruturada de administrar todos 
esses aspectos da análise. 

   54 
  

Rio de Janeiro, RJ, nº 227   jan/mar 2020     p. 44 a 59 



                                                     Revista Tecnologia Educacional ISSN: 0102-5503 

 Item 3: organização e relações de um grande volume de dados, pois esses 
aplicativos proporcionam formas poderosas e estruturadas de análise, onde um SADQ 
é um banco de dados que possibilita lidar com grandes volumes de dados e relacioná-
los. 
 Item 6: interface acessível e um dos mais fáceis de aprender, o Maxqda tem 
um dos suportes mais simples para a codificação hierárquica, as funcionalidades 
distribuídas na interface do aplicativos são acessíveis, gerando uma boa usabilidade 
do programa, mesmo para aquelas pessoas que estão utilizando o aplicativo pela 
primeira vez, conforme registros apontados na pesquisa. 
 Item 7 e 8: redução de repetições de dados, proporcionando ganha de tempo 
e agilidade na busca e organização de informações, permitindo a administração e 
codificação e acesso a textos combinados e acesso rápido à informação. 
 Item 9: recursos de co-relacionamento de dados, onde uma evolução 
fundamental foi a introdução de programas (Maxqda) que permitem a administração, 
codificação e acesso a textos combinados com buscas eficientes e sofisticadas. Esses 
programas de codificação e acesso não apenas facilitam a seleção de trechos de 
texto, mas também tornam mais fácil acessar textos codificados da mesma forma sem 
descontextualização, ou seja, sem perder qualquer informação sobre a origem do 
mesmo. Recentemente, alguns SADQ tentam auxiliar também no processo de análise. 
Os aplicativos fornecem um conjunto de recursos para auxiliar o pesquisador a 
examinar características e relações nos dados. 
 Embora haja muitos benefícios potenciais no uso de um SAQD, também 
existem muitos riscos. Fielding e Lee (1998), destacam apontamentos referentes a 
sensação do pesquisador estar distante dos dados, visto que pesquisadores que 
usam análise impressa se sentiam mais próximos das palavras dos sujeitos da 
pesquisa do que os que usavam computadores, provavelmente porque muitos dos 
primeiros programas não facilitavam o retorno aos dados para examinar o contexto de 
textos codificados. Por outro lado, programas recentes, como o Maxqda, são muito 
bons nesse aspecto. 
 De acordo com as observações realizadas no Quadro 1, referentes à aspectos 
negativos do aplicativo Maxqda, destacam-se: 
 Item 1:”engessamento do pesquisador”, dentro desse debate, segundo 
Marcondes (2014), existem receios que emergem da percepção de que os 
procedimentos informatizados poderiam provocar um engessamento do pesquisador, 
assim inibindo sua criatividade metodológica. Acerca dessa desconfiança, é 
importante destacar dois apontamentos: Primeiro, diz respeito à estrutura de 
aplicativos / programas computacionais, ao qual é construído com base num conjunto 
de possibilidades para gravar, processar, gerenciar e analisar informações. O 
planejamento das ações que orientam o trabalho dos desenvolvedores na elaboração 
de programas não necessariamente correspondem a dos pesquisadores. Assim, tem-
se uma percepção de que pesquisadores deixariam de dedicar tempo e esforços em 
observações iniciais do material coletado para prontamente prepara-lo nos moldes 
exigido pelo aplicativo escolhido (Santos, 2001). Tal apontamento é relevante, pois a 
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maneira como se organiza o material de pesquisa também produz efeitos 
posteriormente em sua análise. 
 Item 3 e 4: “não cria teorizações”: Um aplicativo computacional pode agilizar e 
facilitar algumas etapas, produzir menos papel, relacionar e organizar grandes e 
variados volumes de dados, mas por si só não cria teorizações (Moreira, 2007; 
MacMillian, 2005; Azevedo, 1998; Baltar e Baltar, 2010). Assim, o receio é pela adoção 
de uma novidade tecnológica sem a prática de problematizações e reflexões 
importantes para o percurso metodológico da pesquisa. 
 Item 5: sucesso do aplicativo depende do nível de conhecimento do usuário: 
Vários autores (MAcMillan,2005; Moreira, 2007; Saillard, 2011; Macgilchrist e Van 
Hout, 2011; Silver e Patashick, 2011) apontam que embora a estrutura da maioria dos 
SAQD sejam semelhantes, algumas rotinas ou procedimentos podem se mostrar mais 
fáceis, operacionalmente ou visualmente. Muitas vezes o sucesso do uso do aplicativo 
e consequentemente o sucesso da pesquisa se esbarra na falta de conhecimento 
avançado por parte do usuário em relação ao uso da ferramenta.  
 Item 6: fragmentação provocada no processo de codificação: Segundo 
observações realizadas na pesquisa e conforme apontamentos de Marcondes(2014), 
a fragmentação provocada pela codificação retaliaria o material deslocando-o do seu 
contexto e prejudicando a análise do todo, integra grande parte das críticas aos 
SAQDs. Contudo, em vários deles a totalidade não se perde, na medida em que 
preservam o material armazenado em sua versão original, podendo assim ser 
recuperado em qualquer etapa do trabalho. 
 Item 8: não permite o trabalho colaborativo entre pesquisadores, apesar das 
constantes atualizações realizadas nesses aplicativos recentemente, ainda não 
verificou-se a possibilidade de se trabalhar com esses aplicativos de forma 
colaborativa, possibilitando que pesquisadores distribuídos “em rede”, possam 
compartilhar e desenvolver suas pesquisas colaborativamente, agilizando e 
potencializando os recursos de suas pesquisas em rede. 
 De acordo com o item “inovações” do quadro 1, os aplicativos SAQD nos 
últimos anos passaram  por constantes atualizações importantes, embora cada 
aplicativo apresente características específicas existe uma convergência em torno das 
suas funcionalidades e recursos de gerenciamento e de análises de dados, ao qual 
são otimizadas e ampliadas frequentemente. Algumas limitações são claras e 
precisam ser aperfeiçoadas em atualizações futuras, um exemplo é a 
incompatibilidade dos aplicativos, sendo inviável a comunicação entres diferentes 
sistemas. Um projeto sendo analisado por uma ferramenta não pode ser exportado 
para outra, impedindo muitas vezes o processo de colaboração entre os 
pesquisadores, pois o formato dos projetos de pesquisa que esses aplicativos 
armazenam são diferentes, impedindo a importação e exportação de arquivos.  
 Desse modo, ao longo dos últimos anos impressiona o número de aplicativos 
computacionais incorporados no desenvolvimento de pesquisas qualitativas. Grande 
parte das atualizações acompanha as rápidas mudanças da comunicação e das 
relações sociais mediadas pelas TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e 
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Comunicação). Segundo Santos (2001), estaríamos experimentando uma inconclusa 
atualização no novo espírito científico, no qual a lógica da interpretação tem sido 
revolucionada pela multidimensionalidade proporcionada pelos aplicativos 
computacionais. Vinculado desde as fontes de pesquisa até ao processo de análise e 
apresentação de resultados. Assim, ao contrário de inibir os aplicativos 
computacionais, necessita-se aumentar ainda mais a ousadia, imaginação e inovação 
no processo de (re)construção do conhecimento. 
 
7. Considerações Finais 

 
 Através da pesquisa realizada em trabalhos correlatos e referente ao uso de 
algumas aplicações no software MAXQDA, fica claro que existe um amplo registro 
entre a literatura da área quanto ao uso dos SAQD sobre a eficiência no processo de 
gerenciamento e cruzamento de dados qualitativos. As experiências relacionadas com 
o aporte teórico pesquisado e o uso do aplicativo MAXQDA demonstram que, 
especialmente em grandes volumes de informações a pesquisa é amplamente 
facilitada, desde o processo de organização até a análise dos resultados. 
 Por outro lado o aplicativo computacional não trabalha sozinho, basta ao 
pesquisador realizar toda a leitura, organização e seleção das informações de 
pesquisa e inseri-la de maneira adequada no aplicativo, pois como o nome diz, são 
aplicativos de apoio não de tomada de decisões. Quem analisa é o pesquisador. 
 Encontra-se através dos recursos em rede um volume grande e diversificado 
de fontes de informações e que auxiliará o pesquisador durante o processo de estudo, 
observações e análises da pesquisa. Tanto a incorporação dessas novas fontes 
digitais quanto aplicativos computacionais que auxiliam no armazenamento, 
organização e processamento das análises tem desafiado os pesquisadores a 
organizarem e (re)pensar em novos meios de organização de seu trabalho, 
principalmente no desenvolvimento de olhares críticos sobre as inúmeras técnicas e 
metodologias de análise, independente da adoção de uma abordagem quantitativa ou 
qualitativa.  
 Assim, segundo BALTAR e BALTAR (2010), aplicativos computacionais não 
podem ser vistos como um dispositivo automático que prevê resultados e análises 
prontas e programadas. São ferramentas que não prescindem do pesquisador. Afinal 
a definição do problema, hipóteses, a criatividade, a reflexão é sempre de quem 
realiza a pesquisa e quem definirá todo o processo que será observado, registrado, 
refletido e analisado. 
 Desde modo, em relação a futuras pesquisas relacionadas ao uso do SAQD 
em pesquisas aplicadas à Educação, sugerem-se estudos relacionados ao uso de 
aplicativos livres e que permitem trabalhar em rede de forma colaborativa. 
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