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APRESENTAÇÃO 

 

Prezados leitores,  

Apresentamos a Edição Especial da Revista Tecnologia Educacional – RTE – da 

nossa Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. 

Em razão da pandemia do COVID-19 que assolou o mundo desde 2020, as 

Instituições de Ensino, após ficarem fechadas por um longo período, viram-se diante do 

desafio de retomar as aulas de forma remota. 

Isto fez com que todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

defrontassem-se com o desafio de oferecer aulas remotas a seus discentes. Tal empreitada 

mostrou-se mais complexa do que simplesmente utilizar as ferramentas de streaming 

disponíveis para a Educação. 

Inicialmente, muitos educadores que relutavam em aprender e utilizar as ferramentas 

digitais existentes, há algum tempo, tiveram que começar a fazer uso delas.  Muitos que por 

não terem esses recursos em suas unidades de ensino defrontaram-se com a dificuldade de 

ter que aprender ao mesmo tempo em que ministravam as aulas – para utilizar uma expressão 

do senso comum “trocar o pneu com o carro andando”. 

Cabe lembrar as questões de infraestrutura das famílias que se viram obrigadas a 

prover equipamentos e rede de internet para viabilizar que as aulas fossem assistidas de casa 

pelos seus filhos, vez que muitos pais estavam trabalhando na modalidade remota, o que 

obrigava a uma conciliação de tempo, nem sempre fácil, no uso do equipamento 

(computadores, internet). Ainda, houve um outro fator preponderante em muitas famílias – a 

falta de recursos financeiros para custear essa infraestrutura. Menciona-se, também, que os 

próprios provedores de serviços de internet defrontaram-se com um enorme aumento de 

demanda do serviço, que nem sempre era prestado a contento, com muitas quedas e 

intermitências. As famílias menos favorecidas também se defrontavam com este problema em 

razão de contratarem serviços de baixo valor e, consequentemente, pouca disponibilidade de 

dados e velocidade em suas internets. 

De toda forma, a realidade se impôs e o uso das ferramentas digitais em sala de aula 

chegou a muitos professores e alunos, ainda existem problemas de conectividade e 

dispositivos, principalmente em locais remotos e algumas escolas da rede pública de ensino. 

As chamadas Educação 4.0 e Educação 5.0 concretizam-se cada vez mais. 

Diante desse “novo normal” que a pandemia impôs, a RTE publica duas Edições 

Especiais que trazem artigos publicados em 2015, 2016 e 2017, dentre uma seleção muito 

difícil de ser feita em razão na quantidade de artigos publicados pela revista que tratam dos 

referidos temas. 
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Este número contém cinco artigos de pesquisadores brasileiros que tem se dedicado 

aos estudos das tecnologias educacionais, educação a distância e jogos aplicados à 

educação. 

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

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

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

Os autores Faberson Augusto Ferrasi, Cristian Ricardo de Andrade e Eduardo 

Martins Morgado apresentaram o artigo “Possíveis aplicações da Internet das Coisas à 

Educação” onde, através de uma pesquisa exploratória utilizando as tecnologias móveis como 

smartphones e sensores de proximidade (beacons), mostram os resultados sobre a evolução 

da Internet e o conceito de Internet das Coisas. 

Sheylla Chediak, Damione Damito Sanches Sigalas Dameão da Silva e Rodrigo 

Fernandes Calhau apresentam o projeto “Podcast Papo de Professor: aprendizagem 

colaborativa no desenvolvimento profissional do docente” em que analisam e descrevem tal 

projeto que tratou das “possibilidades de uso do podcast no desenvolvimento e aprendizagem 

do docente”. 

Com o tema “Educação à Distância: Fundamentos Epistemológicos do Trabalho 

Pedagógico na Docência Online”, Cláudia Helena dos Santos Araújo, Arianny Grasielly Baião 

Malaquias e Mary Aurora da Costa Marcon buscam “compreender o que define a educação 

online, sua natureza específica e sua distinção de outras modalidades educacionais (...) e 

refletir sobre as singularidades da docência online com base nos elementos que constituem o 

trabalho pedagógico.” 

Temos, ainda, um artigo inédito de autoria de Silvio Henrique Fiscarelli e Flavia Maria 

Uehara intitulado “Análise do engajamento de alunos durante o uso de objetos de 

aprendizagem” resultado de pesquisa realizada numa escola pública do interior de São Paulo, 

que objetivou estudar o “engajamento de alunos de 1º e 2º ano do ensino fundamental durante 

o uso de Objetos de Aprendizagem.” 

Com esta diversidade temática o leitor terá a oportunidade de se deparar com 

resultados de pesquisas sobre as tecnologias educacionais, educação à distância, cultura 

digital, ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas educacionais, formação docente e 

ricas experiências sobre o uso de recursos tecnológicos aplicados à educação. 

Boa leitura! 

 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 
Editora da RTE 
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GAME, HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO-

BRASILEIRA: PLATAFORMA FazGame APLICADA À 
EDUCAÇÃO1 

 
Patrícia Margarida Farias Coelho 2 

Marcos Rogério Martins Costa 3 
 
Resumo: 
 

No Brasil, a partir da promulgação da Lei nº 10.639/2003 e das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação, tornou-se obrigatório o ensino de relações étnico-raciais 
e também de História e Cultura Afro-brasileira. Neste artigo, apresentamos os 
resultados alcançados com o projeto Game, História e Cultura utilizado para a criação 
de games educativos aplicados no ensino infantil, em um colégio particular na cidade 
de Atibaia-SP, tendo como proposta o ensino de História e Cultura Africana e Afro-
brasileira. Neste estudo, temos, como hipótese, a compreensão de que os games 
digitais podem se tornar materiais didáticos eficazes no processo de ensino e 
aprendizagem, em especial na Educação Infantil. Para testar sua aplicabilidade e 
eficácia, propomos três objetivos, a saber: (i) verificar a importância do lúdico nos 
jogos digitais aplicado ao ensino; (ii) descrever as etapas do supracitado projeto que 
fez uso de uma plataforma digital brasileira especializada em criação e edição de jogos 
educativos e (iii) discutir, a partir desse projeto, a contribuição pedagógica do jogo 
digital na didática e no ensino de um conteúdo específico, no caso as relações étnico-
raciais. O corpus selecionado para este estudo é a ferramenta FazGame e seu uso 
no referido projeto. O que justifica essa escolha é o fato de podermos caracterizá-la 
como proposta inovadora que permite aos alunos criarem suas próprias narrativas a 
partir do conteúdo ensinado pelo professor (COELHO; COSTA, 2013) e estar 
disponibilizada on-line. O arcabouço teórico que sustenta este trabalho são os estudos 
sobre games de Huizinga (2003), Schwartz (2014), Coelho (2014; 2013a; 2013b), 
Prensky (2012; 2006) e Mattar (2010), e os estudos sobre Cultura e História Africana 

                                                           
1 Este texto foi publicado pela primeira vez na edição 217 de Revista Tecnologia Educacional, publicada em 2017. 
Esta é uma segunda edição com atualizações em virtude da relevância do tema decorrente das transformações 
educacionais que aconteceram durante e após a pandemia de covid-19.  
2 Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  Mestra em 
Letras pela UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente, faz pós-doutoramento na Universidade 
de Cadiz, Espanha. Graduada em Letras pela FACILE - Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista; e em 
Pedagogia pela UNISA – Universidade Santo Amaro. É coordenadora e professora permanente no Programa de 
Mestrado em Ciências Humanas da UNISA; e professora permanente no Programa de Mestrado e Doutorado em 
Educação da UMESP - Universidade Metodista de São Paulo. Contato: patriciafariascoelho@gmail.com    C.V. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1087625657694882 
3 Doutor em Letras pela USP – Universidade de São Paulo. Mestre em Letras pela USP – Universidade de São 
Paulo. Pós-doutorado em Letramento científico pela UnB - Universidade de Brasília. Graduado em Letras pela 
USP – Universidade de São Paulo; e em Pedagogia pela UNISA – Universidade Santo Amaro. CEO da Startup 
Escrita com Ciência. Membro da Equipe Multidisciplinar do Centro de Educação a Distância da UnB - Universidade 
de Brasília. Contato: marcosrmcosta15@gmail.com C.V. Lattes: http://lattes.cnpq.br/ 1948149291517472 

mailto:patriciafariascoelho@gmail.com
mailto:marcosrmcosta15@gmail.com
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de Appiah (1997), Regiane Mattos (2007), Hebe Mattos (2003) e Hernandez (2005). 
A metodologia utilizada é a empírica com base bibliográfica (GIL, 2003). O método 
utilizado é o hipotético-dedutivo a partir de um estudo de caso. Os resultados 
alcançados confirmaram a nossa hipótese e, a partir dela, evidenciaram que o uso da 
plataforma FazGame com os alunos participantes do projeto permitiu que: (i) os 
dezoito alunos com idades entre 5 e 6 anos desenvolvessem narrativas sobre o 
conteúdo de História e Cultura Africana; (ii) a criação de jogos exigiu uma interação 
entre professor e alunos; e (iii) o estímulo ativo do ensino-aprendizagem do conteúdo 
curricular. Dessa forma, evidenciamos que a plataforma FazGame possibilita um 
ensino inovador e interativo entre conteúdo, professor e aluno. 
 
Palavras-chave: Ensino infantil; Game educativo; FazGame; História; Cultura 

africana. 

 

1. Introdução 
 
No Brasil, a partir do ano de 2003, foi sancionada a Lei nº 10.639/20034 e sua 

posterior regulamentação por meio do Parecer CNE/CP nº 03/2004 e da Resolução 

CNE/CP nº 01/2004 tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

nas escolas públicas e particulares. Ressaltamos que o conteúdo sobre Educação, 

África e História e Cultura afro-brasileira não é ministrado em uma disciplina 

específica, e sim, lecionada em disciplinas distintas, como, por exemplo, em História, 

Artes, Geografia, dentre outras. Dessa forma, o Colégio5 Educação,6 reconhecendo a 

importância da temática e considerando a possibilidade de apresentar o conteúdo de 

forma lúdica, criou o projeto Game, História e Cultura, com a aplicação da ferramenta 

FazGame, para ensinar História e Cultura Africana e Afro-brasileira aos alunos do 

ensino infantil, com idades entre 5 e 6 anos do Pré III. 

 Esse conteúdo é interessante para os tempos atuais em virtudes das 

transformações educacionais decorrentes da pandemia de covid-19 que impactaram 

                                                           
4 Informações retiradas da Apostila do Professor. In: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de 
Educação Continuada. Alfabetização. Diversidade e Inclusão. História e cultura africana e afro-
brasileira na educação infantil/ Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Brasília: MEC/SECADI, USFCar, 2014. ISBN: 978-85-7994-083-
5.   
5 Não será revelado o nome do colégio e nem o nome dos alunos e da professora envolvidos no projeto, 
pois a diretora e proprietária da escola não nos autorizou a escrever o artigo com essas informações.   
6 Utilizaremos o termo Educação para nomear o Colégio do qual descrevemos as atividades. 
Ressaltamos que esse nome é fictício e foi criado para facilitar a compreensão do leitor. 
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o fazer educacional no Brasil e no Mundo inteiro (COSTA; GIMENES, 2022a; 2022b). 

Acrescenta-se, ainda, que é preciso valorizar as raízes culturais dos povos e a sua 

ancestralidade. Logo, associar tecnologia e cultura é um processo insofreável no 

desenvolvimento das sociedades contemporânea, sobretudo em um contexto pós-

pandemia.  

 Huizinga (2003), um dos principais autores que discorre sobre o jogo, revela a 

importância dos jogos em nossa sociedade. O autor (2003) nos explica que os jogos 

sempre fizeram parte da humanidade, auxiliando na construção da linguagem e da 

autoconfiança dos seres humanos desde os primórdios. Gee (2009) também nos 

explica que o ato de jogar é uma atividade desenvolvida individualmente e/ou em 

grupo, o que permite o desenvolvimento dos sentimentos, das relações pessoais e 

das interações históricas. 

 Os jogos continuam a existir em nossa sociedade. No entanto, ganham outras 

formas de materialidade que vão além das ruas, dos tabuleiros de plástico e de 

madeira, chegando aos formatos eletrônicos, que foram criados inicialmente na forma 

de cartuchos para videogames e, que posteriormente, com o desenvolvimento da web 

2.0, ganharam uma nova forma, a digital, e alcançaram as redes, explorando o lúdico 

como uma de suas principais características. 

 Dinello (2004) nos explica que, por meio das atividades lúdicas, as crianças 

aprendem de forma divertida e desenvolvem distintas habilidades cognitivas e 

motoras, além de transformarem sua agressividade em relações mais afetivas. Dessa 

forma, evidenciamos que os games permitem o desenvolvimento das atividades 

lúdicas por meio de uma tecnologia inteligente, provocando profundas transformações 

sociais. Na atualidade, as crianças vivem imersas no universo digital, facilitando o uso 

de jogos como recurso didático.  

 Levi (1999) foi um dos primeiros pesquisadores a apontar o game digital como 

um dos novos meios de comunicação em massa. Atualmente, os jogos são 

reconhecidos por distintos pesquisadores, como, por exemplo, Prensky (2012), Mattar 

(2010), Coelho (2014; 2013a; 2013b), dentre outros, que evidenciam o poder dessa 

mídia, principalmente, entre os jovens e adolescentes. Os pesquisadores, cada um à 

sua maneira, reconhecem que os jogos auxiliam na aprendizagem e propiciam a 

assimilação de diferentes conteúdos. 
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Nesta pesquisa, descreveremos as etapas do projeto Game, História e Cultura, 

utilizando a plataforma FazGame, que foi aplicado em um colégio particular, na cidade 

de Atibaia, interior de São Paulo, para dezoito alunos do ensino infantil, Pré III, do 

período da tarde. Os resultados foram obtidos a partir de uma pesquisa empírica 

realizada pelos proponentes deste artigo no ano de 2016.  

O projeto foi proposto pelos autores e desenvolvido por dois professores de Artes 

e o titular da sala, com o auxílio dos pesquisadores. Para seu desenvolvimento, os 

três investigadores basearam-se na apostila História e cultura africana e afro-brasileira 

na educação infantil, elaborada pelo Ministério da Educação. Também foram 

utilizados diferentes artigos e livros sobre História e Cultura Africana e sobre games 

educativos e lúdicos aplicados à educação. 

O arcabouço teórico utilizado foram as pesquisas bibliográficas sobre games 

aplicados à educação, destacando os estudos de Coelho (2014; 2013a; 2013b; 

2013c), Prensky (2012; 2006), Schwartz (2014), Mattar (2010), dentre outros, e os 

estudos sobre Cultura e História Africana de Appiah (1997), Regiane Mattos (2003) e 

Hernandez (2005). 

A hipótese que sustenta este trabalho é a de que os jogos educativos 

representam uma nova ferramenta didática que corrobora o ensino de distintos 

conteúdos quando aplicados com excelência e objetivos bem definidos. Apresentado 

o nosso corpus, objetivos, justificativa e arcabouço teórico, daremos continuidade a 

nosso estudo explicando nossa metodologia. 

Neste estudo, tendo essa hipótese, propomos investigar a plausibilidade de que 

os games digitais podem se tornar materiais didáticos eficazes no processo de ensino 

e aprendizagem, em especial na Educação Infantil. Para testar sua aplicabilidade e 

eficácia, propomos três objetivos, a saber: (i) verificar a importância do lúdico nos 

jogos digitais aplicado ao ensino; (ii) descrever as etapas do supracitado projeto que 

fez uso de uma plataforma digital brasileira especializada em criação e edição de jogos 

educativos e (iii) discutir, a partir desse projeto, a contribuição pedagógica do jogo 

digital na didática e no ensino de um conteúdo específico, no caso as relações étnico-

raciais. 
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2. Metodologia 
 

 
A metodologia utilizada neste artigo é empírica, porque parte de um estudo de 

caso especifico. Mas também possui base bibliográfica porque se serve de diversos 

estudos sobre o tema. Além disso, ela parte de um prisma descritivo, pois 

apresentaremos as etapas e os resultados do projeto Game, História e Cultura. Gil 

(2013) nos explica que uma pesquisa descritiva tem o objetivo de expor os resultados 

alcançados por meio de questionários e/ou observações sistemáticas. No caso de 

nosso estudo, realizamos uma pesquisa empírica e participamos de todas as etapas 

do projeto, registrando os resultados que serão descritos mais adiante.  

 O projeto contou com a participação de dezoito alunos com idades entre 5 e 6 

anos, como já citado anteriormente, duas professoras, uma de Artes e a professora 

titular do Pré III, e três pesquisadores responsáveis pela elaboração do projeto, sendo 

estes os autores deste artigo. O projeto foi desenvolvido entre os meses de março e 

maio de 2016. Os discentes foram divididos em quatro grupos. 

 
3. Games digitais como recurso didático 

 
Coelho (2014; 2013a) nos explica que os games se tornam mais populares a 

cada dia, principalmente entre os adolescentes, encantando diferentes tipos de 

públicos. A escola, ao verificar a potencialidade dos jogos digitais, começa a utilizá-

los como uma ferramenta didática (MATTAR, 2013; PRENSKY, 2012). Schwartz 

(2014) evidencia, ainda, a necessidade de a educação tornar-se cada vez mais 

digitalizada para permitir que os alunos aprendam, a partir de diferentes dinâmicas, 

que utilizem distintos canais de comunicação.  De acordo com Vygotsky (1989)    há  

três  canais para nos expressarmos e aprendermos, a saber: visual (visão), auditivo 

(audição) e sinestésico (sensação corporal). Cada pessoa tem um 

canal predominante que facilita a aprendizagem, e os jogos podem auxiliar na 

conexão desses distintos canais. 

Os jogos digitais, por apresentarem em sua estrutura narrativa uma 

composição verbo-visual-sonora, permitem que os alunos aprendam por meio dos 

distintos canais, o que torna essa característica peculiar um importante recurso 

didático, se bem aplicado ao ensino. Mattar (2013) afirma que os games educativos 



                                                     Revista Tecnologia Educacional 

12 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 233   abr./jun. 2022   p. 7 a 23 

são uma excelente ferramenta didática que possibilita o ensino de distintos conteúdos 

em sala de aula de forma lúdica e divertida. De acordo com Coelho (2014; 2013a; 

2013b), é necessário que a escola reconheça os novos materiais didáticos que 

emergiram com a evolução da internet.  

Depois do surgimento da web 2.0, tanto os alunos quanto o ensino sofreram 

modificações que exigem dos educadores um perfil mais tecnológico a fim de atender 

ao estudante que a escola tem recebido (PRENSKYS, 2012; 2006). Esse estudante é 

nomeado por Prensky (2012) como nativo digital, por já ter nascido na era tecnológica 

e por apresentar familiaridade com os aparatos digitais, além de caracterizar-se como 

pessoa que quer e exige uma experimentação com a tecnologia.  

Vygotsky (2014; 1989) nos explica que o aluno tem necessidade de ampliar 

suas experiências para desenvolver sua criatividade e aprendizagem, pois quanto 

maior for o seu envolvimento pelos canais auditivos, visuais e sinestésicos 

(experimentação), maior será sua facilidade de apreender e assimilar os conteúdos 

apresentados. Ainda segundo o autor (2014, p. 22), “quanto mais rica a experiência 

da pessoa, mais material está disponível para a imaginação dela” e, 

consequentemente, para a aprendizagem.  

 O ensino a partir dos games permite ao aluno-jogador desenvolver sua 

autoconfiança, criatividade, raciocínio lógico, dentre outros, o que seria mais difícil em 

uma aula tradicional. Segundo Teixeira (2010, p. 39), a inclusão das tecnologias na 

escola permite: 

 
[...] o alargamento do conceito de inclusão digital para uma dimensão 
reticular, caracterizando-o como um processo horizontal que deve acontecer 
a partir do interior dos grupos com vista ao desenvolvimento de cultura de 
rede, numa perspectiva que considere processos de interação, de construção 
de identidade, de ampliação da cultura e de valorização da diversidade para, 
a partir de uma postura de criação de conteúdos próprios e de exercício da 
cidadania, possibilitar a quebra do ciclo de produção, consumo e 
dependência tecnocultural.  
 

 O aluno, ao se apropriar e dominar os recursos tecnológicos, torna-os um 

instrumento de aprendizagem, como é o caso dos games, por exemplo. Prensky 

(2012; 2006) evidencia que os jogos caracterizam-se como um ambiente de troca de 

informações e conhecimentos. O educador, ao utilizar os jogos em sala de aula, deve 

planejar sua prática pedagógica e, se possível, incluir outros professores que também 
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estejam dispostos a incluir o recurso digital a suas aulas – como é o caso do projeto 

descrito neste artigo. 

 
 
 
4. Ludicidade nos games digitais 

 
Vygotsky (1989) nos explica que o lúdico facilita o desenvolvimento cognitivo 

do aluno, estimulando sua aprendizagem, além de instigar sua capacidade de 

discernimento. Segundo o autor, os aspectos lúdicos também são fundamentais no e 

para o desenvolvimento da criança, pois dá liberdade a ela para refletir sobre suas 

ações e desenvolver sua autoconfiança por meio da linguagem (verbal e visual), do 

pensamento abstrato, do raciocínio lógico, da concentração e da atenção. 

As atividades lúdicas, sejam elas desafiadoras e/ou divertidas, despertam o 

interesse do aluno, uma vez que se apresentam de maneira prazerosa e o ajudam a 

desenvolver suas habilidades e competências cognitivas e físicas. Logo, verificamos 

que o lúdico auxilia no ensino e deve ser utilizado pelos profissionais da educação.  

Dentre as atividades que podem ser utilizadas no ambiente escolar para auxiliar 

na aprendizagem dos alunos, podemos destacar os games. Os aspectos lúdicos e 

interativos que existem nos jogos tornam-no um excelente recurso didático, pois “A 

brincadeira é a ação que a criança tem para desempenhar as regras do jogo na 

atividade lúdica” (BISCOLI, 2005, p. 25), e que tornam “um jogo educativo por 

computador uma atividade de aprendizagem inovadora, na qual, as características do 

ensino apoiado em computador e as estratégias de jogo são integradas para alcançar 

um objetivo educacional específico” (STAHL, 2002, p. 46).  

O lúdico permite que os alunos-jogadores aprendam com uma narrativa não 

linear, por meio de excelentes histórias, com distintas etapas, que tornam o jogo 

interessante. Defendemos que o jogo utilizando o lúdico pode ser desafiador e sempre 

vai permitir uma aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Assim, a partir dos jogos, 

a criança e o adolescente desenvolvem as habilidades e competências necessárias 

para uma aprendizagem significativa, uma vez que, acreditamos, os jogos com seus 

aspectos lúdicos conduzem a criança à reflexão, à autoexpressão, ao conhecimento 

e à socialização.  
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Comprovada a relevância dos aspectos lúdicos para os jogos digitais, 

verificamos que: (i) o lúdico permite o desenvolvimento cognitivo e motor; (ii) as 

atividades lúdicas são desafiadoras e/ou divertidas e chamam a atenção do aluno; (iii) 

o jogo digital tem uma narrativa não linear que permite ao aluno-jogador passar de 

uma fase para outra sempre aprendendo sobre novos conteúdos em cada nova etapa. 

Partiremos para o próximo tópico que debruçará a compreender a Cultura Africana e 

seus desdobramentos históricos no Brasil. 

 

5. Cultura Africana E Seus Desdobramentos Históricos 
 

Antes de darmos início a descrição deste projeto, gostaríamos de ressaltar suas 

etapas de desenvolvimento, para uma melhor compreensão do leitor. As etapas 

seguiram o seguinte cronograma, a saber: 

 

O conteúdo de História e Cultura Africana foi dividido da seguinte forma:  

 
Quadro 1 – Conteúdo programático das atividades desenvolvidas 

Etapas  Mês de março a maio Doze aulas 

1ª (quatro aulas) Geografia Apresentação do continente 
Africano 

2ª (oito aulas) História Chegada dos negros ao 
Brasil 

Continuação da 2ª 
etapa História Escravidão no Brasil 

3ª (oito aulas) Artes Culinária africana 
Continuação da 3ª 
etapa Artes Capoeira 

4ª (oito aulas) Artes, Geografia e Português Criação das narrativas na 
plataforma fazgame 

Continuação da 4ª 
etapa 5ª (oito aulas) Artes, Geografia e Português Criação das narrativas na 

plataforma fazgame 
Fonte: Elaboração própria.  

 

O primeiro contato dos alunos com o conteúdo Cultura e História Africana 

aconteceu em uma aula de Geografia. A professora Mariana Martins,7 titular da sala, 

                                                           
7 Nome fictício, pois foi necessário preservar o nome verdadeiro da professora, uma vez que não temos autorização 

da direção da escola para divulgarmos essa informação. 
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e a professora Fernanda Freitas,8 de Artes, sentaram-se com os alunos em círculo e 

mostraram o mapa com a localização do continente africano. Segundo as professoras, 

essa proposta baseia-se nas pesquisas de Mattos (2003) que, em seu artigo O ensino 

de História e a luta contra a discriminação racial no Brasil, evidencia a necessidade 

de se ensinar História e Cultura Africana começando pela localização espacial do 

continente.  

A segunda etapa do projeto se deu na aula de História. As professoras se 

basearam nas pesquisas de Mattos (2003), Hernandez (2005) e Mattos (2007) para 

desenvolverem suas aulas. Segundo Hernandez (2005), o continente africano era 

visto como uma representação cartográfica aos navegadores que buscavam escravos 

para comercializar e mercadorias para serem vendidas em outros continentes, em 

especial, na região da América. Mattos (2003) nos explica, também, que era pelo 

Oceano Atlântico que chegavam os navios com os negros os quais eram vendidos 

como escravos no Brasil. O Brasil colonial foi marcado pela diferença social que 

separava negros e brancos. Porém, no final do século XIX, a escravidão foi proibida 

(MATTOS, 2007). A abolição da escravatura ocorreu no dia 13 de maio de 1888, com 

a promulgação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel (APPIAH, 1997). Todas 

essas informações foram transmitidas aos alunos que se interessaram muito pela 

temática. 

A terceira fase do projeto ocorreu de forma teórica e prática. Nessa etapa, os 

alunos tiveram, inicialmente, uma aula na sala sobre a culinária africana e os hábitos 

alimentares dos negros, culminando com uma atividade na cozinha junto com duas 

merendeiras, a estagiária e as professoras. Ressaltamos que toda essa parte do 

projeto, referindo-se aos hábitos e costumes alimentares, foi baseada nos estudos de 

Freyre (1941). Essa escolha se apoiou, principalmente, nas pesquisas de Freyre 

(1941), Meucci (2006) e Lepine (2003).  

Meucci (2006) nos explica que Gilberto Freyre (1900-1987), em suas 

pesquisas, sempre evidenciou a culinária, pois em todas as suas obras o investigador 

reservou, em cada capítulo, um espaço para tratar da alimentação. Lépine (2003) 

também comenta que, nas obras de Freyre, a questão da alimentação está sempre 

associada aos temas tratados pelo autor, como, por exemplo, raça, identidade e 

                                                           
8 Nome fictício, pois foi necessário preservar o nome verdadeiro da professora, uma vez que não temos autorização 

da direção da escola para divulgarmos essa informação. 
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modernidade pois, segundo Freyre, a comida tem relação direta com os costumes e 

práticas sociais de uma nação.  

Os estudos de Freyre corroboram também para destacar o precário regime 

alimentar no Brasil Colônia e a relação que os negros estabeleciam entre culinária e 

medicina. Freyre (1941, p. 200) considera que “a arte da cozinha é a mais brasileira 

das nossas artes”. Segundo o autor, o processo de formação da culinária brasileira 

confunde-se com o próprio processo de formação do Brasil, pois nas relações entre 

os negros e os brancos é que foi estabelecida a identidade dos brasileiros, 

principalmente a partir da culinária.  

Para que os alunos aprendessem mais sobre os alimentos, foi realizado 

também um almoço na cozinha da escola. O cardápio selecionado foi a feijoada, com 

couve, arroz, laranja e refrigerante, apesar de não ser uma bebida da época. Antes 

do almoço, as crianças viram em sala, por meio de pinturas, alguns alimentos típicos 

trazidos pelos negros, como, por exemplo, o leite de coco, o azeite de dendê, a 

pimenta malagueta, o feijão preto, o quiabo, dentre outros. A feijoada foi escolhida 

como o prato a ser servido para os alunos pois é uma comida mais conhecida e 

próxima do paladar dos discentes. O almoço transcorreu bem e as crianças tiveram 

uma participação ativa, tanto nas aulas sobre a culinária africana, quanto no próprio 

almoço. 

A outra atividade realizada nessa etapa foi na aula de Educação Física, 

apresentando-se a capoeira. A professora titular da sala convidou o Mestre Carlinhos, 

da cidade de Atibaia, que gentilmente aceitou participar do projeto gratuitamente. Nas 

aulas que antecediam a atividade corporal, os alunos ouviam, em sala, sobre a história 

e o significado da capoeira. Mello (2002, p. 2) nos explica que “a origem da capoeira 

nos remete à escravidão brasileira, pois ela foi gerada como elemento de resistência, 

física e cultural, dos negros cativos à opressão e violência sofridos nesta época”. 

Dessa forma, os discentes foram compreendendo que a capoeira é um conjunto de 

golpes e movimentos com chutes, rasteiras, joelhadas e acrobacias que os negros 

utilizavam para se defender dos brancos e de seus ataques, uma vez que: 

 
A necessidade de autodefesa e de resistência e opressão foram elementos 
propulsores da criação de uma técnica de defesa e ataque, no qual os negros 
utilizavam do seu próprio corpo para se confrontar com seus opressores 
(feitores, capitães do mato). Geralmente estes confrontos ocorriam nas fugas, 
nos lugares de mata rala das selvas, nas capoeiras. Daí a origem do nome. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acrobacia
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Importante perceber que a capoeira foi criada não apenas como instrumento 
de resistência física, mas também como um movimento de resistência 
cultural, de uma necessidade do negro de reconstruir sua identidade, de se 
fazer humano (MELLO, 2002, p. 3).  

 

Assim, foi por meio do desenvolvimento da arte da capoeira que os negros 

passaram a se defender, em nosso País, adaptando-se à sua nova realidade de 

escravos. Os alunos, após refletirem sobre essas informações, deram início às 

atividades na quadra esportiva. 

As aulas de capoeira foram as que os alunos mais participaram. Houve até uma 

apresentação de profissionais da capoeira para os pais e os colegas da escola sob a 

trilha sonora de quatro tocadores de berimbau, que se reuniram ao Mestre Carlinhos 

no dia da apresentação. Evidenciamos que no momento da elaboração do projeto não 

havíamos previsto essa apresentação, no entanto, ficamos muito satisfeitos por 

conseguirmos um resultado que excedeu o planejamento.   

A última etapa foi considerada pelos desenvolvedores do projeto como a 

principal, pois nesse estágio os alunos aplicaram todos os conhecimentos adquiridos 

ao longo de seu desenvolvimento. Antes de iniciarmos as atividades, explicamos a 

eles o que é o FazGame. A ferramenta caracteriza-se como um aparato digital que se 

encontra disponibilizado no link: https://www.fazgame.com.br/presentation.html. Ele 

permite, ao usuário, criar um game sem que ele tenha qualquer tipo de conhecimento 

em programação e/ou design, pois já existem os cenários, os personagens e os 

objetos que serão utilizados pelos alunos para desenvolverem seus jogos.  

A partir da utilização da ferramenta em sala de aula, o ensino tradicional pode 

ser substituído por uma prática ativa e dinâmica (COELHO, 2014; PRENSKY, 2012). 

A ferramenta FazGame permite ao aluno desenvolver sua criatividade por meio da 

organização de uma narrativa, que pode ser utilizada para o desenvolvimento do 

conteúdo de distintas disciplinas – como, por exemplo, História, Artes, Geografia, 

Português, dentre outras.  

A classe foi dividida em quatro grupos, sendo dois grupos com cinco integrantes 

e dois grupos com quatro integrantes. As professoras ficaram responsáveis por 

auxiliar os dois grupos de cinco integrantes e os proponentes do projeto ficaram com 

os outros dois grupos com quatro integrantes cada. Em um primeiro momento, os 

alunos aprenderam os comandos para utilizar a plataforma FazGame. Conheceram 

https://www.fazgame.com.br/presentation.html
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as paisagens e interagiram com os personagens e os objetos para poderem refletir 

sobre a estrutura composicional da ferramenta (missões, fases e objetivos) e os 

cenários, personagens e objetos que compõem o enredo do game, antes de 

começarem a desenvolver as suas narrativas. A segunda etapa consistiu em os 

alunos realizarem, junto com as professoras e/ou a estagiária, um roteiro por escrito 

das falas dos personagens e de todas as fases de seu jogo. A terceira e última etapa 

foi a criação dos jogos, a apresentação para os colegas e a publicação dos jogos no 

site do FazGame9. 

Com esse projeto foi possível alcançar os seguintes resultados: (i) os alunos 

aprenderam sobre a História e a Cultura Africana a partir de atividades lúdicas e 

interativas que os permitiram refletir sobre o conteúdo apreendido; (ii) o uso do game 

possibilitou uma aprendizagem ao mesmo tempo responsiva, reflexiva e lúdica; (iii) o 

projeto possibilitou a aplicação da Lei nº 10.639/2003; e (iv) os alunos-jogadores, ao 

criarem suas narrativas na plataforma FazGame, passaram a ter uma aula diferente 

da do ensino tradicional, aproximando-se mais da realidade atual, pois os games 

digitais fazem parte da vida dos alunos. Ressaltamos, também, que a ferramenta 

FazGame possibilita uma interação entre o aluno-jogador e o professor, e também 

entre os próprios alunos, pois permite uma aproximação corpórea e cognitiva entre 

eles.  

 
6. Considerações finais 

 
Com o projeto, confirmamos a nossa hipótese, porque verificamos, pelos 

resultados, que os jogos digitais criados e desenvolvidos foram excelentes materiais 

didático-pedagógicos no ensino-aprendizagem das relações étnico-raciais. Isso 

efetivou-se em conformidade com as diretrizes da Lei nº 10.639/2003, que tornou 

obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira nas escolas do País. Logo, a 

partir de um projeto que utiliza o desenvolvimento de games, pudemos para incutir de 

forma lúdica e eficaz esse conteúdo aos alunos.  

Dessa maneira, por meio de diferentes atividades interativas e lúdicas, 

compreendemos como os games digitais são um eficiente ferramenta para o ensino 

                                                           
9 Não serão disponibilizados os links com os nomes dos jogos criados pelos alunos, pois não tivemos a 

autorização da diretora da escola, que se preocupou em preservar as ações dos menores.  
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de História e Cultura Afro-brasileira, em especial na Educação Infantil. O projeto 

Game, História e Cultura permitiu, assim, uma inovação didática ao utilizar uma 

ferramenta que possibilita a aplicação do conteúdo apreendido em sala de aula no 

desenvolvimento de jogos. Tudo isso sem alterar, demasiadamente, a rotina escolar 

das crianças e dos docentes. 

O uso da ferramenta FazGame auxiliou no desenvolvimento da criação de 

narrativas que trouxeram em seu conteúdo as temáticas da culinária africana, da 

história da vinda dos negros ao Brasil, da capoeira, dentre outros. Os alunos-

jogadores puderam criar histórias com personagens e cenários que relataram a 

História do Brasil, aprimorando e aprofundando todos os conteúdos ensinados em 

sala de aula. Desse modo, a matéria transformada em conteúdo digital permitiu ao 

aluno-jogador uma aprendizagem significativa, pois a equipe teve de refletir em grupo 

e dividir as tarefas, além de poderem publicar o game após finalizá-lo. 

Depreendemos que o lúdico nos jogos digitais desperta o interesse do aluno-

jogador, auxiliando no desenvolvimento de distintas habilidades cognitivas, motoras e 

de relacionamento com seus colegas. De acordo com Coelho (2014), as atividades 

lúdicas de um jogo consentem que as crianças se tornem independentes e capazes 

de se autoexpressar, uma vez que os aspectos lúdicos dos jogos digitais são criados 

para entreter os jogadores, auxiliando na autoaprendizagem. 

Na aplicação do projeto, verificamos os seguintes resultados: (i) por meio das 

atividades lúdicas e interativas, os alunos aprenderam sobre a História e a Cultura 

Africana; (ii) o uso da ferramenta FazGame permitiu uma aprendizagem significativa 

para os alunos; (iii) a partir da Lei nº 10.639/2003, foi possível a criação e o 

desenvolvimento de um projeto que permitiu às professoras e aos alunos alcançarem 

excelentes resultados; e (iv) os alunos-jogadores, ao inventarem suas histórias 

utilizando a plataforma FazGame, adquiriram um aprendizado que se diferencia muito 

de uma aula tradicional. Destacamos, também, que o ensino por meio do 

desenvolvimento de games se configura como uma nova estratégia didática. 

Dessa maneira, confirmamos que cada vez mais a escola deve utilizar a 

tecnologia para o ensino de distintos conteúdos, permitindo tanto uma nova dinâmica 

pedagógica como uma nova forma de aprendizagem, diferente do ensino tradicional 

utilizado em nosso País. Esperamos que dentro de poucos anos a prática de projetos 

como esse se amplie em todo o Brasil, assim como o uso dos jogos digitais. 
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Game, história e cultura africana e afro-brasileira:  
plataforma FazGame aplicada à Educação 

Game, African and African-Brazilian history and culture: 
FazGame platform applied to Education 

 
 
Abstract 
In Brazil, since the promulgation of Law 10.639 / 2003 and the National Curricular 
Guidelines for Educationthe teaching of ethnic-racial relations and also of Afro-
Brazilian History and Culture became mandatory. In this article, we present the results 
achieved with the project Game, History and Culture used for the creation of 
educational games applied to children's education, in a private school in the city of 
Atibaia-SP, having as proposal the teaching of African and  African-Brazilian History 
and Culture. In this study, we have, as hypothesis, the understanding that digital games 
can become effective didactic materials in the process of teaching and learning, 
especially in Early Childhood Education. To test its applicability and effectiveness, we 
propose three objectives, namely: (i) to verify the importance of play in digital games 
applied to teaching; (Ii) to describe the steps of the above-mentioned project that made 
use of a Brazilian digital platform specialized in the creation and edition of educational 
games; and (iii) to discuss, from this project, the pedagogical contribution of the digital 
game in formation and teaching content Specific, in the case of ethnic-racial relations. 
The corpus selected for this study is the FazGame tool and its use in said project. What 
justifies this choice is the fact that we can characterize it as an innovative proposal that 
allows students to create their own narratives from the content taught by the teacher 
(COELHO and COSTA, 2013) and made available online. The theoretical framework 
that supports this work are the studies on games by Huizinga (2003), Schwartz (2014), 
Coelho (2014; 2013a; 2013b), Prensky (2012; 2006) and Mattar (2010); and the 
African History studies of Appiah (1997), Regiane Mattos (2007), Hebe Mattos (2003) 
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and Hernandez (2005). The methodology used is the empirical one with a bibliographic 
basis (GIL, 2003). The method used is the hypothetical-deductive method from a case 
study. The results obtained confirmed our hypothesis and, based on it, showed that 
the use of the Fazgame platform with the students participating in the project allowed: 
(i) the eighteen students aged 5 to 6 years to develop narratives about the content of 
History and African Culture; (Ii) the creation of games required an interaction between 
teacher and students; And (iii) the active stimulation of teaching-learning curriculum 
content. In this way, we demonstrate that the Fazgame platform enables innovative 
and interactive teaching between content, teacher and student. 

 
Keywords: Children's education; Educational game; Fazgame; History; African 
culture. 
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POSSÍVEIS APLICAÇÕES DE INTERNET DAS COISAS À 

EDUCAÇÃO 
 

Faberson Augusto Ferrasi1  
Cristian Ricardo de Andrade2 

Eduardo Martins Morgado3 

Resumo: 
Este artigo tem por objetivo mostrar os resultados de um estudo exploratório sobre a 
evolução da Internet e conceituar sobre a sua fase atual denominada como Internet 
das Coisas (Internet of Things - IoT). Este conceito se apresenta como uma revolução 
tecnológica e oferece um grande potencial de inovação para diversas áreas. Nesta 
ocasião são abordadas as possíveis inovações no âmbito educacional. Para isto, foi 
desenvolvido um experimento apoiado as tecnologias móveis com o uso de 
dispositivos móveis como smartphones e sensores de proximidade (beacons). Com o 
desenvolvimento de um protótipo por meio de uma aplicação móvel são oferecidos 
recursos para a mediação comunicacional no ambiente escolar. Através da detecção 
de presença de pessoas no ambiente portando dispositivos móveis é possível 
estabelecer um controle de visitações e realizar a comunicação por meio de 
mensagens textuais com estes dispositivos. Com isso, oferecer um melhor 
gerenciamento de dados obtidos de forma autônoma e formas eficientes para o 
compartilhamento das informações geradas através da Internet.  

 
Palavras-chaves: Tecnologias Móveis; Internet das Coisas(IoT); Inovação; 
Educação; Tecnologias da Informação e Comunicação(TIC); 
 

 
1. Introdução 
 

Este artigo explora os avanços ocorridos na Internet com o surgimento da Internet 
das Coisas e por meio destes avanços realiza um alinhamento sobre as possibilidades 
de inovação na educação. A Internet mudou radicalmente o cotidiano das pessoas e 
principalmente a forma de comunicar-se, disseminar e compartilhar informações, nos 
elevou para um patamar em escala global de comunicação e desde o seu surgimento 
avança em direção em como lidar com a quantidade gigantesca de dados que são 
trafegados por suas redes diariamente. Atualmente esses avanços buscam a extração 
e geração de dados de forma autônoma através de “coisas” inteligentes sem a 
necessidade da interação humana. As possibilidades de inovação são muito vastas e 
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nos remetem a muitas questões, a área da Educação, é uma das mais afetadas com 
o emprego e evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), tornando 
necessário cada vez mais a inclusão digital dos profissionais envolvidos requerendo 
um aperfeiçoamento das técnicas de trabalho e em decorrência disso readequações 
nos processos de ensino e aprendizagem. 

1.1 Uma breve introdução sobre a Internet 
 

Segundo Castells (2009), o embrião da Internet surge no final da década de 1960 
com a criação da ARPANet uma rede vinculada ao departamento de defesa norte 
americano afim de interligar universidades e centros de pesquisas sob a missão de 
atingir uma superioridade tecnológica frente a antiga União Soviética para fins 
militares. Esta rede inicial mostrou-se efetiva, expandiu-se e com o avanço tecnológico 
foi recebendo novas configurações e finalidades de uso. Afirma ainda, que apesar da 
principal finalidade da Internet nos dias atuais serem voltados ao âmbito comercial ela 
foi constituída por pesquisadores e usuários especializados, que pela constante 
necessidade de uso criou-se uma cultura para o aprimoramento das técnicas de 
desenvolvimento de redes e seu compartilhamento com outros usuários para que as 
mesmas fossem ampliadas e difundidas em escala mundial. 

1.2 A evolução da Internet 
 

A Internet é reconhecida pela maioria das pessoas como uma rede mundial de 
computadores. Do ponto de vista técnico, é exatamente isso que ocorre, ela não passa 
de um aglomerado de equipamentos interconectados fisicamente com a função 
primária de transportar informações de um ponto ao outro. Já a Wide World Web (ou 
Web) pode ser definida como um conjunto de aplicações que atuam em uma camada 
sobre a Internet. Esse conjunto de aplicações passou por várias fases de evolução 
diferentes:  

1ª Fase - Redes de Computadores: Desde o seu surgimento, para a realização de 
pesquisas nas universidades e centros especializados a Internet tinha como principal 
finalidade interconectar computadores, após a especificação da World Wide Web 
surgem os serviços comerciais e a popularização da Internet;     
 
2ª Fase – Redes de Pessoas e Comunidades: Com o surgimento e a popularização 
dos PC’s(Personal Computer), a Web passou a atender as necessidades voltadas a 
aplicações para interação entre as pessoas, como sites, buscadores de conteúdo, e-
mails, ensino a distância, portais de notícias, comércio eletrônico, músicas on-line, 
vídeos on-line, computadores de mão, smartphones, e as redes sociais; 
 
3ª Fase – Redes de Objetos e Dispositivos Inteligentes: Esta fase trata-se da fase 
atual em transição, onde passamos a ter uma rede interligando vários objetos e 
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sensores inteligentes, que ao “sentir” o ambiente ao seu redor possa coletar dados e 
compartilhá-los entre si e com as pessoas de uma maneira que facilite o dia a dia de 
alguma forma modificando à nossa maneira de viver. 
 
2. Internet das Coisas  
 
2.1 Definição 

A Internet que conhecemos hoje atravessa uma de suas maiores e mais 
desafiantes revoluções tecnológicas, onde teremos cada vez mais objetos e 
dispositivos inteligentes interconectados, trocando dados a todo o instante através 
da sua interconexão. Este conceito é conhecido como a Internet das Coisas (do 
inglês: Internet of Things - IoT). Esta denominação foi cunhada por Kevin Ashton do 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) em uma de suas apresentações em 
2009 e acabou sendo adotado mundialmente para representar essas mudanças, 
dentre tantos outros termos a Internet das Coisas pode ser definida da seguinte 
forma: 

É um conjunto de redes, sensores, atuadores, objetos ligados por sistemas 
informatizados que ampliam a comunicação entre pessoas e objetos e entre 
objetos de forma autônoma, automática e sensível ao contexto. Objetos 
passam a “sentir” a presença de outros a trocar informações e a mediar 
ações entre eles e entre humanos (LEMOS, 2013, p.239). 

Outra definição descrita por Kevin Ashton em uma entrevista concedida a 
Revista Inovação em Pauta da FINEP: 

 
Um ponto de encontro entre as redes de comunicações humanas (Internet) e 
o mundo real das coisas, onde não mais apenas "usaremos um computador", 
mas onde o "computador se use“ independentemente, de modo a tornar a 
vida mais eficiente. Os objetos – as "coisas" – estarão conectados entre si e 
em rede, de modo inteligente, e passarão a "sentir" o mundo ao redor e a 
interagir (ASHTON, 2014, p.6). 

Esta nova fase de evolução tem a sua essência apoiada na Computação 
Ubíqua. Este termo foi criado por Mark Weiser, um cientista da computação que 
atuava como CTO(Chief Technology Officer) na Xerox’s Palo Alto Research 
Center(Parc) e descritos no artigo The Computer for 21st Century, publicado em 
1991. No texto defendia uma visão de futuro em que os computadores seriam 
invisíveis e incorporados aos objetos do cotidiano, substituindo os PC’s habituais. 
Segundo Weiser (1991), Teremos a era da tecnologia calma, pois as tecnologias 
mais profundas são aquelas que desaparecem, elas tecem-se no tecido da vida 
cotidiana até serem indistinguíveis dele, onde elementos especializados de 
hardware e software ligados por fio e ondas de rádio, serão tão onipresentes que 
nem notaremos a sua existência (WEISER, 1991).  
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A proposta da Internet das Coisas consiste na ideia em que “coisas” coletem, 
armazenem e compartilhem uma grande quantidade de dados, onde uma vez 
processados e analisados podem gerar uma gigantesca quantidade de informações e 
geração de serviços de forma autônoma através da Internet. 

2.2 Arquitetura 

A definição da arquitetura para as aplicações voltadas ao cenário da Internet 
das Coisas não é uma tarefa muito simples. Isto ocorre devido à ausência de um 
padrão universalizado de protocolos de comunicação, bem como a diversidade de 
dispositivos físicos utilizados neste contexto. Na figura 1 é representado um dos 
diagramas de arquitetura mais comuns para implementação do cenário da IoT, onde 
sensores de proximidade sem fio transmitem um dado via rádio frequência. O 
gateway captura, processa e transmite o dado para um Data Center disponível na 
Internet. 

 

Figura 1: Arquitetura proposta para IoT 
Fonte: Dzone’s 2015 guide to The Internet of Things 

 

Geralmente a utilização de um Gateway para intermediação da comunicação 
com a Internet é necessária devido a limitação dos sensores atuadores geralmente 
utilizados nesta arquitetura, sendo limitados a uma transmissão de dados por rádio 
frequência de baixo consumo de energia usando tecnologia Bluetooth LE. Os 
gateways podem ser representados por dispositivos móveis, capazes de processar os 
dados e interconectar-se através da Internet. Realizam a sua transmissão para um 
Data Center, como por exemplo: smartphones, tablets, microprocessadores 
(Raspberry Pi), microcontroladores (Arduino), dentre outros. 

2.3 Aplicações da IoT 
São promissoras as propostas de aplicações dos conceitos propostos pela IoT. 

Também não podem ser desprezados as dificuldades que existem ainda precisam ser 
superadas, como os padrões universais, segurança, infraestrutura de redes, criação 
de novos dispositivos físicos, dentre outros. Mas se alinhados aos avanços 
tecnológicos dos dispositivos móveis disponíveis atualmente, podem promover uma 
verdadeira revolução na maneira em que são gerados e consumidos dados e, 
principalmente, como são compartilhados. Essas questões têm sido objeto de estudo 
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de diversos eixos das tecnologias emergentes. Existe um alto investimento por parte 
das grandes empresas de tecnologia, como Microsoft, Google, Intel, Qualcom, dentre 
tantas outras. E o resultado é que inúmeras áreas podem se beneficiar das 
possibilidades da IoT.  

Na área da saúde por exemplo, com o controle e monitoramento de doenças 
crônicas em pacientes que necessitam de uma assistência mais intensa com a 
verificação constante de seus indicadores vitais, por meio de dispositivos móveis e 
sensores inteligentes; na agropecuária, com o monitoramento de condições climáticas 
e ambientais em tempo real; na gestão pública, com as cidades inteligentes; os 
comércios varejistas com a gestão de mobile marketing; a segurança com as casas 
inteligentes e conectadas, etc. São inúmeras as possibilidades de aplicações e a 
constante mobilização por mais pesquisas e investimentos demonstram sua 
importância. Em pouco tempo os avanços serão ainda mais expressivos, viabilizando 
tecnologicamente o conceito da IoT.  
 
3. A Internet das Coisas aplicada a Educação 

 
É evidente que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) trouxeram 

avanços consideráveis para os processos de ensino-aprendizagem na educação, a 
última foi expressiva a adoção de tecnologia mudando muito a maneira de se ensinar 
e aprender. O EaD (Ensino à Distância), é um exemplo clássico, onde apoiado aos 
recursos da Internet e das tecnologias móveis tem levado o conhecimento a lugares 
remotos, oferecendo praticamente as mesmas oportunidades do ensino presencial. 
Ocorreu uma visível convergência do analógico para o digital, onde o professor passa 
de detentor de conhecimento para um mediador, conduzindo e indicando os melhores 
caminhos para obter uma informação válida, de melhor qualidade e relevância. 

Sabe-se que a principal responsável pelas mudanças mais significativas nos 
métodos de ensino sob o uso da tecnologia foi a Internet, seja quebrando as barreiras 
da distância interconectando pessoas e comunidades, disseminando informação e 
conhecimento em tempo real, facilitando a comunicação ou simplesmente dando 
suporte a sua própria evolução.  

A fase atual de evolução da Internet apresenta-se em grande potencial e pode 
promover uma nova revolução na educação, principalmente nas práticas pedagógicas 
no ensino em todos os seus níveis, dentre as inúmeras possibilidades podemos 
abordar o uso de sensores e objetos inteligentes que capturam dados ambientais 
como aceleração, calor, luz, dentre outros e submetem estes indicadores a Internet 
possibilitando sua análise e compartilhamento. No quadro 1 estão relacionados alguns 
exemplos dentro de algumas áreas disciplinares. 

 
Biologia Física Matemática Geografia/História 

Monitorar o Meio 
Ambiente 
 

Simulações com 
aceleração, calor, 
frio, pressão, etc. 

Estatísticas 
 

Geolocalização em 
Tempo real 
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Monitorar 
espécies de 
animais 
 
Monitorar a Saúde 
Humana 
 

Modelagem de 
Dados e Gráficos 
 
Processamento de 
Dados em Tempo 
Real 

Atividades em 
Campo 
 
 
 

 
Quadro 1: O uso de sensores e objetos inteligentes na prática do ensino e aprendizagem 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

A utilização dos recursos tecnológicos nos processos de ensino e 
aprendizagem possibilitam que os alunos em vez de abstrair o conhecimento passam 
a instanciá-los criando situações reais alinhadas a ambientes virtualizados com o uso 
de um simples smartphone conectado à Internet.  

Estas aplicações têm como núcleo de funcionamento a extração de dados de 
um ambiente físico, compartilhamento desses dados entre objetos, dispositivos e 
pessoas, e a partir disso a sua disponibilização na Internet. Além do apoio as práticas 
pedagógicas a Internet das Coisas pode proporcionar recursos a gestão acadêmica, 
como o gerenciamento de livros em bibliotecas por etiquetas RFID, interação direta 
com alunos e professores por meio de dispositivos móveis e sensores de proximidade, 
automatizando processos operacionais como frequência de alunos, informativos 
sobre atividades, eventos, notas e desempenho nas disciplinas, detecção de pessoas 
em ambientes controlados, solicitações diversas entre alunos, professores e direção 
acadêmica, além disso outra aplicação muito provável será inclinada a inclusão de 
pessoas com necessidades especiais com aplicações especializadas apoiadas ao uso 
das tecnologias assistivas. 

Através da popularização e avanço das tecnologias móveis torna-se cada vez 
é mais comum a presença desses dispositivos em todos os ambientes e com a 
implementação dos conceitos da Internet das Coisas a educação pode se beneficiar 
muito com os reflexos dessas inovações. Com isso, a critério de um estudo de caso 
será abordada uma dessas possíveis implementações, nesta ocasião, a detecção da 
presença de alunos e a automatização de frequência por meio de captura de dados 
ambientais com o uso de sensores de proximidade e dispositivos móveis, para este 
exemplo um smartphone comumente portados pela maioria das pessoas em idade 
escolar. 

 
4. Mídia Comunicacional Autônoma No Ambiente Escolar 

 
O ambiente escolar é existem muitas variáveis a serem gerenciadas tornando-

se um processo complexo relatado pela maioria dos professores, seja pela dificuldade 
de estabelecer um método para comunicar-se com os alunos ou muitas vezes pela 
ausência de recursos funcionais e com um espaço de tempo muito grande entre a 
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captação dos dados até a comunicação para gestores e responsáveis, como também 
a dificuldade dos professores terem a certeza de que os alunos se ausentaram 
realmente do evento da aula ou se estão em outras dependências do prédio da escola, 
muitas vezes sendo necessária a fiscalização dessas dependência por outros 
profissionais realizando assim uma inspeção desses locais. A critério de estudo de 
caso com base nos conceitos da Internet das Coisas foi desenvolvido uma Prova de 
Conceitos (PoC) sobre o controle da frequência autônomo de visitantes por meio de 
uma aplicação móvel para o uso em um smartphone realizando a interconexão com 
sensores de proximidade (beacon). 

A tecnologia para o desenvolvimento de software adotada para a aplicação 
utilizada no dispositivo móvel é conhecida como plataforma móvel Android da 
empresa Google, a linguagem de programação para a sua codificação é a plataforma 
Java.  

Para o armazenamento dos dados capturados e remetidos a Internet pelos 
dispositivos foi utilizado um software de gerenciamento de banco de dados chamado 
MySQL e como servidor HTTP de Internet o software Apache Web Server. Os 
dispositivos físicos utilizados para este experimento foram:  

a) Sensor de Proximidade (beacon): 

O sensor de proximidade é um dispositivo eletrônico da marca Zebra 
denominado MPact Beacon BLE, tem o tamanho de 4x3 cm e realiza a transmissão 
de dados por rádio frequência de baixo consumo de energia. A tecnologia utilizada 
para esta transmissão é a Bluetooth 4.0 LE(Low Energy), compatível com a maioria 
dos smartphones fabricados atualmente, a capacidade de alcance desta transmissão 
pode chegar em áreas abertas sem barreiras partindo de poucos centímetros se 
estendendo até aproximadamente 50 metros de distância. 

 

 
Figura 1: Sensor MPact Beacon BLE 
Fonte: Imagem fornecida pelo autor 

 
Com este sensor é possível transmitir um código alfanumérico (com letras e 

números) que pode ser vinculado a um ponto fixo definindo um local ou uma 
marcação, caracterizando assim um mapeamento do ambiente. Cada ponto marcado 
represente uma característica como uma porta de entrada, um corredor, um 
departamento, uma área a ser controlada, dentre outras. 
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b) Dispositivo Móvel (smartphone): 

O smartphone (telefone inteligente), é um dispositivo móvel eletrônico, 
considerado um aparelho híbrido que une funções de celular e computador. Tornaram-
se populares na década de 1990 a partir dos PDAs e em 2007 com o lançamento do 
iPhone da Apple, o primeiro modelo com os aspectos dos que são comercializados 
atualmente, com sensores de aceleração, bússola, dentre outros. Por meio dos 
sistemas operacionais presentes nesses dispositivos são possíveis o 
desenvolvimento de aplicações de software que são capazes de usufruir do seu 
hardware realizando funções como acesso à Internet, interconexão com outros 
dispositivos e outros tipos de comunicação de dados. 

4.1 Funcionamento da Mídia  
 

Utilizando o smartphone através da interconexão via Bluetooth é possível 
capturar a codificação de dados transmitida pelo beacon e assim fazer com que o 
dispositivo móvel identifique um ponto fixo demarcado, esse dispositivo possui 
internamente um código único que o diferencia de todos os outros existentes. Este 
código é conhecido como IMEI(International Mobile Equipment Identity), no momento 
da detecção do beacon pelo dispositivo móvel é submetido para a Internet e 
armazenado em um banco de dados os seguintes dados: o IMEI do smartphone, o 
código do ponto marcado e a data e hora do evento. A intenção do experimento é que 
cada local específico a ser demarcado com um sensor seja uma baliza para detecção 
da presença de smartphones, logo tendo os códigos IMEI’s dos mesmos catalogados 
vinculados aos seus portadores tem-se então uma detecção de pessoas nos locais 
demarcados.  

Com os dados disponíveis na Internet é possível o seu compartilhamento por 
meio de aplicações específicas e disponibilizadas as informações a quem seja 
necessário, como por exemplo, gestores do ambiente escolar, professores, bem como 
os pais e ou responsáveis pelos alunos, tendo a noção por exemplo em que momento 
eles passaram pela portaria da escola, ou mesmo em outros ambientes em que eles 
deveriam ou não estar. Proporcionando um maior controle da frequência de alunos no 
ambiente da escola é possível elaborar uma série de análises desses dados de forma 
direta e mais abrangente destinadas a melhor condução dos mesmos em um espaço 
de tempo reduzido. Certamente existem muitas outras formas de aplicar estes 
recursos aqui apresentados para outras finalidades que não sejam um controle de 
frequência de alunos e existem muitos fatores para que este tipo de aplicação seja 
implementado de maneira eficaz, mas apresenta-se em grande potencial de inovação 
aplicado ao âmbito educacional.     

  
5. Os avanços das Tecnologias Móveis 
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Na última década os avanços das tecnologias móveis em paralelo a 
interconexão dos dispositivos móveis com a Internet, modificaram radicalmente à 
nossa maneira de viver. Com as facilidades de comunicação e de apoio a realização 
de tarefas do cotidiano com o uso dos smartphones, podemos afirmar que seria muito 
difícil as pessoas imaginarem-se sem eles nos dias atuais, pois são tantos os recursos 
em torno destes dispositivos que praticamente tornaram-se uma extensão do nosso 
ser. O acesso contínuo e instantâneo à Internet deixa de ser entretenimento e passa 
para o âmbito da necessidade, pois praticamente todas as plataformas de serviços de 
comunicação e gestão de informações estão interligadas através da infraestrutura de 
redes de comunicação mundial.  

De acordo com a Cisco Internet Business Solutions Group: 

O crescimento explosivo de smartphones e tablets levou o número de 
dispositivos conectados à Internet até 12,5 bilhões em 2010, à medida que a 
população humana chegou a 6,8 bilhões, tornando o número de dispositivos 
conectados por pessoa superior a 1 (exatamente 1,84) pela primeira vez na 
história (Evans, 2011, p.3). 

Na figura 3 podemos acompanhar a progressão da quantidade de dispositivos 
móveis conectados por pessoa em relação a população mundial. 

 
Figura 3: População Mundial x Dispositivos Conectados 

Fonte: Cisco IBSG, abril de 2011 
 

A partir do momento que uma tecnologia é exposta ao uso tudo em torno dela 
avança também. Foi assim com a Internet e está sendo assim com a tecnologia móvel, 
tendo início com os PDA’s, logo em seguida os smartphones, e com outras 
possibilidades de dispositivos como os wearables, com sensores em relógios, 
pulseiras e até roupas. A Internet das Coisas traz muitas possibilidades e impulsiona 
as tecnologias móveis as perspectivas de evolução são promissoras, a Internet 
tornou-se parte fundamental da sociedade e trazê-la a vida cotidiana de maneira tão 
instantânea e intensa poderá ser realmente revolucionário.  Para Atzori et al (2010), 
atualmente, a Internet das Coisas (IoT) vem ganhando grande destaque no cenário 
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das telecomunicações e está sendo considerada a revolução tecnológica que 
representa o futuro da computação e comunicação.  

Com a quantidade gigantesca de dispositivos que já temos atualmente a 
Internet já apresenta problemas, como o caso do esgotamento de endereços IP’s do 
IPV4 e a criação do IPV6 com uma quantidade de endereços muito maior, mas esta 
migração não é tão simples e levará algum tempo para ocorrer. Problemas como este 
serão inevitáveis como também a segurança e capacidade de trafego de dados, são 
ainda desafios que terão que ser superados de acordo com o andamento da evolução 
tecnológica serão criadas as possíveis soluções. Ainda existem muitas questões e 
cada vez mais surgem novas possibilidades, o movimento no sentido da adoção 
maciça da IoT já parece impossível de se conter e se isso é bom ou ruim, só o tempo 
dirá. 

 
6. Conclusões 
 

Este artigo apresenta a Internet das Coisas como a mais recente e 
revolucionária fase de evolução da Internet, muitos autores a apontam como um 
caminho sem volta, assim como a Internet revolucionou a comunicação e a troca de 
informações ao conectar computadores em âmbito mundial, a Internet das Coisas 
também será ao auxiliar os seres humanos nas tarefas da vida cotidiana.  

Segundo Evans (2011), a chamada Internet dos objetos mudará tudo, inclusive 
nós mesmos. Isso pode parecer uma declaração arrojada, mas considere o impacto 
que a Internet já teve na educação, na comunicação, nos negócios, na ciência, no 
governo e na humanidade. Claramente, a Internet é uma das criações mais 
importantes e poderosas de toda a história humana. Os possíveis impactos dessas 
mudanças logo serão percebidos em todas as áreas, mesmo sendo incertas as 
possibilidades de aplicações a Internet das Coisas se apresentam realmente como 
uma revolução tecnológica e que ainda mal foi explorada.  
 
 

POSSÍVEIS APLICAÇÕES DE INTERNET DAS COISAS À 
EDUCAÇÃO 

POSSIBLE APPLICATIONS OF INTERNET OF THINGS TO 
EDUCATION 

 
 
Abstract: 
This article aims to show the results of an exploratory study on the evolution of the 
Internet and conceptualization of its current phase called the Internet of Things (IoT). 
This concept presents itself as a technological revolution and offers great potential for 
innovation in several areas. On this occasion they are addressed as innovations in the 
educational field. For this, an experiment was developed supported by technologies 
with the use of mobile devices such as smartphones and proximity sensors (beacons). 
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With the development of a school function through a communicational mobile 
application are resources for the media in the environment. Through devices for 
detecting the presence of people carrying mobile devices, it is possible to establish an 
environment to control visits and carry out communication through textual messages 
with them. With this, the best data management efficiently and efficiently for the storage 
of information generated through the Internet. 
 
Keywords: Mobile Technologies; Internet of Things (IoT); Innovation; Education; 
Information and Communication Technologies (ICT); 
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PODCAST PAPO DE PROFESSOR: APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA NO DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DO DOCENTE 

 
Sheylla Chediak1 

Damione Damito Sanches Sigalas Dameão da Silva2 
Rodrigo Fernandes Calhau3 

 
Resumo: 
Este estudo pretende descrever o projeto Podcast Papo de Professor e analisar seu 
potencial para fomentar a aprendizagem colaborativa e as possibilidades de uso no 
desenvolvimento profissional do docente. Para tanto, realizamos uma discussão 
teórica, a descrição do projeto e a análise de dados quantitativos e qualitativos. Os 
dados nos possibilitaram apontar o seguinte: 1. o uso de podcast na formação 
continuada do professor apresenta potencial criador de espaços de colaboração e 
formação de comunidades de aprendizagem; 2. percebe-se que durante as falas os 
participantes são capazes de construir novas ideias a partir da interação com seus 
pares; 3. essa ferramenta tem um grande potencial distributivo de conhecimento e 
informações, o que pode auxiliar no processo de fortalecimento da identidade e cultura 
institucional. 
 
Palavras-chave: Podcast. Aprendizagem Colaborativa. Desenvolvimento Profissional 

do docente. 

1. Introdução 
 
Esse estudo tem como objetivo geral descrever e analisar as possibilidades de 

uso do podcast no desenvolvimento e aprendizagem do docente, a partir da análise 
do projeto Podcast Papo de Professor4, realizado na ocasião em que foi aprovado 
pela Chamada nº 41/2014 -  CNPq/SETEC-MEC5   – Programa Professores para o 
Futuro (Finlândia). O projeto foi iniciado na Finlândia, durante o curso de Capacitação 
“Vocational Education and Training: Teachers for the Future” no período de fevereiro 
a junho de 2015.  

A Chamada Nº 41/2014 contemplou o total de 34 professores, 16 deles 

                                                           
1 Doutora no Programa de Pós Graduação em Educação Escolar (FCLAr/UNESP). Mestra em Psicologia Escolar e 
Processos Educativos. Esecialista em Língua Inglesa e Literatura, e em Administração e Gerenciamento Escolar. 
Graduada em Letras -Inglês. Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência E Tecnologia de Rondônia – 
Câmpus Porto Velho – Calama. Contato: sheylla.chediak@ifro.edu.br 
2 Mestre em Educação Escolar (FLAr/UNESP). Graduado em Redes de Computadores. Docente no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Salto. Contato: damione@ifsp.edu.br 
3 Mestre em Informática. Graduado em Ciências da Computação. Docente no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Câmpus Serra. Contato: rodrigocalhau@gmail.com 
4 O projeto de autoria do professor-pesquisador Damione Damito S.S. D. da Silva. 
5 A Chamada nº 41/2014 – CNPq/SETEC-MEC aprovou projetos de professores de todas as regiões do Brasil. 
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realizaram o curso na Universidade de Ciências Aplicadas HAMK, na cidade de 
Hämeenlinna e 18 na Universidade de Ciências Aplicadas TAMK, em Tampere.  

Durante o curso ofertado pelas Universidades, os professores desenvolveram 
projetos de pesquisa aplicada, os quais deveriam contribuir para a melhoria em seus 
institutos de origem no Brasil em especial na área de ensino e pesquisa aplicada.  

Dentre esses projetos, estava o Podcast Papo de Professor (PPP). A ideia de 
tal projeto foi aperfeiçoada ainda durante a primeira etapa, no primeiro semestre de 
2015, na Finlândia. Cada grupo, aleatoriamente selecionado, reunia-se para um bate-
papo com tema específico relacionado à educação.   

Durante o desenvolvimento da primeira etapa do projeto, ainda na Finlândia, foi 
possível perceber o engajamento dos participantes dos debates e do alcance de 
audiência para cada episódio. Isso nos despertou interesse em investigar as 
potencialidades e desafios no uso de podcast como uma ferramenta integrante de um 
programa de desenvolvimento profissional do professor 

O material produzido é extremamente rico e fornece possibilidades de diversos 
estudos. Aqui, pretendemos apresentar um estudo inicial, que compreende a 
descrição e análise geral do projeto, considerando três principais aspectos: o 
desenvolvimento profissional do docente, a aprendizagem colaborativa e o uso de 
Tecnologias da Informação e Comunicação -TICs, mais especificamente de podcast 
como uma ferramenta de gerenciamento desse conhecimento discutido entre os 
docentes, seu potencial distributivo e de formação de redes de profissionais.  

 
2. Discussão do referencial teórico  
 
2.1 O uso de TICs como uma das ferramentas no desenvolvimento profissional 
do professor e a aprendizagem colaborativa 

 
O uso de tecnologias da informação e comunicação – TICs – para fomentar a 

aprendizagem colaborativa é um assunto relativamente recente, considerando que 
toma força principalmente com o surgimento da segunda geração da internet, a web 
2.0, no final do século XX e início do século XXI, a qual permitiu maior interação, 
participação e dinamismo em relação ao conteúdo da web.  

Com isso, muitas discussões sobre a aprendizagem colaborativa em ambiente 
virtual com essas características e sua relação com o desenvolvimento profissional do 
docente também tomam mais espaço. Nesse sentido, Rienters, Brouwer e Lygo-Baker 
(2013), por exemplo, argumentam que esses novos ambientes virtuais surgem para 
os profissionais do meio acadêmico devido ao acesso dos estudantes a essas 
tecnologias. A pesquisa realizada pelos autores no contexto da formação de 
professores para o Ensino Superior, envolvendo 73 docentes de oito diferentes 
países, os quais participaram de um curso online de formação continuada, revelou 
que as TICs aumentaram as possibilidades de aprendizagem para esses profissionais. 

Para alguns autores, a própria natureza da web e seu conceito de 
aprendizagem online em rede evoca a colaboração, conforme Harasim (2000): 
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The principle of collaborative learning may be the single most important 
concept for online-networked learning, since this principle addresses 
the strong socio-affective and cognitive power of learning on the Web. 
The Web’s asynchronous nature both enables and requires 
collaborative learning: collaboration provides the social glue of a 
community that engages learners and motivates them to participate6 
(p. 53). 

As próprias características da segunda geração da web viabilizam essa 
colaboração. A aprendizagem, no entanto, depende de estratégias mais 
sistematizadas para que de fato possa ocorrer, pois se não fossem assim seriam 
meras informações que apenas aumentam o volume da web. 

Essa aprendizagem em rede, por ter o forte poder socioafetivo, além do 
cognitivo, conforme Harasim (op.cit) mencionou, torna-se uma excelente estratégia de 
desenvolvimento profissional do professor, pois além de ampliar as possibilidades de 
aprendizagem, também apresenta um potencial para auxiliar os docentes a enfrentar 
os estressores advindos do trabalho docente, uma vez que promove interação entre 
os pares em torno de assuntos diversos da sala de aula, multiplicação de saberes e 
construção de novos conhecimentos concernentes a esse trabalho. 

Consideramos aqui o termo desenvolvimento profissional do docente, sem 
entrar na discussão da qualidade da formação base do professor, mas valorizando a 
ideia da aprendizagem ao longo da vida, uma vez que o trabalho na educação é um 
trabalho com seres humanos, com a história da humanidade, com conhecimentos, os 
quais são dinâmicos e estão em constante evolução. Daí a importância de um 
programa de aprendizagem ao longo da vida para o professor. 

Por outro lado, não podemos deixar de considerar que essas inovações e uso 
de diferentes tecnologias também apresentam potencial contrário, já que podem 
aumentar a demanda de tarefas do docente. Isso apresenta maior probabilidade de 
ocorrer principalmente quando não há planejamento, gerando falta de 
compatibilidades entre as demandas e a carga horária de trabalho do professor.  Para 
tanto, um programa de desenvolvimento profissional pode ser pensado, discutido e 
elaborado de forma colaborativa desde sua origem, já considerando possibilidades e 
desafios em relação ao uso de ferramentas da web. As tecnologias educacionais 
devem tornar-se aliadas nesse processo de gerenciamento do conhecimento 
produzido, de disseminação de novos conhecimentos ou informações e de recurso 
que viabilize a interação entre os profissionais e não “mais uma tarefa” sem resultado 
efetivo.  

Um outro aspecto que não poderíamos deixar de mencionar é o fato da 
facilidade de veiculação de informações, conceitos e ideias equivocadas na web. Por 
esse motivo, é importante que a aprendizagem em rede seja mediada, sistematizada, 
avaliada, para evitar, desta forma, a multiplicação de ideias do senso comum. 

                                                           
6 “O princípio da aprendizagem colaborativa pode ser o único conceito mais importante em relação a aprendizagem 
online em rede, já que esse princípio se relaciona com o forte poder socioafetivo e cognitivo da aprendizagem na 
Web. A natureza assíncrona da Web viabiliza e requer a aprendizagem colaborativa: a colaboração promove a 
cola social de uma comunidade que engaja aprendizes e os motiva a participar (p.53)” – Tradução dos autores.  
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2.1.1 O uso de podcast na Aprendizagem Colaborativa dos docentes  
 
Estamos vivendo um momento de transformações da sociedade em um nível 

global. Essa afirmação já tem sido tomada como um cliché. Ainda assim, a 
necessidade de repetirmos para compreender os fenômenos dessas mudanças 
globais e seus impactos na produção de conhecimentos e nos modos de 
comportamento e relacionamento social. Essas transformações sociais, econômicas, 
tecnológicas, políticas etc. influenciam pessoas e instituições. Rifkin (2016), pensador 
social, acredita que “os bens comuns colaborativos já estão impactando 
profundamente a vida econômica (p. 34)”. O autor argumenta que essa mudança de 
paradigma faz parte do que ele denomina ser a Terceira Revolução Industrial, a qual 
será a primeira etapa da era colaborativa emergente. Rifkin (op.cit) afirma que 
estamos em meio a dois períodos, um caracterizado pelo comportamento industrioso, 
do poder verticalizado e centralizado, e o outro período caracterizado pela 
colaboração, pelo poder horizontal e distribuído, entre pares (RIFKIN, 2012). 

Segundo ele, essa mudança de paradigma social irá refletir na educação, 
passando de um modelo industrial para o modelo baseado no aprendizado por meio 
da colaboração. Neste sentido, Rifkin (2016) defende:  

Na era colaborativa, o aprendizado é visto como um processo de crowdsourcing 
[Colaboração Coletiva], e o conhecimento é tratado como um bem compartilhado 
publicamente, disponível a todos, refletindo a definição emergente de comportamento 
humano como profundamente social e interativo por natureza (p. 134). 

O autor comenta que uma nova pedagogia colaborativa já tem sido aplicada e 
praticada em diversas escolas do mundo. O foco desses novos modelos, segundo o 
autor, é “liberar os alunos do espaço privado da sala de aula tradicional e permitir que 
eles aprendam em múltiplos espaços comuns e abertos, em espaços virtuais e nas 
áreas públicas (p.135)”. Para ele, ao estender o ambiente de aprendizagem para uma 
comunidade mais ampla, os estudantes entenderam que a experiência colaborativa é 
o cerne do que significa ser um cidadão social, dotado de capacidade empática inata 
e do desejo de fazer parte de uma comunidade maior (p. 136). 

Dentre os novos ambientes de aprendizagem estão os virtuais, em sua maior 
parte na internet, e suas diversas ferramentas, como os podcasts, que segundo 
definição elaborada por Luiz e Assis (2010) “[...] são programas de áudio ou vídeo ou 
ainda uma mídia de qualquer formato cuja principal característica é sua forma de 
distribuição direta e atemporal chamada podcasting (p.1)”. Sua origem ocorreu como 
uma evolução nas tecnologias distribuição de “programas de áudio” pela internet. Até 
2004, tais programas eram baixados manualmente pelos usuários, não de modo 
automático como nos podcasts atualmente. Com a popularização de tecnologias com 
o formato compacto de áudio MP3 e o agregador de conteúdo RSS, foi desenvolvido 
o sistema de podcast como conhecemos hoje. Com o sistema desenvolvido, 
começaram a surgir programas em que usuários assinavam e recebiam seus 
conteúdos por meio de downloads automatizados de arquivos de áudio (LUIZ; ASSIS, 
2010). 
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Os podcasts podem ter várias finalidades e usos. Aqui o abordamos como uma 
possibilidade de criar um espaço colaborativo de interação entre pares.  Eles 
permitem discussões e conversas entre pessoas sobre diferentes temas, as quais são 
gravadas e disponibilizadas na web, criando ferramentas que podem ter vários usos, 
inclusive em programas de desenvolvimento profissional do professor, já que constitui-
se de uma poderosa ferramenta de socialização de ideias e conhecimentos. 

A criação de espaços colaborativos pode estimular uma transformação da 
cultura organizacional de uma escola, novas maneiras de educar, maior disseminação 
de conhecimento, mais empatia etc. Partindo da interação entre pessoas ou pequenos 
grupos que participam diretamente da gravação/produção do podcast, ele pode 
impactar toda a organização, considerando seu potencial multiplicador e de poder de 
alcance. 

Além disso, o podcast também pode auxiliar todo o ciclo da gestão do 
conhecimento organizacional, atuando como ferramenta de captura do conhecimento 
construído e compartilhado, de depuração desse conhecimento, por meio das 
edições, além de ajudar no armazenamento e na difusão do conhecimento para ser 
utilizado posteriormente (TURBAN, 2004).   

Senge (2013), pensador da área de administração, ao tratar de organizações 
que aprendem, afirma que “nunca vamos mudar o nosso sistema predominante de 
administração sem transformar o sistema predominante de educação. É o mesmo 
sistema (p. 22).” Em seu livro, ele apresenta as capacidades centrais de 
aprendizagem em grupo: as aspirações (domínio pessoal, e objetivos comuns), 
conversas reflexivas (modelos mentais, diálogo) e entendimento da complexidade 
(pensamento sistêmico). Há muitas discussões e controvérsias em relação ao diálogo 
entre as áreas da Administração e Educação, pois entende-se que muitos estudiosos 
pensam em reforçar a cultura corporativista na educação. Não entraremos aqui nesse 
mérito, mas não negamos também o diálogo e as influencias entre as diversas áreas.  

Nesse contexto, o podcast também pode ser percebido como uma importante 
ferramenta para apoiar o aprendizado em grupo, auxiliando principalmente na 
realização do diálogo, contribuindo para a construção de uma visão compartilhada de 
educação através de discussões e conversas pautadas em conhecimentos teóricos e 
no trabalho docente, fundamental para aprendizagem de um grupo. Segundo Senge 
(op.cit), “A aprendizagem em equipe começa pelo ‘diálogo’, a capacidade dos 
membros de deixarem de lado as ideias preconcebidas e participarem de um 
verdadeiro ‘pensar em conjunto’ (p.43)”. Ele ainda salienta a importância que a 
capacidade de realizar conversas ricas possui para o aprendizado em grupo, de modo 
que equilibrem indagação e argumentação, em que as pessoas exponham, de forma 
eficaz seus pensamentos e estejam abertas à influência dos outros.  

Para a riqueza desse diálogo, consideramos de extrema importância que 
supere a aparência dos fenômenos. Para tanto, acreditamos que o conhecimento 
teórico, a pesquisa científica, estudos aprofundados são fundamentais, já que auxiliam 
no processo de compreensão da produção dos fenômenos, revelando os nexos 
dinâmicos-causais. Sendo assim, um diálogo que só fosse limitado pelo cotidiano 
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escolar forneceria também uma visão limitada da realidade. Esse ponto, no entanto, 
é pouco tratado pelos estudiosos que defendem a aprendizagem a partir da 
experiência com o trabalho. 

Além de ajudar na realização dos diálogos (um dos pontos chave na 
aprendizagem organizacional), o uso de podcasts no desenvolvimento profissional de 
docentes, a partir da elaboração de um programa sistematizado, pode auxiliar no 
estabelecimento de objetivos comuns de um grupo, bem como na disseminação de 
novos modelos mentais e novas visões para os membros de um grupo, envolvidos 
diretamente ou não nas discussões dos podcast. Neste sentido, Senge (2013) afirma 
que “Quando as equipes realmente estão aprendendo, não só produzem resultados 
extraordinários como também seus integrantes crescem com maior rapidez do que 
ocorreria de outra forma (p. 43).” 

 
2.2 Aprendizagem e desenvolvimento do professor em contextos de mudança  

 
Há autores que afirmam que apesar das mudanças sociais a escola muda 

lentamente, como é o caso de Perrenoud (1999), e consequentemente o trabalho 
docente também muda lentamente. Segundo ele, isso ocorre devido à cultura 
profissional que instala os professores em rotina e que, por esse motivo, a evolução 
social não necessariamente reflete de forma integral na evolução pedagógica, embora 
haja alguns traços de pedagogias mais interativas. Ainda segundo o autor, mesmo 
que alguns novos recursos e novas tecnologias sejam percebidos, ainda sim vemos 
seu uso envolve velhas metodologias.  

Essa não é uma visão unânime entre os estudiosos do campo social. Rifkin 
(2016), como mencionamos, acredita que as tecnologias e a produção de bens 
colaborativos impactam fortemente a educação. Também apresentamos Harasim 
(2000) que argumenta acerca das influências das mídias eletrônicas na escola, tanto 
para alunos quanto para professores. 

Entretanto, a rotina e as demandas diversas do trabalho docente podem ser um 
fator limitador, já que envolve tanto repetição de atividades muitas vezes 
automatizadas, cumprimento de afazeres que se põem no entorno do trabalho 
docente, bem como de normas e regulamentações que, em certa medida podem até 
travar o processo de criatividade. No entanto, voltamos a afirmar a importância do 
planejamento, da gestão, da articulação de todas as esferas do trabalho docente, de 
suas necessidades de formação, das possibilidades e desafios, prevendo o 
desenvolvimento do programa de aprendizagem constante do docente, suas vias, 
recursos etc. Desta forma, tomamos como ponto de partida desse planejamento a 
complexidade que envolve o trabalho docente. 

Defendemos o perfil do professor em contextos de mudanças sob uma 
perspectiva que se apoia na valorização da formação base e de uma aprendizagem 
que se realiza ao longo da vida. Essa aprendizagem, ao nosso ver, deveria ser 
apoiada em conhecimentos teóricos e conhecimentos construídos ao longo dos anos 
de trabalho docente. 
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Nesta perspectiva, Hammerness et. al. (2005) afirma que 

To successfully prepare effective teachers, teacher education should 
lay a foundation for lifelong learning. However, the concept of lifelong 
learning must become something more than a cliché. Given the 
relatively short period available for preparing teachers and the fact that 
not everything can be taught, decisions must be made about what 
content and strategies are most likely to prepare new entrants to be 
able to learn from their own practice, as well as the insights of other 
teachers and researchers7  (p.359). 

Concordamos com os autores de que a preparação de professores deve 
considerar a aprendizagem ao longo da vida. E isso não deve acontecer 
simplesmente, sem um planejamento sistematizado. Um programa aprendizagem 
profissional com conteúdo e estratégias deve ser planejado e possibilitar que essa 
aprendizagem ocorra e que seu conteúdo seja sustentado em pesquisas, estudos e 
no trabalho docente. Sendo assim, esse programa não deveria então basear-se 
simplesmente em ideias do senso comum, do cotidiano escolar, já que, isoladamente, 
podem construir pré-conceitos e multiplicar ideias equivocadas que só prejudicariam 
o processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, não defendemos uma aprendizagem sustentada apenas na 
prática docente, pois ela poderia nos conduzir a uma ilusão, uma visão pouco crítica, 
menos elaborada, mais imediatista e reducionista da realidade. Isso é um cuidado que 
precisamos tomar. A preparação para os contextos de mudança pode conduzir a um 
conhecimento pautado no imediato, no senso comum e na imprevisibilidade, 
características que não contribuem de forma alguma para a profissionalização do 
docente. 

Perrenoud (1999) defende a prática reflexiva como aliada para o enfrentamento 
da complexidade desses contextos de mudanças sociais. O conceito utilizado por 
Perrenoud vem das pesquisas de Schon (1983, 1987, 1991 apud Perrenoud) e refere-
se, resumidamente, ao conhecimento construído a partir da prática e as reflexões que 
o professor realiza a partir desse. Apesar de Schon (1987) supervalorizar a prática e 
subvalorizar a teoria, entendemos que um diálogo deve ser estabelecido, pois, como 
afirmamos acima, a prática sem os conhecimentos teóricos corre sérios riscos de 
reduzir a realidade ao imediato, produzindo conhecimentos “falsos”, desconectados 
dos conhecimentos produzidos ao longo da história da humanidade.  

Para Perrenoud (op.cit) apesar da prática reflexiva envolver uma ação solitária, 
também apoia-se no coletivo, ou seja, nasce nos grupos, em conversas, interação 
profissional e avaliação do trabalho e “... apela para especialistas externos, insere-se 
em redes, isto é, apoia-se sobre formações, oferecendo os instrumentos ou as bases 

                                                           
7  Para preparar professores efetivamente bem sucedidos, a educação do professor deveria estabelecer uma base 
na aprendizagem ao longo da vida. Contudo, o conceito de aprendizagem ao longo da vida deve tornar-se algo 
além de um cliché.  Considerando o período relativamente curto para preparar professores e o fato de que nem 
tudo pode ser ensinado, decisões precisam ser tomadas sobre quais conteúdos e estratégias são mais apropriadas 
para preparar novos professores no sentido de torna-los capazes de aprender com suas próprias práticas, bem 
como com o conhecimento de outros professores e pesquisadores (p. 359) – Tradução dos autores.  
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teóricas para melhor compreender os processos em jogo e melhor compreender a si 
mesmo (p.11)”. Entendemos, a partir dessa afirmação, que o autor não desconsidera 
a importância das bases teóricas, apesar de seus estudos enfatizarem e valorizarem 
a prática do docente.   

Quando ao autor afirma que “o trabalho dos professores evolui lentamente 
porque depende pouco do progresso técnico, porque a relação educativa obedece a 
uma trama bastante estável e porque suas condições de trabalho e sua cultura 
profissional instalam os professores em rotina (p.6)”, entendemos que a rotina, o 
cotidiano e suas produções, podem aprisionar os professores em um cenário estável. 
A interação com grupos de profissionais, o planejamento sistemático de programas 
que prevejam as estratégias e conteúdo, com afirmou Hammerness et. al. (2005), a 
valorização da prática reflexiva, do estudo de conhecimento teórico, de pesquisas 
educacionais e da visão de especialistas seriam todos elementos importantes na 
formação continuada de professores. Sendo assim, esse conhecimento produzido 
pelas comunidades de aprendizagem não pode ser alheio ao conhecimento teórico e 
a busca de uma visão de totalidade da complexidade em que a educação está imersa.  

 
3. Materiais e Métodos 

 
O projeto Podcast Papo de Professor contou com a colaboração dos 

professores autores desse ensaio, e com a participação de 26 profissionais da 
educação, dos quais 18 foram professores dos Institutos Federais (IFs) do Brasil, 
participantes da Chamada nº 41/2016 – CNPq/SETEC-MEC, 03 professores ou 
gestores da Universidade de Ciências Aplicadas HAMK, 04 professores brasileiros de 
diferentes escolas e 2 gestores finlandeses.  

Os participantes de cada episódio foram selecionados conforme seu nível de 
engajamento, trabalho ou tema do projeto de pesquisa submetido para Chamada do 
CNPq. Por exemplo, no episódio 11, cujo tema foi “Internalization of education” foram 
convidados dois especialistas em internacionalização, responsáveis pelos projetos 
envolvendo esse tema na universidade finlandesa HAMK ou ainda no episódio 07, 
cujo tema é “O que é o Instituto Federal?”, a convidada foi uma representante do 
Ministério da Educação no Congresso de Ensino do Instituto Federal de São Paulo 
em 2015. A data e hora de cada gravação foi escolhida conforme a disponibilidade de 
agenda de cada participante. A discussão foi orientada de modo que os participantes 
pudessem ficar à vontade para debater a partir de seus conhecimentos de maneira 
espontânea e a partir da interação com seus pares.  

Os professores participantes do programa atuam no âmbito da Educação 
Profissional, Técnica e Tecnológica e, por esse motivo, os temas, em sua maior parte, 
foram inspirados em assuntos relacionados aos IFs e Universidades de Ciências 
Aplicadas, bem como em assuntos abordados durante o curso realizado na Finlândia. 

Durante a fase inicial do PPP, os canais para comunicação foram criados, 
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dentre eles, página do projeto8, correio eletrônico e perfis nas seguintes redes sociais: 
Facebook, Instagram, Google+ e Twitter, nas quais além da divulgação de novos 
episódios também foram publicadas notícias relacionadas à educação. 

O primeiro passo para a divulgar o Podcast Papo de Professor foi a compra do 
domínio virtual. A página da web do Podcast Papo de Professor foi construída usando-
se como base a plataforma Wordpress e foi hospedada em uma empresa 
especializada em podcasts, a Euler Soluções em Internet9. Para a disseminação do 
conteúdo os episódios foram registrados nos principais agregadores de conteúdo para 
podcasts como o iTunes, Deezer, Teiacast e Youtuner. A criação da logomarca do 
PPP foi criada através de serviço especializado online chamada Logovia10. 

Para monitorar a quantidade e os tipos de acesso a página da web do Podcast, 
o serviço Google Analytics é utilizado e, por sua vez, para verificar a quantidade de 
downloads de cada episódio bem como qual dispositivo está se usando para realizá-
lo é utilizado o serviço pago “Professional” oferecido pela empresa Blubrry11.  

Para realizar a gravação dos episódios foram utilizados dois distintos modos: 
Presencial e à distância. Para a gravação presencial, utilizou-se os equipamentos 
apresentados na Tabela 1, cedidos pela universidade finlandesa HAMK. 

Tabela 1 – Equipamentos e softwares  

 Presencial À distância 
Gravação Gravador Zoom H4n ou  

Gravador Zoom H6 ou 
Mesa de som Behringer 
Q1202USB e 
Sofware Audacity 

Software Skype e 
Software iFree Skype 
Recorder 

Captação do 
áudio 

4 Microfones cardióides 
simples 

Headset Microsoft LX-3000 

Monitoramento Fone de ouvido Philips 
SHL3060 

Headset Microsoft LX-3000 

 
Foram gravados 30 episódios no período de março de 2015 a agosto de 2016. 

Até novembro de 2016, 14 episódios já haviam passado pelo processo de edição de 
áudio no software Audacity e disponibilizados na página web. Entre os episódios 
disponíveis, 13 foram gravados em língua portuguesa e 03 em língua inglesa.  

 
4. Resultados e discussão  

 
Os resultados apresentados e discutidos nesta seção consideram dados 

quantitativos, apresentados neste artigo, e qualitativo, em especial a partir das 
experiências com as gravações dos episódios e de seus conteúdos.  

Durante os episódios gravados foi possível observar que seus integrantes 

                                                           
8 http://www.papodeprofessor.com 
9 https://www.euler.eti.br/ 
10 http://www.logovia.com.br/ 
11 https://www.blubrry.com 

http://www.papodeprofessor.com/
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acessaram diversas fontes de conhecimento, tanto teóricos quanto construídos no 
desempenho do trabalho docente. Também observamos a formação de redes de 
aprendizagem, em que, muitas vezes, os membros de uma discussão estavam 
realmente dispostos a influenciar e serem influenciados com novas ideias e 
conhecimentos. 

Nem todas as discussões estabeleceram diálogo entre teoria e prática, o que, 
a princípio, nos faz acreditar que seria interessante promover um segundo momento 
de discussão, após estudos mais aprofundadas sobre o tema, para não correr o risco 
de multiplicação de ideias do senso comum. 

Nos momentos após a gravação de cada episódio, a maior parte dos membros, 
em especial os professores, relatou que aprendeu algo novo com os colegas durante 
a discussão.  

Na tabela 2, apresentada a seguir, relacionamos os temas de cada episódio, o 
número de participantes na gravação do podcast e o número de ouvintes (downloads 
por IP):  

Tabela 2 – Dados Gerais 

Episó
dio Temas 

 

Estilo 
Total 

de 
down
loads 

Downlo
ads 

únicos 
(n.º 

ouvinte
s) 

Partici
pantes 

1 PBL - Take a can if you can 5 Debate 378 277 
2 Colaboração entre professores 3 Debate 309 233 

3 
Tecnologia no ensino da 
Matemática 

4 
Debate 527 388 

4 Tipos de Avaliação Parte 02 4 Debate 536 387 
4 Tipos de Avaliação Parte 01 4 Debate 570 429 
5 Educação Centrada no Aluno 6 Debate 900 627 
6 Educação a Distância 4 Debate 726 511 
7 O que é o Instituto Federal? 2 Entrevista 502 366 

8 
Como escrever artigos 
científicos 

2 
Entrevista 656 477 

9 
Alunos Jedi ajudando a 
comunidade 

2 
Entrevista 640 470 

10 
O Papel do Professor na 
comunidade 

4 
Debate 684 519 

11 Internalization of Education 4 Debate 773 567 
12 Finland House in Rio 3 Entrevista 353 264 

13 
Relação Empresa-Escola 
(Me2We) 

3 
Entrevista 265 206 

13 Relação Empresa-Escola 3 Debate 223 148 
14 Papo sobre PBL 6 Debate 267 191 

Total 16 episódios   8309 6060 
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Dentre os 04 episódios mais ouvidos, estão os de número 05, 11, 10 e 06, cujos 
temas respectivamente foram: Educação Centrada no Aluno, Internationalization of 
Education (Internacionalização na Educação), O papel do professor na Comunidade 
e Educação à Distância.    

O alcance mais considerável de audiência para o episódio 5, com o total de 627 
downloads únicos, cujo tema foi: Educação Centrada no Aluno. Atribuímos o alcance 
à tendência atual de abordagem do tema nas redes sociais e em cursos para 
professores. Para alguns estudiosos, a justificativa também pode dar-se devido aos 
modismos na educação12, os quais ocorrem em nível global.   

O segundo podcast mais ouvido, com 567 downloads, foi o episódio 11, 
gravado em língua inglesa, sobre a internacionalização da educação, um tema 
bastante discutido nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Brasil, tendo em vista a necessidade de cooperação para o desenvolvimento de novas 
tecnologias, pesquisas aplicadas e fomentação de mobilidade de professores-
pesquisadores e estudantes. Na sequência, o episódio 10 sobre o Papel do Professor 
na Comunidade, com 519 downloads por IP e, em seguida, o episódio 6 sobre 
Educação à Distância, com 511 downloads, provavelmente por ser um tema que 
desperta ainda mais interesse por estar em constante mudança com a introdução de 
novas tecnologias. 

Os demais episódios, com downloads entre 477 e 148, abordaram assuntos 
diversos, compreendendo o trabalho do professor, metodologias ativas, eventos e 
assuntos mais específicos da Educação Profissional, como por exemplo, a relação 
escola-empresa. 

 
5. Considerações finais 

 
As tendências na educação ocorrem de modo similar globalmente. Tanto que 

utilizamos aqui referências de estudos realizados na Europa e América do Norte e, no 
entanto, percebemos nossa realidade no cenário brasileiro de modo muito próximo. 

Os temas propostos para a gravação do podcasts basearam-se em assuntos 
do curso realizado pelos professores na Finlândia e em assuntos-chave para a 
Educação Profissional, abordados constantemente em documentos reguladores, 
reuniões e programas dos Rede Federal de Educação Profissional do Brasil. Os 
assuntos despertaram o interesse de um número considerável de ouvintes, o que 
confirma o potencial de alcance e de multiplicação de conhecimentos e informações 
sobre temas importantes para o professor e seu trabalho. 

Foi possível observar o potencial multiplicador dos podcasts para o 
desenvolvimento profissional de professores, tanto dos participantes quanto do 
potencial de alcance de ouvintes. Conforme apresentado e discutido no referencial 

                                                           
12 Não tratamos desse tema aqui, embora consideramos importante que o educador compreenda os modismos na 
Educação, em especial em relação às Metodologias Ativas. Recomendamos a leitura do livro Vigotski e o “Aprender 
a Aprender”: crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana de Newton Duarte, São 
Paulo: Autores Associados, 2004. 
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teórico e nos resultados.  
Essa ferramenta tecnológica apresenta diversas possibilidades e também 

desafios. Seu uso no desenvolvimento profissional de professores deve ser planejado, 
sistematizado, acompanhado e avaliado constantemente, para que não haja o risco 
de reprodução de ideias e preconceitos do senso comum, considerando seu alcance. 
Por outro lado, é possível observar que o podcast constitui-se de uma poderosa 
ferramenta para formação de comunidades profissionais de aprendizagem, da criação 
de redes através de debates e conhecimentos distribuídos. Há uma produção de 
conhecimento na relação com o outro. Esse conhecimento pode influenciar na 
construção de uma visão mais compartilhada de educação, o que por sua vez 
influenciaria no clima e identidade institucional e no desenvolvimento de práticas 
docentes colaborativas e focadas na aprendizagem. 

Não pretendemos aqui apresentar meios idealistas e desconectados da 
realidade do trabalho do docente, considerando sua rotina e demandas de atuação no 
ensino, pesquisa e extensão. Entendemos que os fatores que levam ao sucesso 
escolar são diversos e devem estar integrados. A aprendizagem e desenvolvimento 
contínuo do docente, a criação de espaços colaborativos na escola, o uso de TICs 
etc. requerem uma gestão articulada, uso eficiente de recursos, políticas e 
regulamentações que viabilizem tais projetos etc. 

PODCAST PAPO DE PROFESSOR: APRENDIZAGEM 
COLABORATIVA NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO 

DOCENTE 
PODCAST TEACHER'S CHAT: LEARNING COLLABORATIVE IN 

DEVELOPMENT TEACHER PROFESSIONAL 

Abstract: 
This study aims to describe the Papo de Professor Podcast project and analyze its 
potential to foster collaborative learning and the possibilities of use in the professional 
development of teachers. For that, we carried out a theoretical discussion, the 
description of the project and the analysis of quantitative and qualitative data. The data 
allowed us to point out the following: 1. the use of podcasts in the continuing education 
of teachers has the potential to create spaces for collaboration and formation of 
learning communities; 2. it is noticed that during the speeches the participants are able 
to build new ideas from the interaction with their peers; 3. this tool has a great potential 
for distributing knowledge and information, which can help in the process of 
strengthening institutional identity and culture. 

Keywords: Podcast. Collaborative Learning. Teacher’s Professional development. 
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Resumo: 
 

O presente artigo toma como objeto as práticas pedagógicas mediadas pelas 
tecnologias – aqui designadas por docência online – partindo da problematização da 
definição usual de educação a distância (EAD) em oposição à educação presencial. 
Não podemos reduzir a caracterização da EAD em função da exclusão da presença e 
nem em razão da tecnologia que adota para a gestão e a oferta dos serviços 
pedagógicos. O objetivo é compreender o que define a educação online, sua natureza 
específica e sua distinção de outras modalidades educacionais. A proposta deste 
artigo é refletir sobre as singularidades da docência online com base nos elementos 
que constituem o trabalho pedagógico – objetivos, conteúdos, métodos e formas de 
organização do ensino. Efetivam-se mudanças na mediação pedagógica, situações 
onde são utilizadas as TIC? Surgem novas demandas para o trabalho docente? São 
transformações tão radicais capazes de alterar a natureza do trabalho pedagógico? 
Os resultados apresentam mais que respostas, pois colocamos em questão as 
tendências educacionais em alinhamento à industrialização da educação que se 
articulam em suas dimensões política e pedagógica. Por fim, discutimos os processos 
de mediação pedagógico-didática que se estabelecem na docência online. 
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Palavras-chave: EAD como prática social. Docência online. Educação e tecnologia. 
Trabalho pedagógico. Mediação pedagógico-didática. 

1. Introdução 
A educação a distância (EAD) é uma tendência presente na educação hoje, o 

que a coloca na pauta das investigações acadêmicas. Em geral, o conceito de EAD 
a coloca em oposição à educação presencial. Parte-se do princípio de que o primeiro 
pode substituir o segundo. 

A propensão a definir a EAD em oposição à educação presencial aparece 
como um „atalho‟ para uma perspectiva pragmática no tratamento deste tema: a EAD 
viria para suprir a falta de acesso à educação formal nos lugares geograficamente 
afastados dos grandes centros urbanos. Tal definição é permeada por uma 
justificativa instrumentalista porque enfatiza o como fazer, em detrimento do quê e 
do por quê, indagações orientadoras de toda prática social como a educação. 

A defesa da democratização do ensino por meio da EAD tem se baseado na 
acepção do preenchimento da lacuna representada pela distância geográfica entre 
quem ensina e quem aprende, além de possibilitar o atendimento a um maior número 
de pessoas no ensino superior com baixos custos. Esta visão baseia-se numa 
perspectiva a-histórica e subtrai a dimensão política da função docente. Tal definição 
de EAD enfatiza a dimensão técnica dos meios digitais utilizados como suporte da 
gestão e da oferta de serviços pedagógicos. As tecnologias são responsáveis 
pela inovação pedagógica, pela necessária transformação dos processos 
pedagógicos que estão, em sua maior parte, sob a responsabilidade do professor. 
Este tem a sua função política esvaziada no momento em que o ensino é 
caracterizado como mercadoria (BARRETO, 2003, 2004; BIANCHETTI, 2001; 
MALANCHEN, 2015). 

Em outras palavras, esta definição de EAD está alicerçada na técnica, no 
funcionamento e não na educação como uma forma constituída historicamente. Por 
exemplo, a fragmentação do trabalho docente não é algo extrínseco ao projeto de 
EAD que conhecemos. A EAD constituída historicamente no Brasil − especialmente 
aquela estabelecida pelo Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB) – é 
estruturada segundo um modelo fordista com predominância da divisão do trabalho 
(ARAÚJO; PEIXOTO, 2012; BARRETO, 2003, 2004; BELLONI, 2009; TOSCHI, 
2004). Assim, a perspectiva industrial de uma educação de massas não é mera 
disfunção, trata-se de um princípio inerente a tal projeto. 

Considerando a historicidade deste conceito, é possível perceber os 
processos educativos mediados pelas tecnologias, inclusive a EAD, como um projeto 
educativo inserido num contexto sociopolítico. A EAD é prática social. Neste sentido, 
buscamos um referencial que se afasta da noção instrumental do trabalho 
pedagógico e busca as bases epistemológicas que fundamentam os processos 
educativos. 

Assim, colocar em questão a definição corrente de EAD poderá contribuir para 
o debate sobre o currículo, evitando uma perspectiva tecnicista a-histórica e 
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instrumental. Com base nestas considerações, o presente artigo toma como objeto 
as práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias, aqui designadas por docência 
online4. 

A organização curricular e o modo de pensar a educação online, na forma 
como é disposta atualmente, tornam-se ponto de partida para a reflexão sobre a 
política educacional que define e apresenta as diretrizes para o desenvolvimento de 
cursos a distância. 

2. Discussões e resultados: descrição e análise teórica da pesquisa 
Diante das divergências do discurso pedagógico e da tentativa de 

problematizar o conceito de EAD, cabe questionarmos como tal conceito está 
conduzindo a uma prática subordinada às políticas liberais e neoliberais. 

Nos últimos vinte anos, as instituições de ensino superior sofreram 
reajustamentos para atender às demandas do projeto econômico neoliberal, 
destacando-se a indução à utilização das TIC e a disseminação de cursos a distância 
(BARRETO, 2003, 2004; PEIXOTO, 2008; PRETTO, 2001; TOSCHI, 2013). A 
introdução de mecanismos para medir o desempenho educativo, a qualidade da 
pesquisa e a eficácia institucional constituiu parte central dessas reformas. As 
tecnologias têm sido inseridas como se - por permitirem o acesso - fossem garantia 
de cidadania. Na verdade, verificamos um paradoxo: 

 
[...] de um lado estão os discursos que proclamam a necessidade de 
uma formação continuada que favoreça a formação de profissionais 
autônomos, críticos e criativos e, de outro, constata-se a multiplicação 
de programas de formação com carga horária e conteúdos reduzidos, 
sob o pretexto de ampliar a oferta de vagas e, desse modo, preparar 
a maior parte possível da população para as demandas do mercado de 
trabalho. (PEIXOTO, 2008, p. 41) 

 
Assim, a análise da eficácia ou da equidade dos modos de ensino a distância 

se dá em comparação com o ensino presencial. Isso, sem que se diferencie o ensino 
por correspondência do ensino online, partindo do princípio de que o primeiro 
substituiu o segundo. Como já salientamos, em regra o ensino a distância é 
caracterizado pela separação ou distanciamento físico entre aquele que ensina e o 
que aprende. Até 1990, o ensino a distância era tipificado pelo envio e a recepção 
de mensagens via correio, o chamado ensino por correspondência. Foi a introdução 
de mídias como a televisão ou o vídeo que originou o termo educação a distância. 
Esta denominação foi adotada em 1982 a partir da International Council for 
Correspondance Education (ICCE) que se tornou, posteriormente, no International 
Council for Distance Education (ICDE), fundado em 1983 (BUNKER, 2003; SABA, 
2003). 

                                                           
4 Artigo baseado na pesquisa de doutorado intitulada “Elementos constitutivos do trabalho pedagógico na 
docência    online” (ARAÚJO, 2014). 
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A organização passou por uma mudança de nome para Conselho 
Internacional de Educação Aberta e a Distância em 1982. A Educação aberta e a 
distância refere-se à prestação de oportunidades educacionais de forma flexível em 
termos de acesso, que oferece vários modos de aquisição de conhecimento. O termo 
flexível designa a disponibilidade de opções para a aprendizagem em tempos e 
espaços adaptados ao e pelo aluno. O acesso significa oportunidade disponibilizada 
a todos, libertando os alunos das restrições de tempo e lugar. Diversos modos de 
aquisição de conhecimento implicam o uso de vários sistemas de distribuição de 
informação e de recursos de aprendizagem (BUNKER, 2003; SABA, 2003). 

A EAD expandiu-se a partir da disseminação da informática nos anos 1980. 
E, posteriormente, com a difusão da internet (1995) os dispositivos do chamado e-
learning transformaram a EAD numa questão de mercado. Um dos principais 
objetivos proclamados para a EAD foi a democratização da educação ao permitir que 
uma população social e econômica marginalizada tenha acesso a ela: “[...] nos 
países em desenvolvimento a EAD serve, em parte, para garantir aos excluídos o 
acesso ao conhecimento [...]” (LITTO, 2009, p. 16). 

A oferta de sistemas de EAD que atendam às condicionalidades dos 
organismos internacionais tem colocado esta modalidade de ensino como um 
mecanismo de atendimento às demandas do mercado (MAUÉS, 2009; BARRETO, 
2003; EVANGELISTA, 2012). Estes sistemas oferecem o ensino como mercadoria, 
inserindo a EAD na concorrência de mercado. A possibilidade técnica, graças à 
digitalização, favorece a produção, distribuição e utilização de suporte de ensino para 
a transmissão de informação, o que faz com que as universidades invistam em 
sistemas de informação e busquem colocar conteúdos online. 

Convém destacarmos que as tecnologias educacionais representam também 
uma oportunidade de acesso aos bens culturais acumulados pela humanidade. É 
possível encontrar possibilidades educacionais com as tecnologias na EAD desde 
que seja considerada esta contradição: ser preparação para o mundo do trabalho e, 
ao mesmo tempo, uma forma de trabalho educativo que, por conseguinte, permite a 
emancipação intelectual. Esta percepção pode ser o ponto de partida para a 
superação tanto do estímulo ao consumo quanto do “treinamento” para o mercado 
de trabalho. 

É certo que o progresso tecnológico gera diferentes perspectivas 
educacionais, mas também desencadeia formas do determinismo tecnológico. A 
matéria que de fato deve ser avaliada é a articulação entre o interesse educacional 
e o comercial. Isso porque o crescimento econômico no contexto de um projeto 
neoliberal não conduz automaticamente à superação das desigualdades sociais. Ao 
contrário, o desenvolvimento tecnológico intimamente associado ao 
desenvolvimento econômico ocorre num processo de exploração de uma 
determinada classe econômica, daquela que produz a riqueza e é excluída dos bens 
materiais e simbólicos. 

As políticas públicas para a EAD têm se submetido às condicionalidades 
econômicas, o que fragiliza o seu potencial educativo, e subtrai o papel político do 
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professor, amplia a circulação e comércio das TIC, além de viabilizar um nicho de 
mercado para a iniciativa privada. 

2.1 Mediação pedagógico-didática e singularidades da docência 
online 

Considerando os aspectos político e didático-pedagógico faz-se necessário 
caracterizar a educação online como prática social5. A educação online é prática 
social e, como tal, remete às questões sociais, políticas e econômicas, mas, 
sobretudo, às relações entre estes elementos e o aspecto didático-pedagógico. 

 
Ao pensarmos em EaD, devemos pensar, primeiramente, em 
educação: uma prática social que, em interface com outras práticas, 
num contexto sociopolítico- cultural, contribui para a construção de 
significados, reforçando e/ou conformando interesses sociais e 
políticos (NEDER, 2005, p. 78). 

 
Entendemos, assim, que a educação online não é uma prática que se define 

pela exclusão da presença. Não podemos também reduzir a sua caracterização em 
razão da tecnologia que adota para a gestão e a oferta dos serviços pedagógicos. 
Mas, então, o que define a educação online? Ela possui uma natureza específica, 
distinta de outras modalidades educacionais? 

Tratando-se da educação online, é preciso considerar os mesmos elementos 
e pressupostos do processo educativo em geral. A proposta é refletir, com base nos 
elementos que constituem o trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, métodos e 
formas de organização do ensino), sobre as categorias dos atos didáticos: o quê, para 
quê, para quem, como e em que condições se ensina. 

Na discussão dos fundamentos pedagógicos em geral, devemos considerar a 
tríade que compõe o ato didático: o docente, o aluno e a matéria. A ação didática 
mediada pelas tecnologias mantém esta representação ou ela precisa ser 
reconfigurada? As tecnologias configuram um quarto elemento que provoca uma 
alteração na natureza do ato pedagógico? 

Ao discutir tal questão, Peixoto (2010, 2011) e Toschi (2010, 2011a) tomam 
como base a mediação pedagógica. Peixoto (2010) aproxima-se de Anderson e Dron 
(2011) ao analisar as influências das diferentes teorias da aprendizagem sobre as 
práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias. Recorrendo a Sancho (2006), a 
autora destaca que a plasticidade dos meios digitais lhes permite serem adotados no 
contexto de diferentes abordagens pedagógicas. 

Alava (2002) mantém a representação triangular do processo pedagógico, 
acrescentando- lhe um quarto polo, conforme demonstra a Figura 1. 

 

                                                           
5 A prática aqui não é tomada como a aplicação da teoria, é produção material dos homens, portanto 
de seu pensamento. 
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Figura 1 - O triângulo pedagógico com inserção das mídias. 

Fonte: Alava (2002, p. 49) 
 
Toschi (2010) propõe uma representação em espiral, argumentando que os 

processos educacionais mediados pelas tecnologias digitais não demandam a 
centralidade em um dos polos, seja o professor, o aluno ou o conhecimento e nem 
mesmo a tecnologia. O foco oscila entre os distintos agentes educativos que “[...] 
articulam-se alternada e continuamente. Altera-se a relação pedagógica e também 
os processos cognitivos dos ensinantes e dos aprendentes” (TOSCHI, 2010, p. 175). 

Retomemos a representação do processo pedagógico nos processos de 
ensinar, aprender e formar: 

 
Figura 2 - O triângulo pedagógico. 

Fonte: Nóvoa (1995) modificado de Houssaye 
 
O saber refere-se aos conteúdos da formação proposta: a matéria ou a 

disciplina a ser ensinada. O professor é responsável pela transmissão ou por fazer 
aprender o saber. Quanto ao aluno, este adquire ou absorve, ou ressignifica o saber. 

Cada abordagem pedagógica privilegia a relação entre dois dos três 
elementos do triângulo. No caso do ensino tradicional, são privilegiados o saber e o 
professor. Nas pedagogias não diretivas, a relação pedagógica é primordial e são 
valorizados os vértices do triângulo representados pelo professor e pelo aluno. Na 
pedagogia de base tecnocêntrica, os meios tomam o centro, juntamente com o aluno. 
Por isso, é o processo de aprender que é valorizado quando se tomam como 
referência as pedagogias ativas. 

Diante do exposto “pode-se considerar que a mediação é elemento da relação 
pedagógica e função do modelo adotado” (PEIXOTO, 2010, p. 8). Dito de outra 
forma, os polos do triângulo pretendem expressar as relações necessárias ao ato 
pedagógico. Podemos considerar a especificidade das relações que os professores 
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mantêm com os saberes e com os alunos. Estas diferentes relações integram a 
mediação docente. Há um tipo de mediação estabelecida entre o professor e o saber 
que lhe permite ensinar. Outro tipo de mediação pedagógica é aquela que o professor 
estabelece com o aluno e que possibilita o processo de formar. A relação de 
aprendizagem é aquela estabelecida pelo aluno com o saber em seu processo para 
aprender. 

Num exercício de compreensão dessas relações, Lenoir (2011) expõe uma 
dupla mediação: a cognitiva e a pedagógico-didática. A mediação cognitiva é interna 
à objetivação do saber. Trata-se da relação entre o sujeito e o objeto do saber e tem 
como propósito a aquisição ou apreensão deste último. Isso nos remete a Vygotsky 
(1998) ao destacar a necessidade de instrumentos simbólicos para organizar o 
pensamento, definindo a mediação como aquela que se realiza nos processos da 
aprendizagem e da linguagem. 

Quanto à mediação pedagógico-didática, ela interage com a mediação 
cognitiva, mas é externa ao processo de objetivação. Ela configura a base das ações 
didáticas implementadas pelo professor, o que implica a criação de condições 
didáticas e pedagógicas favoráveis aos processos de aprendizagem. Segundo Lenoir 
(2011), é a interação permanente entre estes dois tipos de mediação que permite a 
apropriação do objeto do saber pelo aluno. 

Ensinar, aprender e formar representam facetas distintas da mesma realidade. 
Traduzem tantas posturas pedagógicas quanto as que forem possíveis conforme se 
privilegie um vértice ou uma relação entre vértices. Estas posturas refletem, 
frequentemente, posições ideológicas e sistemas de valor diferentes dos que 
preexistem à utilização das tecnologias. Em que as TIC modificam tais posturas? 
Como elas irão integrar o triângulo pedagógico? Num vértice? Sobre um lado? 
Somente no ambiente? A que elas servirão? Existem posturas pedagógicas mais 
adequadas aos usos das tecnologias? 

O resultado da pesquisa apresenta este sistema de referência que funda as 
relações entre os polos representados pelo educador, pelo aprendiz (indivíduo ou 
grupo) e pelo saber que pode servir de suporte reflexivo para as situações 
pedagógicas nas quais o aprendiz e os educadores se encontram em relação por 
intermédio da tecnologia digital. 

Mas este modelo em tríade tem como limite a não contextualização do 
ato pedagógico numa época ou cultura. Ou seja, todo e qualquer ato pedagógico se 
passa num determinado momento histórico, num ambiente humano, político e social. 
Não são, portanto, representadas neste esquema todas as relações necessárias ao 
ato pedagógico. 

Se considerarmos que as TIC não são apenas objetos técnicos, mas artefatos 
culturais e simbólicos que se configuram por meio das relações recíprocas com os 
sujeitos e as práticas sociais, precisamos levar em conta que estas tecnologias 
produzem alterações significativas em nossa maneira de lidar com a informação e o 
conhecimento, além de situações pedagógicas particulares. 

A estrutura de um artefato utilizado no contexto de um curso online deve 
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obedecer, simultaneamente, a critérios de coerência com os objetivos propostos pelo 
curso, adequação ao tipo de conteúdo trabalhado e promoção da interação entre os 
sujeitos da aprendizagem. O planejamento do uso do artefato compreende também 
a contextualização, as modalidades de aplicação, a relação entre os conhecimentos 
e sua transposição didática, as atividades de avaliação e as modalidades de 
generalização. 

Assim, são vários os questionamentos direcionados à docência online: O que 
a caracteriza? Existem especificidades na docência online? As especificidades são 
apresentadas no que se refere ao uso de artefatos tecnológicos. 

3. Considerações finais 

Na educação online, o recurso digital em rede tem influência importante na 
organização educativa do planejamento e na preparação do material didático-
pedagógico, assim como no fornecimento de serviços aos alunos. A concepção do 
material didático-pedagógico envolve um processo de midiatização dos conteúdos. 

Devemos ressaltar que, no contexto da educação online, cresce a 
responsabilidade do aluno em relação à busca de informações e à tomada de 
decisões quanto à realização das tarefas de estudo, o que exige dele ênfase na 
construção de hábitos autônomos de estudo. Acrescenta-se a este fato a 
possibilidade ampliada de produzir e expor tais produções. Estudiosos da área 
afirmam que uma das características da EAD é a possibilidade de o aluno exercer a 
sua autoria quando está realizando suas leituras, reflexões e atividades. Ou seja, o 
aluno assume a condição de protagonista, podendo exercer sua autoria nas 
atividades de estudo e de produção (ALONSO, 2010; PRETTO, 2001, 2006; 
TOSCHI, 2004, 2010, 2011b). 

Podemos considerar também a caracterização de uma mediação pedagógico-
didática marcada pelo uso proeminente de tecnologias digitais como forma de 
comunicação. Além disso, esta mediação precisa levar em conta, de maneira 
destacada, as interações do professor com os alunos de forma individualizada. 

No caso da educação online, sobretudo nos registros de interação realizados 
em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), essas relações são observadas, 
predominantemente, por meio da escrita. Assim, outra característica importante da 
educação online é a predominância das formas de comunicação baseadas na 
linguagem escrita. Verificamos a utilização crescente e simultânea das diferentes 
mídias (escrita, áudio, visual, animação, simulação, entre outras). Elas constituem 
fontes de conteúdo e materiais de ensino por meio de objetos de aprendizagem e 
das possibilidades de produção de materiais pelos alunos. O texto escrito ainda 
prevalece nas atividades de orientação de estudos, proposição de tarefas pelos 
professores e sua realização pelos alunos e na troca de informações gerais e 
pedagógicas. A linguagem escrita predomina também no momento em que o 
professor faz comentários avaliativos e informa o resultado da avaliação ou responde 
às dúvidas dos alunos que, por sua vez, também foram formuladas de forma escrita. 
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Então, uma abordagem da educação online de forma contextualizada e crítica 
apresenta estas características: 1) predominância do uso da linguagem escrita; 2) 
maior possibilidade de protagonismo discente; 3) complexificação da mediação 
pedagógico-didática em razão da articulação de um trabalho individual e coletivo por 
parte dos alunos, além do tratamento midiatizado dos conteúdos de ensino. 

A prática docente é uma forma de desenvolver o processo de ensino como 
atividade profissional. Desse modo, a prática não é apenas um conjunto de 
comportamentos observáveis, mas de comportamentos da atividade em contextos 
distintos. Esta compreensão reforça a ideia de que a docência online é um objeto de 
pesquisa complexo tal como a prática docente e convida à percepção de diferentes 
olhares disciplinares. 

O que se propõe é pensar em mais de um elemento numa perspectiva 
multidisciplinar que permita analisar as especificidades da docência online. O que 
parece é que sua estrutura se diferencia quanto aos recursos tecnológicos utilizados. 
Ou seja, uma de suas singularidades é a condição de ser realizada de forma online. 
Para além da obviedade de tal constatação, a proposta foi observar a forma como os 
elementos constitutivos do trabalho pedagógico se configuram na EAD considerando 
as limitações impostas pelas políticas de EAD as quais contribuem para a 
precarização e despolitização do trabalho do professor que atua na docência online. 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: FUNDAMENTOS 
EPISTEMOLÓGICOS DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA 

DOCÊNCIA ONLINE 

E-LEARNING: EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF 

PEDAGOGICAL WORK IN TEACHING ONLINE 

 
Abstract 
 
This article takes as an object pedagogical practices reported by technology – here 
called online teaching – starting from questioning the usual definition of distance 
learning (ODL) as opposed to regular education. We cannot reduce the 
characterization of ODL in the function of excluding the presence either because of the 
technology that adopts for the management and the provision of educational services. 
The goal is to understand the definition of online education, its specific nature, and its 
distinction from other educational modalities. The purpose of this paper is to reflect on 
the singularities of online teaching, based on the elements that compose the 
pedagogical work – goals, contents, methods, and forms of teaching organization. Are 
changes made in situations where TIC is required? Does it come to us with new 
demands for teachers' work? Are the transformations so extreme to transform the 
nature of pedagogical work? More than answers, we put in question the trend towards 
industrialization of education that articulate in their political and pedagogical 
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dimensions ultimately, we discuss the processes of pedagogical-didactic mediation 
which are established on online teaching. 
 
Keywords: ODL as a social practice. Online teaching. Education and technology. 
Pedagogical work. Pedagogical-didactic mediation. 
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ANÁLISE DO ENGAJAMENTO DE ALUNOS DURANTE O USO 

DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 
 

Silvio Henrique Fiscarelli 1 
Flavia Maria Uehara 2 

 
 
Resumo: 
 

O objetivo deste artigo é tratar sobre o engajamento de alunos de 1º e 2º ano do 
ensino fundamental durante o uso de Objetos de Aprendizagem. Nele discorreremos 
sobre a ocorrência de situações de engajamento comportamental e o engajamento 
cognitivo durante a realização das atividades pedagógicas. Os dados apresentados 
neste trabalho foram coletados por meio de uma pesquisa que promoveu a utilização 
de um Repositório de Objetos de Aprendizagem em uma escola pública do interior 
de São Paulo, por meio de uma abordagem metodológica de Pesquisa-ação. 
Participaram da pesquisa seis professoras, três de 1º ano e três de 2º ano do ensino 
fundamental e suas respectivas turmas. Os dados foram coletados por meio de 
registros de observação, realizados ao longo de um ano letivo. Os resultados 
encontrados indicaram que os alunos se mantiveram engajados 
comportamentalmente e cognitivamente durante o uso dos Objetos de 
Aprendizagem. Verificamos também que o nível de dificuldade do conteúdo 
curricular tratado no Objeto de Aprendizagem interfere no engajamento cognitivo dos 
alunos. 
 
Palavras-chave: Engajamento comportamental. Engajamento cognitivo. Objetos de 

Aprendizagem. Ensino Fundamental. 

1. Introdução 
 
Os Objetos de Aprendizagem podem ser grandes aliados das práticas 

pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental e no processo de 
alfabetização, pois podem apresentar os conteúdos curriculares em uma linguagem 
mais atrativa, acessível, dinâmica e interativa para as crianças, o que pode auxiliar 
na compreensão de conceitos, princípios e procedimentos estudados. Esse tipo de 
recurso digital viabiliza a execução de ações pedagógicas mais individualizadas e o 
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desenvolvimento de uma postura mais ativa do estudante frente ao seu processo de 
aprendizagem e um maior envolvimento dos alunos durante o processo de 
construção do conhecimento. 

Segundo Fiscarelli, Morgado e Uehara (2017) o uso de Objetos de 
Aprendizagem pode auxiliar o processo de aprendizagem na superação de 
dificuldades de aprendizagem, possibilitando uma maior autonomia do educando e 
uma maior segurança para realização de atividades. Os autores também pontuam 
que é necessário que seja realizada uma seleção adequada dos Objetos de 
Aprendizagem a serem utilizados, considerando uma prévia avaliação diagnóstica 
dos estudantes. 

Schmengler, Pavão e Pavão (2019) apontaram que o feedback oferecido 
pelos Objetos de Aprendizagem propicia motivação aos usuários. Estes autores 
utilizaram um Objeto de Aprendizagem com alunos com deficiência intelectual e 
apontaram que “[…] a motivação dos estudantes e o interesse apresentado foi o 
ponto de partida no desenvolvimento das atividades propostas” (SCHMENGLER; 
PAVÃO; PAVÃO, 2019, p. 109) 

Zoppo et al. (2020) realizaram um estudo sobre o uso de um Objeto de 
Aprendizagem de Matemática em uma oficina com alunos do ensino fundamental e 
identificaram que este tipo de recurso digital pode ser um instrumento motivador 
durante as aulas de matemática. No entanto, os autores alertaram para o fato de 
que a motivação para o uso daquele recurso não ter gerado, em todos os alunos, um 
envolvimento mais profundo durante a realização da tarefa. Segundo os autores, os 
alunos buscavam completar as atividades através de estratégias de “tentativa e 
erro”, sem refletir ou resgatar os conhecimentos prévios e a “imersão” em torno do 
conteúdo só foi observada nos alunos que tinham um desempenho escolar superior 
aos colegas. 

Embora as discussões sobre o uso de Objetos de Aprendizagem já ocorram 
há alguns anos no Brasil, a temática do uso desses recursos nos anos iniciais do 
ensino fundamental ainda é recente no país. Por essa razão, consideramos 
relevante a realização de estudos sobre o emprego dos Objetos de Aprendizagem 
nas práticas docentes como um meio de ampliar e fortalecer o conhecimento 
científico sobre a temática.  

Neste sentido, este trabalho tem a finalidade de discorrer sobre um conjunto 
de dados coletados durante a utilização de um Repositório de Objetos de 
Aprendizagem por alunos de 1º e 2º ano do ensino fundamental de uma escola 
pública do interior de São Paulo. As discussões a serem apresentadas tem como 
foco o envolvimento dos alunos no uso dos Objetos de Aprendizagem e possuem o 
objetivo de identificar se esses recursos digitais possibilitam o engajamento 
comportamental e cognitivo dos alunos nas atividades escolares. 

Acreditamos que identificar como o uso de Objetos de Aprendizagem pode 
afetar o engajamento dos alunos em atividades educativas e, por consequência, seu 
próprio processo de aprendizagem é importante para o aprimoramento dos 
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conhecimentos científicos existentes sobre o potencial do uso desses recursos para 
os processos de ensino e aprendizagem. 

 
2. Motivação e engajamento 

 
O termo motivação pode ser definido como: “Causa do comportamento. 

Forças conscientes ou inconscientes que resultam em certos atos” (LEFRANÇOIS, 
2017). A motivação é algo que nos move, que nos coloca em ação, que nos 
impulsiona a realizar, a agir e reagir. 

Em educação, o termo motivação é associado ao envolvimento dos alunos 
em atividades educativas; ao empenho na resolução de tarefas; ao desempenho 
escolar; e às preferências e interesses dos estudantes. A falta de motivação dos 
alunos com a escola pode levar ao abando, à insatisfação e à falta de envolvimento 
com a instituição escolar e com os processos de aprendizagem (ROESER; 
ECCLES, 1998). 

A motivação, segundo Ryan e Deci (2017), pode ser intrínseca ou extrínseca 
dependendo dos impulsos que a originam. A motivação intrínseca é definida por 
esses autores como uma atividade espontânea que o indivíduo realiza pela 
satisfação da realização da atividade em si. Ela é diferente das atividades motivadas 
extrinsecamente, que são aquelas que o sujeito realiza porque precisa e que são 
baseadas em recompensas ou punições. A exploração, as brincadeiras, os jogos e 
esportes são exemplos de atividades tipicamente motivadas intrinsecamente que 
comumente são observadas no comportamento das crianças, que intrinsecamente 
possuem o interesse de conhecer e vivenciar o mundo. 

Ryan e Deci (2013) argumentam que a motivação intrínseca desempenha um 
papel essencial no envolvimento, performance e aprendizagem de alunos. De 
acordo com os autores, quando o aluno está motivado intrinsecamente para realizar 
uma tarefa, ele também estará mais envolvido em sua execução e, portanto, seu 
processo de aprendizagem tenderá a ser potencializado durante a atividade. 

Estudos realizados por Froiland e Worrell (2016) apontam que a motivação 
intrínseca se relaciona com o desempenho escolar dos estudantes e que alunos 
motivados intrinsecamente para a realização de atividades de matemática obtiveram 
melhor desempenho durante o curso. 

Uma questão bastante relevante e presente nas pesquisas sobre motivação é 
a sua relação com o engajamento. De acordo com Reschly e Christenson (2012), 
alguns pesquisadores utilizam esses dois termos de modo intercambiável, outros 
consideram que o engajamento do aluno inclui motivação, e ainda há aqueles que 
consideram que o engajamento e a motivação são conceitos distintos e 
relacionados.  

As pesquisas sobre o engajamento no âmbito educacional começaram a ser 
desenvolvidas na década de 1970, no entanto, ainda não há um consenso sobre sua 
conceitualização (HARRIS, 2008). Para Reeve (2012, p. 151, tradução nossa) 
engajamento diz respeito “ao grau de envolvimento ativo em uma atividade de 
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aprendizagem”. O autor considera que a motivação é a causa e o engajamento o 
efeito.  

Schunk e Mullen (2012, p. 219, tradução nossa) afirmam que a “A motivação 
afeta o engajamento dos alunos, ou como suas cognições, comportamentos e afetos 
são energizados, direcionados e sustentados durante as atividades acadêmicas”. De 
acordo com os autores, a auto-eficácia, que é percepção que o indivíduo possui 
sobre sua própria capacidade para aprender ou realizar determinadas ações, é um 
fator que pode influenciar a motivação e o engajamento. 

A motivação direcionada à realização de tarefas para Pekrun e Linnenbrink-
Garcia (2012) pode ser considerada como uma maneira de engajamento, já que ela 
diz respeito aos processos que moldam objetivos, intensidade e persistência de 
comportamentos. Para os autores, o engajamento motivacional pode possibilitar 
outros tipos de engajamento e, no entanto, os processos motivacionais nem sempre 
conseguem ser responsáveis por iniciar ou manter um comportamento. 

Para Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004), o engajamento escolar é um 
constructo multidimensional que envolve três dimensões: comportamental, cognitiva 
e emocional. O engajamento comportamental diz respeito a condutas de 
participação dos alunos no ambiente escolar, de realização das atividades propostas 
pelo professor, de respeito às regras da escola e de emprego da atenção durante as 
aulas e de esforço para realizar os objetivos propostos pelo professor. Para Skinner 
e Pitzer (2012) comportamentos de iniciativa, esforço, empenho, persistência, foco, 
atenção, concentração e envolvimento podem indicar engajamento comportamental 
e atitudes de passividade, procrastinação, desistência, inquietação, desatenção, 
distração e abstenção evidenciam o oposto deste tipo de engajamento. 

O engajamento cognitivo pode ser compreendido como o empenho individual 
para a realização das atividades educativas, o nível de esforço dos alunos para 
resolver as tarefas propostas e a autorregulação para manter-se focado nas tarefas. 
Ele é o comprometimento do aluno com a realização da atividade atrelado à 
percepção do próprio indivíduo dos benefícios que ela pode lhe proporcionar ao seu 
processo de aprendizagem. Skinner e Pitzer (2012) consideram que o emprego da 
intencionalidade na realização das atividades, o esforço para alcançar os objetivos, 
a participação voluntária, a elaboração de estratégias, a preferência por desafios, o 
domínio, a concentração, o foco e o rigor são indicadores de engajamento cognitivo 
e a falta de objetivos, o desamparo, a resignação, a relutância, a oposição, a 
evitação e a apatia representam o oposto do engajamento cognitivo. 

Já o engajamento emocional tem relação com os sentimentos do aluno sobre 
sua escola, seus professores e colegas. Esses sentimentos podem se apresentar 
como demonstrações de alegria, pertencimento, satisfação, interesse, frustração e 
ansiedade. (INDIANA UNIVERSITY, 2007). Segundo Skiner e Pitzer (2012), 
indicadores de engajamento afetivo incluem entusiasmo, interesse, prazer, 
satisfação, orgulho, vitalidade e diversão, e sua oposição compreende o tédio, o 
desinteresse, a frustração, a tristeza, preocupação ou ansiedade e a vergonha. 
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Tendo em vista esta estreita relação entre motivação e engajamento, 
consideramos relevante compreendermos e identificarmos a presença, ou não, de 
comportamentos relacionados ao engajamento durante o uso de Objetos de 
Aprendizagem. Acreditamos que, conceber os recursos como elementos que são 
capazes de motivar os alunos já não é razão suficiente para entendemos e 
promovermos o uso destes recursos nas práticas pedagógicas. 
 
3. Metodologia 

 
Com objetivo de promover e investigar o uso de Objetos de Aprendizagem 

por turmas de 1º e 2º ano do ensino fundamental, este trabalho baseou-se em uma 
abordagem metodológica qualitativa, a pesquisa-ação. Este tipo de perspectiva 
teórica pressupõe o reconhecimento da diversidade, do diálogo, da interação entre 
os participantes; além de possibilitar que “professores e pesquisadores se coloquem 
em uma perspectiva de formação em que uns aprendem com os outros” (Thiollent; 
Colette, 2014, p.215). 

Para Thiollent (2018), a pesquisa-ação possui os objetivos de: contribuir para 
o melhor equacionamento possível de problemas considerados centrais na 
pesquisa, com levantamento de soluções e propostas de ações no intuito de auxiliar 
os atores na sua atividade transformadora da situação; obter informações que 
seriam de difícil acesso por meio de outros procedimentos; e, por fim, aumentar 
nosso conhecimento científico sobre determinadas situações. 

A coleta de dados ocorreu ao longo de um ano letivo, foi realizada em uma 
escola pública municipal do interior paulista e contou com a participação de seis 
professoras dos anos iniciais do ensino fundamental e suas respectivas turmas. 
Para a escolha da escola foi levado em consideração o interesse da equipe gestora 
em possibilitar a investigação e a existência de um laboratório de informática na 
instituição. Após o estabelecimento da parceria com a unidade escolar, foi 
apresentada aos docentes a proposta de emprego dos Objetos de Aprendizagem 
em turmas de 1º e 2º ano do ensino fundamental e, em seguida, foram selecionados 
para participar da pesquisa os professores que manifestaram interesse. 

Durante a investigação os pesquisadores auxiliavam as professoras no 
planejamento das aulas com Objetos de Aprendizagem sugerindo recursos e, 
durante o uso destes, ofereciam suporte aos docentes e alunos com as dúvidas ou 
problemas técnicos; além de coletar dados relevantes à pesquisa.  

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados os registros de 
observações das aulas realizadas no laboratório de informática. A dinâmica de 
observação das aulas desenvolveu-se com três observadores: dois eram 
responsáveis pelo acompanhamento das atividades realizadas nos dezesseis 
computadores disponíveis no laboratório; e o terceiro observador possuía a função 
de visualizar a aula de maneira mais geral, tendo uma visão mais global das 
situações e relações suscitadas. A Figura 1 ilustra esta dinâmica de cobertura de 
observação. 
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Figura 1: Representação da organização da dinâmica de observação. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Durante o processo de investigação, os observadores 1 e 2 circulavam pelo 
laboratório de informática, passando por todos os computadores ocupados, e 
realizavam os registros das atividades no roteiro de observação. Eles permaneciam 
por aproximadamente dois minutos em cada máquina, faziam os registros e dirigiam-
se ao próximo computador. Ao final, retornavam ao primeiro computador e repetiam 
o processo de registro. Na maioria das ocasiões os observadores conseguiram 
registrar as ações e comportamentos de alunos em um mesmo computador em até 
três momentos distintos da aula. 

Para a realização da observação sistemática foi utilizado um roteiro  
previamente definido com algumas questões sobre os comportamentos e prática dos 
alunos durante o uso de Objetos de Aprendizagem; este instrumento possuía o 
intuito de registrar a ocorrência de algumas práticas previamente selecionadas e 
associadas com a postura de engajamento durante as aulas realizadas no 
laboratório. A observação sistemática é um recurso metodológico muito utilizado na 
pesquisa qualitativa e um meio para a elaboração de conhecimentos científicos de 
aspectos da realidade (PÁDUA, 2018). De acordo com Chizzotti: 

 

A observação sistemática objetiva superar as ilusões das percepções 
imediatas e construir um objeto que, tratado por definições provisórias, seja 
descrito por conceitos, e estes permitam ao observador formular hipóteses 
explicativas a serem ulteriormente constatadas e analisadas. (CHIZZOTTI, 
2018, p. 69-70) 
 

A elaboração do roteiro de observação levou em consideração a criação de 
categorias que incluíssem comportamentos que representassem situações de 
engajamento dos alunos no uso dos Objetos de Aprendizagem. Para a construção 
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deste instrumento nos embasamos nas concepções de Fredricks, Blumenfeld e 
Paris (2004) sobre as três dimensões de engajamento, no entanto, as categorias do 
roteiro restringiram-se a identificar comportamentos diretamente relacionados ao 
engajamento cognitivo e comportamental. Embora o engajamento emocional tenha 
sido levantado por meio de entrevistas com as professoras participantes, ele será 
tratado nas análises deste trabalho. 

Para determinar o engajamento comportamental dos alunos, buscamos 
identificar indicadores que demonstrassem se os estudantes estavam envolvidos no 
uso dos Objetos de Aprendizagem, para tanto foram criadas três categorias: 
Fazendo, Conversando e Alheio. A categoria Fazendo inclui comportamentos em 
que o aluno está interagindo com a atividade ou discutindo com os colegas ou 
professora sobre a atividade. A categoria Conversando, agrupa comportamentos em 
que o aluno está falando sobre assuntos que não tem relação à atividade em si. E a 
categoria Alheio, engloba comportamentos apáticos do aluno frente a atividade e a 
falta de interação com a atividade, colegas ou professora. 

Já para identificar o engajamento cognitivo dos alunos, procuramos distinguir 
indicadores que apontassem para o nível de esforço que os alunos estavam 
empregando para resolver as atividades propostas e, para tanto, foram definidos três 
categorias: Raciocinando, Chutando e Parado. A categoria engloba comportamentos 
em que o aluno demonstra concentração durante o uso dos Objetos de 
Aprendizagem, quando ele elabora estratégias de respostas, ou quando ele consulta 
a professora para esclarecer dúvidas. A categoria Chutando inclui comportamentos 
em que o aluno não reflete sobre as questões da atividade, quando ele responde por 
meio de estratégias de tentativa e erro e quando ele executa ações descoordenadas 
para conseguir finalizar a atividade. A categoria Parado compreende 
comportamentos em que o aluno não está usando o Objeto de Aprendizagem. 

O Quadro 1 apresenta esse conjunto de indicadores utilizados na elaboração 
do roteiro de observação.  

 

Quadro 1: Indicadores de engajamento dos alunos durante o uso dos Objetos de Aprendizagem 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

O desenvolvimento da investigação foi autorizado pela Secretaria Municipal 
de Educação e pela direção da escola, e os participantes estavam cientes do 
objetivo da pesquisa e do papel dos pesquisadores. Foram realizadas ações 
baseadas no respeito aos participantes e à instituição escolar: as coletas de dados 
ocorreram sempre em um espaço pré-definido, com data e hora marcada; e as 
observações contavam com o acompanhamento e supervisão de dois membros da 
equipe escolar, a professora e a monitora do laboratório de informática. Os 
participantes não foram coagidos para participarem da pesquisa e foram tomadas 
precauções para preservar o anonimato, a privacidade e a autonomia de todos. 

 
4. Análise e discussão 

 
Para avaliarmos o engajamento comportamental e engajamento cognitivo dos 

alunos de 1º e 2º ano do ensino fundamental no uso de Objetos de Aprendizagem, 
foram analisados mil e oitenta registros de observações. Cada registro de 
observação corresponde a uma passagem dos observadores pelos computadores e 
contemplam itens sobre: o envolvimento dos alunos na aula; o nível de esforço 
empregado nas atividades propostas; as dificuldades relacionadas ao uso dos 
Objetos de Aprendizagem; e as dificuldades relacionadas ao conteúdo curricular 
tratado. 

Embora a pesquisa tenha se desenvolvido ao longo de um ano letivo, a coleta 
de dados com a observação das atividades realizadas por todos os alunos ocorreu 
apenas entre o mês de maio e outubro, sendo assim, serão apresentados e 
discutidos os registros realizados durante cinco meses: maio, junho, agosto, 
setembro e outubro. 

Em termos de engajamento comportamental, identificamos que os 
comportamentos dos alunos podiam ser enquadrados nas três categorias propostas 
no roteiro de observação: havia alunos fazendo as atividades; alunos conversando; 
e alunos alheios durante as aulas. A Tabela 1 apresenta a ocorrência destes 
comportamentos por mês e a média geral ao longo dos meses. 

 

Tabela 1: Engajamento comportamental dos alunos durante o uso de Objetos de Aprendizagem 

Comportamento 
Ocorrências registradas   

Maio Junho Agosto Setembro Outubro Geral 
% % % % % % 

Fazendo 92,79% 93,70% 91,80% 92,69% 85,98% 91,53% 
Alheio 4,65% 5,44% 6,87% 4,93% 10,85% 6,38% 

Conversando 2,56% 0,86% 1,33% 2,38% 3,17% 2,09% 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

É possível notar que: Em 91,53% dos registros de observação os alunos 
apresentavam comportamentos que demonstravam que eles estavam fazendo as 
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atividades propostas; Em 6,38%, que eles estavam alheios às atividades propostas; 
E em 2,09%, que eles estavam estabelecendo conversas sobre assuntos não 
relacionados à aula. 

Podemos afirmar que a maioria dos alunos estava engajada 
comportamentalmente durante as aulas, ou seja, fazendo as atividades e envolvidos 
no uso dos Objetos de Aprendizagem. De maneira geral, não há grandes alterações 
no engajamento dos alunos durante os meses e a ocorrência de alunos fazendo as 
atividades se mantêm alta ao longo do período. 

Em todos os meses o percentual de alunos alheios é maior que o de alunos 
conversando, ou seja, o número de alunos que não estavam interagindo nem com a 
atividade e nem com colegas ou professora se mostrou, continuamente, maior do 
que alunos que estavam falando sobre assuntos que não tinham relação com a aula. 
Na média dos meses, o percentual de alunos alheios é três vezes maior que o de 
alunos que estavam conversando. 

No mês de maio foi registrado o menor número percentual de alunos alheios 
durante as aulas, 4,65%. Julho registrou a maior ocorrência de alunos engajados 
durante as aulas, 93,70%, e o menor de alunos conversando, 0,86%. Já o mês de 
Outubro registrou o menor percentual de ocorrências de alunos engajados 
comportamentalmente, 85,98%, e o maior de alunos alheios e conversando, 10,85% 
e 3,17%, respectivamente. 

No que diz respeito ao engajamento cognitivo, também identificamos que os 
comportamentos dos alunos podiam ser enquadrados nas três categorias 
estabelecidas no roteiro de observação: havia alunos raciocinando para fazer as 
atividades; alunos chutando; e alunos parados durante as aulas. A Tabela 2 
apresenta a ocorrência destes comportamentos por mês e a média geral ao longo 
dos meses. 

 

Tabela 2: Engajamento cognitivo dos alunos durante o uso de Objetos de Aprendizagem 

Comportamento 
Ocorrências registradas   

Maio Junho Agosto Setembro Outubro Geral 
% % % % % % 

Raciocinando 72,35% 65,13% 76,82% 67,18% 55,00% 67,76% 
Chutando 16,82% 24,50% 14,79% 26,08% 33,16% 22,89% 
Parado 10,83% 10,37% 8,39% 6,74% 11,84% 9,35% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Podemos identificar que: Em 67,76% dos registros de observação os alunos 
apresentavam comportamentos que demonstravam que eles estavam raciocinando 
sobre o conteúdo curricular para responderem as atividades; Em 22,89%, que eles 
estavam chutando as respostas; E em 9,35%, que eles estavam parados durante a 
aula. 

É possível verificar que a maioria dos alunos estava engajada cognitivamente 
durante o uso dos Objetos de Aprendizagem, ou seja, estava raciocinando sobre o 
conteúdo curricular, concentrados, elaborando estratégias de respostas ou 
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esclarecer dúvidas com a professora. Embora o percentual de alunos raciocinando 
corresponda à maioria das ocorrências, o percentual de alunos chutando as 
respostas é representativo.  

Durante todos os meses o percentual de alunos chutando é maior que o de 
alunos que estavam parados, o que significa que os alunos tenderam a desenvolver 
mais comportamentos e ações relacionados a tentar terminar as atividades do que a 
ficarem sem executar alguma ação. Na média dos meses, o percentual de alunos 
chutando é duas vezes maior que o de alunos que estavam parados. 

Ao longo dos meses é possível identificar alterações no engajamento 
cognitivo dos alunos, embora ele tenha se mantido continuamente acima de 50%. 
No mês de agosto foram registrados o menor número percentual de alunos 
chutando, 14,79%, e o maior percentual de alunos raciocinando, 76,82%. Em 
setembro, o menor percentual de alunos parados, 6,74%. O mês de Outubro 
destacou-se por apresentar o menor percentual de ocorrências de alunos engajados 
cognitivamente, 55% e o maior de alunos chutando, 33,16%, e parados, 11,84%. 

No que diz respeito ao engajamento comportamental e cognitivo, o mês de 
outubro destacou-se negativamente como sendo, nos dois aspectos, o mês em que 
os alunos se mostraram mais desengajados. 

Durante a investigação também coletamos informações sobre as dificuldades 
enfrentadas pelos alunos e identificamos ocorrências de alunos com dificuldades 
com o conteúdo curricular e com o uso dos Objetos de Aprendizagem.  

Verificamos que no mês de maio, 20,34% dos registros indicaram situações 
em que os alunos apresentaram algum tipo de dificuldade com o conteúdo curricular; 
no mês de junho, foram 41,12%; em agostos, 30,07%; em setembro 38,62%; e no 
mês de outubro, 53,67%. Já as ocorrências de alunos com algum tipo de dificuldade 
com o uso dos Objetos de Aprendizagem representaram: 15,74% no mês de maio; 
22,85% em junho; 16,44% em agosto; 11,29% no mês de setembro; e 14,97% em 
outubro. 

O Gráfico 1 apresenta o percentual dos registros dessas dificuldades 
enfrentadas pelos alunos durante a aula. 
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Gráfico 1: Dificuldades enfrentadas pelos alunos durante a aula com Objetos de Aprendizagem 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em todos os meses da investigação identificamos que as dificuldades com o 
conteúdo curricular eram maiores que as dificuldades com o uso dos Objetos de 
Aprendizagem. Estes apontamentos são, até certo ponto, esperados e desejáveis, 
visto que a familiarização com o uso de Objetos de Aprendizagem possibilita que os 
alunos se tornem cada vez mais proficientes na manipulação destes recursos e, em 
consequência, mais autônomos e habilidosos durante sua utilização. 

Ao longo dos meses é possível notar oscilações tanto no percentual de 
registros de dificuldades com o conteúdo curricular quanto no de dificuldades com os 
Objetos de aprendizagem. No entanto, as variações relacionadas aos conteúdos se 
mostraram mais expressivas.  

No mês de maio foi observado o menor número percentual de registros de 
alunos com dificuldade com o conteúdo, 20,34%, e no mês de outubro o maior 
percentual desta dificuldade, 53,67%. Já o mês de setembro apresentou o menor 
percentual de registros de alunos com dificuldade com os Objetos de Aprendizagem, 
11,29%, e junho o maior, com 22,85%. 

Novamente, o mês de outubro se destacou negativamente e, desta vez, como 
sendo o mês em que mais da metade dos registros identificaram alunos com 
dificuldades com o conteúdo curricular. 

Considerando esses apontamentos, buscamos verificar se havia uma 
associação entre o engajamento cognitivo e as dificuldades com os conteúdos 
curriculares. Para tanto, utilizamos o teste estatístico denominado Qui-quadrado de 
Pearson (x²) para investigar se o comportamento relacionado ao raciocínio estava 
inversamente relacionado à ocorrência de dificuldades. 

O referido teste avalia a associação de variáveis, indicando se estas são 
dependentes ou independentes. Duas variáveis são independentes quando o 
conhecimento do resultado de uma não fornece informação sobre a outra, no 
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entanto se o conhecimento de uma delas altera a probabilidade dos resultados da 
outra, é caracterizada uma associação. O Qui-quadrado é um teste de hipótese que 
compara a distribuição observada dos dados a uma distribuição esperada dos 
mesmos. Logo, quanto mais próximo de 1 o valor de x², maior a probabilidade das 
variáveis serem independentes e quanto maior seu valor, maior a possibilidade de 
associação.  

Ao realizarmos o teste com as variáveis “raciocinando” e “dificuldade com os 
conteúdos curriculares” constatamos que o valor de x² foi de 8,52 e o valor de p < 
0,01. Isto indica uma associação consistente entre as duas variáveis, ou seja, o nível 
de dificuldade do conteúdo curricular, tratado no Objeto de Aprendizagem, interfere 
no engajamento cognitivo dos alunos. 

Esse apontamento pode ter relação com os estudos de Schunk e Mullen 
(2012) que indicam que a motivação e o engajamento são influenciados pela 
percepção dos indivíduos sobre suas próprias capacidades. Ou seja, o aluno que 
está enfrentando muitas dificuldades durante o uso dos Objetos de Aprendizagem 
pode desenvolver comportamentos para evitar a realização da atividade. 

Por essa razão, esse indicador reforça a importância da seleção adequada de 
recursos e atividades que sejam compatíveis ao nível de conhecimento dos alunos. 
As atividades não podem ser nem muito fáceis, com conteúdos que os alunos já 
dominam, pois nestas situações eles não são desafiados a desenvolver novas 
habilidades e competências, e nem muito difíceis para que as tarefas propostas não 
sejam impossíveis de ser realizada com os conhecimentos prévios e levem os 
alunos a frustrarem-se, desistirem da atividade e desengajarem-se cognitivamente 
da tarefa. 

 
4. Considerações finais 

 
Diversas pesquisas apontam que o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação como recurso pedagógico pode aumentar a motivação dos alunos na 
aprendizagem dos conteúdos curriculares. No entanto, embora a motivação seja um 
elemento importante nos processos de ensino e aprendizagem, o engajamento é 
fator determinante para o envolvimento ativo do aluno em uma atividade. 

Neste artigo buscamos realizar uma análise do engajamento de alunos, de 1º 
e 2º ano do ensino fundamental, durante o uso de Objetos de Aprendizagem e 
verificamos que este recurso digital possui grande potencial para possibilitar o 
engajamento dos alunos nas atividades escolares. 

Por meio dos dados coletados, identificamos um alto grau de engajamento 
comportamental dos alunos, pois a maioria estava engajada na realização das 
atividades, ou seja, estava participando ativamente das aulas e dispostos a interagir 
com os Objetos de Aprendizagem. Também foi possível verificar que ao longo dos 
meses o engajamento comportamental manteve-se alto, o que mostra a 
permanência do interesse dos alunos sobre a atividade.  



Rio de Janeiro, RJ, nº 233   abr./jun. 2022    p. 61 a 76 

ISSN: 0102-5503                                                      Revista Tecnologia Educacional 

73 
 
 

Os registros de alunos que estavam desengajados comportamentalmente, ou 
seja, que estavam alheios ou conversando durante as atividades não é 
insignificante, mas é baixo quando comparado aos que estavam se empenhando 
nas atividades. A partir dos dados coletados não foi possível compreender os 
motivos que levaram os alunos a não se engajarem nas atividades, no entanto, 
pesquisas futuras poderiam contemplar uma investigação mais detalhada, a fim de 
revelar tais motivos. 

Os resultados apresentados em relação ao engajamento cognitivo, embora 
proporcionalmente mais baixos do que o comportamental, nos parecem positivo, 
pois a maioria dos estudantes mostrou-se comprometidos em resolver as atividades 
por meio do raciocínio. Podemos considerar que, os aproximadamente 22%, que 
faziam o uso do método das tentativas por meio do chute, estavam engajados 
comportamentalmente, mas não dominavam os pré-requisitos, em termos de 
conhecimento para resolvê-los.  

Kluger e DeNisi (1996) consideram que as atividades que oferecem feedback 
formativo e imediato propiciam o envolvimento do aluno na tarefa, pois elevam a 
probabilidade do engajamento cognitivo e, consequentemente, da reflexão sobre as 
tarefas que ele está realizando. Consideramos que Objetos de Aprendizagem são 
recursos digitais e interativos, que fornecem feedbacks aos alunos e que, por essa 
razão, possuem potencial para possibilitar o engajamento cognitivo dos alunos. 

Além disso, acreditamos que as atividades e problemas desenvolvidos por 
meio de Objetos de Aprendizagem podem ajudar a promover o pensamento 
analítico, que é um elemento importante para que a aprendizagem ocorra, já que, 
dependendo do nível de interatividade oferecido pelo recurso, existe a possibilidade 
do aluno optar por diferentes trajetórias de ação na resolução de uma atividade. 

Como constatado, existe uma associação entre engajamento cognitivo e 
dificuldade com os conteúdos, ou seja, o nível de dificuldade do Objeto de 
Aprendizagem interfere no engajamento cognitivo dos alunos. A falta de dados 
detalhados sobre estas circunstâncias não nos permite extrair uma conclusão sobre 
os motivos para as dificuldades encontradas pelos alunos, pois o problema pode ter, 
pelo menos, quatro origens: a) as professoras não foram capazes de identificar o 
nível de dificuldade das atividades presentes nos Objetos de Aprendizagem e, 
portanto, propuseram o uso de um recurso que trabalhavam conceitos que iam além 
das capacidades da turma; b) as professoras não haviam diagnosticado, até aquele 
momento, que muitos alunos ainda apresentavam dificuldades com aquele 
conteúdo; c) as professoras optaram conscientemente por propor atividades que 
representavam um alto de desafio para os alunos; e d) a curva de dificuldade das 
atividades presentes do Objeto de Aprendizagem não era adequada, ou seja, o nível 
de dificuldade subia muito rapidamente e os alunos não conseguiram acompanhar 
esse ritmo.  

Neste sentido, acreditamos ser necessário o desenvolvimento de pesquisa 
que se dediquem pesquisar mais sobre a relação existente entre o engajamento 
cognitivo e as dificuldades com os conteúdos curriculares durante o uso de Objetos 



Rio de Janeiro, RJ, nº 233   abr./jun. 2022    p. 61 a 76 

ISSN: 0102-5503                                                      Revista Tecnologia Educacional 

74 
 
 

de Aprendizagem. Ampliando os conhecimentos científicos sobre o planejamento 
pedagógico com estes recursos digitais.  
 

ANÁLISE DO ENGAJAMENTO DE ALUNOS DURANTE O USO 
DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 
ANALYSIS OF STUDENT ENGAGEMENT DURING THE USE OF 

LEARNING OBJECTS 
 
Abstract 

The purpose of this article is describe an investigation about the school 
engagement of 1st and 2nd year elementary school students during the use of 
Learning Objects. In it, we will discuss the occurrence of situations of behavioral 
engagement and cognitive engagement during the performance of pedagogical 
activities. The data presented in this work were collected through an investigation 
that promoted the use of a Repository of Learning Objects in a public school in the 
interior of São Paulo, through an action research methodological approach. Six 
teachers participated in the research, three from the 1st year and three from the 2nd 
year of elementary school and their respective classes. Data were collected through 
live observation, carried out over an eight months of school year. The results found 
indicated that students kept behaviorally and cognitively engaged during the sessions 
of use of Learning Objects. We also verified that the level of difficulty of the curricular 
content dealt with in the Learning Object interferes with the students' cognitive 
engagement. 

 
Keywords: Behavioral engagement. Cognitive engagement. Learning Objects. 
Elementary School. 
 
Referências 
 
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: 
Cortez, 2018. Livro eletrônico. 
 

FISCARELLI, Silvio Henrique; MORGADO, Camila Lourenço; UEHARA, Flavia 
Maria. Objetos de aprendizagem e alfabetização: uma proposta de uso de recursos 
lúdicos para crianças com dificuldades de aprendizagem. Conhecimento & 
Diversidade, Niterói, v. 9, n. 18, p. 144-160, jul./set. 2017. Disponível em: 
https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/41
07 Acesso em: 7 ago. 2022. 
 

FREDRICKS, J. A.; BLUMENFELD, P. C.; PARIS, A. H. School Engagement: 
Potential of the Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research, 
Los Angeles, v. 74, n. 1, p. 59-109, mar. 2004. 



Rio de Janeiro, RJ, nº 233   abr./jun. 2022    p. 61 a 76 

ISSN: 0102-5503                                                      Revista Tecnologia Educacional 

75 
 
 

 
FROILAND, J. M.; WORRELL, F. C. Intrinsic motivation, learning goals, engagement, 
and achievement in a diverse high school. Psychology in the Schools, [S.l.], v. 53, n. 
3, p. 321-336, jan. 2016. 
 

HARRIS, L. R. A phenomenographic investigation of teacher conceptions of student 
engagement in learning. The Australian Educational Researcher, [S.l.], v. 35, n. 1, 
p. 57-79, abr. 2008. 
 

INDIANA UNIVERSITY. Voices of Students on Engagement: A Report on the 2006 
High School Survey of Student Engagement. [Bloomington: IU], 2007. Disponível 
em:https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED495758.pdf Acesso em: 11 fev. 2022. 
 

KLUGER, Avraham N.; DENISI, Angelo. The effects of feedback interventions on 
performance: a historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback 
intervention theory. Psychological bulletin, [S.l.], v. 119, n. 2, p. 254-284, mar. 
1996. 
 
LEFRANÇOIS, Guy R. Teorias da aprendizagem: o que o professor disse. 
Tradução Solange A. Visconte. São Paulo: Cengage Learning, 2017. 
PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: Abordagem 
teórico-prática. Campinas, SP: Papirus, 2018. Livro eletrônico. 
 

PEKRUN, R.; LINNENBRINK-GARCIA, L. Academic emotions and student 
engagement. In: CHRISTENSON, S. L.; RESCHLY, A. L.; WYLIE, C. (eds.). 
Handbook of Research on Student Engagement. New York: Springer, 2012. p. 
259 -282.  
 

REEVE, J. A Self-determination Theory Perspective on student engagement. In: 
CHRISTENSON, S. L.; RESCHLY, A. L.; WYLIE, C. (eds.). Handbook of Research 
on Student Engagement. New York: Springer, 2012. p. 149-172. 
 

RESCHLY, A. L.; CHRISTENSON, S. L. Jingle, jangle, and conceptual haziness: 
Evolution and future directions of the engagement construct. In: CHRISTENSON, S. 
L.; RESCHLY, A. L.; WYLIE, C. (eds.). Handbook of Research on Student 
Engagement. New York: Springer, 2012. 
 

ROESER, R. W.; ECCLES, J. S. Adolescents' perceptions of middle school: Relation 
to longitudinal changes in academic and psychological adjustment. Journal of 
research on adolescence, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 123-158, jan. 1998. 
 
RYAN, R. M.; DECI, E. L. Toward a social psychology of assimilation: Self-
Determination Theory in Cognitive Development and Education. In: SOKOL, B. W.; 
GROUZET, F. M. E.; MULLER, U. (eds.). Self-regulation and autonomy: Social 
and developmental dimensions of human conduct. New York: Cambridge University 
Press, 2013. p. 191-207. 
 



Rio de Janeiro, RJ, nº 233   abr./jun. 2022    p. 61 a 76 

ISSN: 0102-5503                                                      Revista Tecnologia Educacional 

76 
 
 

RYAN, Richard M.; DECI, Edward L. Self-determination theory: Basic 
psychological needs in motivation, development, and wellness. The Guilford Press. 
2017. 
 
SCHMENGLER, Angélica Regina; PAVÃO, Ana Cláudia Oliveira; PAVÃO, Sílvia 
Maria de Oliveira. Contribuição do Objeto de Aprendizagem “Orgãos do sentido” 
para alunos com deficiência intelectual. RENOTE, Porto Alegre, v. 17, n. 3, p. 102-
111, dez. 2019. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/99431 Acesso 
em: 7 ago. 2022. 
 

SCHUNK, D. H.; MULLEN, C. A. Self-efficacy as an engaged learner. In: 
CHRISTENSON, S. L.; RESCHLY, A. L.; WYLIE, C. (eds.). Handbook of Research 
on Student Engagement. New York: Springer, 2012. p. 219-236. 
 
SKINNER, Ellen A; Pitzer,  Jennifer R. Developmental Dynamics of Student 
Engagement, Coping, and Everyday Resilience. In: CHRISTENSON, S. L.; 
RESCHLY, A. L.; WYLIE, C. (eds.). Handbook of Research on Student Engagement. 
New York: Springer, 2012. 
 
THIOLLENT, M. J. M.; COLETTE, M. M. Pesquisa-ação, formação de professores e 
diversidade. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, Maringá, v. 36, n. 2, 
p. 207-216, dez. 2014. Disponível em: 
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/article/view/23626 
Acesso em: 11 fev. 2022. 
 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. Rio de Janeiro: Cortez, 2018. 
 

ZOPPO, Beatriz Maria; KALINKE, Marco Aurélio; MOTTA, Marcelo Souza; 
PANOSSIAN, Maria Lucia. Interação e Motivação: o ensino da matemática com um 
objeto de aprendizagem. Revista de Ensino de Ciências e Matemática, [S.l.], v. 
11, n. 6, p. 427-444, out. 2020. Disponível em: 
https://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/view/2301 Acesso 
em: 7 ago. 2022. 
 
Como referenciar este artigo: 
 
FISCARELLI, Silvio Henrique; UEHARA, Flavia Maria. Análise do engajamento de 
alunos durante o uso de Objetos de Aprendizagem. Revista Tecnologia 
Educacional [on line], Rio de Janeiro, n. 233, p. 61-76, 2022. ISSN: 0102-5503. 

 

Submetido em: agosto/2022 

Aprovado em: setembro/2022 

 




